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EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan
presidentti
17.11.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Laki liiketoimintakiellosta annetun lain
muuttamisesta, laki rikostorjunnasta
Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n
muuttamisesta, laki konkurssilain
muuttamisesta ja laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta (HE
269/2016 vp). Lain soveltamisala laajennetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpitolaissa tarkoitettuun
ammattitoimintaan. Lisäksi liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutetaan siten, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voi
olla lakisääteisten velvollisuuksien
olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä. Laiminlyöntien olennaisuuden
arvioinnissa on muun ohella otettava
erityisesti huomioon laiminlyönneistä tavoitellun taloudellisen hyödyn
määrä. Laissa tarkoitetuille valvontaviranomaiselle, lukuun ottamatta konkurssiasiamiestä, annetaan oikeus pyytää poliisia taikka toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä tulliviranomaista
tutkimaan edellytykset määrätä liike-

toimintakielto. Oikeus tutkintaa koskevan pyynnön esittämiseen annetaan
myös konkurssilaissa tarkoitetulle
pesänhoitajalle. Tutkinta koskee tilanteita, joissa liiketoimintakielto voidaan
määrätä liiketoiminnassa tehdyn lakisääteisten velvollisuuksien olennaisen laiminlyönnin perusteella, mutta
joissa ei ole syyllistytty rikolliseen
menettelyyn. Esitutkintaviranomaisten ja syyttäjän oikeutta saada tietoja
päättyneistä liiketoimintakielloista laajennetaan. Lait tulevat voimaan
15.1.2018. (OM lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen 0295 150 338)
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 37/2017 vp). Poliisilain turvallisuustarkastussääntelyä muutetaan
siten, että poliisilla on mahdollisuus
nykyistä kattavampien turvallisuustarkastusten tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Poliisimiehellä on tilanteen välttämättä edellyttäessä oikeus tarkastaa
henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta, myös sen
varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole
hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito tilaisuudessa on
muuten laissa tai lain nojalla kielletty. Lisäksi poliisimiehen oikeutta tarkastuksen tekemiseen tilaisuus- tai
tapahtumapaikoilla täydennetään siten,
että poliisimies voi tilanteen edellyt11
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täessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön. Laki tulee voimaan 1.12.2017. (SM erityisasiantuntija Jarkko Nieminen 0295
488 599)
Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen
perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä (HE 58/2017 vp). Laki liittyy
vuonna 2016 voimaan tulleeseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettuun lakiin. Lain sääntely vastaa julkisten alojen eläkelain perhe-eläkkeitä koskevia säännöksiä. Laki tulee
voimaan 1.1.2018. (OKM vanhempi
hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295
330 190)
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki
rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n
muuttamisesta (HE 86/2017 vp).
Energiatodistusvelvoitteita koskevaa
poikkeusluetteloa muutetaan siten,
että kasvihuoneet ja väestönsuojat tulevat energiatodistusmenettelyn piiriin. Euroopan komissio on antanut
Suomelle virallisen huomautuksen
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta ja katsonut että
energiatodistusvelvoitteita koskevien
poikkeuksien luettelo on Suomen
lainsäädännössä laajempi kuin direktiivissä. Lakiin sisältyy myös joitakin
terminologisia muutoksia johtuen lähes nollaenergiarakennuksia koskevasta lainsäädännöstä. Lainmuutoksella pannaan osaltaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Lait tulevat voimaan 1.12.2017.
(YM lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 050 432 7320)
Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja EteläAfrikan tasavallan hallituksen välillä
niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien
edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä tehdyn sopimuksen
sekä Suomen tasavallan hallituksen
ja Intian tasavallan hallituksen välillä
diplomaattisen tai konsuliedustuston
jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä
tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain
diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden
ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain diplomaattisen tai
konsuliedustuston jäsenten perheen12

jäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 128/2017 vp). Perheja 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. Lakien
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351
159)
KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.11.2017
seuraavat kansainväliset asiat:
Yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija
Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan Liikenteen turvallisuusviraston
erityisasiantuntija Päivi Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen
ja Jamaikan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan miten ja millä edellytyksillä
sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella
myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija
Ahokkaan tai hänen estyneenä ollessaan Liikenteen turvallisuusviraston
erityisasiantuntija Päivi Jämsän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen
ja Bahaman välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan miten ja millä edellytyksillä
sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella
myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.11.2017
seuraavat nimitysasiat:
Esittelijäneuvos Juha Kalevi Mäkelä
korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.1.2018 lukien. (OM
kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295
150 248)
Hovioikeudenneuvos Eerika Annastiina Hirvelä Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.4.2018 lukien, käräjätuomari Minna
Sari Kangasmäki Etelä-Pohjanmaan
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien, käräjätuomari
Arto Juhani Mäkinen Kemi-Tornion
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Anne Johanna Niemi PohjoisSuomen hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.12.2017
lukien, määräaikainen käräjätuomari
Sanna Kaisa Korhonen Keski-Suomen
käräjäoikeuden ensiksi täytettävään
käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien ja käräjätuomari Riku Henrikki
Tuikkala Keski-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan
1.3.2018 lukien sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari,vakuutusoikeuden esittelijä Maria Kaisa
Elina Vuori-Karvia Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan
1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja
Taru Alanaatu 0295 150 350)
Määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Matti-Pekka Johannes Kuuttinen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.12.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari Karita Kristina Lassila Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Ville Samuli Laine Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Petteri Heikki Plosila Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anu
Maria Vannassalo Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari,
hovioikeuden esittelijä Johanna Nevalainen Helsingin käräjäoikeuden viidenneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Veera Johanna Kankaanrinta Helsingin käräjäoikeuden
kuudenneksi täytettävään virkaan ja
määräaikainen käräjätuomari, kihla20.11.2017/134
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kunnansyyttäjä Janne Pentti Tapani
Pitkävirta Helsingin käräjäoikeuden
seitsemänneksi täytettävään virkaan
1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja
Taru Alanaatu 0295 150 350)
Majuri Olli Armas Ovaskan määrääminen puolustusasiamieheksi Jordaniassa 18.11.2017 lukien asemapaikkana Tel Aviv. (PLM hallitusneuvos
Jari Kajavirta 0295 140 430)
Komentajakapteeni Lari Pietiläinen
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.1.2018–
31.12.2020. (PLM erityisasiantuntija
Petri Laurila 0295 140 437)

VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.11.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 176/2017 vp)
eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE106/2017 vp) täydentämisestä. Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan nostettavaksi 32 miljoonalla
eurolla ja määrärahoja korotettavaksi
99 miljoonalla eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 67 miljoonalla eurolla. Valtion
nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan noin 3,0 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 miljoonaa euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 miljoonan
euron lisäbudjettivaraus. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530
330)
Hallituksen esitys (HE 177/2017 vp)
eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja
ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista. Lailla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden
liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi.
Lisäksi täydennettäisiin yhteisön
alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa. Lain soveltamisalaan kuuluisivat työsuhteeseen ja ammatinharjoittamiseen perustuvat lakisääteistä eläkettä täydentävät lisäeläkkeet henkivakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kassoissa sekä työn20.11.2017/134

antajan lisäeläkesitoumus eli suora
lisäeläkejärjestely. Lakia ei sovellettaisi lakisääteisiin eläkkeisiin. Lakia
työntekijöiden ja ammatinharjoittajien
lisäeläkeoikeuksista sovellettaisiin
ETA-valtiosta toiseen siirtyvän työntekijän ja ammatinharjoittajan lisäeläkeoikeuksiin. Laissa säädettäisiin
sallitusta odotusajasta ennen lisäeläkejärjestelmään liittämistä ja oikeuden
saamista lisäeläkkeeseen, lisäeläkeoikeuksien säilymisestä tai maksujen
palauttamisesta, vakuutetun sallitusta
vähimmäisikärajasta, vakuutetun tiedonsaantioikeuksista ja lisäeläkkeen
maksamisesta toiseen ETA-valtioon.
Lähetettyjen työntekijöiden osalta säädettäisiin oikeudesta suorittaa maksuja siihen lisäeläkejärjestelmään, johon työntekijä lähetettäessä kuului.
Työntekijää tai ammatinharjoittajaa
ei voisi sopimuksella tai lisäeläkejärjestelmän säännöillä asettaa ehdotetussa laissa säädettyä heikompaan asemaan. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.5.2018. (STM neuvotteleva
virkamies Riitta Kokko-Herrala 0295
163 345)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.11.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta. Intian
kansalainen, jolla on kotimaansa toimivaltaisen viranomaisen myöntämä
diplomaattipassi, on vapaa viisumivelvollisuudesta Suomeen 6.12.2017 lukien. Asetus tulee voimaan 6.12.2017.
(UM kansalaispalvelupäällikkö Pasi
Tuominen 0295 351 202)
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Asetuksesta kumotaan ja osin muutetaan yksityistä valmistamislupaa, hankkimisja hallussapitolupaa koskevat säännökset. Ampuma-aselain muuttamisesta annetulla lailla on kumottu kyseisiä lupatyyppejä koskevat säännökset ja korvattu ne aseluvalla, johon
voidaan liittää yksityinen valmistamisoikeus sekä aseen hankkimisoikeus.
Lisäksi asetuksessa kumotaan lainmuutosta vastaavalla tavalla soveltuvuustestiä sekä asekeräilijän tiedostonpitoa koskevat säännökset. Hankkimisluvan hakemista koskeva ampumaaseasetuksen 43 § muutetaan koskemaan aseluvan hakemista. Pykälässä
säädetään aseluvan hakemismenettelystä ja hakemukseen sisällytettävistä tiedoista. Ampuma-aseasetukseen lisätään uusi 43 a § aseen ja

aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamisesta, jolla täsmennetään ampuma-aselain 42 c §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.12.2017. (SM erityisasiantuntija Heidi Aliranta 0295 488
367)
Valtioneuvoston asetus Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä. Asetuksen 1 §:ssä säädetään, että Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää Kansalaisneuvontapalvelua. Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille tarkoitettu yleisneuvontapalvelu,
joka tukee viranomaisten neuvontaa.
Asetuksen 2 §:ssä säädetään, että
Väestörekisterikeskuksen tehtävänä
on tuottaa valtiovarainministeriölle ja
muille julkisen hallinnon viranomaisille julkisen hallinnon tietohallinnon
asiantuntijatehtäviä ja palveluita.
Väestörekisterikeskus valmistelee ja
kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja ohjeita. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja
sähköistä asiointia koskevia asiantuntijapalveluja sekä kokoaa yleistä
tilannekuvaa. Väestörekisterikeskus
tuottaa ja kehittää myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä välineitä
ja kehitysympäristöjä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295 530
023)
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen
ja kansalaisopistojen keskimääräisistä
yksikköhinnoista vuonna 2018. Vuoden 2018 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2015 toteutuneisiin käyttökustannuksiin ja niiden
laskennassa on otettu rahoituslain mukaisesti huomioon kustannustason arvioitu muutos, valtionosuustehtävien
laajuuden ja laadun arvioitu muutos
sekä vuosittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Vuoden 2018 kustannustason arvioitu muutos + 0,6 prosenttia on tehty laskennallisesti, mutta vastaavan
suuruinen vähennys yksikköhintoihin
on huomioitu osana valtioneuvoston
päättämiä valtiontalouden sopeuttamistoimia. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon eduskunnalle 14.9.2017 annettu hallituksen esitys laeiksi opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä an13
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netun lain muuttamisesta (HE 99/
2017 vp.). Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena
käytettävät yksikköhinnat. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295
330 234)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2018. Valtioneuvoston vahvistaa
ennen 23.11. vakuutetuilta perittävän
sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentin seuraavalle vuodelle. Vuonna 2018 vakuutettujen rahoitusosuus on kilpailukykysopimuksessa sovittujen vakuutusmaksumuutosten jälkeen 20 prosenttia ja
valtion osuus 80 prosenttia sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 91 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja
työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret päivärahamaksussa ja työnantajan sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien perusteella vuoden 2018 maksut ovat seuraavat: vakuutetun sairaanhoitomaksu
0,00 prosenttia, maksu eläke- ja etuustulosta 1,53 prosenttia, palkansaajan
ja yrittäjän päivärahamaksu: vuotuisten palkka- ja työtulojen yhteismäärän ollessa vähintään 14 020 euroa
1,53 prosenttia ja vuotuisten palkkaja työtulojen yhteismäärän ollessa alle
14 020 euroa 0,00 prosenttia, YELyrittäjän lisärahoitusosuus 0,17 prosenttia ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 prosenttia. Valtion osuuksien sairausvakuutuksen menoista arvioidaan olevan noin 2 120 miljoonaa
euroa vuonna 2018, josta kilpailukykysopimuksen johdosta työnantajien vakuutusmaksuosuuden alentamisesta
aiheutuu 836 miljoonaa euroa ja palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksuosuuden pienentämisestä 68 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
1.1.2018. (STM hallitusneuvos Pekka Humalto 0295 163 193)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.11.2017 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta koske14

va parlamentaarinen seurantaryhmä
toimikaudeksi 16.11.2017–28.2.2019.
Kokoonpano: puheenjohtaja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kanslia; jäsenet: kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Juhana Vartiainen Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Tarja
Filatov Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, lehtori Jaana Auvinen
Sininen eduskuntaryhmä, poliittinen
suunnittelija Riikka Purra Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Anna Kontula Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Veronica
Rehn-Kivi Ruotsalainen eduskuntaryhmä, puoluesihteeri Asmo Maanselkä Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, johtaja Katarina Murto STTK, johtaja
Pekka Piispanen Akava, johtaja Ilkka
Oksala Elinkeinoelämän keskusliitto
EK, neuvottelupäällikkö Jorma Palola
KT Kuntatyönantajat, neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos VTML, työmarkkinajohtaja
Vuokko Piekkala Kirkon työmarkkinalaitos KiT, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjät, asiantuntija Marja Tallavaara Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,
johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamari, verksamhetsledar Viveca
Hagmark Folkhälsans Förbund, pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE, toimitusjohtaja Juha A. Panzar Takuusäätiö,
pääsihteeri Anna Munsterhjelm Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, toiminnanjohtaja Ulla Nord Me-säätiö
ja toimitusjohtaja Teemu Lehtinen
Veronmaksajain Keskusliitto. Seurantaryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Liisa Heinämäki valtioneuvoston kansliasta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2016 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2016 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Päätös siirtää elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus) Yrityssuomi.fi-palvelun tuottamisen ja kehittämisen tehtävät ja niihin liittyvät virat Väestörekisterikeskukseen
1.1.2018. Siirron kohteena on hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa Väestörekisterikeskuksen tuotantovastuulle
määritelty palvelu. Laissa tarkoitettua Yrityssuomi.fi-palvelua tuottaa
lain 4 §:n mukaan VRK. Tehtävien
ja toimintojen siirrot on valmisteltu
VRK:n vetämissä siirtoprojekteissa
ja ohjausryhmissä. Yrityssuomi.fipalvelun siirtoprojekti on käynnistynyt
6.3.2017. Siirtoprojektissa on määritelty viraston siirtyvään kokonaisuuteen kuuluvat tehtävät, palvelut, omaisuus, henkilöstö, asiakkaat ja sopimukset. Siirrosta tehdään KEHA-keskuksen ja VRK:n kesken siirtosopimus. (VM lainsäädäntöneuvos Sami
Kivivasara 0295 530 023)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylimatemaatikko Tarja Taipalus valtioneuvoston esittelijäksi.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita
Kaario 0295 163 522)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston ylimääräiseen kokoukseen 22.
ja 23.11.2017 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on ministeri Renne
Klinge Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat kansliapäällikkö
Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asiain
neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja
terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM hallitussihteeri Maija Iles 0295 163 237)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
16.11.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2017
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston
direktiiviksi ja asetuksiksi (lopullinen
ALV-järjestelmä). Tiedonanto ja ehdotukset pohjautuvat komission 7.4.2016
antamaan tiedonantoon arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta; COM(2016) 148. Komission nyt
julkaisema tiedonanto sisältää yhteenvedon jo toteutetuista ALV-toimintasuunnitelman toimenpiteistä ja luettelee seuraavat askeleet kohti lopullista ALV-järjestelmää. Samanaikaisesti annetuilla lainsäädäntöehdotuk20.11.2017/134
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silla vahvistettaisiin jäsenvaltioiden
välisen kaupan lopullisen ALV-järjestelmän keskeiset periaatteet ja parannettaisiin nykyisen ALV-järjestelmän
toimintaa eräiden tavaroiden yhteisökauppaan liittyvien menettelyjen
osalta. (VM hallitusneuvos Tommi
Parkkola 0295 530 344)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.11.2017 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri Vesa Kahilampi maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017–
31.8.2020, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162
056)
Yhteiskuntatieteiden tohtori Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriön
johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017–31.12.2020. (STM
ylitarkastaja Anita Patoluoto 0295 163
622)
RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.11.2017 seuraavia asioita:
Suomen tuki Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund, GCF),
toinen tukiosuus vuosien 2015–2020
tuesta. Suomi sitoo sopimusvaltuuksin Vihreän ilmastorahaston ensimmäiseen vapaaehtoiseen rahoituskierrokseen 45,3 miljoonaa euroa maksettavaksi vuosien 2019 (22,15 miljoonaa euroa) ja 2020 (23,15 miljoonaa euroa) aikana. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen
ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia. Lisäksi se tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. (UM lähetystöneuvos
Johanna Karanko 0295 350 712)
Määrärahan lisäyksen osoittaminen
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2017. Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskukselle valtion talousarvion momentilta 30.40.44
(Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 11 020 000 euroa, joka on valtion kuluvan vuoden
I lisätalousarviossa myönnetty kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain mukaisten
puuntuotannon kestävyyden turvaami20.11.2017/134

seksi hyväksyttyjen töiden tuen maksamiseen. Ottaen huomioon 30.3.2017
Suomen metsäkeskukselle samalta momentilta osoitettu 56 229 150 euron
määräraha Suomen metsäkeskuksella on käytettävissä kuluvana vuonna
yhteensä 67 249 150 euroa tukipäätösten maksamiseen. Tukihakemuksia
Suomen metsäkeskus voi kuluvana
vuonna hyväksyä 81 653 000 eurolla.
Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden
korjauksiin. (MMM metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

ta omaisuusjärjestelyistä kaikille kunnille.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta ja reformiministerityöryhmä puolsivat lakimuutoksia kokouksissaan 14. ja 15. marraskuuta. Rajoituslain ja puitelain muutoksia koskeva esitys viimeistellään ja annetaan
mahdollisimman pian eduskunnalle.
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana kuntien ja kuntayhtymien päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa on rajoitettu kahdella
lailla.

Vuoden 2018 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Vuonna
2018 keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkoista
eli maksu pysyy samana kuin vuonna
2017. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 6,35 prosenttia ja korotettu
53–62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu on 7,85 prosenttia. Nämä prosenttimäärät ovat 0,2 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2017.
Työnantajan maksu on keskimäärin
17,75 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017. Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksiin vaikuttaa kilpailukykysopimuksessa sovittu maksuosuuksien siirto työnantajilta työntekijöille. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden
oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annettu laki edellyttää irtisanomisehtoa kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin ja laajoihin sopimuksiin sote-palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta.
Lisäksi laki rajoittaa pitkäaikaisia
rakennusten käyttöoikeussopimuksia
sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Rajoituslain ehtoja yli 5 miljoonan euron rakennusinvestoinneista aiotaan
kiristää. Jatkossa luvan voisi saada
vain jos investointi olisi välttämätön
ja kiireellinen lakisääteisten sosiaalija terveyspalvelujen toteuttamiseksi.

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.11.2017

Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan
– Tyhjistä kiinteistöistä korvausta
yksittäisille kunnille
Hallitus aikoo jatkaa kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa vuoden 2019
loppuun saakka. Samalla hallitus esittää ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevien säännösten tiukentamista. Myös kuntien yhteistoimintaalueita koskevaa puitelakia jatketaan
vuodella. Lisäksi hallitus linjasi maakunta- ja sote-uudistuksen kiinteistökysymysten jatkovalmistelua. Voimaanpanolain määräaikaisen sääntelyn tarkoituksena ei ole taata korvaus-

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki eli ns. Paras-laki taas
velvoittaa kuntia järjestämään sosiaalija terveyspalvelut riittävällä väestöpohjalla. Nykyisiä yhteistoimintaalueita ei saa purkaa. Nyt molempien
lakien voimassaoloa jatketaan vuodella. Perusteena on maakunta- ja soteuudistuksen voimaantulon siirtyminen vuoden 2020 alkuun. Paras-lain
sisältöön ei esitetä muita muutoksia.

Voimassa olevan lain mukaan laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin on
sisällytettävä irtisanomisehto, jos ulkoistus koskee yli 50 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sote-palveluista ja sopimuksen kesto on yli 5 vuotta. Tällöin tuleva maakunta voi irtisanoa sopimuksen laissa säädettyjen
edellytysten täyttyessä.
Nykyisen lain mukaisesti tehdyt ulkoistussopimukset rajoittavat tulevan
maakunnan mahdollisuutta toteuttaa
sosiaali- ja terveyspalveluja tarkoituksenmukaisesti. Sen vuoksi rajoituslakia ehdotetaan muutettavaksi.
Palvelujen hankkimista koskevaan
sopimukseen pitäisi laittaa irtisanomisehto aina silloin kun ulkoistus koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote15
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palveluista ja kun sopimus jatkuisi
vuotta 2020 pitemmälle. Maakunnalla olisi tällöin oikeus irtisanoa sopimus korvauksetta.
Hallitus linjasi kuntien kiinteistöihin
liittyvää lakivalmistelua
Valmistelun taustalla on perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antama lausunto. Perustuslakivaliokunta katsoi,
että maakunta- ja sote-uudistukseen
liittyvät muutokset eivät vaaranna
yleisellä tasolla kuntien taloudellisen
itsehallinnon edellytyksiä perustuslain vastaisella tavalla. Valiokunta kuitenkin katsoi, että yksittäisen kunnan
kannalta riskejä ei voida pitää ongelmattomina, joten kunnan omaisuuteen liittyviin omaisuusjärjestelyihin
tulee kytkeä kunnan itsehallinnon turvaavaa sääntelyä.
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa
kiinnitettiin erityisesti huomiota kuntien omistamiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloihin. Toimitilatarpeet
ovat muutoksessa, mutta muutoksiin
johtavat myös useat, sote-uudistuksesta riippumattomat tekijät eli muun
muassa väestön ikääntyminen, terveydenhuollon hoitokäytäntöjen muuttuminen sekä digitalisaatio.
Voimaanpanolain määräaikainen sääntely kohdistetaan yksittäisille kunnille
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
linjasi jatkovalmistelun lähtökohdaksi, että määräaikaisen sääntelyn tarkoituksena ei ole taata korvausta kaikille kunnille. Se kohdistuu nimenomaisesti yksittäisille kunnille niihin
sote-uudistuksen omaisuusjärjestelyistä välittömästi aiheutuviin tilanteisiin, joiden seurauksena kunnan mahdollisuudet päättää itsenäisesti taloudestaan ja vastata lakisääteisistä velvoitteistaan vaarantuvat. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä kuntiin kohdistuvia vaikutuksia on viime
aikoina arvioitu kunnallisveroprosenttiin kohdistuvan paineen perusteella.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
katsoi, että samalla tavoin on perusteltua arvioida myös sote-uudistuksen
omaisuusjärjestelyjen vaikutuksia yksittäisen kunnan talouteen.
Omaisuusjärjestelyjä koskeviin voimaanpanolain säännöksiin sisältyy kolmen vuoden siirtymäaika vuosille
2020–2022, millä merkittävästi lievennetään järjestelyjen kuntiin kohdistuvia vaikutuksia ja annetaan kunnille aikaa sopeutua tilanteeseen. Kunnille on siirtymäkauden ajan tulossa
merkittävät vuotuiset vuokratulot.
Lisäksi hallitus linjasi jo syksyllä 2016,
16

että kunnille tullaan tarjoamaan asiantuntijatukea mahdollisesti käyttämättömäksi jääneiden toimitilojen myymiseen ja jalostamiseen liittyen.
Lisätietoja rajoituslaista: ylijohtaja
Kirsi Varhila, p. 0295 163 338 ja hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 0295
163 367, sosiaali- ja terveysministeriö
Lisätietoja kuntien avustussääntelystä: ministeri Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden, p. 050 911 9947,
matias.hilden@vm.fi ja osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, p. 0295
530 494, jani.pitkaniemi@vm.fi
ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.11.2017

Myanmarin tilanne, Venäjä ja
Suomen Nato-kumppanuus esillä
TP-UTVA:ssa

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 14. marraskuuta Myanmarin Rakhinen osavaltion humanitaarisesta kriisistä. Erityisen huolestuttavia ovat raportit vakavista ihmisoikeusloukkauksista. YK:n arvion mukaan yli 600 000 ihmistä on paennut
elokuun lopun jälkeen Myanmarista
Bangladeshiin. Suomi vaatii muun kansainvälisen yhteisön rinnalla väkivallan lopettamista ja pakolaisten turvallisen paluun mahdollistamista kotiseuduilleen. Humanitaarisen avun perillepääsyn takaaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ensiarvoisen
tärkeää. Ihmisoikeusloukkaukset tulee selvittää ja niihin syyllistyneet saattaa vastuuseen.
Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen ja Venäjän välisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi ajankohtaiskatsauksen
Suomen Nato-kumppanuuteen liittyen.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (Myanmar),
p. 0295 351 746, ulkoasiainministeriö
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
14.11.2017

EU-ministerivaliokunnassa huippukokouksia ja lääkevirasto
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tiistaina 14. marraskuuta Suo-

men kantoja EU:n itäisen kumppanuuden huippukokoukseen ja epäviralliseen sosiaaliseen huippukokoukseen. Lisäksi ministerivaliokunta käsitteli lääkeviraston kotikaupunkia koskevaa äänestystä, muuttoliikettä ja
komission työohjelmaa.
EU:n itäisen kumppanuuden huippukokous järjestetään Brysselissä perjantaina 24. marraskuuta. Suomea päämiestason kokouksessa edustaa pääministeri Juha Sipilä. Kokouksessa aiheina ovat vuoden 2015 huippukokouksen jälkeen saavutetut tulokset, kumppanuuden tulevien vuosien painopisteet, Eurooppaan kohdistuvat haasteet
sekä yhteisten intressien edistäminen.
EU:n itäisiä kumppanimaita ovat Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä.
EU-ministerivaliokunta keskusteli
myös epävirallisesta sosiaalisesta huippukokouksesta, jonka Ruotsi järjestää
Göteborgissa perjantaina 17. marraskuuta. Kokoukseen osallistuu EU-maiden päämiehiä ja työmarkkinaosapuolten edustajia. Kokouksen yhteydessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk isännöi lounaskeskustelun, jonka aiheena on koulutus ja kulttuuri. Pääministeri Juha Sipilä on estynyt osallistumaan kokoukseen lähiomaisen hautajaisten vuoksi. Suomesta epävirallisessa sosiaalisessa huippukokouksessa on mukana
valtiosihteeri Paula Lehtomäki.
EU-ministerivaliokunta käsitteli myös
yleisten asioiden neuvoston äänestystä Euroopan lääkeviraston (EMA) ja
Euroopan pankkiviranomaisen (EBA)
uusista sijoituspaikoista. Asiasta äänestetään yleisten asioiden neuvostossa
20. marraskuuta. Helsinki on yksi
yhdeksästätoista kaupungista, jotka
ovat ehdolla EMA:n kotipaikaksi.
EBA:n uudeksi sijaintipaikaksi on
hakenut kahdeksan kaupunkia.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli muuttoliikkeen hallinnan kokonaisvaltaisista toimista sekä Euroopan komission työohjelmasta. EUministerivaliokunta totesi, että komission ensi vuoden painopisteet vastaavan pitkälti Suomen tavoitteita. EUministerivaliokunta linjaa loppuvuodesta valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategian vuodelle 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
20.11.2017/134
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EU-MINISTERIVALIOKUNTA
10.11.2017

EU-ministerivaliokunnassa EU:n
kehittäminen ja rahoituskehys
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 10. marraskuuta muun
muassa EU:n kehittämiseen liittyviä
institutionaalisia kysymyksiä sekä
vaikuttamista seuraavaan rahoituskehykseen.
Yksi keskeisimmistä EU:n toimielimiä koskevista kysymyksistä on Euroopan parlamentin paikkajako vaalikaudella 2019–2024. Tässä yhteydessä nousee esille myös, mitä tehdään
EU:n jättävän Britannian paikoille.
Suomi ei kannata Britannian paikkojen jakamista muille jäsenmaille. Jäsenmaiden määrän vähentyessä tulee
myös EU:n toimielinten supistua. Lisäksi Britannian EU-eron myötä tarvitaan säästöjä, ja EU:n mahdollisen
laajentumisen varalle on jätettävä riittävästi paikkoja.
– Toimielimiä koskeva keskustelu on
osa laajempaa tulevaisuuspohdintaa.
Olemme vaikuttaneet tulevaisuusprosessiin vahvasti viimeisen vuoden
aikana. Tällä hetkellä voimme todeta
prosessin kulkevan juuri oikeaan suuntaan. Esityksissä painottuvat päätöksenteon tehokkuus, konkretiaan keskittyminen ja yhtenäisyys. Tämän lisäksi
on helppo tukea Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Donald Tuskin esitystä
siitä, että tätä keskustelua käydään entistä enemmän myös päämiestasolla,
ja pyritään näin sujuvoittamaan vaikeiden asioiden etenemistä entistä
nopeammin, sanoo pääministeri Juha
Sipilä.
Lisää Suomen kannoista tähän sekä
muihin EU:n kehittämiseen liittyviin
institutionaalisiin kysymyksiin voi
lukea EU-ministerivalokunnan tänään
hyväksymästä E-kirjeestä.
Varsinainen poliittinen keskustelu
EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (2021–) käynnistyy,
kun EU-maiden päämiehet keskustelevat aiheesta helmikuussa. Tämä kes-

kustelu ohjaa myöhemmin keväällä
annettavan komission ehdotuksen valmistelua. Osana valmistautumista neuvotteluihin EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja maatalouspolitiikan, sekä tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman osalta. Suomi tavoittelee maatalouspolitiikan kokonaisuuden osalta mahdollisimman suurta
saantoa. Nykyisellään Suomen saannoista yli 60 % tulee maatalouspolitiikan kokonaisuudesta. Tutkimusrahoituksen osalta Suomi on ollut koko
jäsenyytensä ajan nettosaaja. Seuraavan rahoituskauden osalta Suomi tavoittelee tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmasta nykyistä suhteellisesti korkeampaa saantoa.
EU-ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen EU:n yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisestä pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) osalta. Suomi ja muut
PRY-yhteistyöhön mukaan lähtevät
maat antavat asiasta ilmoituksen ulkoasiainneuvostossa 13. marraskuuta.
Lisäksi EU- ministerivaliokunta tarkensi reunaehtoja pankkiunionin loppuunsaattamisen osalta. Riskejä on
vähennettävä merkittävästi ennen kuin
voidaan siirtyä yhteiseen talletussuojaan ja yhteisen kriisinratkaisurahaston pysyvään varautumisjärjestelyyn.
EU-ministerivaliokunta myös linjasi
Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:
– Ulkoasiainneuvosto (13.11.) sekä
– Ulkoasiainneuvosto; puolustusministerit (13.11.)
– Yleisten asioiden neuvosto; koheesioasiat (15.11.)
– ECOFIN; budjetti (17.11.)
Ulkoasiainneuvoston aiheita ovat EUAfrikka-huippukokous ja strateginen
viestintä. Ulko- ja puolustusministerien
yhteisistunnossa keskustellaan turvallisuudesta ja puolustuksesta. Yleisten
asioiden neuvosto käsittelee koheesiopolitiikkaa. Budjettineuvoston yhteydessä pidettävän sovittelukokouksen
tavoitteena on neuvotella lopullinen

sopu EU:n talousarviosta vuodelle
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

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Maa- ja metsätalousministeriö julkisti 10.11.2017 alkutuotannon valmiutta kartoittaneen työryhmän
raportin. Työryhmän tehtävänä oli laatia alkutuotannon turvaamiseksi koko
toimintaketjun kattava valmiussuunnitelma vakavien häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalta. Työryhmän
tehtävänä oli myös sopia tiedontuottamiseen ja viestintään malli, joka turvaisi tilannekuvan muodostamisen
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suomessa on käytössä vakiintuneita valmiuskäytäntöjä esimerkiksi
eläin- ja kasvitautien torjunnan osalta. Nyt verkostoa laajennettiin ja siihen pyrittiin saamaan kaikki alkutuotannon jatkumisen kannalta olennaiset tahot toimimaan yhdessä simuloiden erilaisia häiriötilanteita. Lisäksi
laadittiin valituista häiriötilanteista
häiriökortit, joihin kirjattiin toimintatavat ja vastuut yhteystietoineen. Valmiustason parantamiseksi työryhmä
esitti jatkotoimenpiteiksi valmiusverkostolle muun muassa organisaatiokohtaisten häiriökorttien laatimista ja
harjoitus- ja koulutussuunnitelman laadintaa. Raportti on osoitteessa http://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/80840/MMM_TRM_
3_2017.pdf?sequence=1. Lisätietoja
antavat maatalousneuvos Arja-Leena
Kirvesniemi, p. 040 733 6224 ja ylitarkastaja Riitta Ukkonen, p. 050 345
3415, maa- ja metsätalousministeriö.

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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