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

Valtioneuvosto antoi 25.1.2018
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 197/2017 vp)
eduskunnalle turvallisuusluokitellun
tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen
29.1.2018/12

turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede- ja yritysasioissa ja teknisissä
asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä
sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)
Hallituksen esitys (HE 198/2017 vp)
eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslain sääntelyä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, johon koottaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Perustuslaissa ehdotetaan säädettäväksi, että lailla voidaan säätää
välttämättömistä rajoituksista viestin
salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa
vaarantavien rikosten torjunnassa,
oikeudenkäynnissä, turvallisuustar-

kastuksessa ja vapaudenmenetyksen
aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.
(OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)
Hallituksen esitys (HE 199/2017 vp)
eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiedustelutoiminnan valvonnasta.
Uudella lailla järjestettäisiin siviilija sotilastiedustelun laillisuusvalvonta sekä säädettäisiin eräistä parlamentaarisen valvonnan yksityiskohdista. Myös valtion virkamieslain 7 §
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
laillisuusvalvonnasta vastaavalle tiedusteluvaltuutetulle ja hänen toimintonsa virkamiehille asetettaisiin vaatimus Suomen kansalaisuudesta.
(OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)
Hallituksen esitys (HE 200/2017 vp)
eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetuilla muutoksilla kevennettäisiin oikeusprosesseja yleisissä
tuomioistuimissa. Käräjäoikeuden
yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa rikosasioissa laajennettai11
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siin. Korkeimman oikeuden kokoonpanoja kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä. Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennettäisiin. Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutettaisiin siten, että sakon maksamiseen voisi
saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeenkin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 0295 150 438)
Hallituksen esitys (HE 201/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja
ulkomaalaislain muuttamisesta sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on kehittää Rajavartiolaitoksen normaaliolojen toimivaltuuksia siten, että Rajavartiolaitos voi varautua sekä nopeasti ja
tehokkaasti vastata Suomen turvallisuusympäristössä ilmeneviin uhkiin
sekä itsenäisesti että yhteistyössä
muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Esityksen tarkoituksena
on erityisesti täydentää rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen toimitiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla
alueilla silloin, kun poliisi on estynyt
sitä tekemästä. Rajavartiolaitoksen
mahdollisuudet antaa ja saada virkaapua tarkistettaisiin. Rajavartiolaitos
voisi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi osittain myös maaalueilla. Lisäksi Puolustusvoimat voisi antaa nykyistä laajemmin virkaapua Rajavartiolaitokselle. Laissa säädettäisiin myös muun muassa Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista, rajavartiomiehen oikeudesta puuttua
miehittämättömän ilma-aluksen ja
lennokin kulkuun ja Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksista sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtävässä. Liikenteenharjoittajan velvollisuudet
ulkorajoilla ulotettaisiin koskemaan
myös sisärajaliikennettä silloin, kun
rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajavartiolakia,
ulkomaalaislakia, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja poliisilakia.
(SM rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus 0295 421 608)
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Hallituksen esitys (HE 202/2017 vp)
eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa sekä muutettavaksi poliisilakia niin, että siihen lisättäisiin uusi luku, jossa säädettäisiin tiedustelumenetelmistä ja niiden käytöstä siviilitiedustelussa. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi lakia poliisin hallinnosta, lakia henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa, rikoslakia,
esitutkintalakia, pakkokeinolakia ja
lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta
yleisissä tuomioistuimissa. Esitys
liittyy samanaikaisesti annettaviin hallituksen esityksiin, joissa ehdotetaan
säädettäviksi uusi sotilastiedustelulaki ja uusi laki tiedustelutoiminnan
valvonnasta. Esitys liittyy myös perustuslain tarkistamista koskevaan
hallituksen esitykseen. Luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvat toimivaltuudet kytkeytyvät ehdotettuun
perustuslain muutokseen. Kaikki tiedustelutoimintaan liittyvät hallituksen esitykset ovat riippuvaisia toisistaan, ja ne tulisi saattaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi yhtäaikaisesti. (SM lainsäädäntöneuvos Marko
Meriniemi 0295 488 561)
Hallituksen esitys (HE 203/2017 vp)
eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa Puolustusvoimien tiedustelua
koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea
sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, toiminnan ohjauksesta sekä valvonnasta puolustushallinnossa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Puolustusvoimien viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja
toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelutiedon ilmoittamisesta, tiedustelukielloista ja
kansainvälisestä yhteistyöstä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
myös puolustusvoimista annettua lakia, sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua
lakia, julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettua lakia sekä tuloverolakia. (PLM hallitusneuvos Hanna Nordström 0295 140 600)

Hallituksen esitys (HE 204/2017 vp)
eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskeviin Euroopan unionin säädöksiin
tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia, joita
on muun muassa saaliin maihintuontia koskevan ennakkoilmoitusvelvoitteen käyttöönotto lohenkalastuksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.5.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162
377)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 25.1.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston
asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksella korotetaan luonnollisen henkilön ulosmittauksessa erottamisedun euromäärää. Työvälineisiin rinnastettavat esineet voidaan erottaa
5 000 euroon ja erityisestä syystä
enintään 7 000 euroon asti, jos ne
ovat välttämättömiä velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten toimeentulon turvaamiseksi. Asetus tulee voimaan
1.2.2018. (OM lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto 0295 150 502)
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetukseen lisätään uusi 7 b §, jossa
uuden Tulorekisteriyksikön toimialueeksi säädetään koko maa, yhdenmukaisesti muiden asetuksen mukaisten Verohallinnon yksiköiden
toimialueiden kanssa. Asetus tulee
voimaan 30.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295
530 239)
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen
liittyvään typen oksidien tekniseen
säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1.3.2018
niin kuin niistä on sovittu. Muutosten
määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 1.3.2018.
(LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295
342 052)
29.1.2018/12
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Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan arvonimiä: Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä toimii osastopäällikkö. Osaston päälliköllä ja johdon tuki -yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi. Asetus
tulee voimaan 1.2.2018. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295
163 356)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 25.1.2018 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministeri Saarikon
vuosilomaan rinnastettava vapaa
26.1.–2.2.2018. (VNK hallinnollinen
notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295
160 270)
Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Lauri Rautio valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson
0295 150 244)
Päätös ratkaista Pirjo Irmeli Mattilan
jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM
neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Markus Kari
valtioneuvoston esittelijäksi. (VM
hallitussihteeri Karri Safo 0295 530
223)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Vilja Klemola ja erityisasiantuntija Tommi Nieppola valtioneuvoston esittelijöiksi.
(LVM yksikön johtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 332. hallintoneuvoston kokoukseen 12.–
22.3.2018 Genevessä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä,
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä,
ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (TEM hallitussihteeri Sami
Teräväinen 0295 060 088)
Päätös valtion vuoden 2018 talousarvion momentilta 32.30.51 (Julkiset
29.1.2018/12

työvoimaja
yrityspalvelut)
272 505 000 euron määrärahan jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja työ- ja elinkeinoministeriö valtuuttamisesta päättämään 54 545 000 euron käytöstä.
Päätöksellä jaetaan lisäksi momentin
32.30.51 työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta
ELY-keskuksille
56 200 000 euroa ja valtuutetaan työja elinkeinoministeriö päättämään
13 800 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle
(KEHA-keskus)
ELY-keskusten käyttöön valtion vuoden 2018 talousarvion momentin
33.20.50 (Valtionosuus ansiopäivärahasta) määrärahaa 54 600 000 euroa, momentin 33.20.51 (Valtionosuus peruspäivärahasta) määrärahaa 23 400 000 euroa ja momentin
33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) määrärahaa 183 420 000
euroa. Päätöksellä varataan sosiaalija terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin
5 000 000
euroa
momentilta
33.20.50, 1 000 000 euroa momentilta 33.20.51 ja 3 180 000 euroa momentilta 33.20.52. (TEM erityisasiantuntija Sari Mutka 0295 047 158)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 25.1.2018 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen valtakunnansyyttäjän virasta. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Oikeustieteen kandidaatti Johanna
Nyberg oikeusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.2.2018 lukien.
(OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)
Oikeustieteen maisteri Karri Safo
valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 29.1.2018
lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.1.2018 seuraavia asioita:
Yhteensä 12 000 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Crisis Management Initiative ry:n (CMI) ohjelmalle vuosille 2018–2021. CMI on

johtava asiantuntijajärjestö konfliktinratkaisussa. CMI:n Kohti rauhaa konflikti kerrallaan -ohjelman pitkän
aikavälin tavoite on ehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia poliittisia konflikteja. (UM lähetystöneuvos Jyrki
Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 10 060 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen World Vision ry:lle (SWV) vuosille 2018–2021. SWV:n ohjelma on
linjassa Suomen kehityspolitiikan
kanssa. Lasten ml tyttöjen oikeuksien edistäminen on keskeinen osa
ohjelman tulostavoitteita. Ohjelmalla tuetaan myös naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista
osallistumista ja oikeuksia. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295
351 205)
Yhteensä 17 760 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Punaiselle Ristille (SPR) vuosille 2018–2021. Ohjelman pitkän aikavälin tulostavoite on vahvistaa haavoittuvimpien ihmisten ja yhteisöjen
omaehtoista selviytymiskykyä ja katastrofikestävyyttä. Ohjelmatavoitteeseen päästään terveyteen ja katastrofivalmiuteen keskittyvien hankkeiden välittömien tavoitteiden kautta. Ohjelma parantaa terveyttä yksilö- ja yhteisötasoilla sekä vähentää
haavoittuvaisuutta katastrofin tai konfliktin sattuessa. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 20 280 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Lähetysseura ry:lle (SLS) vuosille 2018–2021. SLS:n ohjelma painottuu erityisesti naisten ja tyttöjen
oikeuksien ja aseman vahvistamiseen ja yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjelmassa on vahva ympäristö- ja ilmasto-osuus sekä katastrofiriskien hallintaa. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 11 720 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:lle vuosille 2018–
2021. SASK:n kehitysyhteistyöohjelman pitkän aikavälin kehitysvaikutukseksi on määritelty, että vuoteen
2030 mennessä SASK:n ohjelmamaiden mies- ja naistyöntekijöiden
oikeudet toteutuvat selvästi aiempaa
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paremmin. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 18 800 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Fida
International ry:lle vuosille 2018–
2021. Vuonna 2018 alkavan uuden
ohjelmakauden pääpaino siirtyy haavoittuvimmassa asemassa elävien
lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen. Järjestö rohkaisee paikallisia
kumppaneitaan kehittämään vaikuttamistyötä näiden oikeuksien toteuttamiseksi. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 17 850 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Plan
International Suomelle vuosille
2018–2021. Ohjelman tavoitteena on
10–19-vuotiaiden tyttöjen voimaantuminen päättämään omaa elämää koskevista asioista. Tavoitteena on, että
he voivat välttyä lapsiavioliitoilta ja
päättää seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja ovat tietoisia niihin
liittyvistä oikeuksistaan. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351
205)
Yhteensä 11 480 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Pelastakaa Lapset ry:lle vuosille 2018–
2021. Ohjelma täydentää hyvin Suomen kehityspolitiikkaa keskittymällä
lasten oikeuksien toteutumiseen tukemalla painopisteitä yhteiskuntien
demokraattisuuden lisäämiseksi ja
naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamiseksi. (UM lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295 351 205)
Yhteensä 21 600 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) vuosille
2018–2021. KUA:n globaaliohjelman
"Oikeudenmukaiset ja muutoskykyiset yhteiskunnat" pitkän aikavälin tavoiteltu kehitysvaikutus on, että hauraissa ympäristöissä elävät ihmiset
ovat voimaantuneita toimimaan positiivisen ja kestävän muutoksen hyväksi luoden sopeutumiskykyisiä ja
oikeudenmukaisia yhteiskuntia. (UM
lähetystöneuvos Jyrki Nissilä 0295
351 205)
Yhteensä 11 530 000 euron valtionavustuksen myöntäminen kehitysyhteistyön ohjelmatuen muodossa Kepa ry:lle vuosille 2018–2021. Ohjelmansa avulla Kepa pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan toimin-
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takykyä niin Suomessa kuin globaalistikin. (UM lähetystöneuvos Jyrki
Nissilä 0295 351 205)
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen (Säkylä) allekirjoittaminen. Säkylän toimitilojen vuokraaminen perustuu puolustusvoimien
koulutuksen järjestelyiden tukemiseen Porin prikaatissa. Hankkeen on
arvioitu valmistuvan 31.12.2019. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.1.2019. Hanke käsittää Porin
prikaatiin Säkylän-Niinisalon varuskunnan alueelle Säkylän Huovinrinteelle peruskorjattavaksi kasarmi
3:n, uudisrakennettavaksi piharakennuksen ja takapihan parannuksen. Kasarmi 3 peruskorjataan vastaamaan
nykyisen toiminnan vaatimia tila- ja
turvallisuustarpeita. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 14 691 520 euroa
(sis. alv:n osuuden 2 843 520 euroa,
hintataso 8/2017). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
1 466 511 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 286 324 euroa/vuosi). Hankkeen
kustannusten lisäys on yhteensä
440 819 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 85 320 euroa/vuosi). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295
140 450)
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n
anomus liittyen ammattikorkeakoulun tilahankkeeseen ja hankkeen vaikutuksiin valtiolta lahjoituksena saatujen kiinteistöjen palautusvelvollisuuteen. Savonia-ammattikorkeakoulu oy on toteuttamassa Savilahden
kampushanketta toimitilaratkaisujensa tehostamiseksi ja on päättänyt
keskittää toimintonsa pääosin Savilahden alueelle. Hallituksen päätöksen mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n Opistotieltä Savilahteen siirtyvät toiminnot voidaan sijoittaa Technopolis Kuopio Oy:n tiloihin tietyin edellytyksin. Technopolis rakentaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle uudistilaa ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy ostaa
kiinteistöyhtiön osakkeita, jotka antavat tilojen hallintaoikeuden Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle.
Uudistilojen rakentamisen, osakeostojen, tilamuutosten, kalustamisen ja
varustamisen kustannusarvio on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Valtio
on luovuttanut korvauksetta Kuopion kaupungille Opistotie 2 -kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen 13.2.1995. Kuopion kaupunki
on siirtänyt mainitun kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen sekä

palautusvelvollisuuksineen PohjoisSavon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle 21.6.1995. Lisäksi valtio on luovuttanut korvauksetta Pohjois-Savon ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymälle
29.1.1996 Sairaalakatu 6–8 -kiinteistön rakennuksineen ja irtaimistoineen. Opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoittaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle, että Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toteuttaessa ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymää hankesuunnitelmaa kampuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö ei tule määräämään palautettavaksi valtion luovuttaman omaisuuden suhteellisen osan osuutta omaisuuden käyvästä arvosta (13 371 377
euroa) esitettyjen ehtojen toteutuessa. (OKM opetusneuvos Eija Somervuori 0295 330 415)
Valtion vuoden 2018 talousarviossa
osoitetusta 49 000 000 euron siirtomäärärahasta 39 000 000 euron siirtäminen Maatilatalouden kehittämisrahastoon. Määrärahaa saa käyttää
maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä
tarkoitetun siirron maksamiseen. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna
määrärahassa on lisäystä 19 000 000
euroa, mistä 8 000 000 euroa on vuoden 2017 talousarviossa päätettyä
kärkihankerahoituksen vuosittaisen
ajoittumisen muutosta. Siirrettävällä
määrärahalla on tarkoitus rahoittaa
hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4
(Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun) toimenpiteitä. Määrärahaa käytetään maatalouden kokonaan kansallisesti rahoitettavien investointiavustusten rahoittamiseen.
Tämän lisäksi rahoitusta on mahdollista käyttää myös muihin hallitusohjelmaan sisältyvää ruoantuotannon
kannattavuuden turvaamista koskevaa tavoitetta edistäviin toimenpiteisiin. (MMM maatalousneuvos Esa
Hiiva 0295 162 265)
Valtion vuoden 2018 talousarviossa
momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 200 000
euron kiinteän määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatalouden
interventiorahastoon (MIRA). (MMM
maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162
265)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(Makera) vuoden 2018 käyttösuun-
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nitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2018 myöntää, rajaaminen. Makeran vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien tulojen määräksi arvioitu 126,6
miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on
käyttösuunnitelmassa esitetty 3,4
miljoonaa euroa ja kulutusmenoja
58,3 miljoonaa euroa eli yhteensä
61,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä,
jolle uusia valtiontakauksia voidaan
vuonna 2018 myöntää, rajataan 12
miljoonaan euroon. (MMM maaseutuekonomisti Saara Meurasalo 0295
162 035)
Rahapelitoiminnan tuotosta yhteensä
342 000 000 euron jakaminen avustuksina vuonna 2018. Arvioidusta tuotosta jätetään jakamatta 15 975 000
euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveyshuollon palveluja
täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin.
Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen
toimintavalmiuksien parantamiseen.
Rahapelitoiminnan tuotosta kohdistetaan lisäksi 85 188 000 euroa Valtiokonttorille tueksi sotaveteraaneille
ja 30 000 000 euroa sotilasveteraanikorvauksiin. (STM johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki 0295 163 382)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen (Valtion koulukotien Vuorelan
yksikön Opistoala -perusparannushanke Vihdin Nummelassa). Opistola-rakennus on Vuorelan koulukodin
toiminnassa keskeinen. Siihen sijoittuu koulukodin peruskoulu, yksi
asuinosasto, ruokala sekä liikunta-/
juhlasali. Perusparannushankkeessa
rakennuksen käyttötarkoitus säilyy
entisellään, mutta se peruskorjataan
laadullisesti sekä toiminnallisesti
vastaamaan tämän päivän vaativan
koulukotihoidon tarpeita. Perusparannuksessa huomioidaan myös
Vuorelan kasvava oppilasmäärä.
Vuorelan paikkaluku tulee kasvamaan jo vuoden 2018 alusta 26:sta
36:een. Hankkeen kustannusarvio on
5,5 miljoonaa euroa ja vuosivuokra
on 472 000 euroa. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295
163 596)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Kilpailukykyministerit puolestaan
keskustelevat eurooppalaisen teollisuuspolitiikan tavoitteista sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta.

EU-MINISTERIVALIOKUNTA
26.1.2018

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.

EU-ministerivaliokunta:
Suomi
ajaa kellonajan siirtelystä luopumista
EU-ministerivaliokunta linjasi, että
Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n
yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Luopuminen edellyttää komission aloitetta EU:n kesäaikadirektiivin kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Suomi selvittää ensivaiheessa muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kannat asiaan. Lisäksi Suomi kiirehtii komissiota antamaan selvityksen koskien kesäaikaa ja kellojen
siirtämisen vaikutuksia. EU:n yhtenäinen eteneminen on tärkeää erityisesti liikenteen toimivuuden kannalta. Suomessa on tehty kansalaisaloite
kesäaikaan siirtymisen lopettamiseksi, ja asiasta on keskusteltu myös Euroopan parlamentissa.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:
– Maatalous- ja kalastusneuvosto
(29.1.)
– Art. 50 yleisten asioiden neuvosto
(29.1.)
– Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (31.1.–2.2.)

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
19.1.2018

EU-ministerivaliokunnassa Brexit
ja EMU:n kehittäminen
EU-ministerivaliokunta käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan
perjantaina 19. tammikuuta muun
muassa Britannian EU-eron jälkeistä
siirtymäaikaa sekä EMU:n kehittämistä.
EU-ministerivaliokunta
hyväksyi
eduskunnalle lähettävän E-jatkokirjeen, joka koskee Britannian maaliskuussa 2019 toteutuvan EU-eron ja
tulevan uuden EU-suhteen välistä
siirtymäaikaa. Tavoitteena on, että
ainakin vuoden 2020 loppuun saakka
jatkettaisiin EU:n nykysääntöjen
pohjalta. Britannia pysyisi sisämarkkinoilla ja tulliliitossa, noudattaisi
EU-lainsäädäntöä ja maksaisi osuutensa budjettiin. Se kuitenkin jäisi
EU:n toimielinten ja päätöksenteon
ulkopuolelle.

Maatalousneuvosto keskustelee unionin tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Suomi katsoo, että yhteinen maatalouspolitiikka tuottaa lisäarvoa takaamalla ruokaturvan EU:ssa
sekä turvaamalla viljelijöiden kohtuullisen tulotason, kohtuulliset kuluttajahinnat sekä toimivat sisämarkkinat. Lisäksi EU:n yhteisin toimenpitein voidaan vastata ympäristö- ja
ilmastohaasteisiin sekä maaseutualueiden tasapainoiseen kehittämiseen.

EU-ministerivaliokunta
käsitteli
myös tulevan euroryhmän sekä
ECOFIN-neuvoston
(22.–23.1.)
asioita, erityisesti jatkotyötä EMU:n
kehittämiseksi ja pankkiunionin loppuun saattamiseksi.

Ilman Britanniaa kokoontuva yleisten asioiden neuvosto saa EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin tilannekatsauksen Brexit-neuvotteluista
sekä hyväksyy komissiolle annettavat neuvotteluohjeet, jotka koskevat
Britannian maalikuussa 2019 toteutuvan EU-eron ja tulevan uuden EUsuhteen välistä siirtymäaikaa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta totesi tarpeen edistää ja laajentaa EU:n
kehittämistä koskevaa kansalaiskeskustelua. Valmisteilla on muun
muassa pääministeri Juha Sipilän
Suomen ja EU:n tulevaisuuteen liittyvä keskustelukierros suomalaisissa
yliopistoissa sekä lukuisia muita tilaisuuksia.

EU-ministerivaliokunta keskusteli
myös vuoden 2019 europarlamenttivaalien ajankohdasta. Jos EU-maat
eivät yksimielisesti toisin sovi, vaalit
järjestetään säännönmukaiseen aikaan 6.–9. kesäkuuta 2019.
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Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:
– Ulkoasiainneuvosto (22.1.)
– Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous (25.–26.1.)
Ulkoasiainneuvoston
asialistalla
ovat Libya, Lähi-idän rauhanprosessi, sekä EU:n ja Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioiden suhdetta
koskevan Cotonou-sopimuksen uudistaminen. Sisäministerit keskustelevat Euroopan turvapaikkapolitiikasta ja yhdennetystä rajaturvallisuudesta. Oikeusministerien kokouksen
aiheena on Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) toiminnan käynnistäminen sekä avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat kansainvälisen yksityisoikeudet säännöt (Bryssel IIa
-asetuksen uudistaminen).
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319 ja
EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne
Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Piratismista epäillyille lähetettyihin kirjeisiin liittyviä menettelyjä
selvittänyt työryhmä luovutti
25.1.2018 selvityksensä eurooppa-,
kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo
Terholle. Työryhmä suosittaa hyviä
käytäntöjä, joilla tekijänoikeuden

pin kunnassa on oltava sote-keskus.
Selvitys on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/618
4550/Selvityshenkil%C3%B6iden+
ehdotus+Lapin+soten+ty%C3%B6n
jaoksi+12012017.pdf/0bc3ba3d-585
d-4dd1-acf6-07c669e9babc. Lisätietoja antavat ylijohtaja Kirsi Varhila,
p. 0296 163338, sosiaali- ja terveysministeriö, kasvatustieteen tohtori
Maija Rask, p. 040 836 5821 ja kaupunkineuvos Hannes Manninen, p.
050 511 3070.

valvontakirjeitä ja -menettelyjä selkeytetään. Suosituksia on 15, ja niissä korostetaan muun muassa kirjevalvonnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Työryhmän
mukaan tekijänoikeuksien valvonnassa tulee varmistaa kirjeen saaneiden oikeusturva. Valvontakirjeiden
tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.
Kirjeissä tulee kertoa, mihin vaadittu
hyvitys ja selvityskulut perustuvat,
mitä kirjeen saaja voi tehdä ja mihin
hän voi olla tarvittaessa yhteydessä.
Ilmaisut eivät saa johtaa harhaan.
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää
muun muassa alaikäisille tai vanhuksille lähetettäviin kirjeisiin. Selvitys
on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/
160506/OKM_2_2018.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti
23.1.2018 selvityshenkilöiden ehdotuksen Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon työnjaoksi ja perusterveydenhuollon verkoksi tulevassa Lapin maakunnassa valmistumisesta.
Selvityshenkilöt Maija Rask ja Hannes Manninen suosittavat, että Lapin
maakunnassa on jatkossakin kaksi
ympärivuorokautista yhteispäivystystä eli Länsi-Pohjan keskussairaala
Kemissä ja Lapin keskussairaala Rovaniemellä. Nämä tulisi selvityshenkilöiden mukaan yhdistää hallinnollisesti saman johdon alaisuuteen
1.1.2020. Lisäksi selvityshenkilöt
ehdottavat muun muassa, että pitkien
välimatkojen vuoksi jokaisessa La-

– Uudet keinot metsä- ja vesialueiden
kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi
VirKein -hankkeen loppuraportti,
19.1.2018. Hankkeessa tarkasteltiin
kolmea teemakokonaisuutta: luontomatkailun kestäviä liiketoimintamalleja ja tuotteistamista, tarpeita ja keinoja virkistyskäytön ja luontomatkailun tietovarantojen kehittämiseksi
sekä uusia rahoitus- ja toimintamalleja luonnon monimuotoisuuden ja
vetovoimaisuuden
turvaamiseksi.
Sektorin kestävän kasvun toteuttamiseksi esitetään 25 kehittämisehdotusta. VirKein -hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

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 2018
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