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TASAVALLAN
PRESIDENTTI
EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan
presidentti
30.1.2018 seuraavat lait:

vahvisti

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki
ajokorttilain muuttamisesta, laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta,
laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki
tuomioistuinharjoittelusta annetun lain
15 §:n muuttamisesta ja laki tuomio5.2.2018/15

istuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
(HE 103/2017 vp). Sakkomenettelyn
tosiasiallista käyttöalaa laajennetaan
siirtämällä toimivalta ajokiellon määräämiseen poliisille. Muutoksen johdosta rattijuopumuksia voidaan käsitellä sakkomenettelyssä. Sakkomenettelyn edellytyksenä ei enää ole teon
tunnustaminen ja seuraamuksen hyväksyminen. Tämän johdosta muutoksenhakumahdollisuuksia lisätään. Ajokieltomenettelyä yksinkertaistetaan
ja mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.6.2019.
(OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Laki pakkokeinolain muuttamisesta,
laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 3 luvun 1 §:n
ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki
henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 1 §:n
muuttamisesta, laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista
vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain
1 a §:n muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 252/2016 vp). Pakkokeinolakiin lisätään säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkintaarestista. Tuomioistuin voi määrätä

rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai
vangittuna pitämisen sijasta teknisin
välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto on
riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tehostettu matkustuskielto voidaan määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen
kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan
vankeusrangaistukseen, tuomioistuin
voi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa
säädetyt edellytykset täyttyvät ja tuomittu rangaistus on vähemmän kuin
kaksi vuotta vankeutta. Edellytyksenä
tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille on muun muassa, että
rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuu noudattamaan hänelle asetettuja
velvollisuuksia. Tutkintavankeuslakia
muutetaan siten, että aikaa, jonka tutkintavankia voidaan säilyttää poliisin
ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennetään nykyisestä ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennetaan. Muihin lakeihin tehdään pakkokeinolain muutosten edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 0295
150 520)
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, laki rajavartiolain muutta25
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misesta, laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta,
laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki esitutkintalain 2 luvun
1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 §:n
muuttamisesta, laki poliisin, Tullin ja
rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
annetun lain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki tietoyhteiskuntakaaren
322 §:n muuttamisesta, laki aluevalvontalain 35 §:n muuttamisesta ja laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain
114 §:n muuttamisesta (HE 41/2017
vp). Uuteen lakiin rikostorjunnasta
Rajavartiolaitoksessa siirretään nykyisin rajavartiolaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Rajavartiolaitoksen tutkittaviksi kuuluviin rikoksiin lisätään merilain ja meriteiden sääntöjen sekä sisävesisääntöjen
rikkominen. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimivaltuutta valvoa tieliikennelain säännösten noudattamista laajennetaan rajanylityspaikoilla. Lakiin otetaan salaisten tiedonhankintakeinojen
määritelmät ja niiden käyttöedellytykset Rajavartiolaitoksessa. Salaisten
tiedonhankintakeinojen käyttö ja käytön rajoitukset säilyvät Rajavartiolaitoksessa ennallaan. Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin lisätään televalvonta myös
törkeän kätkemisrikoksen, ammattimaisen kätkemisrikoksen ja törkeän
väärennyksen selvittämiseksi. Rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja henkilötietojen
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sovelletaan Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan, jollei Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta annettavassa laissa toisin säädetä. Rajavartiolaista kumotaan rikostorjuntaa
koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.4.2018. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta (HE 129/
2017 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään
uusi peruste oleskeluluvalle. Oleskelulupa on mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai perustaa Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelulupa yrit-
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täjyyden perusteella on mahdollista
myöntää riippumatta yhtiömuodosta.
Jatko-oleskelulupavaihetta sujuvoitetaan luopumalla uusien sormenjälkien
ottamisesta jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutetaan myös
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia.
Muutos mahdollistaa jatkoluvan hakemisen ilman käyntiä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Lisäksi erityisasiantuntijan ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa
pidennetään. Lait tulevat voimaan
1.4.2018. (SM johtava asiantuntija
Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018
seuraavat kansainväliset asiat:
Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13.2.2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen
yhteydessä annetun selityksen muuttaminen. (LVM ylitarkastaja Laura
Sarlin 0295 342 052)
MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien
maakuntalakien osalta: maakuntalaki
julkisia hankintoja koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain kumoamisesta, maakuntalaki Fordonsmyndigheten -nimisestä
viranomaisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta ja maakuntalaki
työ- ja eläketulovähennyksen korvaamisesta kunnille. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295
150 334)
NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.1.2018
seuraavat nimitysasiat:
Pariisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Teemu Tannerin sivuakkreditointi Monacoon. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Määräaikainen laamanni, hovioikeuden laamanni Pekka Martti Juhani Pärnänen työtuomioistuimen presidentin
virkaan 1.3.2018–28.2.2025. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen
0295 150 082)

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö,
kontra-amiraali Timo Tapio Junttila
amiraalin virkaan 1.4.2018–30.6.2018,
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori,
kenraalimajuri Ilkka Juhani Korkiamäki kenraalin virkaan 1.7.2018–
30.6.2020 ja puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2018 lukien, Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari Teppo Juhani Kallio
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2018 lukien ja Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Kalervo
Saari kenraalin virkaan 1.7.2018–
30.6.2023 ja maavoimien operaatiopäälliköksi 1.7.2018 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius
0295 140 432)
Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva
virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 205/2017 vp)
eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että mahdollistettaisiin uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli
kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiinteistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja hallintaa mahdollistamalla
kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa. Kiinteistönmuodostamissekä maankäyttö- ja rakennuslakiin
tehtäisiin myös teknisiä muutoksia,
joilla korjattaisiin sanamuotoja sekä
vanhentuneita viittauksia. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi palstatilain
muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annettu laki tarpeettomana. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018.
(MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)
Hallituksen esitys (HE 206/2017 vp)
eduskunnalle laiksi perintätoiminnan
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harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, joka korvaisi nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia saatavien perinnästä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin.
Esityksessä ehdotetaan, että perintätoiminnan harjoittaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Perintätoimintaa saisi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto valvoisi perintätoiminnan harjoittajia ja voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan
perintätoimintaan pakkokeinoin. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 aikana. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.2.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus perustuesta,
viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Euroopan unionin lainsäädännön
muutoksista johtuvat muutokset viherryttämistukeen. Viherryttämistuen
ekologisen alan kesannoilla kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty kesantokaudella. Kasvinsuojeluaineiden
käyttö on kielletty myös ekologisen
alan typensitojakasvialalla. Ekologisen alan vaatimuksen täyttävät myös
sellaiset typensitojakasvien ja muiden
kasvien seoskasvustot, joissa typensitojakasvien osuus kylvösiemenseoksen painosta on yli 50 prosenttia. Lisäksi viherryttämistukeen liittyvää viljelyn monipuolistamisvaatimusta muutetaan siten, että pienet rinnakkaiset
kasvialat on mahdollista ilmoittaa
yhtenä seoskasvustona. Lisäksi asetukseen lisätään viherryttämistuen ja
nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuonna 2018. Viherryttämistukea maksetaan tukialueella AB
74,90 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 65,39 euroa hehtaarilta. Vuonna
2018 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 1 prosentti vuosittaisesta suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Tukea maksetaan 53,0 euroa
hehtaarilta. Asetus tulee voimaan
5.2.2018/15

6.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus täydentävien
ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja
3 muuttamisesta. Täydentävien ehtojen lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevista liitteistä 2 ja 3 poistetaan täydentävinä ehtoina noudatettavien kansallisten säännösten luettelosta eräitä
sellaisia säännöksiä, joita jo valvotaan
jonkin muun lakisääteisen hoitovaatimuksen osana tai joiden luettelointia osana lakisääteisiä hoitovaatimuksia ei nykyisten tulkintojen mukaan
katsota tarpeelliseksi täydentävien ehtojen järjestelmän soveltamisen kannalta. Liitteeseen 3 lisätään täydentävinä ehtoina noudatettaviin kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin eläinsuojelulain (247/1996) 5 a §, jossa
säädetään tuotantoeläinten omistajan
tai pitäjän eräistä velvollisuuksista ja
eläinten hoitajan pätevyydestä. Muutos tehdään, koska Euroopan komissio on vuonna 2015 tekemässään täydentäviä ehtoja koskeneessa tarkastuksessa katsonut, että Suomi ei ole pannut täydentäviä ehtoja koskevaa EUlainsäädäntöä tältä osin asianmukaisesti täytäntöön. Lisäksi liitteisiin 2 ja
3 lisätään eräitä täydentävien ehtojen
lakisääteisiä hoitovaatimuksia koskevien EU-direktiivien kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä, jotka ovat välttämättömiä täydentävien ehtojen järjestelmän toimeenpanon kannalta.
Asetus tulee voimaan 6.2.2018.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi
Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista sekä Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) tuli
voimaan 1.1.2018. Tekesin nimen
muuttuessa Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annettuun valtioneuvoston
asetukseen tehdään tarvittavat nimenmuutokset. Lisäksi asetuksen 3 luku
muutetaan muotoon ”Käynnistystuki”
joka kattaa aiemmin sääntelyn piirissä olleiden nuorten innovatiivisten
yritysten lisäksi myös nuoret yritykset. Asetus tulee voimaan 15.2.2018.
(TEM neuvotteleva virkamies Mikko
Huuskonen 0295 063 732)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokraasuntoihin annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että pääkaupunkiseudulla asukasvalinnassa käytössä olevat tulorajat poistetaan. Tavoitteena on
edesauttaa työvoiman liikkuvuutta
pääkaupunkiseudulle sekä ehkäistä
kannustinloukkuja. Tulorajojen poistaminen helpottaa asukkaiden mahdollisuuksia saada asumistarpeitaan
ja käytettävissä olevia tulojaan vastaava asunto sekä joustavoittaa asukasvalintamenettelyä. Asetus tulee
voimaan 1.3.2018. Asetusta sovelletaan siten asetuksen voimaantulon jälkeen tehtäviin asukasvalintapäätöksiin. (YM hallitussihteeri Anna Saarinen 0295 250 258)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.1.2018 seuraavat päätökset:
Päätös todeta, että sunnuntaina
28.1.2018 toimitetussa tasavallan presidentin vaalissa varatuomari Sauli
Niinistö on perustuslain 54 §:n 2 momentin nojalla valittu tasavallan presidentiksi kuuden vuoden toimikaudeksi, joka perustuslain 55 §:n 1 momentin mukaan alkaa 1.2.2018. Valtioneuvosto ilmoittaa tästä presidentiksi valitulle ja antaa presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen. (OM
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 0295
150 128)
Valtioneuvosto teki 1.2.2018 seuraavat päätökset:
Päätös vapauttaa lakimies Minna
Tanska keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen
tilalleen varapuheenjohtaja Kyösti
Suokas 1.2.2018 lukien lautakunnan
31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295 530 225)
Päätös määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Anne LuotoHalvari valtioneuvoston esittelijäksi.
(OKM hallitusneuvos Antti Randell
0295 330 173)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Nokian
ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Hämeenkyrön kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV
sähkönsiirtojohtoa varten (ElovaaraPinsiö). (TEM ylitarkastaja Johanna
Juvonen 0295 064 20)
27
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Luonnonsuojelulain 66 §:n mukainen
valtioneuvoston päätös koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan
hyväksymistä. Lapin liitto on pyytänyt valtioneuvostolta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista päätöstä koskien
Natura 2000 -verkostoon sisältyviä
alueita Kemihaaran suot sekä Aatsinki - Onkamo, jotta Rovaniemen ja
Itä-Lapin maakuntakaava voitaisiin
hyväksyä ja toteuttaa erittäin tärkeän
yleisen edun kannalta pakottavasta
syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua
ei ole. Maakuntakaavaan sisällytettäviksi tarkoitetut aluevaraukset aiheuttaisivat toteutuessaan vaikutusten arviointien mukaan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia edellä mainituille
Natura 2000 -alueille. Kemihaaran soiden alueelle kaavassa osoitettavaksi
suunniteltu vesialue/tekoallas peittäisi
noin 5000 ha alueesta. Sallatunturin
matkailualueen Natura 2000 -alueelle
sijoittuvan laajennuksen pinta-ala on
noin 134 ha. Lapin liitto on 29.1.2018
ilmoittanut täydentävänsä hakemustaan Sallatunturin matkailupalvelualueen laajentamista koskien. Myönteiselle päätökselle Kemihaaran alueen
osalta ei ole edellytyksiä, koska asiassa
ei ole osoitettavissa, että vaihtoehtoiset ratkaisut puuttuvat. Sallatunturin
matkailupalvelualueen osalta asian
käsittelyä on tarpeen siirtää, kunnes
Lapin liiton täydennetty hakemus on
käytettävissä. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 0295 250 135)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.2.2018 seuraavat nimitysasiat:
Diplomi-insinööri Markku Heikura
Verohallinnon pääjohtajan virkaan
viiden vuoden määräajaksi 5.2.2018
lukien. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.3.2018 lukien. (OKM hallitusneuvos Antti Randell 0295 330 173)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, hallitussihteeri Katariina Haavanlammi ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.3.2018
lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)
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RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.2.2018 seuraavia asioita:
Vuoden 2017 yrittäjän eläkelain mukaisen arviomäärärahan ylittäminen
5 249 154 eurolla. Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkistanut momentin
33.40.52 (Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista) valtionosuuden ennakoksi 187 600 000 euroa,
joka on sama kuin momentille myönnetty määräraha. Vuoden 2017 määrärahasta on lokakuussa 2017 maksettu
vuoden 2016 lopullinen valtionosuus, joka on ollut 5 249 154 euroa
suurempi kuin maksetut ennakot.
Kyseinen 5 249 154 euron määrä on
jäänyt huomioimatta marraskuun ennakon tarkistuksen yhteydessä ja näin
ollen momentin määräraha on ylittynyt tällä summalla. Momentin arviomäärärahan tarve vuodelle 2017 on
192 849 154 euroa. (STM erityisasiantuntija Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat 30.1.2018
Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen
suuntaviivat vuoteen 2020 -väliraportin valmistumisesta. Väliraportissa
arvioidaan, kuinka hyvin strategia on
tähän mennessä saavuttanut tavoitteensa sekä ehdotetaan jatkotoimenpiteitä. Strategia pyrkii siihen, että
myös happamilla sulfaattimailla sijaitsevissa vesistöissä saavutettaisiin hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Tavoite ei ole vielä toteutunut. Raportti
suosittelee kehittämään nykyistä vaikuttavampia ja riskiperusteisempia ohjauskeinoja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Raportin mukaan on myös tärkeää panostaa uusien menetelmien tutkimukseen sekä sellaisten hankkeiden suunnitteluun, jotka aiheuttavat
maakerrosten hapettumista ongelmaalueilla. Raportti on osoitteessa http://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/160524/MMM_TR_1
_2018_Happamat_sulfaattimaat.pdf
?sequence=1&isAllowed=y. Lisätietoja antavat erikoissuunnittelija Vincent Westberg, p. 0295 027 956, EteläPohjanmaan ELY-keskus, vesihallintoneuvos Ville Keskisarja, p. 0295 162
2390, maa- ja metsätalousministeriö

ja neuvotteleva virkamies Antton Keto,
p. 0 295 250 148, ympäristöministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti
31.1.2018 elintarvikemarkkinalakityöryhmän esityksistä. Työryhmä esittää, että Suomeen perustetaan elintarvikemarkkinavaltuutetun virka. Hyvien kauppatapojen varmistamiseksi
työryhmä päätyi markkinaosapuolia
kuultuaan esittämään myös velvoitetta tehdä maataloustuotteiden ostosopimukset kirjallisesti ja valtuutetulle mahdollisuutta antaa huomautus tai julkinen varoitus, jos sopimuskäytäntöjä ei noudateta. Linkki tiedotteeseen http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/tyoryhma-elintarvikemarkkinavaltuutetulle-sovittelijan-rooli-ja-huomautusoikeus. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 775 6060,
minna-mari.kaila@mmm.fi.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– BETWEEN CHANGE AND CONTINUITY: Making Sense of America’s
Evolving Global Engagement -raportti, 31.1.2018. Raportissa tarkastellaan
kattavasti Yhdysvaltojen globaalin
roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin
kehityskulkuja. Raportissa analysoidaan USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia
keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä
tarkastellaan Yhdysvaltojen suhdetta
kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys
pyrkii lisäämään ymmärrystä Yhdysvaltojen toimijuuden vaikutuksista
Suomen laajemmassa strategisessa
toimintakentässä.
– Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta, 30.1.2018. Selvitys on tarkoitettu kansallisen yrityssaneerausta ja yritysjärjestelyjä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien arviointia varten. Lainsäädäntötarpeiden ja -keinojen arviointia varten laaditussa raportissa on kattava kansainvälinen selvi-
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tys Suomen kannalta merkityksellisten verrokkivaltioiden yhtiö-, maksukyvyttömyys- ja yritysjärjestelylainsäädännöstä.
– Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä – ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja –mittaristoksi,
29.1.2018. Alueiden kehityksestä tar-

vitaan tietoa sekä kansallisen että
alueellisen tason päätöksenteon ja
politiikkavalmistelun tarpeisiin. Tietojohtamisen vahvistaminen ja tilannekuvan laaja-alainen analyysi ovat
edellytyksenä sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja
maakuntien tulevista tehtävistä suoriutumiselle. Tämän selvityshankkeen

tavoitteena on ollut rakentaa aluekehityksen tietoperustan viitekehys, jossa
yhdistetään valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt.

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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