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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 1/2018 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Kirkkolakia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuva henkilö tai hänen läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnan jäsenenä. Samalla kirkkoherran jäsenyyden pa12.2.2018/18

kollisuudesta vaalilautakunnassa luovuttaisiin. Lisäksi äänioikeutettujen
luetteloa koskeviin säännöksiin ehdotetaan tarkennuksia. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen.
Tavoitteena on, että uusia säännöksiä
sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330
190)
Hallituksen esitys (HE 2/2018 vp)
eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta.
Ehdotuksen mukaan Suomen Akatemia määriteltäisiin hallinnollisesti tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi, mikä vastaisi nykyistä
muotoilua paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Akatemian tehtävämuotoilua ehdotetaan
koottavaksi nykyistä selkeämmäksi
kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikausia esitetään rajattavaksi lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan
uudistumiskyky voidaan varmistaa jatkossakin. Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia ehdotetaan muutettavaksi
avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.
Hallintovirastoa ja valtuutussäännöksiä koskeviin pykäliin ehdotetaan vähäisiä, teknisluonteisia tarkennuksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.4.2018. (OKM opetusneuvos Eeva
Kaunismaa 0295 330 226)

Hallituksen esitys (HE 3/2018 vp)
eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua
lakia (999/2012). Sen hedelmä- ja vihannesalaa, sokerialaa, ruhonluokitusta ja eräitä hintaselvityksiä koskevat
säännökset ja erityisesti niissä tehdyt
viittaukset muutettaisiin vastaamaan
uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Muutokset olisivat luonteeltaan pääosin teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.7.2018,
josta lukien sovelletaan ruhonluokitusta koskevaa uudistettua Euroopan
unionin lainsäädäntöä. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)
Hallituksen esitys (HE 4/2018 vp)
eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun
lain 3 §:n muuttamisesta. Euroopan
unionin suorista tuista maataloudelle
annettua lakia muutettaisiin nuoren
viljelijän tuen osalta. Nuoren viljelijän tukea voitaisiin myöntää jatkossakin enintään viideltä tukivuodelta,
mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennettäisi niiden vuosien määrää,
jotka ovat tilanpidon aloittamisen tai
9
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tilanpidon aloittamista seuraavan tukivuoden ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Ehdotettu muutos koskisi myös vuoden 2013 jälkeen tilanpidon aloittaneita nuoria viljelijöitä.
Ennen vuotta 2014 tilanpidon aloittaneisiin nuoriin viljelijöihin sovellettaisiin aiemmin voimassa ollutta Euroopan unionin lainsäädäntöä tuen
myöntämisen enimmäisajanjaksosta.
Ehdotettu muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi asiallisesti vastaavalla tavalla kuin Euroopan unionin
suorista tuista maataloudelle annettua lakia. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.2.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään: a) Viennin ja investointien
edistämisen viranomaispalvelujen ulkomailla vahvistaminen ulkomaanedustustojen tehtäväksi myös nimenomaan edustustoja koskevassa ulkoasiainhallintoasetuksessa. b) Edustuston päällikön asemasta viennin ja investointien edistämistoiminnan johtajana asemamaassa säätäminen. c) Eräisiin viranomaisiin palvelussuhteessa
olevia henkilöitä edustustossa koskevan pykälän muuttaminen siten, että
pykälään lisätään maininta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin
henkilöstöstä ja poistetaan pykälästä
maininnat Teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaanyksikön ja Matkailun edistämiskeskuksen ulkomailla sijaitsevan yksikön henkilöstöstä.
Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (UM
hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350
679)
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maa- ja
metsätalousministeriön edustaja toimii neuvottelukunnassa jäsenen asemasta pysyvänä asiantuntijana. Asetus tulee voimaan 15.2.2018. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

10

annetun valtioneuvoston asetuksen
14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon
muuttamisesta. Asetuksella täydennetään päästöraja-arvojen noudattamista koskevaa säännöstä eräiden
häiriötilanteiden osalta sekä asetuksen liitettä laajentamalla ympäristölupaviranomaisen mahdollisuutta määrittää eräiden kaasuturbiinien päästöraja-arvon ottamalla huomioon laitoksen erityispiirteet. Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) kansallista toimeenpanoa.
Asetus tulee voimaan 15.2.2018.
(YM neuvotteleva virkamies Anneli
Karjalainen 0295 250 117)
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien
päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta. Asetuksella täydennetään tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevaa säännöstä sekä asetuksen liitettä rajaamalla kohdan soveltamista
eräisiin painatustoimintoihin. Asetus
on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan
15.2.2018. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250
117)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.2.2018 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää toimitusjohtaja Risto
E. J. Penttilälle ero talousneuvoston
jäsenen tehtävästä ja määrätä toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi talousneuvoston jäseneksi 1.3.2018 lukien.
(VNK lainsäädäntöneuvos Maaret
Suomi 0295 1600 30)
Päätös valtionavustusten myöntämisestä puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa
ajalle 1.1.–31.12.2018 seuraavasti:
Suomen Keskusta r.p. (49 edustajaa)
7 260 575 euroa, Perussuomalaiset r.p.
(38 edustajaa) 5 630 650 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (37 edustajaa) 5 482 475 euroa, Suomen Sosiali-

demokraattinen Puolue r.p. (34 edustajaa) 5 037 950 euroa, Vihreä Liitto
r.p. (15 edustajaa) 2 222 625 euroa,
Vasemmistoliitto r.p. (12 edustajaa)
1 778 100 euroa, Svenska Folkpartiet i
Finland r.p. (9 edustajaa) 1 333 575 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
(5 edustajaa) 740 875 euroa eli yhteensä (199 edustajaa) 29 486 825 euroa sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus 148 175 euroa. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen
0295 161 420)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Orpo 22.–
23.2., ministeri Vehviläinen 26.–29.3.,
ministeri Tiilikainen 19.–23.2., ministeri Niinistö 23.2., 23.–29.3., 16.–17.4.
ja 23.4., ministeri Berner 15.–19.3. ja
29.3.–2.4. sekä ministeri Mykkänen
19.–23.2. (VNK hallinnollinen notaari
Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)
Päätös asettaa vientivalvontaneuvottelukunta toimikaudeksi 15.2.2018–
14.2.2023. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa) puheenjohtaja: yksikön päällikkö Teemu Sepponen ulkoministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen
neuvos Heikki Yrjölä ulkoministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Sari
Mäkelä (lähetystöneuvos Pekka Kosonen) ulkoministeriö, yksikön päällikkö Leena Pylvänäinen (lähetystöneuvos Ilkka Rentola) ulkoministeriö,
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto
(teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo)
työ- ja elinkeinoministeriö, kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka (lakimies Maija Lönnqvist) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Jukka
Kaski (ylitarkastaja Reima Pensala)
Poliisihallitus, ylitarkastaja Jukka
Koskinen (ylitarkastaja Pertti Isotalo)
suojelupoliisi, tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen (tulliylitarkastaja Irene
Lahtinen) Tulli, erityisasiantuntija
Riikka Pitkänen (hallitussihteeri Tuomas Venho) puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Piia Nyström
(ylitarkastaja Maija Rönkä) liikenneja viestintäministeriö ja pääsihteeri
Tuija Karanko Teknologiateollisuus ry
(asiantuntija Simo Karetie Elinkeinoelämän keskusliitto EK). (UM osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä 0295
350 257)
Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastaja Joanna Grandell ja määräaikainen henkilöstöpäällikkö Taru
Ritari valtioneuvoston esittelijöiksi.
(OM hallitussihteeri Johanna Nyberg
0295 150 068)
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Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Harri Roudasmaa valtioneuvoston esittelijäksi.
(TEM hallitusneuvos Kari Klemm
0295 063 523)
Päätös myöntää kenraaliluutnantti evp
Kyösti Haloselle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää
sotatalouspäällikkö, kenraalimajuri
Timo Rotonen Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Henri Backman
0295 063 581)
Päätös alueellisten innovaatioiden ja
kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellisesta jaosta vuonna 2018.
Päätöksellä jaetaan 10 000 000 euroa
käytettäväksi alueiden kehittämisen
ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: aluekehittämisviranomaisina toimiville maakuntien liitoille yhteensä 9 970 000
euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön
käyttöön 30 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014−
2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jaosta
vuonna 2018. Päätöksellä jaetaan vuoden 2018 talousarviossa momentille
32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 333 499 000
euroa välittäville toimielimille. Päätöksellä jaetaan vuoden 2018 valtuudet maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesitysten mukaisesti sekä ESR:n valtakunnallisten
teemojen osalta aiemmin ministeriöiden ja alueiden kesken sovitun
koko ohjelmakautta koskevan jaon
mukaisesti. Alueellisesti päätettävissä olevaa myöntämisvaltuutta jaetaan
maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesityksen mukaisesti
välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet jaetaan rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja
terveysministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä
nyt jaettavien valtuuksien siirtoja
alueiden välillä EURA 2014 –tieto12.2.2018/18

järjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan jakamaan Maaseutuvirastolle Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014−2020 (FEAD)
EU:n ja valtion rahoitusosuudet, yhteensä 3 861 000 euroa. Jakamatta jätetään myöntämisvaltuuksia yhteensä 11 871 000 euroa, jotka esitetään
jaettavaksi myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä. (TEM
neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Päätös myöntää varatuomari Olli
Puustiselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätoimisen
puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää
hänen tilalleen varatuomari Petteri
Immonen 1.3.2018 lukien toistaiseksi.
(STM johtaja Hannu Ijäs 0295 163
248)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.2.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2018
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus).
Ehdotukset pyrkivät osaltaan edistämään EU:n pääomamarkkinaunionihanketta. Annetut säädösehdotukset
liittyvät komission paremman sääntelyn hankkeeseen. Voimassaolevat
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ovat liitoksissa luottolaitossääntelyyn. Ehdotusten tavoitteena on varmistaa sijoituspalveluyritysten pääoma-, likviditeetti- ja
muut vakavaraisuusvaatimukset kuitenkin sopeutettuina vastaamaan niiden toimintaa, ja riittävän vahvasti
kattamaan eri kokoisten sijoituspalveluyritysten terveen vakavaraisuuden ja suojaamaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakautta. (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295
530 552)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työsuhteen ehtoja koskeva direktiivi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää turvatumpaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä siten, että samalla varmistetaan työmarkkinoiden joustavuus ja
parannetaan elin- ja työoloja. Työntekijöiden oikeutta saada tietoa työn-

teon ehdoista parannettaisiin. Erityisesti tämä koskisi epätyypillisiä työsuhteita. Direktiiviehdotus sisältäisi
myös koeajan enimmäispituutta ja
kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa sääntelyä. Työntekijälle säädettäisiin myös oikeus pyytää työnantajaltaan mahdollisuutta siirtyä turvatumpaan työsuhdemuotoon. Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa työntekijän mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannettaisiin edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua.
Lisäksi direktiiviehdotus sisältäisi
säännökset, joilla pyritään varmistamaan direktiivin tehokas täytäntöönpano ja työntekijän riittävät oikeusturvakeinot. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.2.2018 seuraavat nimitysasiat:
Lääketieteen tohtori Riitta Aejmelaeus
15.3.2018 lukien, oikeustieteen maisteri Päivi Salo 1.6.2018 lukien ja
kauppatieteiden maisteri Tero Tyni
15.3.2018 lukien valtiovarainministeriön budjettineuvosten virkoihin.
(VM neuvotteleva virkamies Karri
Safo 0295 530 223)
Varatuomari Jukka Ahtela sovittelijaksi ja valtakunnansovittelijan sijaiseksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.4.2018–31.3.2021. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063
523)
Kauppatieteiden maisteri Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018–30.11.2022, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)
RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.2.2018 seuraavia asioita:
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle
verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen
verovuodelta 2018 ennen verotuksen
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päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat
jako-osuudet vahvistetaan. Samoin
vahvistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja
seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Lisäksi vahvistetaan työnantajasuoritusten vähimmäismäärät sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta
2018 suoritettavissa verontilityslain
5 §:n mukaisissa tilityksissä. Asetus
tulee voimaan 13.2.2018. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295
530 254)
Vuoden 2017 talousarvion momentin
28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien
kurssierot) arviomäärärahan ylittäminen 1 100 000 eurolla. Momentin
arviomääräraha vuonna 2017 on
1 000 euroa. Vuoden 2018 alussa
Valtiokonttori on arvioinut, että momentin arviomäärärahaa käytetään
1 062 300 euroa vuonna 2017. Arviomäärärahan ylitys on 1 061 300 euroa. Ylitystarve johtuu Valtiokonttorin hallinnoimien valuuttatilien vuoden 2017 tilinpäätökseen kirjattavista realisoitumattomista kurssieroista.
Kurssieroa kirjataan USD-, JPY-,
CHF-, DKK- ja NOK -määräisillä
valuuttatileillä olevia varoja euromääräisiksi arvostettaessa. Varoja on
ollut tileillä odottamassa tarkoituksenmukaisten kauppaerien muodostumista ja/tai kyseisen valuutan määräisten menojen ulosmaksuja. (VM
talouspäällikkö Jan Holmberg 0295
530 156)
Vuoden 2017 talousarvion momentin
28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 16 000 000
eurolla. Momentin arviomääräraha
vuonna 2017 on 106 000 000 euroa.
Arvonlisäverollisten hankintojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut
arvioitua suuremmaksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Vuoden
2018 alussa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus on arvioinut, että momentin arviomäärärahaa
käytetään 121 684 633,01 euroa vuonna 2017. Ylitys on 15 684 633,01 euroa. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–
2020 toimeenpanoa varten. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristö-keskuksille jaetaan 111 121 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun ke-
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hittämisen maatalousrahaston ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi
vuonna 2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta
87 700 000 euroa on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten,
21 421 000 euroa on Leader-ryhmien
paikalliseen kehittämiseen liittyviä
toimia varten ja 2 000 000 euroa on
koko ohjelma-aluetta koskevia toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 prosenttia julkisesta
rahoituksesta, joka sisältää valtion
rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta. (MMM
maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien korkotukilainojen ja valtiontakausten sekä avustusten myöntämisvaltuuden (avustusvarojen) osoittaminen vuodelle 2018
maatalouden ja porotalouden sekä
luontaiselinkeinojen rakennetukea,
nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ja maatilojen asunto-olojen
parantamista koskevaa tukea sekä
sikojen ulkotarhojen aitausavustusta
varten. Valtion vuoden 2018 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2018 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 67 500 000 euroa, josta
60 000 000 euroa osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli
nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien
sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten
maksatus ajoittuu neljälle vuodelle.
Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, joka osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2018 käyttösuunnitelman
mukaisista menoista 42 000 000 euroa osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukiavustuksiin. Afrikkalaisen
sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi
rakennettaville sikojen ulkotarhojen
suoja-aidoille osoitetaan avustusten
myöntämisvaltuutta 300 000 euroa,
jotka maa- ja metsätalousministeriö
kohdentaa Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten käytettäväksi

ilmoitusten mukaan. Makeran vuoden
2018 käyttösuunnitelmassa 12 000 000
euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan. (MMM
maaseutuekonomisti Saara Meurasalo 0295 162 035)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
9.2.2018

EU-ministerivaliokunnassa EMU ja
biotalous
EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 9. helmikuuta EMU:n kehittämistä ja EU:n biotalousstrategiaa
sekä linjasi Suomen neuvottelukantoja ensi viikolla järjestettävien neuvostojen kokouksiin.
EU-ministerivaliokunta linjasi täsmennettyjä kantoja Euroopan komission
joulukuisiin EMU:n kehittämistä koskeviin ehdotuksiin. Komissio antoi
6. joulukuuta 2017 lainsäädäntöehdotukset niin sanotun finanssipoliittisen
sopimuksen viemisestä EU-lainsäädäntöön, Euroopan valuuttarahaston
perustamisesta sekä rakenneuudistusten tukemisen kehittämisestä. Suomen
kantoja käsitellään vielä valtioneuvoston yleisistunnossa ennen eduskuntaan toimittamista. Suomen EMUperuskannat linjattiin ministerivaliokunnassa 13. lokakuuta 2017.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi
Suomen tavoitteita EU:n biotalousstrategialle, jota Euroopan komissio on
päivittämässä. Suomen mielestä tavoitteena tulee olla biotalouden lisäarvon kasvattaminen sekä osaamisen,
tutkimuksen ja yhteistyön lisääminen,
investointien vauhdittaminen sekä kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen. EU-ministerivaliokunta on
tyytyväinen, että Suomen johdonmukaisesti ajama EU:n biotalousstrategian päivitys on etenemässä ja uudesta strategiasta on tulossa monialainen ja politiikkatoimia kokoava kokonaisuus yhdessä päivitettävän toimintasuunnitelman kanssa. Päivityksen ajankohtaisuutta lisäävät muun
muassa YK:n kestävyystavoitteet sekä
Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano.
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Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja koulutusneuvostoon sekä epäviralliseen ulkoministerikokoukseen (Gymnich). Koulutusneuvosto keskustelee Erasmus+
-ohjelmasta ja joulukuun 2017 Eurooppa-neuvoston päätelmien koulutusnäkökohdista. Gymnichin keskusteluaiheita puolestaan ovat Syyria,
Länsi-Balkan, Pohjois-Korea sekä turvallisuus ja puolustus. Länsi-Balkan
keskustelu käydään pitkälti Euroopan komission 6. helmikuuta julkaiseman strategian pohjalta.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm,
p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
2.2.2018

EU-ministerivaliokunnassa linjauk-

sia Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 2. helmikuuta Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden (1.7.–
31.12.2019) valmisteluja. Ministerivaliokunta käsitteli puheenjohtajakauden sisältövalmistelujen aikataulua ja prosessia sekä Suomessa järjestettäviä kokouksia. Lähtökohtana
on, että puheenjohtajakausi kokonaisuudessaan hoidetaan kustannustehokkaasti ja Suomessa pidettävien kokousten määrä pidetään hallittuna.
Suomi tulee valmistelemaan oman
kansallisen ohjelman puheenjohtajakautta varten. Tämä tullaan tekemään
pääministerin johdolla yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Työ
alkaa keväällä. Suomi osallistuu aktiivisesti myös trio-ohjelman valmisteluun yhdessä Romanian ja Kroatian
kanssa.
EU-ministerivaliokunnan 15.9.2017
tekemän linjauksen mukaisesti puheenjohtajakaudella 2019 järjestetään
Suomessa seuraavat epäviralliset ministerikokoukset:
– epävirallinen kilpailukykyministerikokous
– epävirallinen ympäristöministerikokous
– epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous
– epävirallinen ulkoministerikokous
(Gymnich), johon yhdistettynä epä12.2.2018/18

virallinen puolustusministerikokous
– epävirallinen valtiovarainministerikokous (ECOFIN) ja euroryhmä
– epävirallinen maatalousministerikokous
Ministerikokousten lisäksi EU-puheenjohtajuusmäärärahasta katetaan enintään 80 virkamiestasonkokousta. Eurooppa-neuvostot, epäviralliset päämiestason kokoukset ja Suomen puheenjohtajakaudelle osuvat päämiestason kolmasmaakokoukset järjestetään Brysselissä.
EU-puheenjohtajuusmäärärahasta katettavat kokoukset pidetään EU-ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti Helsingissä. Suomi jatkaa tässä
viimeaikaisten puheenjohtajamaiden
käytäntöä keskittämällä kokoukset yhteen paikkaan pääkaupungissa. Keskittämisellä saavutetaan tehokuutta
kokousjärjestelyissä ja turvallisuusjärjestelyissä.
EU-puheenjohtajuus eli Euroopan
unionin neuvoston puheenjohtajuus
kiertää jäsenmaiden kesken puolen
vuoden välein. Tämän puolivuotiskauden aikana puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa
kaikilla tasoilla paitsi ulkoasiainneuvostossa, jossa puhetta johtaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Puheenjohtajuuskausi on Suomelle järjestyksessä
kolmas. Suomi oli puheenjohtajamaa
ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja
toisen kerran vuonna 2006.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ministeri Tiilikainen vastaanotti
7.2.2018 talousoikeuden professori
Ari Ekroosin johdolla tehdyn selvityksen maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamisesta. Selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tietopohjan vahvistamistyötä. Selvityksen mukaan lainsäädännön tulee jatkossa vahvistaa maankäytön suunnittelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ympäristöministeriön johdolla lakiuudistuksen
tietopohjaa on valmisteltu monilla
taustaselvityksillä ja -hankkeilla, verkkoaivoriihillä ja seminaareilla. Virka-

miesvalmistelun tuottamat isot linjat
nivotaan uudistuksen suuntaviivoiksi,
joiden on tarkoitus toimia parlamentaarisen valmistelun pohjana. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyön
arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä. Selvitys on
osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160553. Lisätietoja antavat ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946,
etunimi.sukunimi@ym.fi, ylijohtaja
Helena Säteri, p. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ym.fi ja talousoikeuden professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, p. 050 3734 893, etunimi.sukunimi@aalto.fi.
Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista
muuttuvassa toimintaympäristössä
- loppuraportti luovutettiin 7.2.2018
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle sekä opetusministeri
Sanni Grahn-Laasoselle. Selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys- ja
sote-palveluiden yhdyspintoja ja tehneet 39 ehdotusta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan
uudistuvassa toimintaympäristössä.
Vuonna 2020 lasten ja perheiden sotepalvelut siirtyvät maakunnille ja sivistys- ja opetustoimi jäävät kuntiin.
Toimintaympäristön muutos edellyttää vahvaa ja yhtenäistä kansallista
strategista tahtotilaa, jossa keskeistä
on lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi ja arjen toimivuus. Maakuntaja sote-uudistukset muuttavat organisaatioiden vastuita ja tehtäviä, jolloin
syntyy uusia yhdyspintoja ja verkostoja. Palvelujen on rakennuttava lapsen ja nuoren elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille, ei päinvastoin. Selvitystyö on tehty osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-ohjelmaa (LAPE), jossa luodaan lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä sisältöjä ja rakenteita uuteen toimintaympäristöön. Julkaisu on osoitteessa http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/160
555 Lisätietoja: selvityshenkilöiden
puheenjohtaja, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, p. 0295
331 600, Tampereen yliopiston työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikonen,
p. 040 800 4362, Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perheiden palveluiden toimialuejohtaja Matti Kaivosoja, p. 044 723
2360 ja Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. (09) 771
2700.
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Työn murros ja elinikäinen oppiminen -raportti luovutettiin 8.2.2018
opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Raportin mukaan jokaiselle työikäiselle on oltava olemassa omaan
tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta, sen on löydyttävä helposti ja
koulutukseen pitää olla taloudelliset
mahdollisuudet osallistua. Työryhmän
laatimaan elinikäisen oppimisen keinovalikoimaan kuuluvat laajempi avoin
opetus, yksilöllinen ohjaus ja valmennus sekä elinikäisen oppimisen mallit
korkeakouluissa. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160556. Lisätietoja antaa johtaja Kirsi Kangaspunta,
p. 0295 330 136, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:

– Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut -raportti, 7.2.2018. YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena on ollut
tuottaa tutkittua tietoa toimivista mielenterveys- ja päihdetyön malleista
päättäjille. Hanke toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, asiantuntijahaastatteluina, väestökyselynä ja kokemusasiantuntijoiden fokusryhmätyöskentelynä. Keskeisenä näkökulmana korostui näyttöön perustuvien tai hyviksi käytännöiksi todettujen hoitomallien painottaminen.
– Kuntien rakennuskannan kehitys- ja
säästöpotentiaali -raportti, 5.2.2018.
Tutkimushankkeessa selvitettiin kuntien rakennuskannan nykytilannetta ja
ennusteita maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle, arvioitiin rakennuskantaan sisältyvää kehitys- ja
säästöpotentiaalia sekä tunnistettiin
keskeisimmät keinot potentiaalin hyödyntämiseksi. Kunnat ovat kooltaan,
rakenteiltaan ja taloudeltaan erilaisia,
mutta kaikille keskeisin haaste toimitilakysymyksissä on, kuinka kukin
kunta pystyy jatkossa sopeuttamaan

rakennuskantansa palvelutarvettaan
vastaavaksi niin, että siinä otetaan
huomioon muuttuvat tarpeet myös
pitkälle tulevaisuuteen.
– Katsaus kiertotalouden mahdollisiin
taloudellisiin ohjauskeinoihin -raportti, 2.2.2018. Kiertotalouteen siirtymisessä ohjauskeinoilla on tärkeä merkitys. Olemassa oleva taloudellinen
ohjaus kohdentuu lähinnä jätepolitiikkaan. Taloudellisia ohjauskeinoja
tarvitaan luonnonvarojen resurssitehokkaaseen käyttöön sekä tuotteiden
pitämiseen kierrossa mahdollisimman
pitkään, selviää Suomen ympäristökeskuksen tekemästä raportista. Raportti on osa Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot (KIMAT) -hanketta, ja siinä on nostettu esille kansainvälisiä esimerkkejä ja keskustelunavauksia taloudellisen ohjauksen kehittämiseksi

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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