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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 17/2018 vp)
eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä syyttäjälaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten, että Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Syyttäjälaitos
muodostuisi keskushallintoyksikkönä
toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä viraston osastoina
toimivasta syyttäjäalueesta. Kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi
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aluesyyttäjäksi. Ahvenanmaalla säilytettäisiin maakunnansyyttäjän virkanimike. Erikoissyyttäjät toimisivat vastedes erikoissyyttäjän virassa. Kaikki
virat olisivat Syyttäjälaitoksen yhteisiä ja sijoittuisivat syyttäjäalueelle tai
valtakunnansyyttäjän toimistoon. Syyttäjäaluetta johtaisi johtava aluesyyttäjä, joka nimitettäisiin virkaansa määräajaksi. Valtionsyyttäjää syytettäisiin
virkarikoksesta hovioikeudessa ja syyttäjänä olisi joko oikeuskansleri tai
oikeusasiamies. Laissa säädettäisiin
lisäksi syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeudesta, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Muihin lakeihin
tehtäisiin lähinnä teknistyyppisiä korjauksia. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 31.10.2018. (OM neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist 0295
150 171)
Hallituksen esitys (HE 18/2018 vp)
eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja
eräitä muita lakeja. Pääosa muutoksista johtuu maakuntien perustamista
sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä. Pelas-

tuslakiin tehtäisiin lisäksi tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston
tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja palosuojelurahastolakiin eräitä Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan
liittyviä tarkennuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo
1.1.2019. Myös meripelastuslain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja
Pelastusopistosta annetun lain muuttamista koskevat lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2019. (SM hallitusneuvos Ilpo Helismaa 0295 488
422)
Hallituksen esitys (HE 19/2018 vp)
eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta. Esityksessä tehtäisiin
yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin.
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Erityisesti muutettaisiin viittaukset
henkilötietolakiin, selkeytettäisiin rekisterinpitäjälle kuuluvien velvollisuuksien jakoa sekä säädettäisiin poikkeuksesta rekisteröidyn oikeuteen rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.
Esityksessä ehdotetaan, että Maahanmuuttovirasto voisi tallettaa ulkomaan
kansalaista koskevat tiedot ilman henkilön erillistä pyyntöä, kun henkilölle
myönnetään ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelukortti
taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Lisäksi selkeytettäisiin
sähköisen asiointitunnuksen muuttamista koskevia edellytyksiä ja muutettaisiin erinäisiä väestötiedon rekisteröintiä ja luovutusta koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 25.5.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari 0295 530
491)
Hallituksen esitys (HE 20/2018 vp)
eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutettaisiin vastaamaan Euroopan unionissa voimaan tullutta ja
marraskuun 2018 alusta lukien jäsenvaltioissa sovellettavaksi tulevaa uutta
Euroopan unionin eläinjalostusta koskevaa, suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin
sen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä. Eläinjalostustoiminnasta annettuun lakiin sisältyisi edelleenkin säännökset muun muassa
kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön sekä jalostusohjelman
hyväksymisestä, jalostusohjelmasta,
kantakirjan ja jalostusrekisterin pitämisestä sekä eläimen merkitsemisestä niihin, jalostustodistuksesta ja jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen
ja alkioiden tuonnista kolmansista
maista. Mainittujen säännösten tarkempi aineellinen sisältö määräytyisi
kuitenkin edellä mainitun Euroopan
unionin eläinjalostusta koskevan lainsäädännön perusteella. Uudessa Euroopan unionin eläinjalostusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen olisi Elintarviketurvallisuusvirasto, joka on nykyisinkin toimivaltainen viranomainen eläinjalostustoiminasta annetussa
laissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamisessa. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.11.2018. Ennen lain voimaantuloa kantakirjaa tai
kantakirjaa vastaavaa rekisteriä pitäväksi yhteisöksi hyväksyttyjen yhteisöjen hyväksyntä jäisi kuitenkin edelleen voimaan. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
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Valtioneuvosto antoi 15.3.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus kuluttajien
kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen
1 §:n muuttamisesta. Asetuksella (601/
2008) on pantu täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY I liite.
Asetuksen 1 pykälään lisätään uusi
22 kohta sen johdosta, että komissio
on 26.1.2018 lähettämässään perustellussa lausunnossa katsonut, että Suomi ei ole saattanut direktiivin I liitteen 11 kohtaa asianmukaisesti täytäntöön, kun Suomen lainsäädäntö ei
sisällä tiedotusvälineen toimituksellisen sisällön käyttämistä koskevaa erityissäännöstä, vaan ainoastaan markkinoinnin tunnistettavuutta koskevan
yleissäännöksen kuluttajansuojalain
(38/1978) 2 luvun 4 §:ssä. Asetus tulee voimaan 26.3.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund 0295
150 554)
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja
4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että nuorisoneuvoston jäsenten määrää nostetaan 16 jäseneen
sekä arviointi- ja avustustoimikunnan
jäsenten määrää nostetaan kahdeksaan jäseneen. Asetus tulee voimaan
19.3.2018. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä EuroVälimeri -lentoliikennesopimuksesta.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
19.3.2018. (LVM yksikön johtaja
Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.3.2018 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri GrahnLaasonen 27.–29.3. ja 30.4., ministeri
Lindström 26.–27.3. ja 29.3., ministeri Mattila 27.3.–2.4., ministeri Häkkänen 28.3., ministeri Saarikko 27.–
29.3. ja ministeri Virolainen 29.3.
(VNK hallinnollinen notaari Merja
Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös hyväksyä esitys sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014–
2020 muuttamisesta ja toimittaa se
Euroopan komissiolle ja valtuuttaa
sisäministeriö tekemään kansalliseen
ohjelmaan vähäisiä tarkistuksia mikäli komission kanssa käytävät neuvottelut niitä edellyttävät. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan
rahoitusvälineeseen ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja
torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Rahastolle on laadittu ohjelmakauden 2014–
2020 kattava, rahaston perustamisasetuksen edellyttämä kansallinen
ohjelma. Rahaston kansallisen ohjelman muutostarve johtuu ohjelmakauden välitarkastelusta, jonka johdosta
Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa
koskevaan rahoitusvälineeseen lisärahoitusta 4 907 728 euroa. Välitarkasteluun liittyen Euroopan komission kanssa on käyty ohjelmavuoropuhelu, jossa on sovittu lisärahoituksen kohdentamisesta. Noin 2,4 miljoonaa euroa rahoituksesta esitetään
kohdennettavaksi rajavalvonnan kehittämiseen ja noin 2,5 miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen
ja automaattisten rajatarkastusporttien
uudistamiseen. Euroopan komission
myöntämä rahoitus tulee sisällyttää
kansalliseen ohjelmaan ohjelman muutoksena. Ohjelmavuoropuhelun johdosta kansalliseen ohjelmaan lisätään myös poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista ja
kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen sisäisiä uudelleenkohdennuksia, joilla mahdollistetaan muun
muassa poliisin ensipartioiden varustaminen terrori-iskuihin varautumiseksi. Nämä muutokset on hyväksytty kansalliseen ohjelmaan valtioneuvoston yleisistunnossa jo 19.10.2017.
Euroopan komissio lykkäsi kuitenkin syksyllä aikataulusyistä tiettyjen
kansallisen ohjelman osien käsittelyä
ja siksi ne etenevät Euroopan komission hyväksyttäväksi vasta nyt. (SM
neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus
toimikaudeksi 15.3.2018–14.3.2020.
Kokoonpano: puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Pekka Ruuhonen;
varapuheenjohtaja: osastopäällikkö,
ylijohtaja Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriö; jäsenet: hallintojohtaja
Reine Inkeroinen Keskusrikospoliisi,
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Head of Communications Ulla Parviainen Posti Group Oyj, tietohallintojohtaja Jaakko Oksala Tampereen
kaupunki ja henkilöstön edustaja, jonka Valtorin henkilökunta nimeää keskuudestaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Päätös hyväksyä tehdyt valtion virkaehtosopimukset ja päättää alistaa ne
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat
pääsopijajärjestöt ovat 9.3.2018 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain
mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen
hyväksynyt. Koska tehdyistä sopimuksista aiheutuu lisämenoja, joiden
hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan
päätös, ne on alistettava eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö
alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin ne ovat
työehtosopimuksia. Nyt tehdyistä sopimuksista lisämenoja aiheuttavat valtion sopimus sopimuskaudelle 2018–
2020, yleinen sopimus, vuosilomasopimus sekä sopimus matkakustannusten korvaamisesta, joten ne on alistettava sanotuin tavoin. (VM neuvottelujohtaja Seija Petrow 0295 530 100)
Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia
vastaavasti 1.5.2018 lukien ja 1.4.2019
lukien sekä kertaerällä 1.1.2019. (VM
neuvottelujohtaja Seija Petrow 0295
530 100)
Päätös eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksymisestä ja alistamisesta.
Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt
ovat 9.1.2018 tehneet virka- ja työehtosopimuksen eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska tehdystä sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, se on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin
se on virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö alistaa sopimuksen ilman
valtioneuvoston päätöstä siltä osin
kuin se on työehtosopimus. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 0295 530 374)
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Päätös nimetä Suomen Pankin kansainvälisen toimiston päällikkö Satu
Kivinen EU:n talous- ja rahoituskomitean varajäsenen tehtävään osastopäällikkö Mika Pösön tilalle 15.3.2018
lukien. (VM finanssineuvos Marketta Henriksson 0295 530 441)
Päätös asettaa kuvaohjelmalautakunta toimikaudeksi 1.4.2018– 31.3.2021.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Tuula
Lybeck; varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitusneuvos Joni Hiitola; jäsenet: kasvatustieteen tohtori Reijo Kupiainen
(filosofian tohtori Heta Mulari), lääketieteen tohtori Riikka Riihonen (erityisasiantuntija, psykoterapeutti Nina
Vaaranen-Valkonen), kasvatustieteen
tohtori Satu Valkonen (filosofian
maisteri, äidinkielen opettaja Minna
Hautaniemi) ja filosofian tohtori, tutkija Jaakko Seppälä (filosofian tohtori, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu).
(OKM kulttuuriasiainneuvos Laura
Mäkelä 0295 330 222)
Päätös määrätä varatuomari Kirsi Päivänsalo työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajaksi, oikeustieteen maisteri Milja Tiainen
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäseneksi sekä varatuomari Pekka Paaermaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
lakimiesjäsenten varajäseneksi 1.4.2018
lukien lautakunnan 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Inka Hassinen
0295 163 187)
Päätös myöntää oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivelle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä 15.3.2018 lukien. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163
185)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.3.2018 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.8.2018–31.7.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo
Tulokas 0295 351 413)
Lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen tohtori Timo Makkonen oikeusministe-

riön lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.4.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Oikeustieteen kandidaatti Wivi-Ann
Wagello-Sjölund sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018–13.1.2019, kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. Samalla Wagello-Sjölundille myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta sisäministeriön maahanmuutto-osaston neuvottelevan virkamiehen virasta. (SM
erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295
488 313)
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kalle
Kekomäki sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2018
lukien. (SM johtava asiantuntija Tuija
Saari 0295 488 566)
Oikeustieteen kandidaatti, LL.M.,
eMBA Kirsi Leivo Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan virkaan
1.9.2018–31.8.2023. (TEM osastopäällikkö Pekka Timonen 0295 060
060)
RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.3.2018 seuraavia asioita:
Rikosseuraamuslaitoksen oikeuttaminen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitettu vuokrasopimus Hämeenlinnan naisvankilan uudisrakennuksesta. Suljettu 100-paikkainen naisvankila rakennetaan Hämeenlinnan
vankilan nykyiselle tontille vankisairaalan läheisyyteen. Toimitilat on tarkoitus ottaa Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön 10.10.2020. Toimitilamenovaikutus on Rikosseuraamuslaitokselle 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Uudisrakennuksesta aiheutuvat lisämenot katetaan Rikosseuraamuslaitoksen kehyspäätöksen mukaisilla toimintamenomäärärahoilla. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirtojen ehdoista. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään Rajavartiolaitoksen 7.12.2017
päätöksellään valtiovarainministeriön
hallintaan siirtämät kiinteistövarallisuuserät, jotka sijaitsevat Espoon kaupungissa Soukanniemen rannalla sekä Ahvenanmaalla Enskärin merivartioaseman yhteydessä oleva puuton
maa-alue, jolla ei ole rakennuksia.
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Siirto toteutetaan 1.4.2018 lukien.
Senaatti-kiinteistöille siirrettävä omaisuuserä siirretään käypällä arvolla,
joka on 1,2 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki
0295 530 028)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 8.3.2018
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI)
loppumietinnön. Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu,
kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
aletaan soveltaa 25. toukokuuta alkaen. Uudistuksen voimaantuloa valmistellut työryhmä esitti näkemyksiä
tietosuojauudistuksen edellyttämässä
erityislainsäädäntöön sisältyvän henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn tarkistamistyössä noudatettavista
periaatteista. Loppumietintö on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160626. Lisätietoja antavat lainsääntöneuvos Anu
Talus, p. 0295 150 586 ja erityisasiantuntija Tanja Jaatinen, p. 0295 150
056, oikeusministeriö sekä ylitarkastaja Anna Hänninen, p. 0295 666
796, tietosuojavaltuutetun toimisto.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä Osaamisen tulevaisuuspaneeli julkisti 13.3.2018 ensimmäisen kannanottonsa. Siinä esitetään suomalaisen koulutusjärjestelmän
päivitystä ja jatkuvan oppimisen reformia. Tulevaisuuspaneelin mukaan
perinteinen polku opinnoista työelämään ja sieltä eläkkeelle on rapistumassa. Tilalle tarvitaan läpi koko elämän ja työuran jatkuvaa oppimista.
Koulutukseen on päästävä myös työn
ohessa. Kannanotto on osoitteessa
http://valtioneuvosto.fi/documents/1
410845/7127789/Jatkuvan+oppimisen+Suomi.+Osaamisen+tulevaisuuspaneelin+kannanotto/65054d4e-122
e-46da-8fdf-f5795c57f188/Jatkuvan
+oppimisen+Suomi.+Osaamisen+tulevaisuuspaneelin+kannanotto.pdf.

Lisätietoja antavat paneelin puheenjohtaja Anne Brunila, p. 040 081 3952
sekä paneelin sihteeri, opetusneuvos
Matti Kajaste, p. 0295 330 378, opetus- ja kulttuuriministeriö.

toa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
13.3.2018 Sähköhelmenkalastus –
Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet
-raportin. Raportti on osa hallituksen
Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Raportissa todettiin, että sosiaalihuollon sähköisten palvelujen tarjontaa olisi monipuolistettava ja lisättävä, osaamista vahvistettava sekä
selkokielistä ja monikanavaista viestintää lisättävä. Sähköisten palvelujen käytettävyyttä olisi parannettava
ja niiden käyttöönottoa tuettava. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/1606
53. Lisätietoja antavat johtaja Tarja
Kauppila, p. 044 754 3333, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä
erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, p. 0285 163 370 ja sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163
492, sosiaali- ja terveysministeriö.

– Lainsäädäntötarkastelulla ruokahävikkiä pienemmäksi – Lexfoodwastehanke -selvitys, 12.3.2018. Selvitys
osoittaa, että lainsäädännön hienosäädöllä olisi mahdollista ehkäistä ruokahävikin syntymistä ilman että elintarviketurvallisuus vaarantuu. Suomi
on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Suomalaisessa ruokaketjussa ruokahävikkiä
syntyy kaikissa vaiheissa, alkutuotannosta kuluttajaan, keskimäärin 450 miljoonaa kiloa vuodessa. Vähentämistoimia tarvitaan läpi ketjun, jotta asetettuihin ruokahävikin vähentämistavoitteisiin voidaan päästä.

Lisää asumisvaihtoehtoja ja valinnanvapautta – kehitysvammaisten
ihmisten yhdenvertaisuus valtion
tukemassa asumisessa -selvitys luovutettiin 12.3.2018 ympäristöministeriölle. Selvityksestä käy ilmi, että kehitysvammaiset ihmiset eivät ole vielä yhdenvertaisessa asemassa muiden
tuetuissa vuokra-asunnoissa olevien
kanssa. Kehas-ohjelman myötä kehitysvammaisten asumisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Jatkossa
tulisi vahvemmin panostaa kehitysvammaisten ihmisten itsenäiseen asumiseen. Selvitys on osoitteessa http://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10
024/160646. Lisätietoja antavat asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 0295
250 093, ympäristöministeriö ja tutkija Sari Pitkänen, p. 044 781 3185,
Kuntoutussäätiö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tie-

– Työvoimapalvelujen kohdistuminen
ja niihin osallistuvien työllistyminen
-tutkimus, 9.3.2018. Työvoimapalveluihin osallistuvat muita useammin
henkilöt, joiden työllistyminen on vaikeinta. Ammatillinen työvoimakoulutus ja yrityksiin työllistäminen palkkatuella edistävät parhaiten myös pitkäaikaistyöttömien, vähän koulutettujen
ja ikääntyvien työllistymistä. Tampereen yliopiston ja VATT:n tutkimusryhmät selvittivät, miten eri kohderyhmät osallistuvat työvoimapalveluihin ja millaisia työllisyysvaikutuksia
palveluilla on.
– Effects of Real Estate Transfer
Taxes: Evidence from a Natural Experiment -raportti, 9.3.2018. Varainsiirtovero vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä, selviää uudesta tutkimuksesta. Veron takia kotitaloudet asuvat tilanteeseensa sopimattomissa asunnoissa. Veron kielteiset vaikutukset saattavat heijastua myös työmarkkinoiden toimintaan. VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimus tuottaa uutta
tietoa asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutuksista Suomessa.

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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