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TASAVALLAN
PRESIDENTTI
EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan
presidentti
vahvisti
4.5.2018 seuraavat lait:
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki alusliikennepalvelulain muut7.5.2018/52

tamisesta, laki eräiden alusten ja niitä
palvelevien satamien turvatoimista
ja turvatoimien valvonnasta annetun
lain muuttamisesta, laki liikenteen
palveluista annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta,
laki vesihuoltolain muuttamisesta, laki
Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta
(HE 192/2017 vp). Tietyillä yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajilla sekä eräiden digitaalisten palveluiden tarjoajilla on velvollisuus huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin
kohdistuvien riskien hallinnasta sekä
ilmoittaa merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä valvovalle viranomaiselle ja yleisölle. Laeissa
säädetään näiden velvoitteiden valvonnasta, viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä yleisestä tietoturvallisuuteen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Lait tulevat voimaan
9.5.2018. (LVM osastopäällikkö Laura Vilkkonen 0295 342 391)
Laki liikenteen palveluista annetun
lain muuttamisesta, laki ajokorttilain
muuttamisesta, laki ajoneuvojen kat-

sastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
annetun lain 70 ja 77 §:n muuttamisesta, laki aluskiinnityslain muuttamisesta, laki alusrekisterilain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 73 §:n
muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, laki autoverolain 1 ja 34 e §:n muuttamisesta,
laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
muuttamisesta, laki henkilötietojen
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta,
laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta
annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain muuttamisesta,
laki jätelain 59 §:n muuttamisesta,
laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sovel57
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tamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n
muuttamisesta, laki kalastuslain 95 §:n
muuttamisesta, laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5
ja 6 §:n muuttamisesta, laki kaupunkiraideliikenteestä annetun lain muuttamisesta, laki kiinnityksestä ilmaaluksiin annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain
3 b ja 12 §:n muuttamisesta, laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän
verottamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n
muuttamisesta, laki laivavarustelain
11 §:n muuttamisesta, laki laivaväen
luetteloinnista annetun lain muuttamisesta, laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta,
laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 2 §:n
muuttamisesta, laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 10 §:n
muuttamisesta, laki merellä toimivien
kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 23 ja 24 §:n
muuttamisesta, laki merilain muuttamisesta, laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta,
laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta, laki meripelastuslain 14 §:n
muuttamisesta, laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain 9 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta,
laki polttoainemaksusta annetun lain
muuttamisesta, laki rautatiekuljetuslain 8 a §:n muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon
määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 42 ja 91 §:n muuttamisesta,
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun
lain 14 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki valmiuslain 71 ja 79 §:n
muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä
annetun lain muuttamisesta, laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun
lain 69 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta
polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, laki ylikuormamaksusta an58

netun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki
öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n
muuttamisesta (HE 145/2017 vp). Liikenteen palveluista annettuun lakiin
kootaan tieliikenteen lisäksi lento-,
meri- ja raideliikenteen markkinoille
pääsyä koskevat säännöt. Lakiin sisällytetään myös kuljetustoimintaa harjoittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja heitä koskevat koulutusvaatimukset kaikkien liikennemuotojen osalta. Nykytilaa, jossa liikenteen
markkinasääntely on jakautunut useaan
eri säädökseen, muutetaan. Kokoamalla sääntely yhteen lakiin voidaan liikenteen palvelumarkkinoita helpommin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Lain tavoitteiden toteuttamista varten tarvitaan tietojen avaamista ja
avointen rajapintojen kautta tapahtuvaa asiointia. Lait tulevat voimaan
1.7.2018. Liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta annettavan lain
II osan 7 luvun 6 ja 8 § sekä III osan
2 luvun 2 a ja 4 § tulevat voimaan
1.1.2019. Eduskunnan lausumat:
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto pyrkii kehittämään järjestelmän, joka helpottaa toimimista raskaan liikenteen tehtävissä Puolustusvoimien nopeutetun ammattipätevyyskoulutuksen pohjalta. 2. Eduskunta
edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen
hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan,
kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342
668)
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n
muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta (HE 189/
2017 vp). Työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia
muutetaan siten, että työnantaja voi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Lisäksi valtion virkamieslakia muutetaan siten,
että työnantajan voi jatkossa tehdä
opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)
Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn

sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 187/2017 vp). Suomen ja Kuuban kahdenvälisellä lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan
valtioneuvoston asetuksella. (LVM
johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)
Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (HE 186/2017 vp).
Suomen ja Bahrainin kahdenvälisellä
lentoliikennesopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali sopimus. Laki tulee voimaan
valtioneuvoston asetuksella. (LVM
johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä
0295 342 138)
KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Mikko Kivikosken tai
hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Katja Karppisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja
Kazakstanin välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Astanassa, Kazakstanissa 14.–
31.5.2018. Sopimuksella pyritään vapauttamaan lentoliikennemarkkinoiden toimintaa. Sopimuksessa Suomen
nimeämät lentoyhtiöt saavat rahti- ja
matkustajaliikenteen osalta oikeuden
liikennöidä Suomesta Kazakstaniin
sen mukaan kuin ilmailuviranomaisten välillä sovitaan tarkemmin reiteistä. Vastaavat oikeudet myönnetään Kazakstanin nimeämille lentoyhtiöille. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)
7.5.2018/52
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MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien
maakuntalakien osalta: maakuntalaki
Ålands polismyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain
9 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki
työntekijöiden eläkettä koskevien eräiden valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
annetun maakuntalain 3 §:n kumoamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)
Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)
Tasavallan presidentti määräsi valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan
puheenjohtajaksi oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja hänen varajäsenekseen
apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)
NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.5.2018
seuraavat nimitysasiat:
Beirutin suurlähetystön päällikön,
ulko-asiainneuvos Matti Lassilan
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Ulkoasiainneuvos Tarja Fernández
Beirutissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos
Erik Lundberg Nairobissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
sekä ulkoasiainneuvos Mikael Antell
Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas
0295 351 413)
VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 60/2018 vp)
eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Säädös olisi uusi ja sillä pannaan
7.5.2018/52

kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi).
Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista. Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi ja muutettavaksi eräitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksiä, jotka
ovat rinnakkaisia ehdotettavan uuden
lain kanssa. Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten
palvelujen käytöstä. Laissa säädettäisiin keinoista, joilla digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistettäisiin sekä varmistettaisiin saavutettavuusvaatimusten tehokas toimeenpano. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2018. (VM neuvotteleva
virkamies Tomi Voutilainen 0295 530
453)
Hallituksen esitys (HE 61/2018 vp)
eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi
uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan uudistukseen liittyvät
muut noin sataa lakia koskevat muutosehdotukset. Näillä liitelaeilla muutettaisiin virastojen toimivalta vastaamaan virastolaeissa esitettyjä tehtäviä ja vastuita. Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaisi nimeään, mutta muutoin virasto jatkaisi keskeytyksettä toimintaansa. Virastouudistuksen olisi tarkoitus tulla voimaan ja
uusi virasto perustaa 1.1.2019. Liikenne- ja viestintävirastoon voitaisiin
nimittää pääjohtaja jo 1.10.2018 lukien. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja
Ruokola 0295 342 367)

Hallituksen esitys (HE 62/2018 vp)
eduskunnalle julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002),
työttömyysturvalakia (1290/2002) ja
kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia (189/2001). Esityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja
yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja
vaikuttavuutta mahdollistamalla markkinoiden hyödyntäminen palveluprosessien hallinnassa ja palvelujen tuotannossa. Palveluntuottajia voitaisiin
hyödyntää nykykyistä laajemmin julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
tuottamisessa. Muutokset edistäisivät ja tukisivat valmistautumista maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen
voimaantuloon. Palveluntuottaja voisi
ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle työnhakijan työttömyysturva-asiassa tarpeelliset tiedot
hakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Mahdollisen
työttömyysturvaseuraamuksen asettaisi nykyistä vastaavasti työ- ja elinkeinotoimisto. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.10.2018.
(TEM hallitussihteeri Meri Pensamo
0295 047 247)
Hallituksen esitys (HE 63/2018 vp)
eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta.
Ehdotuksen mukaan Ympäristömerkintä Suomi Oy hoitaisi 1.7.2018 lukien EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä Suomessa.
Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaisi oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttäisi ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa
sekä kansainvälisessä yhteistyössä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.7.2018. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula 0295 250 202)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.5.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään budjettikehysdirektiivin (2011/85/EU) täytäntöönpanovalvonnan yhteydessä edellytetty muutos. Asetuksen 5 a pykä59
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lästä, jonka mukaan valtiovarainministeriön on julkistettava talousennusteita arvioivan Valtiontalouden tarkastusviraston systemaattiseksi katsoman ennustevinoutuman korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto siltä osin kuin
se ei yhdy tarkastusviraston johtopäätöksiin, poistetaan julkista kannanottoa koskeva säännös. Asetus tulee voimaan 8.5.2018. (VM budjettineuvos
Niko Ijäs 0295 530 170)

la pysyvällä tavalla. Asetuksessa on
tarkentavia säännöksiä myös asiakirjan laatijasta, asiakirjassa olevista tiedoista, asiakirjan kielestä sekä esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta.
Säännökset täydentävät vakuutusten
tarjoamisesta annetun lain ja vakuutussopimuslain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.10.2018. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295
163 594)

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Laki
Suomen Akatemiasta annetun lain
muuttamisesta tuli voimaan 1.5.2018.
Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/
2009). Asetuksessa säädetään muun
muassa tieteellisten toimikuntien määrästä ja nimistä. Lakimuutoksen yhteydessä tehdyssä nykytilan arvioinnissa havaittuihin muutostarpeisiin
vastaamiseksi tarvitaan myös asetustason muutoksia. Näin ollen siirrytään nykyisestä neljästä tieteellisestä
toimikunnasta kolmeen. Lisäksi asetuksen ruotsinkielisen version sanamuotoa korjataan asetuksen selkiyttämiseksi. Asetus tulee voimaan
1.1.2019. (OKM opetusneuvos Eeva
Kaunismaa 0295 330 226)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvoston asetus vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta. Asetuksessa pannaan täytäntöön säännökset, jotka vastaavat vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin ((EU) 2016/97) 23 artiklan 1–6
kohtaa. Asetuksessa säädetään tarkentavia säännöksiä tietojen toimittamisen yleisistä edellytyksistä sekä tietojen toimittamisesta paperilla, muulla pysyvällä tavalla kuin paperilla ja
verkkosivuston välityksellä. Uudet
säännökset täydentävät vakuutusten
tarjoamisesta annetun lain ja vakuutussopimuslain säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.10.2018. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295
163 594)
Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista,
esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta. Asetuksessa pannaan täytäntöön säännökset, jotka vastaavat vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin ((EU) 2016/97) 20 artiklan
5–8 kohtaa. Asetuksen säännöksiä sovelletaan vahinkovakuutustuotteiden
tarjoamisen yhteydessä. Tällöin eräät
tiedot on annettava vakiomuotoisessa
vakuutusta koskevat tiedot sisältävässä asiakirjassa paperilla tai muul60

Valtioneuvosto teki 3.5.2018 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää Liisa Huhtalalle ero
työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen Mikko Huuskonen sekä myöntää ero Manu Laapakselle työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen Aapo
Heikurainen lautakunnan 31.12.2018
päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström
0295 047 110)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 333. hallintoneuvoston kokoukseen 9.6.2018
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 erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295
048 247)
Periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelman 10-vuotisen toimeenpanokauden
aikana päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Tavoitteena on
vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa, jossa säännöllisesti tarkastetaan rakennusten kunto, sopivuus
tarkoitukseensa sekä käyttäjien kokemukset. Tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ongelmiin puututaan ja niihin etsitään ratkaisu. (YM ylijohtaja Helena Säteri
0295 250 281)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien
digitaalista kiinteää toimipaikkaa.
Direktiiviehdotuksessa komissio esittää niin sanotun kiinteän toimipaikan
määritelmän laajentamista. Kiinteä
toimipaikka toisessa valtiossa synnyttää tässä toisessa valtiossa verotusoikeuden ja vastaavasti yrityksen asuinvaltion pitää luopua verotusoikeudestaan. Nykyisten säännösten perusteella kiinteä toimipaikka syntyy tavallisesti fyysisen läsnäolon perusteella. Ehdotuksen mukaan digitaalinen kiinteä toimipaikka voisi syntyä
ilman fyysistä läsnäoloa valtioon, josta yhteisö on saanut merkittävän määrän tuloja digitaalisista palveluista tai
jossa sillä on ollut merkittävä määrä
käyttäjiä. Digitaalista kiinteää toimipaikkaa koskeva sääntely on tarkoitus
sisällyttää direktiiviehdotukseen yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB). Direktiiviin liittyvässä suosituksessa jäsenvaltioita suositellaan ottamaan vastaavat säännökset verosopimuksiinsa, jotta säännökset soveltuisivat myös suhteessa
EU:n ulkopuolella asuvaan yhteisöön.
(VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien
tiettyjen digitaalisten palvelujen verotusta ja komission tiedonannosta
digitaalisen talouden verotuksesta.
Direktiiviehdotuksessa komissio esittää, että EU:ssa otettaisiin käyttöön
suuria yrityksiä koskeva tiettyjen digitaalisten palvelujen vero. Vero kohdistuisi EU-yritysten lisäksi kolmansien valtioiden yrityksiin. Digitaalisia mainospalveluja, monen käyttäjän
välisen digitaalisen alustan käyttöön
tarjoamista ja datan siirtoa verotettaisiin kolmen prosentin bruttotuloon
perustuvalla verokannalla. Verotusoikeus syntyisi käyttäjän sijaintivaltioon. Komission tiedonannon mukaan digiyritykset eivät tällä hetkellä
maksa oikeudenmukaista verojen määrää. Nykyisten kansainvälisten yhteisöverotuksen säännösten perusteella
voitot verotetaan siellä, missä arvo on
syntynyt. Komission mukaan nykyiset kansainvälisen yhteisöverotuksen
säännökset eivät toimi digiyritysten
kohdalla, sillä ne eivät ota huomioon
kuluttajan luovuttaman tiedon tai tämän luoman sisällön merkitystä yhteisön arvon luonnissa. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530
098)
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NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.5.2018 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Mikael Antell ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Ulkoasiainsihteerit Outi Isotalo, Pasi
Kokkonen, Anu Korppi, Mari Mäkinen, Niina Nyrhinen, Marco Pribilla,
Juha Rainne, Noora Rikalainen sekä
Juho Simpura lähetystöneuvoksen virkoihin 1.6.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351
413)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Henna Huhtamäki sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2018 lukien. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)
Lääketieteen lisensiaatti Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.6.2018 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
Yleisesikuntaupseeri, diplomi-insinööri Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan virkaan
7.5.2018 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163
522)
RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.5.2018 seuraavia asioita:
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimiston vuokrasopimusten tekeminen. Oikeusministeriö
ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä
vuokrasopimuksia Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimiston toimitiloista. Sopimuksien on määrä tulla voimaan arviolta
1.2.2020. Sopimus on valtion uuden
vuokrausjärjestelmän mukainen ja se
on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrasopimusten jäännösarvovastuun (toimistotilat
25 prosenttia/istuntosalitilat 75 prosenttia) jäännösarvoaika on 10 vuotta. Jäännösarvoaikana vuokrakulut
lähtöhinnan mukaan ovat yhteensä

7 204 920 euroa (alv 0%). Vuokra on
sidottu elinkustannusindeksin nousuun. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että Etelä-Karjalan
käräjäoikeus on toiminut väistötiloissa noin 10 vuoden ajan. (OM hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi 0295
150 232)

EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi Suomen kantoja 4.–5. toukokuuta
järjestettävään epäviralliseen puolustusministerikokoukseen, jonka aiheena on pysyvä rakenteellinen yhteistyö
sekä EU:n sotilaallinen kriisinhallinta. Kokouksen yhteydessä järjestetään
myös Euroopan puolustusviraston
(EDA) ministerijohtokunnan kokous.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
27.4.2018

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-ministerivaliokunnassa laajentumispaketti ja Yhdysvaltain kauppatoimet

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 27. huhtikuuta Euroopan komission huhtikuussa julkaisemaa laajentumispakettia sekä suhtautumista Yhdysvaltojen kauppatoimiin.
Suomi katsoo, että EU:n laajentumispolitiikan tulee perustua edelleen tiukalle ehdollisuudelle ja asetettujen jäsenyyskriteerien täysimääräiselle täyttämiselle. EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi tukee komission esitystä aloittaa jäsenyysneuvottelut Makedonian ja Albanian kanssa. Turkin
osalta Suomi yhtyy komission arvioon ja on erittäin huolissaan Turkin tilanteesta demokratian, ihmis- ja
perusoikeuksien sekä ilmaisuvapauden suhteen. Suomi katsoo, että haasteista huolimatta jäsenyysprosessi kriteereineen on edelleen paras viitekehys EU-Turkki -suhteelle, vaikka jäsenyysneuvotteluiden etenemiselle ei
ole edellytyksiä nykytilanteessa. Komission 17. huhtikuuta julkaisemaa
vuotuista laajentumispakettia koskevat neuvoston päätelmät on tarkoitus
hyväksyä yleisten asioiden neuvostossa kesäkuussa.
EU-ministerivaliokunta käsitteli myös
Yhdysvaltain kauppapoliittisia toimia ja arvioi niiden taloudellisia vaikutuksia ja tulevaa kehitystä. Suomi
tukee Euroopan komission pyrkimystä varmistaa EU:lle pysyvä poikkeus Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitulleista.

Oikeusministeriö julkisti 3.5.2018
Unionipetosdirektiivin täytäntöönpano -mietinnön. Työryhmä ehdottaa lainsäädäntömuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Direktiivi koskee
muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on
parantaa mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rikoksia, joiden osalta
tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä.
Mietintö on osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/1
60821. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Lauri Rautio, p. 0295 150 380,
oikeusministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
3.5.2018 Koulujen kesälomien siirron vaikutukset elinkeinolle -selvityksen. Koulujen kesälomien siirto
kahdella viikolla eteenpäin lisäisi matkailutuloa ja työllisyyttä. Matkailutulo kasvaisi kesäkuukausina yhteensä noin 219 miljoonaa euroa. Selvitys
on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160819. Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Susanna Harvio, p. 0207 864 701, WSP
Finland Oy sekä asiantuntija Sanna
Kyyrä, p. 050 358 9497 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika
Ranta, p. 050 340 2250, työ- ja elinkeinoministeriö.

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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