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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 24.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 67/2018 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Manilassa elokuussa 2017
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn
puitesopimuksen. Australian kanssa
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tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Puitesopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti EU:n aiemmin tekemiä
kumppanuussopimuksia. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä
tarkoitusta varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen saattamisesta
päätökseen. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sami
Leino 0295 351 764)
Hallituksen esitys (HE 68/2018 vp)
eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain säännöksiä, jotka liittyvät tarkastuksiin, tietojenantovelvollisuuteen, tietojenvaihtoon viranomaisten välillä, priorisointisäännökseen ja väliaikaismääräyksiin. Kilpailulain neutraliteettisäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi kirjanpidon eriyttämissäännös. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia siten,
että yksikkö voisi laatia velvoittei-

denhoitoselvityksen tiettyjen kilpailunrajoitusten noudattamisen valvomiseksi ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia
siten, että verohallinto voisi antaa omaaloitteisesti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle verotustietoja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kilpailulain kirjanpidon
eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja tulevia maakuntia koskevat
muutokset on kuitenkin tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2020. (TEM
hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295
047 027)
Hallituksen esitys (HE 69/2018 vp)
eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
23 b §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä
koskevaa säännöstä. Voimassa olevan
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n mukaan sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on säännöksessä mainituin edellytyksin rajattu
oikeus määrätä apteekista hoidossa
käytettäviä lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle. Voimassa olevan lain mukaan rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista ot-
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taa käyttöön terveyskeskuksen avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että rajattu
lääkkeenmäärääminen olisi mahdollista ottaa käyttöön terveyskeskuksen
avovastaanoton yksiköiden ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen lisäksi myös muissa perusterveydenhuollon avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Rajattu lääkkeenmäärääminen tulisi mahdolliseksi esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen olisi mahdollista ottaa käyttöön myös kunnan
tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella
tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun
muulla tavoin hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa. Ehdotuksen tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon
aloittamista, sujuvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa
ja edistää tarkoituksenmukaista työnjakoa terveydenhuollossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2018.
(STM hallitussihteeri Eila Mustonen
0295 163 460)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.5.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen
tasavallan hallitukselle Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta. Suomi ja
Venäjä allekirjoittivat Moskovassa
4.7.2017 sopimuksen Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle. Sopimuksen mukaan venäläinen osapuoli myy suomalaiselle osapuolelle Pietarin Suomitalon tilat. Kaupan kokonaishinta on
508 100 000 ruplaa arvonlisäveroineen, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Suomalainen osapuoli on sitoutunut noudattamaan Venäjän lainsäädännön mukaisia velvoitteita kulttuuriperintökohteiden säilyttämisestä, käytöstä ja suojelusta. Suomalainen osapuoli tekee
lisäksi Pietarin kaupungin kanssa
vuokrasopimuksen Pietarin suomalaisen koulun pihan ja puistopihan
tonteista 49 vuodeksi. Sopimus on
tullut voimaan 12.4.2018. Asetus tulee voimaan 30.5.2018. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160
313)
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Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon
määrän vahvistamisesta. Asetuksessa
vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa
kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun
2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista
ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja
täydellisesti työkykynsä menettänyt
ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan
1.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos
Laura Määttänen 0295 150 332)
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ssä on
säännökset metsänhoitoyhdistyksen
valtuuston valitsemisesta. Pykälän
2 momentissa säädettyä ehdokkaiden
asettamismenettelyä muutetaan. Voimassa olevan säännöksen mukaan ehdokkaaksi asettuja tarvitsee kaksi niin
sanottua suosittelijaa. Jatkossa metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla
jäsenellä on oikeus itse asettua ehdokkaaksi valtuuston vaaleissa valittavaksi valtuutetuksi tai asettaa enintään kaksi äänioikeutettua jäsentä ehdokkaiksi. Yksityishenkilöiden omistamien metsien omistuksen rakenteessa tapahtuneet muutokset puoltavat muutosta. Asetus tulee voimaan
1.6.2018. (MMM metsäneuvos Marja
Kokkonen 0295 162 444)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017
maksettavista lypsylehmä-, nauta-,
lammas- ja vuohipalkkioista sekä
peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetusmuutoksella tarkennetaan vuodelta 2017 maksettavien lypsylehmä-,
nauta- ja peltokasvipalkkioiden yksikkökohtaisia määriä toisessa maksuerässä sekä lammas- ja vuohipalkkioiden yksikkökohtaisia määriä vuoden
2017 tukihaun ja valvonnan tulosten
perusteella palkkioihin käytettävissä
oleva määräraha huomioon ottaen.
Palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2018. Asetus tulee voimaan
30.5.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen
ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 5 §:ää muutetaan siten, että valvonnassa käytettävien mittalaitteiden mittapoikkea-

mat yhtenäistetään EU-lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Sekä karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta mitattaessa että GPS-laitteella
mitattaessa käytetään samaa mittapoikkeamaa. Asetuksen 5 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että mittapoikkeama on aina enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla.
Muutoksella voidaan vähentää pintaalapoikkeamista johtuvia valvontaseuraamuksia ja takaisinperintää. Asetus tulee voimaan 30.5.2018. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksen
5 a §:ää muutetaan siten, että taantuneet vesilinnut lisätään pakollisen saalisilmoitusvelvollisuuden piiriin. Saalisilmoituksen sisältöä koskevaa
sääntelyä täsmennetään. Hirvieläinten pyyntilupamenettelyä koskevaa
sääntelyä muutetaan siten, että pyyntilupahakemukseen tulee liittää luettelo niistä kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella
hirvieläimen metsästys tapahtuu. Lisäksi Suomen riistakeskukselle annetaan toimivalta määrätä pyyntilupien
alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen sisällä. Asetuksen 20 a §:ää
muutetaan siten, että ilma-aseen käyttäminen on sallittua rakennuksen sisällä olevan variksen, harakan, kesykyyhkyn, oravan, näädän, kärpän ja
minkin tappamiseen. Asetuksessa säädetään myös metsästyksen johtajan
läsnäolovelvollisuudesta seuruemetsästyksessä sekä metsästyksen johtajan tehtävistä karhun, suden, ahman
ja ilveksen metsästyksessä. Lisäksi
asetuksella muutetaan oravan, kärpän, näädän, itämerennorpan, hirven,
valkohäntäpeuran, metsäkauriin, teeren, metson, pyyn, peltopyyn sekä
kanadan- ja merihanhen rauhoitusaikoja. Asetus tulee voimaan 1.6.2018.
Asetuksen 5 a § tulee kuitenkin voimaan 1.8.2020 sekä 6 ja 7 § 1.2.2019.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula 0295 162 055)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 24.5.2018 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen ja
oikeuttaa ulkoministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
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Anne-Mari Virolainen, varapuheenjohtaja elinkeinoministeri Mika Lintilä ja jäsenet ovat suurlähettiläs Pekka Puustinen, johtaja Janne Känkänen,
apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen,
yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, finanssineuvos Markku Stenborg, neuvotteleva virkamies Tiina
Heiskanen, erityisavustaja Jukka Ihanus, virkamiessihteeri Tuuli-Maaria
Aalto ja kaupallinen neuvos Johanna
Ala-Nikkola. (UM lähetystöneuvos
Pasi-Heikki Vaaranmaa 0295 351 700)
Päätös vapauttaa veroasiantuntija VeliPekka Hyttinen keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävistä ja määrätä
hänen tilalleen veroasiantuntija Tiina
Ruoholan 24.5.2018 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295 530 225)
Päätös määrätä finanssineuvos Kristina Sarjo ehdokkaaksi edustamaan
Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi
22.6.2018 lukien. (VM finanssineuvos Pekka Morén 0295 530 290)
Päätös määrätä finanssineuvos Anne
af Ursin ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsenenä 22.6.2018 lukien vuoden 2018
lopussa päättyvälle toimikaudelle.
(VM finanssineuvos Pekka Morén
0295 530 290)
Päätös myöntää varatuomari Jaakko
Hannulalle ero tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen
kandidaatti Mika Mänttäri 1.7.2018
lukien toistaiseksi. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 005)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2018
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (EU:n kuluttajansuojasäännösten tehokkaampi täytäntöönpano ja
nykyaikaistaminen). Direktiiviehdotuksella muutettaisiin EU:n kuluttajansuojadirektiivejä EU:n kuluttajansuojasäännösten täytäntöönpanon tehostamiseksi ja nykyaikaistamiseksi.
Muutettavaksi ehdotettavat direktiivit ovat: 1) neuvoston direktiivi kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista; 2) Euroopan parlamentin ja
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neuvoston direktiivi kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa; 3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla; 4) Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi kuluttajan oikeuksista. Ehdotuksen tavoitteena on muun
muassa parantaa EU:n kuluttajansuojasäännösten noudattamista tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia sekä parantamalla kuluttajan mahdollisuutta saada hyvitys rikottaessa sopimattomia
kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin säännöksiä. Erityisesti tavoitteena on luoda aiempaa tehokkaammat, oikeussuhteisemmat ja varoittavammat seuraamukset laajamittaisiin
rajat ylittäviin rikkomuksiin. Sanktiovalikoimassa olisi tällaisissa rikkomuksissa oltava sakko, joka on määrältään vähintään 4 % yrityksen liikevaihdosta. (OM osastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin
liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista,
luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden
kattaminen ja jälkimarkkinat). Ehdotukset ovat osa komission toimenpidepakettia järjestämättömistä lainoista
aiheutuvan ongelman ratkaisemiseksi sekä tulevien kertymien estämiseksi. Asetusehdotuksessa esitetään vakavaraisuutta turvaavaa varautumisjärjestelyä, jossa velvoittamalla luottolaitoksia kirjaamaan riittäviä luottotappiovarauksia pyritään estämään
se, että järjestämättömiä lainoja ja
niitä vastaavia muita järjestämättömiä vastuita kertyy tulevaisuudessa
liikaa. Direktiiviehdotuksessa pyritään edistämään tulevien järjestämättömien luottojen jälkimarkkinoita säätämällä toimilupavelvollisuudesta ja
julkisesta valvonnasta luotonhallinnoijille sekä luotonostajien velvollisuuksista. Lisäksi säännökset vakuuden tuomioistuinten ulkopuolisesta
täytäntöönpanosta oikeuttaisivat velkojan tarkempien ehtojen täyttyessä
aloittamaan vakuuden täytäntöönpanon suoraan osapuolten välisen sopimuksen nojalla ilman tuomioistuimen ratkaisua. Oikeus tämänkaltaiseen vakuuden täytäntöönpanoon on
Suomen oikeusjärjestelmälle vieras.
(VM erityisasiantuntija Markus Kari
0295 530 042)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta. Euroopan
työviranomaisen (ELA) tavoitteena
on edistää työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta sisämarkkinoilla.
Se avustaisi jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka liittyvät työvoiman rajat ylittävään liikkuvuuteen ja
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen unionissa. (TEM hallitusneuvos Lippe Koivuneva 0295 049
236)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.5.2018 seuraavat nimitysasiat:
Yleisesikuntaupseeri Timo Nuutinen
valtiovarainministeriön tietohallintoneuvoksen virkaan 1.7.2018 lukien.
(VM neuvotteleva virkamies Karri
Safo 0295 530 223)
Valtioneuvosto myönsi Pekka Veikko
Juhani Timoselle virkavapautta työja elinkeinoministeriön osastopäällikön virasta 1.6.2018–31.5.2023. (TEM
henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski
0295 064 916)
Diplomi-insinööri Sampsa Nissinen
työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 25.6.2018–31.7.2021. (TEM
henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski
0295 064 916)
Hammaslääketieteen lisensiaatti Merja
Auero sosiaali- ja terveysministeriön
lääkintöneuvoksen virkaan 1.8.2018
lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TALOUSPOLIITTINEN
MINISTERIVALIOKUNTA 18.5.2018

Valtio ottaa aktiivisen roolin kaivosja akkutoimialalla
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puoltaa, että valtio keskittää kaivostoimialaan liittyvät sijoituksensa uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön. Uusi
yhtiö muodostuu Terrafame Group
Oy:stä, joka vaihtaa nimensä Suomen
Malmijalostus Oy:ksi. Järjestelyn myötä omistuksia ohjataan ja kehitetään
pitkäjänteisesti strategisena kokonaisuutena.
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Alaan liittyvä osaaminen saadaan
koottua yhteen paikkaan. Järjestely
mahdollistaa myös sen, että valtio ottaa aiempaa aktiivisemman roolin
Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämisessä.
– Akkutoimiala voi tuoda Suomelle
tuntuvaa menestystä. Meillä on useita menestyviä alan toimijoita ja merkittävää osaamista, joiden pohjalle on
mahdollista rakentaa kaivos- ja akkuklusteri, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.
Sähköistyvä liikenne lisää akkujen kysyntää
Valtion omistusten keskittämisen taustalla on globaali liikenteen sähköistymisen trendi, joka lisää metallien tarvetta kaikkialla maailmassa. Sähköautojen määrän ennustetaan kasvavan jyrkästi tulevien vuosien aikana.
Myös Suomessa on tavoitteena saada
liikenteeseen vähintään 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä.
Sähköautojen arvokkain komponentti
on niiden akku. Akuissa käytettäviä
raaka-aineita ovat muun muassa nikkeli, koboltti, mangaani ja litium.
Valtion omistuksia raaka-aineita tuottavissa kaivosalan yhtiöissä aiotaan
jatkossa kehittää strategisena kokonaisuutena.
– Akkujen raaka-aineita löytyy meiltä Suomesta ja tavoitteenamme tulee
olla, että raaka-aineet ja komponentit
myös jalostetaan Suomessa mahdollisimman pitkälle. Korkea jalostusaste tuo lisää työpaikkoja, verotuloja ja
vientieuroja, ministeri Lintilä linjaa.
Suomen Malmijalostus Oy kehittämään alan klusteria
Suomen Malmijalostus Oy vastaa valtion kaivos- ja akkutoimialan omistuksista ja kehittämisestä sekä edistää laajemminkin suomalaisen akkuklusterin kehittämistä. Yhtiön edeltäjä Terrafame Group Oy on jo aktiivi-

sesti ollut mukana Euroopan laajuisen akkuklusterin Clean Mobility
Package -rahoitusohjelman valmistelussa.
Suomen Malmijalostus Oy jatkaa entisen Terrafame Group Oy:n aiemman
roolin mukaisesti Terrafame Oy:n
emoyhtiönä. Muutos ei vaikuta Terrafame Oy:n toimintaan tai omistuksiin.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n aiemmin hallinnoima kaivossijoitusohjelma siirretään järjestelyssä uudelle
yhtiölle. Järjestely ei lisää valtion menoja. Koska Tesin tuloskehitys on ollut vahvaa, niin sille aiemmin valtion
talousarviossa myönnettyjä sekä kaivossijoitusohjelman edelleen käyttämättömiä määrärahoja on tarkoitus
siirtää yhteensä 46 miljoonaa euroa
uudelle yhtiölle.
Lisätiedot: alivaltiosihteeri Petri Peltonen, p. 050 62663 ja ministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463
9929, työ- ja elinkeinoministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
22.5.2018 Suomalaisen johtamisen
tila ja tulevaisuus -raportin. Raportti kuvaa suomalaisen johtajuuden nykytilan ja mitä johtajuudelta odotetaan tulevaisuudessa. Suomalaisen johtajan vahvuutena koetaan asiaosaaminen ja luottamus prosesseihin, eikä
hän pönötä tai korosta hierarkioita.
Heikkoutena korostui suomalaisjohtajien kykenemättömyys innostaa alaisia. Tulevaisuuden johtajilta odotetaan yhä enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Raportti on osoitteessa
http://netpaper.lonnberg.fi/tem/suomalaisen_johtamisen_tila/. Lisätietoja antavat hankejohtaja Margita Klementti, p. 0295 047 032, työ- ja elin-

keinoministeriö ja toimitusjohtaja Karoliina Jarenko, p. 050 575 8487, Filosofian Akatemia.
Suomen romanipoliittinen ohjelma
(Rompo) 2018–2022 luovutettiin
18.5.2018 ministeri Annika Saarikolle. Ohjelman päätavoitteena on
tukea romanien myönteisesti jatkunutta yhteiskunnallista integraatiota
sekä kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten oikeuksien myönteistä kehitystä. Tavoitteisiin pääsemiseksi ja
tapahtuvan kehityksen seuraamiseksi
on valmistelussa olevan maakuntalain toteuttamista tukevien maakunnallisten romaniohjelmien luominen
(nk. MAARO-ohjelmat). Tämän lisäksi uusi ohjelma pyrkii huomioimaan tiedotuskysymykset ja romanien kulttuuriperinnön suojelun. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/160
845. Lisätietoja antavat neuvotteleva
virkamies Henna Huttu, p. 0295 163
002 ja hallinnollinen avustaja Johanna Järvinen, p. 0295 163 515, sosiaali- ja terveysministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset, 24.5.2018. Hankeraportissa kuvataan suomalaisen erätalouden liiketoiminnan nykytila, sekä erätalouden
liiketoiminnan kehittymisen mahdollisuudet ja haasteet. Erätaloudella käsitetään tässä yhteydessä metsästykseen, vapaa-ajankalastukseen ja suurpetojen katselu- ja kuvaustoimintaan
nojautuvat matkailutuotteet ja -palvelut, sekä näiden alojen jatkojalostustuotteet ja harrastusvälineet.

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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