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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 96/2018 vp)
eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä. Lain tarkoituksena olisi
edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena
olisi myös edistää maahanmuuttajien
9.7.2018/78

työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen
sovitettaisiin yhteen maakunnan ja
kunnan muun suunnittelun kanssa.
Kotoutumista edistäviä palveluita
järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita,
kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille. Alkukartoituksen järjestämisestä maksettava laskennallinen korvaus sekä tulkitsemisesta aiheutuvien kustannusten korvaus sisällytettäisiin laskennalliseen korvaukseen. Valtion kunnille maksamien erityiskustannusten
korvaamisesta pääosin luovuttaisiin
ja ne siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Myös osa
tulkitsemisesta aiheutuvista kustannuksista siirrettäisiin maakuntien
yleiskatteelliseen rahoitukseen. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan

1.1.2021. (TEM vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi 0295 047
122)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2018 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun
kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä
pöytäkirjasta. Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 19.7.2018. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295
351 159)
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta. Pöytäkirja,
laki (1296/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.8.2018. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800
megahertsiä. Ensin mainittua asetusta muutetaan siten, että taajuusalue
on käytettävissä Manner-Suomessa
valtakunnallisesti langattoman laajakaistan käyttöön. Huutokaupalla
9
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myönnettävien taajuuksien toimilupakausi alkaa 1.1.2019. Lisäksi asetusta ajantasaistetaan tekemällä eräitä päivityksiä ja kielellisiä muutoksia
televisioverkkoja, kognitiivisia radioverkkoja ja analogisia radioverkkoja
koskeviin säännöksiin. Lisäksi asetuksen liitteen käyttörajoitealueiden
koordinaatit päivitetään julkisen hallinnon suosituksen ja yleisesti käytetyn koordinaattijärjestelmän mukaisiksi. 3,5 GHz:n taajuusalueelle säädetään vastaavat tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöä koskevat maantieteelliset käyttörajoitteet kuin muilla taajuusalueilla, joilta on tällä hetkellä varattu taajuuksia tutkimus-,
tuotekehitys- ja opetuskäyttöön. Toisella asetuksella säädetään taajuushuutokaupan eräistä yksityiskohdista. Asetuksella säädetään huutokaupalla myönnettävien taajuuksien määrästä, yritystä kohden myönnettävien
taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista, taajuuksien lähtöhinnasta, huutokaupan
osallistumismaksun määrästä ja toimilupamaksun maksuaikataulusta.
Muilta osin taajuushuutokaupasta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa. Asetukset tulevat voimaan 11.7.2018. (LVM viestintäneuvos Sini Wirén 0295 342 532)
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen 2 a §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 a §:n 1 momenttia täsmennetään siten, että säännökseen lisätään viittaus yliopistolaissa (558/2009)
tarkoitettuun yliopistoon. Työkokemuksen ajoittumista täsmennetään siten, että vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu
säännöksessä mainitun soveltuvan
pohjakoulutuksen jälkeen ennen psykoterapeuttikoulutuksen aloittamista.
Asetus tulee voimaan 1.9.2018. (STM
neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.7.2018 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Mattila
9.–12.7., ministeri Lintilä 6.7., ministeri Leppä 9.–11.7. ja ministeri Terho
9.–10.8. (VNK hallinnollinen notaari
Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)
Päätös hyväksyä Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understöds10

föreningen för Steinerskolan i Borgå
rf:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva
lupahakemus. (OKM hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Päätös hyväksyä Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen
järjestämistä koskeva lupahakemus.
(OKM hallitusneuvos Anne-Marie
Brisson 0295 330 079)
Päätös hylätä Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n perusopetuslain
7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OKM
hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
0295 330 079)
Periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus ja suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Toimilla
parannetaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla
kielellään. Periaatepäätöksen toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa,
vahvistetaan mediakasvatusta, vastustetaan disinformaation leviämistä,
kehitetään saavutettavuutta ja lisätään
yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja
sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun. (LVM neuvotteleva virkamies Emil Asp 0295
342 498)
Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Suomen Malmijalostus Oy:n
osakkeita ja korottamaan yhtiön omaa
pääomaa 46 000 000 eurolla. Lisäpääomitusta hyödynnetään yhtiön toimintamandaatin laajentamiseen Terrafame Oy:n omistamisesta ja muista
Terrafame Oy:hyn liittyvistä tehtävistä kattamaan laajemmin omistusja kehitystehtävät kaivos- ja akkuklusterissa toimivissa yhtiöissä. Alkuvaiheessa yhtiön omistukseen on
tarkoitus siirtää kolme Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitussalkussa
olevaa yhtiötä. Lisäpääomitusta hyödynnetään näiden ja uusien kaivos- ja
akkuklusterin yhtiöiden pääomittamisessa. (TEM lainsäädäntöjohtaja
Pasi Järvinen 0295 048 067)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.7.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (lopulli-

sen ALV-järjestelmän tekniset säännökset). Euroopan komissio antoi
25.5.2018 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY
muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden
käyttöönoton osalta, COM(2018) 329.
Ehdotus perustuu 4.10.2017 annettuihin tiedonantoon, COM (2017) 566,
ja ehdotuksiin, COM(2017) 567-569,
joilla vahvistettaisiin lopullisen ALVjärjestelmän keskeiset yleisperiaatteet.
Nyt annetussa ehdotuksessa määriteltäisiin lopullisen ALV-järjestelmän
toimintaan tarvittavat yksityiskohtaiset tekniset säännökset. Lopullinen jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskeva ALV-järjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2022 heinäkuun alussa.
(VM hallitusneuvos Tommi Parkkola
0295 530 344)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2018
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiivin muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alvpetosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin osalta.
Euroopan komissio antoi 25.5.2018
ehdotuksen neuvoston direktiiviksi
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY
muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja
palvelujen petosalttiita luovutuksia
ja suorituksia koskevan valinnaisen
käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa
käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta,
COM(2018) 298. Direktiivin 199 a
artiklassa annetaan jäsenvaltioille
mahdollisuus käyttää käännetyn verovelvollisuuden mekanismia tiettyjen
petosalttiiden tavaroiden ja palvelujen myynteihin. Direktiivin 199 b artiklassa säädetty nopean reagoinnin
mekanismi antaa jäsenvaltioille tietyin ehdoin mahdollisuuden ottaa
käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismi äkillisesti ilmeneviin
laaja-alaisiin petoksiin. Ehdotuksen
mukaan arvonlisäverodirektiivin 199 a
ja 199 b artiklassa säädettyjen vuoden 2018 loppuun voimassa olevien
tilapäisten toimenpiteiden voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2022 saakka,
jolloin unionin sisäisiä yritysten välisiä tavaraluovutuksia koskevan lopullisen järjestelmän on määrä tulla
9.7.2018/78
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voimaan. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295 530 344)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus).
Säädösehdotuksilla edistettäisiin kestävän rahoituksen markkinaa. Säädösehdotukset koskevat ympäristön kannalta kestävien sijoitusten määrittelemistä, sijoitusten tiedonantovelvoitteiden lisäämistä kestävyysnäkökulmista ja -riskeistä, vähähiilisten vertailuarvojen luomista sekä kestävyysnäkökulmien lisäämistä sijoitus- ja
vakuutusneuvonnan asiakkaan soveltuvuusarviointiin. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2018
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (renkaiden merkitsemisestä). Asetusehdotuksessa ehdotetaan
uusille renkaille päivitettyjä merkintöjä. Merkintöjen on tarkoitus antaa
kuluttajille keskeiset tiedot renkaiden polttoainetaloudellisuus-luokasta, märkäpitoluokasta, vierintämeluluokasta ja vierintämelun mittausarvosta. (LVM johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (digitaalisesta rekisteröintimenettelystä yhtiöoikeuden
alalla). Ehdotuksen direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla yleisenä
tavoitteena on varmistaa EU:n sisämarkkinoiden moitteeton toiminta
yhtiön koko elinkaaren aikana, kun
asioidaan viranomaisten kanssa yhtiön
ja sivuliikkeen rekisteröimiseksi ja
tietojen ilmoittamiseksi rekisteriin.
Tarkoituksena on mahdollistaa sähköinen menettely rajatylittäen, kun
ilmoituksen tekijä on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä asianomainen rekisteri sijaitsee. Tietyssä jäsenvaltiossa rekisteröityä yhtiötä tai sivuliikettä koskevan perustamisilmoituksen tai muun ilmoituksen tekemisen tulee olla pääsääntöisesti mahdollista digitaalisesti toisesta jäsenvaltiosta ilman tarvetta ilmoittajan
tai tämän edustajan fyysiseen läsnäoloon viranomaisen luona. Lisäksi
ehdotuksessa edellytetään maksuttomasti yleisön saatavilla olevan rekisteri-informaation laajentamista avoi9.7.2018/78

muuden ja luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoilla. Näihin kuuluu
muun muassa tieto toimivaltaisen
edustajan henkilöllisyydestä. (TEM
hallitusneuvos Liisa Huhtala 0295 047
062)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2018
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (valtiontukien valtuusasetuksen muuttaminen). Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa EU:n rahoitusohjelmien ja valtiontukisääntöjen yhteentoimivuutta sekä helpottaa jäsenvaltioiden rahoituksen ja jäsenvaltioiden hallinnoimien Euroopan rakenne- ja investointirahaston varojen
yhdistämistä komission keskitetysti
hallinnoimiin EU:n rahoitusvälineisiin. (TEM neuvotteleva virkamies
Liisa Lundelin-Nuortio 0295 048 261)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.7.2018 seuraavat nimitysasiat:
Kasvatustieteen tohtori Venla Salmi
oikeusministeriön hallintoyksikön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
15.7.2018 lukien. (OM henkilöstöpäällikkö Taru Ritari 0295 150 306)
Valtiotieteiden maisteri Niina Hyrsky
puolustusministeriön viestintäjohtajan virkaan 1.9.2018 lukien viiden
vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295
140 435)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat
markkinat -osaston osastopäällikön
virkaan 13.8.2018–12.8.2023. (TEM
hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063
523)
Oikeustieteen maisteri Outi Kumpuvaara sosiaali- ja terveysministeriön
hallitussihteerin virkaan 13.9.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
Oikeustieteen maisteri Mira Saloheimo sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.8.2018–31.7.2020, kuitenkin enintään neuvottelevan virkamiehen Antero Kiviniemen virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos
Liisa Perttula 0295 163 521)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.7.2018 seuraavia asioita:
Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Itä-Suomen
poliisilaitoksen Mikkelin poliisiaseman vuokrasopimusta. Mikkelin poliisiasemalle vuokrataan noin 6 547
htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään
sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla ja jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2019 tasossa laskennallisena vuokra-aikana (10 vuotta) ovat:
vuokra 8 536 035 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 252 885 euroa
eli yhteensä enimmillään 9 788 920
euroa. Arvonlisäverollinen kustannus
on 10 584 684 euroa (vuokra) ja
1 553 577 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 12 138 261 euroa.
(SM johtava asiantuntija Ari-Pekka
Dag 0295 488 560)
Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Pohjanmaan
poliisilaitoksen Vaasan pääpoliisiaseman vuokrasopimusta. Vaasan
pääpoliisiasemalle vuokrataan noin
8 655 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus irtisanomisajoilla
(vuokranantaja 11 kk ja vuokralainen
13 kk) ja jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2018 tasossa laskennallisena vuokra-aikana (10 vuotta)
ovat: vuokra 13 271 034 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 944 132
euroa eli yhteensä enimmillään
15 215 165 euroa. Arvonlisäverollinen
kustannus on 16 456 082 euroa (vuokra) ja 2 410 724 euroa (käyttömenot).
Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 18 866 805 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)
Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien LounaisSuomen poliisilaitoksen Porin poliisiaseman vuokrasopimusta. Porin poliisiasemalle vuokrataan noin 7 755
htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistön välivuokrauksella Porin kaupungilta. Tilojen vuokraamisesta tehdään
sopimus irtisanomisajoilla (vuokranantaja 11 kk ja vuokralainen 13 kk) ja
jäännösarvovastuulla. Toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden
2019 tasossa laskennallisena vuokra11
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aikana (10 vuotta) ovat: vuokra
12 955 695 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 2 246 552 euroa eli yhteensä enimmillään 15 202 248 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus
on 16 065 062 euroa (vuokra) ja
2 785 725 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 18 850 787 euroa.
(SM johtava asiantuntija Ari-Pekka
Dag 0295 488 560)
Jälleenrahoitusluottojen ennenaikaisen takaisinmaksun hyväksyminen.
Työ- ja elinkeinoministeriö antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle erityistehtävän maksaa ennenaikaisesti takaisin
valtiolle noin 1,67 miljardin suuruiset valtion vienti- ja alusluottojen jälleenrahoitusta varten myöntämät lainat. Takaisinmaksu sisältää myös kertyneen koron kunkin lainan takaisinmaksuhetkeen saakka. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064
938)
Poikkeuslupahakemuksen hylkääminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Kurikan kaupunki). Kurikan kaupunki on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa koskien terveyskeskuksen
peruskorjausta ja laajentamista sotekeskukseksi. Hanke toteutetaan kunnan omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2019–2020.
Hakijan mukaan hanke on välttämätön ja kiireellinen palvelujen saatavuuden, potilasturvallisuuden ja palvelujen keskittämisen kannalta. Päätöksen mukaan asiassa ei ole selvitetty ehdotetun hankkeen välttämättömyyttä tai kiireellisyyttä kaupungin
lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen kannalta huomioiden kuntien
ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta
annetun lain 4 §:n säännökset. (STM
erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295
163 285)
Poikkeusluvan myöntäminen sosiaalija terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa B-osan uudisrakennushankkeelle sekä kantasairaalan perusparannushankkeen II-vaiheelle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen. Sairaanhoitopiiri
on muuttanut hankehakemusta siten,
että viimesijaisesti haetaan poikkeuslupaa B-osan uudisrakennukselle ja
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A4 (entinen A 41) -vuodeosaston peruskorjaukselle. Investointi on kuntien
ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta
annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. (STM erityisasiantuntija Kirsi Kaikko p. 0295 163 545)

tyen EU:n ulkosuhderahoituksen uudistamista, meri- ja kalatalousrahastoa sekä liikenne-, energia- ja digitaalialan hankkeita koskevaa Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälinettä.
Lisäksi käsittelyssä olivat asetusehdotukset Erasmusta, Luovaa Eurooppaa sekä solidaarisuusjoukkoja koskeviksi rahoitusohjelmiksi. Rahoituskehyksiin liittyen EU-ministerivaliokunta käsitteli myös sotilaallista liikkuvuutta ja Euroopan puolustusrahastoa.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Kokouksessa keskusteltiin myös komission kertomuksesta EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta. Suomi on tyytyväinen komission
lähestymistapaan, jossa asetettaisiin
kunkin jäsenmaan kansalaisille henkilöstömäärän vähimmäisosuus ja
määriteltäisiin korjaavia toimia merkittävän maantieteellisen epätasapainon tapauksessa.

EU-MINISTERIVALIOKUNTA
5.7.2018

EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvoston seuranta ja rahoituskehykset
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan torstaina 5. heinäkuuta
kesäkuun Eurooppa-neuvoston ja eurohuippukokouksen jatkotoimia sekä
EU:n seuraavaan rahoituskehykseen
kytkeytyviä sektorikohtaisia lainsäädäntöehdotuksia. Viime viikon lopulla pidetty Eurooppa-neuvosto käsitteli muuttoliikettä, EU:n turvallisuuden ja puolustuksen kehittämistä sekä talouden ja työllisyyden edistämistä.
Muuttoliikkeen osalta Eurooppa-neuvosto sopi uudesta lähestymistavasta
mereltä pelastettujen osalta. Tässä yhteydessä kehotettiin neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan pikaisesti
EU:n ulkopuolelle perustettavien
alueellisten maihinnousupisteiden
mallia tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja
UNCHR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa. Lisäksi tavoitteena olisi perustaa EU:n täydellä tuella ja vapaaehtoisuuden pohjalta EU:n alueelle valvottuja keskuksia, joissa nopeasti eroteltaisiin laittomat muuttajat ja kansainvälistä
suojelua tarvitsevat noudattaen kaikilta osin kansainvälistä oikeutta.
Eurohuippukokous saavutti perjantaina edistymistä Euroopan talous- ja
rahaliitto EMU:n kehittämisessä. Tulokset vastaavat hyvin Suomen kantoja.
Ministerivaliokunta käsitteli tulevaan
monivuotiseen rahoituskehykseen liit-

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319
ja pääministerin erityisavustaja (EUasiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580
0833, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän
mietintö luovutettiin 2.7.2018 puolustusministeri Jussi Niinistölle. Mietinnössä ehdotetaan Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista siirtymäajan puitteissa. Mietintö on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160952. Lisätietoja antaa ylijohtaja Teemu Penttilä, p.
0295 140 200, puolustusministeriö.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämistä selvittänyt työryhmä
luovutti 3.7.2018 mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle. Työryhmä ehdottaa, että sotilaallisen koulutuksen järjestäminen olisi yksin
Puolustusvoimien tehtävä ja että
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
julkisena hallintotehtävänä antaman
sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen sisältöä tarkennettaisiin.
Lisäksi mietinnössä ehdotetaan, että
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle mahdollistettaisiin uutena julkisena hallintotehtävänä annettavan pe-

9.7.2018/78

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

rehdytyskoulutuksen järjestäminen.
Lisätietoja antavat työryhmän varapuheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 0295
140 330 ja sihteeri Timo Tuurihalme,
p. 0295 140 119, puolustusministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 29.6.2018 Profilointirahoituksen
vaikutukset yliopistojen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen
-loppuraportin. Raportissa selvitetään
Suomen Akatemian yliopistoille
myöntämän profilointirahoituksen (ns.
Profi-rahoitus) vaikutuksia yliopistojen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä yliopistojen työnjakoon ja yhteistyöhön. Selvityksestä
ilmenee, että yliopistot arvostavat
Profi-rahoitusta. Selvitys on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/160948. Lisätietoja antaa opetusneuvos Eeva Kaunismaa, p.
0295 330 226, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 4.7.2018 MyData - johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen -selvityksen. Selvitys on
päivitys vuonna 2014 tehtyyn alkuperäisversioon, ja se tehtiin osana Digital Health Revolution -tutkimushanketta. Selvityksen mukaan MyData- tai omadata-mallin mukainen henkilötietojen välittämisen helppous
sekä alustojen ihmiskeskeisyys, avoimuus ja yhteentoimivuus ovat Suomelle mahdollisuus erottua kilpailus-

sa ja vaikuttaa kansainvälisten toimintamallien muotoutumiseen. Selvitys on osoitteessa http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/160
954. Lisätietoja antaa viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295 342 617, liikenne- ja viestintäministeriö.
Selvityshenkilö Tuija Brax luovutti
5.7.2018 loppuraporttinsa Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys.
Brax antaa raportissaan sote-malliin
ja laajemmin järjestöjen rooliin liittyviä ehdotuksia. Raportti on osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/6184550/Raportti_
Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf/acf121aa-4008-4244b453-d9c636e96ea1/Raportti_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf.pdf. Lisätietoja antavat selvityshenkilö Tuija Brax, p. 050 511
3115 ja erityisasiantuntija Sarita Friman, p. 0295 163 349, sosiaali- ja terveysministeriö.
Ympäristöministeriö julkisti 29.6.2018
selvityksen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista. Selvitys on osa Juha Sipilän hallituksen
Kiertotalouden läpimurto, vesistöt
kuntoon -kärkihanketta. Selvityksen
mukaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiosta yhdyskuntajä-

tettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei
käytännössä enää viedä kaatopaikalle. Kielto on edistänyt uuden liiketoiminnan kehittymistä ja vähentänyt
kaatopaikkojen päästöjä ympäristöön. Selvitys on osoitteessa http://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10
024/160946. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Kati Vaajasaari, p. 0295
250 010, ympäristöministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Arvioita kuntien käyttötalouden
kannustinjärjestelmistä -tutkimus,
29.6.2018. Hallituksen linjausten
mukaisesti kuntien tehtävistä ja velvoitteista on tarkoitus löytää säästöjä
noin miljardin euron edestä. Eräänä
keinona on esitetty kuntien käyttötalouden kannustinmallia. Mallin olisi
tarkoitus kannustaa kuntia tehostamaan toimintaansa kannustinrahoituksen avulla. Raportissa analysoidaan taloustieteellisestä näkökulmasta, mitä riskejä tällaisiin kannustinjärjestelmiin sisältyy ja mitä ominaisuuksia hyvällä kannustinjärjestelmällä on.

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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