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Raha-asiainvaliokunnan istunto

1.12.2016 Ahonen Antti (3)

VM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja
työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Esitys:

SISÄLTÖ:
Asetusehdotuksessa esitetään, että valtiolle, kunnille ja
seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä
tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat
jako-osuudet vahvistettaisiin. Samassa asetusehdotuksessa
esitetään, että vahvistettaisiin myös ne laskentaperusteet, joita
noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia
laskettaessa. Lisäksi esitetään, että sovellettaessa verontilityslain
5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2017
suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä
käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät
vahvistettaisiin.

VAIKUTUKSET:
TALOUDELLISET:
Veronsaajaryhmien jako-osuudet on arvioitu henkilöverotuksen
suunnittelumallilla siten, että ne vastaisivat mahdollisimman
tarkasti lopullisia maksuunpantujen verojen osuuksia
verovuodelta 2017. Laskennassa on huomioitu vuoden 2017
veroperusteet sekä väestön tulojen kehityksessä ennakoidut
muutokset. Veronsaajaryhmien jako-osuuksien vahvistaminen
ehdotetulla tavalla lisää vuoden 2017 talousarvion mukaista
valtion tuloveron tuottoa noin 100 miljoonalla eurolla.

Takuutilitysmenettelyllä turvataan työnantajasuoritusten tilitykset
veronsaajille.

LISÄTIETOA:
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
Verotilityslaki 5 §

Puolletaan

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Raha-asiainvaliokunnan istunto

1.12.2016 Oikarinen Ossi (1)

STM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriö

Palkkaussopimuksen tekeminen

Palkkaussopimus sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön
Saara Salmisen kanssa

Esitys:

SISÄLTÖ:
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriön
kansliapäällikön virkaan osastopäällikkö, lääketieteen tohtori
Saara Salmisen ajalle 1.3.2017-30.9.2020.

Sopimus esitetään tehtäväksi 1.3.2017 lukien siten, että
sopimuspalkan määrä olisi 11 297 euroa kuukaudessa.

VAIKUTUKSET:
Esitys vastaa vastaavassa tehtävässä olevalle virkamiehelle
maksettua palkkatasoa.

LISÄTIETOA:
Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto
puoltaa esitystä.

TOIMIVALTA:
Valtion virkamieslaki 44 §

Puolletaan



Raha-asiainvaliokunnan istunto

8.12.2016 Pihkala Pentti (2)

MMM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Maa- ja metsätalousministeriö

Määrärahan jako

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin
edistämistoimenpiteisiin vuonna 2017

Esitys:

SISÄLTÖ:
Päätöksellä osoitetaan momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon
kestävyyden turvaamiseen) Suomen metsäkeskuksen julkisen
palvelun yksikölle kuluvan vuoden ensimmäinen lisätalousarvio
huomioon ottaen myöntämisvaltuutta 14 820 000 euroa lailla
35/2015 kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain 1094/1996 mukaisiin suunnitelman edellyttämiä työlajeja
koskeviin tukipäätöksiin. Ottaen huomioon Suomen
metsäkeskukselle 5.3.2016 samalta momentilta osoitettu 25 000
000 euron myöntämisvaltuus Suomen metsäkeskuksen julkisen
palvelun yksiköllä on käytettävissään myöntämisvaltuutta
yhteensä 39 820 000 euroa.

Päätöksellä osoitetaan lisäksi Suomen metsäkeskuksen julkisen
palvelun yksikössä käytettäväksi momentilta 30.40.47 (Pienpuun
energiatuki) kuluvalle vuodelle vuodelta 2016 siirtynyttä
määrärahaa kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain nojalla energiapuun korjuun tukemiseen 3 220 000
euroa. Ottaen huomioon Suomen metsäkeskukselle 5.3.2016
samalta momentilta osoitettu 5 500 000 euron määräraha Suomen
metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissään
energiapuun korjuun tukemiseen yhteensä 8 720 000 euroa
vuodelta 2016 siirtynyttä määrärahaa.

VAIKUTUKSET:
Energiapuun korjuuseen osoitetulla lisämäärärahalla voidaan
tukea noin 460 000 kiintokuutiometrin korjuuta energiakäyttöön.
Työllisyysvaikutukset ovat noin 200 HTV.

TOIMIVALTA:
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 31 § 1 mom.

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja
kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun
lain kumoamisesta 2 § 3 momentti

Puolletaan

LIITE 1 muistio

LIITE 2 päätösluonnos



Raha-asiainvaliokunnan istunto

8.12.2016 Talo Teemu (5)

STM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Mattila
(Ministeri Rehula) Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja
sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017

Esitys:

SISÄLTÖ:
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sotainvalidien
puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017.
Asetus olisi asiallisesti saman sisältöinen kuin valtioneuvoston
asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien
kuntoutustoiminnasta vuonna 2016. Määrärahan käytön perusteet
ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Avokuntoutuksena
annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta ehdotetaan
korotettavaksi 750 eurosta 840 euroon kuntoutettavaa kohti ja
kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 1
087 eurosta 1 260 euroon kuntoutettavaa kohti.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta
2017 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta
2017.

VAIKUTUKSET:
TALOUDELLISET:
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 sotainvalidien
puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoimintaa varten on
varattu 3 100 000 euron suuruinen määräraha momentilla
33.50.53 (Valtionapu sotainvalidien puolisoiden
kuntoutustoimintaan, siirtomääräraha 2 v). Määrärahaa voidaan
käyttää sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista
sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien
kuntoutustoimintamenoihin valtioneuvoston vahvistamien
perusteiden mukaan.

LISÄTIETOA:
Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön
laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
Laki valtion talousarviosta 7 c §

Puolletaan valtioneuvostolle

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Tuominen Taisto (5)

TEM:in esittelijä
p. 160 001

Ministeri Rehn Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden
vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n
muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pyroteknisten
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Lailla pantaisiin
täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pyroteknisten
tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiivi. Lakiin
ehdotetaan myös pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyyttä
koskevia säännöksiä, joilla pantaisiin täytäntöön komission
direktiivi pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän
perustamisesta.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi rikoslain
räjähderikosta koskevaa pykälää siten, että ehdotetun lain
vastainen pyroteknisten tuotteiden maahantuonti, markkinoille
saattaminen ja jakelu säädettäisiin rangaistavaksi.

VAIKUTUKSET:
Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä siinä ole
merkittäviä muutoksia pyroteknisten tuotteiden teknisiin ja
turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Esityksellä ei ole
merkittäviä vaikutuksia toiminnanharjoittajien ja viranomaisten
toimintaan.

LISÄTIETOA:
Esittelylupa on saatu oikeusministeriöltä.

Esitysehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle hallituksen
esityksen laeiksi pyroteknisten
tuotteiden
vaatimustenmukaisuudesta ja
rikoslain 44 luvun 11 §:n
muuttamisesta

LIITE 1 esitysehdotus

LIITE 2 förslag till proposition



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Ahonen Antti (3)

VM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys

Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita
koskevaksi lainsäädännöksi

Esitys:

SISÄLTÖ:
Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalainsäädäntö
kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Ehdotetuilla laeilla
parannetaan arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja
ymmärrettävyyttä sekä selkeytetään lainsäädännön tavoitteita ja
soveltamisalaa. Lisäksi esitettävillä muutoksilla poistetaan
nykysääntelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia sekä
tarkistetaan useita EU-sääntelyn täytäntöönpanoon perustuneita
säännöksiä ja kevennetään sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista
taakkaa.

Uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvun säännöksillä pantaisiin
täytäntöön esitedirektiivin (2003/71/EU) muutosdirektiivi
(2010/73/EY), joka tulee saattaa voimaan 1.5.2017 mennessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017.

VAIKUTUKSET:
Esitettävillä muutoksilla varmistutaan teknisesti korkeatasoisesta
ja toimivasta sääntelystä, joka turvaa kotimaisten
arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä, markkinoiden luotettavaa
toimintaa sekä edistää sijoittajien suojaa.

LISÄTIETOA:
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuusuudistusta
valmistelleen työryhmän muistioluonnoksesta pyydettiin
lausunnot keväällä 2015 ja lausuntopyyntöön vastasi 47 tahoa.
Esitykseen sisältyvistä lakiluonnosten uusista versioista
järjestettiin julkinen kuuleminen loppuvuonna 2015.

Esitysehdotus on ollut käsiteltävänä lainsäädännön
arviointineuvostossa.

Esittelylupa on saatu oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä
sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Esitysehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle hallituksen
esityksen
arvopaperimarkkinoita
koskevaksi lainsäädännöksi

Aikaisemmat vaiheet:
VN 24.11.2016 Pöydälle

LIITE 1 esitysehdotus

LIITE 2 förslag till proposition



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Oikarinen Ossi (1)

STM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta,
sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2016 vp)
täydentämisestä

Esitys:

SISÄLTÖ:
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi jo eduskunnalle
annettua hallituksen esitystä (HE 106/2016 vp). Hallitus on
päättänyt pienentää lääkekorvauksiin vuonna 2017 kohdistuvan
50 miljoonan euron säästötavoitteen puoleen. Esityksessä
ehdotetaan, että 25 miljoonan euron lääkekorvaussäästö
toteutetaan siten, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat
sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin. Hallituksen
päätöksen toteuttamiseksi esityksessä ehdotetaan, että vakuutetun
alkuomavastuu muutetaan 50 euroon, ylemmän
erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu muutetaan 4,50
euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen
omavastuu muutetaan 2,5 euroon. Lääkealan toimijoille säästöstä
ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 12,5 miljoonaa euroa ja
säästö toteutettaisiin vuonna 2017 kertaluontoisella
palautusmaksulla ja apteekkimaksun väliaikaisella korotuksella.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 täydentävään
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta
2017.

VAIKUTUKSET:
Ehdotetut toimenpiteet vähentävät momentin 33.30.60. valtion
osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista 10,4
miljoonalla eurolla ja lisäävät apteekkimaksun tuottoa
momentilla 11.04.03 1 900 000 eurolla.

LISÄTIETOA:
Esitysehdotus ei sen kiireellisyyden vuoksi ole ollut
tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston
laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle hallituksen
esityksen sairausvakuutuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta,
sairausvakuutuslain
muuttamisesta annetun lain
muuttamisesta sekä
apteekkimaksusta annetun lain
2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta annetun
hallituksen esityksen (HE
106/2016 vp) täydentämisestä
(RV)

Aikaisemmat vaiheet:
RV (Y) 24.11.2016 Puollettu

LIITE 1 esitysehdotus

LIITE 2 förslag till proposition



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Lehmus Laila (6)

YM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja
terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja
4 §:n muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja
pientalojen energiakorjauksiin myönnettävien tarveharkintaisten
avustusten myöntämisessä sovellettavia enimmäistulorajoja
ehdotetaan korotettaviksi, jotta nykyistä useampia avustuksen
tarpeessa olevia voitaisiin avustaa. Uudistus liittyy Ikääntyneiden
asumisen kehittämisohjelman v. 2013-2017 täytäntöönpanoon.
Avustuksiin käytettävissä olevaa euromäärää on valtion
talousarvioesityksen täydennyksen perusteella lisätty, jotta
saataisiin liikkeelle kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja julkisen
talouden tasapainoa edistäviä toimenpiteitä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.2.2017.

VAIKUTUKSET:
Valtion talousarvion momentin 35.20.60 (Siirto valtion
asuntorahastoon) mukaan saa korjaus- ja energia-avustuksiin
myöntää valtion asuntorahastosta yhteensä enintään 40 miljoonaa
euroa vuonna 2017. Asuinrakennusten korjausavustuksiin on
tarkoitus käyttää noin 38 miljoonaa euroa ja energia-avustuksiin
noin 2 miljoonaa euroa. Osa korjausavustuksista myönnettäisiin
tarveharkintaisiin vanhusten ja vammaisten asuntojen
korjauksiin. Energia-avustuksiin käytettävä osuus käytettäisiin
kokonaan tarveharkintaisiin pientalojen energia-avustuksiin.

LISÄTIETOA:
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 5 §

Valtioneuvosto antaa asetuksen
asuntojen korjaus-, energia- ja
terveyshaitta-avustuksista
annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 ja 4 §:n
muuttamisesta (RV)

Aikaisemmat vaiheet:
RV 28.11.2016 Puollettu

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Parkkila Panu (2)

STM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Rehula Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden
maksullisuudesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Asetuksella säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista
ilmoituksista ja hakemuksista  erittävien käsittelymaksujen sekä
mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja
tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta.

Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2017 ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta
2018.

VAIKUTUKSET:
TALOUDELLISET:
Asetuksen ei katsota muodostavan merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia, koska geenitekniikkalain mukaisten maksullisten
suoritteiden kokonaiskertymä valvonnasta vastaaville
viranomaisille on ollut suhteellisen pieni.

LISÄTIETOA:
Keskeisiltä viranomaisilta ja geenitekniikkalain valvonnasta
vastaavilta viranomaisilta, yliopistoilta sekä Suomen
bioteollisuus ry:ltä on pyydetty lausunnot asetusehdotuksesta.
Lausuntojen perusteella ehdotuksessa on tehty maltillinen noin 5
prosentin korotus koskien geenitekniikan lautakunnan
käsittelemien suljetun käytön ilmoitusten ja hakemusten maksuja.
Valvontaviranomaisten suorittamien kirjallisten tarkastusten
maksuun on tehty noin 10 prosentin korotus.

Esitystä ei ole tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä, koska asia on
yleiseltä merkitykseltään vähäinen.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
Geenitekniikkalaki 35 § 1 momentti

Valtioneuvosto antaa asetuksen
geenitekniikkalain mukaisten
suoritteiden maksullisuudesta

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till proposition



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Suvela Senni (4)

MMM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3
§:n muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Ehdotuksen tarkoitus on tarkistaa maakotkien porotaloudelle
aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää
laskennallista vahingon arvoa. Arvo perustuu kolmen edellisen
poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan
myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa
tarkistettaisiin vastaamaan vuosien 2013-2015 hintatilastoja.
Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen
vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on
708 euroa. Ehdotettu uusi arvo olisi 727 euroa, mikä on ainoa
pykälään tehtävä muutos.

VAIKUTUKSET:
Muutos merkitsee noin 2,7 %:n suuruista korotusta voimassa
olevan asetuksen mukaiseen laskennalliseen arvoon nähden.
Maksettavaksi tulevien korvausten kokonaismäärä perustuu
laskennallisen arvon ohella maakotkien vuotuisiin
pesintätuloksiin. Vuoden 2016 pesintätulosta koskevien tietojen
mukaan pesintätulos oli edellistä vuotta selvästi parempi.
Ehdotettavalla uudella laskennallisen vahingon arvolla vuonna
2017 maksettavat korvaukset ovat noin 720 000 euroa. Vuonna
2015 korvauksiin käytettiin 568 757,64 euroa. Korvaukset
maksetaan momentilta 35.10.63.

LISÄTIETOA:
Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.2.2017. Korvaukset on
asetuksen 6 §:n mukaan maksettava vuosittain viimeistään
lokakuun 31 päivänä.

Asetusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön
laintarkastusyksikössä, koska asia on yleiseltä merkitykseltään
vähäinen.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
Talousarviolaki 7 c §

Valtioneuvosto antaa asetuksen
maakotkien porotaloudelle
aiheuttamien vahinkojen
korvaamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n
muuttamisesta, sekä päättää,
että asetus julkaistaan
säädöskokoelmassa myös
inarinsaamen-, koltansaamen- ja
pohjoissaamenkielisenä
käännöksenä

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning

LIITE 4 inarinsaamenkielinen käännös

LIITE 5 koltansaamenkielinen käännös

LIITE 6 pohjoissaamenkielinen käännös



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Suominen Seija (2)

LVM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Berner Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä
laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun
8 b §:n muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hallitusohjelman mukaisesti
uusi tietoyhteiskuntakaari, johon kootaan keskeiset sähköistä
viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat
säännökset. Tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on poistaa
sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet
sekä selkeyttää, ajanmukaistaa ja parantaa sääntelyä. Lailla
kumottaisiin viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän
tietosuojalaki, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu laki,
televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki verkkotunnuslaki,
eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki,
eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettu laki sekä
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki.
Esityksellä toteutettaisiin sähköisen viestinnän sääntelyn
kokonaisuudistus.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2018 alussa.

VAIKUTUKSET:
Ehdotetulla uudella markkinaehtoisella taajuusmaksulla
arvioidaan valtiolle kertyvän vuonna 2018 noin 240 000 euroa ja
maksun perimiselle asetettujen siirtymäaikojen päätyttyä vuonna
2022 noin 3,94 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOA:
Esitysehdotukseen liittyy valtioneuvoston lausumaehdotus.

Esittelyluvat on saatu oikeus- ja ympäristöministeriöltä.

Esitysehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle hallituksen
esityksen
tietoyhteiskuntakaareksi sekä
laeiksi maankäyttö- ja
rakennuslain 161 §:n ja
rikoslain 38 luvun 8 b §:n
muuttamisesta (RV)

LIITE 1 esitysehdotus

LIITE 2 förslag till proposition

LIITE 3 lausumaehdotus



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Ylinen Ylppö (8)

VNK:n esittelijä
p. 160 001

Pääministeri Sipilä Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Ohjesäännössä muutettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön
toimialaa koskevaa 18 §:ää vastaamaan varhaiskasvatuslain
(36/1973) 1 päivänä elokuuta 2015 voimaan tulleen muutoksen
käsitteistöä. Samalla esitetään poistettavaksi liikenne- ja
viestintäministeriön toimialaa koskevasta 20 §:stä lehdistön
tukeminen. Tehtävä siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriölle 1
päivänä maaliskuuta 2016.

Lisäksi ohjesääntöön lisättäisiin uusi 29 a §, jonka tarkoitus on
parantaa tiedonsaantia valmisteilla olevista hallituksen esityksistä
ja parantaa valtioneuvoston työn yhteensovittamista sekä
hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamista.

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta
2017.

LISÄTIETOA:
Ohjesäännön muutos on valmisteltu valtioneuvoston kansliassa.
Ehdotetuista 18 ja 20 §:n muutoksista pyydettiin lausunnot
kaikilta ministeriöiltä ja oikeuskanslerinvirastolta.

Ehdotetusta uudesta 29 a §:ää koskevasta asiasta pyydettiin
lausunnot yhdessä lainsäädännön arviointineuvostoa koskevan
asetusluonnoksen kanssa kaikilta ministeriöiltä ja
oikeuskanslerinvirastolta sekä muilta sidosryhmiltä.

Suomenkielinen asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
Laki valtioneuvostosta 2 §,
VNOS 3 § 3 kohta

Valtioneuvosto antaa asetuksen
valtioneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Pihkala Pentti (2)

MMM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus

1) Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n
muuttamisesta
2) Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
3) Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin
käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Neuvottelukuntien kokoonpanoista poistettaisiin
eläinsuojeluasiamies, jonka määräaikainen virka on lakannut.

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä
maaliskuuta 2017.

LISÄTIETOA:
Asetusehdotukset eivät ole olleet tarkastettavana
oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä
asian vähäisen yleisen merkityksen vuoksi.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
1) ja 2) perustuslaki 119 § 2 mom.
3) Laki tieteellisiin tai opetustarkistuksiin käytettävien eläinten
suojelusta 53 § 2 mom.

Valtioneuvosto antaa asetuksen
tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 ja
4 §:n muuttamisesta, asetuksen
seura- ja harrastuseläinten
hyvinvoinnin
neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 ja
4 §:n muuttamisesta ja
asetuksen tieteellisiin tai
opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelun
neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 ja
3 §:n muuttamisesta

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus (asetus 1)

LIITE 3 förslag till förordning (förordning 1)

LIITE 4 asetusehdotus (asetus 2)

LIITE 5 förslag till förordning (förordning 2)

LIITE 6 asetusehdotus 3 (asetus 3)

LIITE 7 förslag till förorning (förordning 3)



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Pahkala Pasi (2)

SM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Risikko Sisäministeriö

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen
sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä
tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan
presidentin asetuksen muuttamisesta

Esitys:

SISÄLTÖ:
Rajavartiolaitoksessa käytössä olevat sotilasarvot muutettaisiin
vastaamaan puolustusvoimissa käytössä olevia sotilasarvoja.
Jatkossa Rajavartiolaitoksen päällikkö määräisi erikoisupseerin
sotilasarvon yhteydessä käytettävästä toimialaa osoittavasta
etuliitteestä.

Rajavartijan ja merivartijan palvelusarvojen edellytykset
nostettaisiin muuttamattomina määräystasolta asetustasolle.

Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan peruskurssilla
opiskelevan palvelusarvoksi vahvistettaisiin rajavartijaoppilas.
Rajavartiolaitoksessa järjestettävän varusmieskoulutuksen
apukouluttajana määräaikaisessa rajavartijan virassa toimivan
rajavartijan palvelusarvoksi vahvistettaisiin kersantti, vänrikki,
aliluutnantti tai kadetti.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

LISÄTIETOA:
Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot asian kannalta
keskeisiltä viranomaisilta ja järjestöiltä.

Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 36 § 1 mom.

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti antaa
asetuksen rajavartiolaitoksen
sotilaskäskyasioista, sotilas- ja
palvelusarvoista sekä
tunnuskuvasta, ansiorististä ja
ansiomitalista annetun
tasavallan presidentin asetuksen
muuttamisesta

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Partanen Pauli (1)

OKM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Grahn-Laasonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta saamen
kielen elvyttämiseksi

Esitys:

SISÄLTÖ:
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman
kirjaukseen, jossa edellytetään saamen kielen elvyttämisohjelman
toimenpiteiden toteuttamista ja tähän tarvittavien resurssien
turvaamista.

Kaikkien Suomessa puhuttavien saamen kielten asema on
uhanalainen. Toimenpideohjelma määrittelee tavoitetilan saamen
kielen elpymiselle vuodelle 2025. Toimenpideohjelmalla
vahvistetaan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja
kielipesätoimintaa, kehitetään saamen kielen opetusta koko
maassa sekä lisätään viranomaisten ja julkisyhteisöjen saamen
kielen käyttöä. Lisäksi vahvistetaan saamelaistaiteen ja -
kulttuurin tukea sekä järjestöjen kielityötä.

Saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelman toteutumista
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

VAIKUTUKSET:
Periaatepäätöksen tavoitteena on, että kaikkien kolmen saamen
kielen elpymisessä on tapahtunut selvää edistymistä vuoteen
2025 mennessä. Kielenpuhujia on selvästi nykyistä enemmän
sekä saamelaisten kotiseutualueella että muualla Suomessa.
Saamen kielet näkyvät ja kuuluvat mediassa ja niitä käytetään
julkisissa palveluissa.

Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet rahoitetaan osin
suuntaamalla olemassa olevia määrärahoja toimenpiteiden
toteutukseen. Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään
valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.
Periaatepäätös linjaa valtioneuvoston tavoitetason.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 11 kohta

Valtioneuvosto tekee
periaatepäätöksen
toimenpideohjelmasta saamen
kielen elvyttämiseksi

LIITE 1 muistio

LIITE 2 ehdotus periaatepäätökseksi

LIITE 3 förslag till principbeslut

LIITE 4 inarinsaamenkielinen päätös

LIITE 5 koltansaamenkielinen päätös

LIITE 6 pohjoissaamenkielinen päätös



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Valtioneuvoston selonteko

Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko: avoin ja
yhdenvertainen osallistuminen

Esitys:

SISÄLTÖ:
Demokratiapoliittisen selonteon tavoitteena on vahvistaa
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista demokratian edistämistä.

Demokratiapoliittisessa selonteossa kuvataan Suomen
demokratian haasteita ja mahdollisuuksia sekä nostetaan esiin
demokratian kehittämisen ydinkohtia, jotka vaativat huomiota
nyt ja pitkällä aikavälillä. Selonteossa annetaan valtioneuvoston
linjaukset demokratiapolitiikan tavoitteiksi 2010-luvulle.

Demokratiapolitiikan tavoitteena on se, että päätöksenteko
perustuu kansalaisten laajaan osallistumiseen ja että siinä
toteutuu osallistumisen yhdenvertaisuus. Keskeistä on kehittää
uusia kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja, lisätä
hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien ja
kansalaisten kanssa sekä parantaa edustuksellisen demokratian
toimivuutta.

LISÄTIETOA:
Selontekoa on valmisteltu valtioneuvoston
demokratiaverkostossa oikeusministeriön johdolla. Selonteon
taustaksi on myös tuotettu useita tausta-aineistoja. Lisäksi
valmisteluprosessissa on kuultu laajasti sidosryhmiä ja kokeiltu
uusia menetelmiä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
kuulemiseksi.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle
demokratiapoliittisen selonteon:
avoin ja yhdenvertainen
osallistuminen

LIITE 1 selontekoehdotus

LIITE 2 förslag till redogörelse



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Mallikas Mikko (4)

UM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Soini Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston selonteko

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen
osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön
Irakissa

Esitys:

SISÄLTÖ:
Kyseessä on sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain
(211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston
selonteko eduskunnalle. Suomi valmistautuu osallistumaan
turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa
kokonaisvahvuutena enintään 50 sotilasta.

VAIKUTUKSET:
TALOUDELLISET:
Osallistumiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 15
miljoonaa euroa. Osallistumisen arvioidut kustannukset sisältyvät
hallituksen esitykseen vuoden 2017 lisätalousarvioksi (ao.
momenttien käyttösuunnitelmien varalla-rahaan).

Ulkoasiainministeriön momentin 24.10.20 lisämääräraha on 5,8
miljoonaa euroa. Puolustusministeriön momentin 27.30.20 osuus
Suomen osallistumisen kustannuksista on noin 9,2 miljoonaa
euroa.

LISÄTIETOA:
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja
turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous
käsitteli Suomen osallistumista turvallisuussektorin
koulutusyhteistyöhön Irakissa 28.11.2015, 26.9.2016, 6.10.2016
ja 11.11.2016.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 3 § 1 momentti

Valtioneuvosto antaa
eduskunnalle selonteon Suomen
osallistumisesta
turvallisuussektorin
koulutusyhteistyöhön Irakissa

LIITE 1 selontekoehdotus

LIITE 2 förslag till redogörelse



Valtioneuvoston yleisistunto

15.12.2016 Uskonen Ulla (3)

TEM:in esittelijä
p. 160 001

Ministeri Rehn Työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjelmat

Kestävää kasvua ja työtä 2017-2021 - Suomen rakennerahasto-
ohjelman hyväksyminen

Esitys:

SISÄLTÖ:
Esitys koskee Euroopan unionin Investointi kasvuun ja
työpaikkoihin -tavoitteen mukaista rakennerahasto-ohjelmaa,
joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan
sosiaalirahaston toimia.

Ohjelman tavoitteena on monipuolistaa elinkeinorakennetta,
parantaa pk-yritysten heikentynyttä kilpailukykyä sekä lisätä
valmiuksia synnyttää uusia innovatiivisia ja vähihiilisiä tuotteita
ja palveluita sekä kasvavia yrityksiä.

Ohjelma ei koske Ahvenanmaan maakuntaa. Itsehallintolain
perusteella Ahvenanmaan maakuntahallitus tekee oman
esityksensä aluettaan koskevasta Investointi kasvuun ja
työpaikkoihin -tavoitteen ohjelmasta.

VAIKUTUKSET:
TALOUDELLISET:
Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus on 1 299,5 miljoona
euroa vuosille 2017-2021. Kansallinen vastinrahoitus
(valtio+kunnat) on lisäksi 50 prosenttia, joten kaikkiaan julkista
rahoitusta on käytössä noin 2 598,9 miljoonaa euroa. Valtion
osuus vastinrahoituksesta on 75 prosenttia eli 974,6 miljoonaa
euroa. Määrärahat budjetoidaan vuosien 2017-2021 valtion
talousarvioihin.

YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT:
Ohjelmasta on tehty SOVA-lainsäädännön mukainen
ympäristöselostus.

LISÄTIETOA:
Ohjelman rahoitusta on puollettu talouspoliittisessa
ministerivaliokunnassa 28.5.2016 ja ohjelman toimintalinjoja,
erityistavoitteita ja tuettavaa toimintaa hallinnon ja
aluekehityksen ministerityöryhmässä 4.6.2016.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 10 kohta
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista 35 §

Valtioneuvosto hyväksyy
Kestävää kasvua ja työtä 2017-
2021 - Suomen rakennerahasto-
ohjelman ja päättää sen
toimittamisesta Euroopan
komissiolle ja valtuuttaa työ- ja
elinkeinoministeriön tekemään
ohjelmaan vähäisiä tarkistuksia
mikäli komission kanssa
käytävät neuvottelut niitä
edellyttävät (RV)

Aikaisemmat vaiheet:
RV 9.12.2016 Puollettu



LIITE 1 muistio

LIITE 2 LIITE A: rahoitustaulukko

LIITE 3 LIITE B: määrälliset tavoitteet

LIITE 4 Kestävää kasvua ja työtä 2017-2021 - Suomen
rakennerahasto-ohjelma
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8.12.2016 Määttä Mikael (2)

VM:n esittelijä
p. 160 01

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Neuvottelukunnan asettaminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan
asettaminen toimikaudeksi 12.3.2017 - 11.6.2019

Esitys:

SISÄLTÖ:
Puheenjohtaja:
valtioneuvoston apulaiscontroller Petteri Piha, valtiovarain
controller -toiminto

Varapuheenjohtaja:
erityisasiantuntija Mika Haarma, valtiovarain controller -toiminto

Jäsenet ja varajäsenet:
neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Jutta Nieminen,
valtioneuvoston kanslia

hallintojohtaja Arto Ruohonen, ulkoasiainministeriö
varajäsenenä talousjohtaja Ritva Leppänen, ulkoasiainministeriö

hallintojohtaja Oili Mäkinen, oikeusministeriö
varajäsenenä tarkastusjohtaja Kaarina Kangas, oikeusministeriö

laskentapäällikkö Katja Kankainen, sisäministeriö
varajäsenenä kehittämisneuvos Hannu Haatainen, sisäministeriö

talousjohtaja Krista Jaatinen, puolustusministeriö
varajäsenenä vanhempi osastoesiupseeri Tatu Tamminen,

puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies Jukka Viitanen, valtiovarainministeriö
varajäsenenä talouspäällikkö Janne Holmroos,
valtiovarainministeriö

taloussuunnittelupäällikkö Panu Pakarinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
varajäsenenä talouspäällikkö Taina Pentikäinen, opetus- ja
kulttuuriministeriö

talousylitarkastaja Riitta Riihinen, maa- ja metsätalousministeriö
varajäsenenä talousjohtaja Henna Heliö, maa- ja
metsätalousministeriö

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 20 kohta
asetus valtion talousarviosta 71 §

Valtioneuvosto asettaa sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan
neuvottelukunnan
toimikaudeksi 12.3.2017 -
11.6.2019

LIITE 1 muistio



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Määttä Mikael (2)

VM:n esittelijä
p. 160 01

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Muutos lautakunnan kokoonpanossa

Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019
päättyväksi toimikaudeksi

Esitys:

SISÄLTÖ:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n esittämistä jäsenistä
veroasiantuntija Mari Malm on siirtynyt Verohallinnon
palvelukseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt, että
keskusverolautakunnan varajäseneksi Mari Malmin tilalle
määrättäisiin veroasiantuntija Kari-Matti Kaakinen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

TOIMIVALTA:
VNOS 6 § 3 kohta
Laki verohallinnosta 3 luku 11 §

Valtioneuvosto vapauttaa
veroasiantuntija Mari Malmin
keskusverolautakunnan
varajäsenen tehtävistä
14.1.2017 alkaen ja määrää
hänen tilalleen
keskusverolautakunnan
varajäseneksi samasta
ajankohdasta lukien
veroasiantuntija Kari-Matti
Kaakisen lautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi

LIITE 1 muistio



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Nummi Nelli (5)

YM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Ympäristöministeriö

Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ympäristöministeriön viestintäjohtajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimittäminen

Esitys:

SISÄLTÖ:
Valtioneuvosto on 17.11.2011 hakumenettelyn jälkeen nimittänyt
ympäristöministeriön viestintäjohtajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Harri Viestimön ajaksi
1.12.2012-30.9.2015 sekä 8.5.2015 tekemällään päätöksellä
ajaksi 1.10.2015-31.1.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan Markus Tiedon virkavapauden ajaksi.

Valtioneuvosto on 12.11.2016 tekemällään päätöksellä jatkanut
Tiedon virkavapautta ajaksi 1.2.2017-31.7.2017.

TOIMIVALTA:
VNOS 5 § 3 kohta

Valtioneuvosto nimittää
ympäristöministeriön
viestintäjohtajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen
viestintäjohtaja, valtiotieteiden
maisteri Harri Viestimön ajalle
1.2.2017-31.7.2017, kuitenkin
enintään viran vakinaisen
haltijan Markus Tiedon
virkavapauden ajaksi



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Lehmus Laila (6)

YM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Tiilikainen Ympäristöministeriö

Viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston
osastopäällikön viran täyttäminen

Esitys:

LISÄTIETOA:
Anssi Ansio on antanut ministeriölle valtion virkamieslain 8 a
§:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Ansion
antaman selvityksen mukaan hänellä ei ole sellaisia
sidonnaisuuksia, joilla olisi merkitystä arvioitaessa hänen
edellytyksiään hoitaa osastopäällikön virkaa.

TOIMIVALTA:
VNOS 6 § 1 kohta, 42 §

Valtioneuvosto nimittää maa- ja
metsätalousministeriön
luonnonvaraosaston
osastopäällikön virkaan
maatalous- ja metsätieteiden
tohtori Anssi Ansion ajalle
1.1..2017 - 1.1.2022

LIITE 1 muistio

LIITE 2 ansioyhdistelmä



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Ruuskanen Rauha (3)

PLM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Niinistö Puolustusministeriö

Viran täyttäminen

Kenraalin virkaan nimittäminen Esitys:

SISÄLTÖ:
Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraalimajuri Matti Kaarlo
Sotilaan nimittäminen kenraalin virkaan ajalle 1.3.2017 -
31.12.2020

TOIMIVALTA:
Laki puolustusvoimista 38 §:n 1 momentti

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti nimittää
puolustusvoimien
strategiapäällikön,
kenraalimajuri Matti Kaarlo
Sotilaan kenraalin virkaan ajalle
1.3.2017 - 31.12.2020

LIITE 1 muistio

LIITE 2 ansioyhdistelmä



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvokselle

Esitys:

SISÄLTÖ:
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvos
Tuula Tutkija on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta
virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta ajaksi 1.1.2017 -
31.12.2019 Helsingin yliopiston akatemiatutkijan tehtävän
hoitamista varten.

TOIMIVALTA:
VNOS 5 § 3 kohta

Valtioneuvosto myöntää
lainsäädäntöneuvos Tuula
Tutkijalle palkatonta
virkavapautta oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston
lainsäädäntöneuvoksen virasta
ajaksi 1.1.2017 - 31.12.2019



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Suomala Sanni (4)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston
esittelijäksi

Esitys:

SISÄLTÖ:
Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston
erikoissuunnittelija Sari Suunnittelija työskentelee
lainvalmistelutehtävissä osaston syyttäjä- ja
rikosseuraamusyksikössä. Hän on ollut oikeusministeriön
palveluksessa 1.1.2012 lukien. Suunnittelija on kokenut
valmistelija. Hänellä on ollut ja on jatkossakin
säädösvalmisteluhankkeita yksikön toimialalla. Hän on
suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin.

Suunnittelija on oikeustieteen kandidaatti. Hänellä on siten
VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja häntä voidaan
pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 16 kohta

Valtioneuvosto määrää
erikoissuunnittelija Sari
Suunnittelijan valtioneuvoston
esittelijäksi



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Virta Vertti (9)

VNK:n esittelijä
p. 160 001

Pääministeri Sipilä Valtioneuvoston kanslia

Virheen korjaaminen

Valtioneuvoston ohjesäännön muuttamista koskevassa
päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen verrattavan selvän virheen
korjaaminen

Esitys:

SISÄLTÖ:
Valtioneuvosto teki 12.11.2016 päätöksen valtioneuvoston
ohjesäännön muuttamisesta. Esittelyssä tapahtuneen virheen
vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleiden
asetustekstien kieliversiot eivät olleet vertailukelpoiset, eivätkä
näin ollen esitetyn mukaiset. Virheet ovat luonteeltaan
kirjoitusvirheeseen verrattavia selviä virheitä ja näin ollen
teknisiä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2017. Vahvistettua asetusta esitetään
korjattavaksi liitteiden mukaisesti.
Ruotsinkielisen asetustekstin 12 §:n 1 momentissa on
ylimääräiset kohdat 6) ja 7). Suomenkielinen versio, jossa
pykälässä on 12 kohtaa, on ollut esitetyn mukainen.

Lisäksi suomenkielisessä asetustekstissä on ollut virheellisesti ja
asetusmuutoksen johtolauseen vastaisesti 17 §:n 1 momentissa
kohta 2), jota ei ole ollut tarkoitus muuttaa. Ruotsinkielinen
asetusteksti on tältä osin ollut esitetyn mukainen.

TOIMIVALTA:
Laki valtioneuvostosta 2 §
VNOS 3 § 3 kohta

Valtioneuvosto päättää korjata
12.11.2016 valtioneuvoston
ohjesäännön muuttamisesta
annettua valtioneuvoston
asetusta

LIITE 1 muistio

LIITE 2 asetusehdotus

LIITE 3 förslag till förordning



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Suominen Seija (2)

LVM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Berner Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 144/2016 vp; EV
144/2016)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain tietoyhteiskuntakaaren
muuttamisesta ja määrää lain
tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2017

LIITE 1 Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

LIITE 2 Lag om ändring av informationssamhällsbalken



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Oinonen

16.12.2016 Oravala Onni (2)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen perinnönjaon
oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi
lainsäädännöksi (HE 72/2016 vp; EV 84/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain perintökaaren
muuttamisesta, lain isyyslain
muuttamisesta, lain
oikeudenkäymiskaaren 10
luvun 17 §:n muuttamisesta ja
lain kuolleeksi julistamisesta
annetun lain 20 §:n
muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1
päivänä helmikuuta 2017

LIITE 1 Laki perintökaaren muuttamisesta

LIITE 2 Lag om ändring av ärvdabalken

LIITE 3 Laki isyyslain muuttamisesta

LIITE 4 Lag om ändring av faderskapslagen

LIITE 5 Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 17 §:n
muuttamisesta

LIITE 6 Lag om ändring av 10 kap. 17 § i rättegångsbalken

LIITE 7 Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 20 §:n
muuttamisesta

LIITE 8 Lag om ändring av 20 § i lagen om dödförklaring



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Ohtakari Ossi (4)

OKM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Grahn-Laasonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi
lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun
koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja
opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja
9 §:n muuttamisesta (HE 310/2016 vp; EV 364/2016 vp)

Esitys:

SISÄLTÖ:
Eduskunta on hylännyt lakiehdotukset.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
eduskunnan vastauksen
hallituksen esitykseen
eduskunnalle laiksi lukiolaissa,
ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetussa
laissa ja ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa tarkoitetun koulutuksen
rahoituksesta ja laeiksi
lukiolain, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun
lain, ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun
lain 18 §:n ja
opiskelijavalintarekisteristä,
korkeakoulujen
valtakunnallisesta
tietovarannosta ja
ylioppilastutkintorekisteristä
annetun lain 7 ja 9 §:n
muuttamisesta pöytäkirjaan

LIITE 1 eduskunnan vastaus

LIITE 2 riksdagens svar



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen
perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2016 vp; EV 362/2016
vp)

Esitys:

SISÄLTÖ:
Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt
eduskunnan vastaukseen sisältyvän lakiehdotuksen jätettäväksi
lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin
valtiopäiviin.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto määrää
eduskunnan vastauksen
hallituksen esitykseen laiksi
Suomen perustuslain 25 §:n
muuttamisesta merkittäväksi
pöytäkirjaan

LIITE 1 eduskunnan vastaus

LIITE 2 riksdagens svar



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Juntunen Jannu (4)

p. 325 43423

Ministeri Lindström Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valtioneuvoston
lainanottovaltuuden muuttamisesta (HE 132/2016 vp; EV
104/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
eduskunnan vastauksen
hallituksen esitykseen
valtioneuvoston
lainanottovaltuuden
muuttamisesta pöytäkirjaan

LIITE 1 eduskunnan vastaus

LIITE 2 riksdagens svar



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Määttä Maire (5)

VM:n esittelijä
p. 160 01

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on
lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n
muuttamisesta (EK 39/2016 vp; LA 47/2016 vp)

Esitys:

SISÄLTÖ:
Ed. Sampsa Kataja ym. ovat tehneet lakialoitteen
vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 47/2016 vp).

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä
veronhuojennuksista annetun
lain 3 §:n muuttamisesta

LIITE 1 Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä
veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LIITE 2 Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för
gravt handikappade företagare



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Vuotinen Vappu (4)

TEM:in esittelijä
p. 160 001

Ministeri Rehn Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia
vahingonkorvauksia koskevaksi direktiiviksi
(vahingonkorvausdirektiivi)

Esitys:

SISÄLTÖ:
Direktiiviehdotuksella (KOM 2016/104/EU) varmistettaisiin
periaate, jonka mukaan jokaisen, joka on kärsinyt vahinkoa
unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta, on
voitava hakea täyttä korvausta kyseisestä vahingosta. Näiden
vahinkojen korvaaminen kuuluu kansallisten tuomioistuinten ja
siviili- ja prosessioikeuden alaan. Ehdotuksen tavoitteena on
varmistaa, että sekä kilpailuviranomaisten että kansallisten
tuomioistuinten kilpailuoikeuden täytäntöönpano toimivat
tehokkaasti.

Direktiiviehdotuksessa  säädettäisiin
vahingonkorvausoikeudenkäyntien todisteiden
esittämisvelvollisuudesta, kilpailuviranomaisten ja
hallintotuomioistuinten päätösten sitovuudesta
vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, todistustaakan jaosta
ylihinnan siirtämisessä, kilpailurikkomuksen tehneiden
yhteisvastuusta ja olettamasta, että kartelli aiheuttaa vahinkoa.

VAIKUTUKSET:
Ehdotus tehostaisi kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden
vahinkojen korvaamista myös Suomessa. Alustavan arvion
mukaan ehdotus turvaisi riittävällä tavalla sakoista vapauttamista
koskevan järjestelmän (leniency) tehokasta toimintaa.
Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi
muutoksia ainakin kansalliseen kilpailulakiin ja mahdollisesti
joitakin muutoksia kansallisiin siviili- ja prosessioikeudellisiin
säännöksiin.

LISÄTIETOA:
Asiaa on käsitelty EU-12 kilpailu-, valtiontuki- ja
hankintajaoston kokouksessa 27.10.2016.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto päättää lähettää
eduskunnalle valtioneuvoston
kirjelmän liitteineen

LIITE 1 valtioneuvoston kirjelmä muistioineen

LIITE 2 statsrådets skrivelse jämte promemoria



Valtioneuvoston yleisistunto

8.12.2016 Suomala Sanni (4)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Hallituksen kirjelmä

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä
annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta annetun
hallituksen esityksen (HE 167/2016 vp) peruuttamisesta

Esitys:

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 1 kohta

Valtioneuvosto peruuttaa
hallituksen esityksen
eduskunnalle laeiksi
saamelaiskäräjistä annetun lain
ja rikoslain 40 luvun 11 §:n
muuttamisesta (HE 167/2016
vp)

Aikaisemmat vaiheet: VN
25.9.2016 Hyväksytty

LIITE 1 muistio

LIITE 2 kirjelmäehdotus

LIITE 3 förslag till skrivelse



Valtioneuvoston yleisistunto

21.11.2016 Suominen Seija (2)

Ylimääräinen istunto LVM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Berner Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön
toiminnasta vuodelta 2015 antaman kertomuksen johdosta (EK
12/2015 vp; K 8/2015 vp)

Esitys:

SISÄLTÖ:
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on antanut eduskunnalle
kertomuksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2015 (K 8/2015 vp).
Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(LiVM 5/2015 vp).

Eduskunta on kirjelmässään (EK 12/2015 vp) päättänyt hyväksyä
mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei
ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
pöytäkirjaan eduskunnan
kirjelmän Yleisradio Oy:n
hallintoneuvoston yhtiön
toiminnasta vuodelta 2015
antaman kertomuksen johdosta

LIITE 1 eduskunnan kirjelmä 12/2015

LIITE 2 riksdagens skrivelse 12/2015



Valtioneuvoston yleisistunto

21.11.2016 Teeri Teija (5)

Ylimääräinen istunto OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

a) Eduskunnan kirjelmä kansallisen ihmiskaupparaportoijan
kertomuksesta 2015 (K 19/2015 vp; EK 53/2015 vp)
b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Esitys:

SISÄLTÖ:
Eduskunta on hyväksynyt kannanoton, jonka mukaan
eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta
edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin:

1. pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien
auttamiseen osallistuville kansalaisjärjestöille;

2. ihmiskauppakoordinaattorin toimintaa koskevan lainsäädännön
valmistelemiseksi;

3. sen varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrit tulevat ohjatuksi
avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perusteltu syy
uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri ja

4. sen turvaamiseksi, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus
seurata oikeudenkäynnin suljettua käsittelyä myös niissä
tilanteissa, kun valtuutettu ei toimi uhrin avustajana.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
eduskunnan kirjelmän
kansallisen
ihmiskaupparaportoijan
kertomuksesta 2015
pöytäkirjaan sekä ryhtyä
kirjelmään sisältyvistä
kannanotoista aiheutuviin
toimenpiteisiin

LIITE 1 eduskunnan kirjelmä

LIITE 2 riksdagens skrivelse



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Puuronen Petri (1)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän
kansalaisaloitteen johdosta (Rattijuoppouden rangaistuksia on
tiukennettava) (EK 56/2014 vp; KAA 3/2014 vp)

b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Esitys:

SISÄLTÖ:
Eduskunta on hylännyt rattijuopumusta koskevan
kansalaisaloitteen.

Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä seuraavat
lausumat:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin
alkolukon käytön lisäämiseksi.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee
lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle
annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän
aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo,
vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen
tunnusmerkistöä.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä
perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän
rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta
arvioidaan.

4. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen
rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee
erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden
rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja
enimmäisrangaistuksiin.

5. Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten
rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen
liittyviä jatkotoimia.

6. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden
kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden
parantamiseksi.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
pöytäkirjaan eduskunnan
kirjelmän eduskunnan
käsittelemän kansalaisaloitteen
johdosta ja ryhtyä kirjelmään
sisältyvistä lausumista
aiheutuviin toimenpiteisiin

LIITE 1 eduskunnan kirjelmä

LIITE 2 riksdagens skrivelse



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

a) Eduskunnan kirjelmä kansalaisaloitteesta eduskunnalle
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain
muuttamisesta (KAA 3/2014 vp; EK 41/2016 vp)

b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Esitys:

SISÄLTÖ:
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä
valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain
edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa
esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 1.12..2017 mennessä.

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 3 kohta

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain avioliittolain muuttamisesta
sekä määrää eduskunnan
lausuman merkittäväksi
pöytäkirjaan ja ryhtyy
lausumasta aiheutuviin
toimenpiteisiin

LIITE 1 Laki avioliittolain muuttamisesta

LIITE 2 Lag om andring av äktenskapslagen



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Oinonen

2.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Berner
(Ministeri Lindström) Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

Eduskunnan kirjelmä kansalaisaloitteesta eduskunnalle
avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain
muuttamisesta (KAA 3/2014 vp; EK 41/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain avioliittolain muuttamisesta

LIITE 1 Laki avioliittolain muuttamisesta

LIITE 2 Lag om andring av äktenskapslagen



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Huopala Heikki (1)

VM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Orpo Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2016
kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 113/2016 vp; EK 31/2016
vp)

Esitys:

LISÄTIETOA:
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2016
kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä joulukuuta
2016 alkaen.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/2016 vp
Finansutskottets betänkande 12/2016 vp

TOIMIVALTA:
VNOS 3 § 2 kohta

Valtioneuvosto päättää merkitä
eduskunnan kirjelmän
hallituksen esityksestä vuoden
2016 toiseksi lisätalousarvioksi
pöytäkirjaan

LIITE 1 eduskunnan kirjelmä

LIITE 2 riksdagens skrivelse



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 66/2016 vp;
EV 83/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Valtioneuvosto esittää, että
Tasavallan Presidentti vahvistaa
liitteenä olevat lait, jotka
sisältyvät eduskunnan
vastaukseen hallituksen
esitykseen laiksi esitutkintalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2017

LIITE 1 Laki esitutkintalain muuttamisesta

LIITE 2 Lag om ändring av förundersökningslagen

LIITE 3 Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n
muuttamisesta

LIITE 4 Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i
rättegångsbalken

LIITE 5 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
muuttamisesta

LIITE 6 Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

LIITE 7 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

LIITE 8 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång
i allmänna domstolar

LIITE 9 Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n
muuttamisesta

LIITE 10 Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i
fängelselagen

LIITE 11 Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1
§:n muuttamisesta

LIITE 12 Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i
häktningslagen

LIITE 13 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

LIITE 14 Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om
behandlingen av personer i förvar hos polisen



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Oinonen

16.12.2016 Rannila Reijo (3)

OM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Lindström Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 66/2016 vp;
EV 83/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Tasavallan Presidentti vahvistaa
liitteenä olevat lait, jotka
sisältyvät eduskunnan
vastaukseen hallituksen
esitykseen laiksi esitutkintalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi ja määrää lait
tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2017

LIITE 1 Laki esitutkintalain muuttamisesta

LIITE 2 Lag om ändring av förundersökningslagen

LIITE 3 Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n
muuttamisesta

LIITE 4 Lag om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i
rättegångsbalken

LIITE 5 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain
muuttamisesta

LIITE 6 Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

LIITE 7 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

LIITE 8 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång
i allmänna domstolar

LIITE 9 Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n
muuttamisesta

LIITE 10 Lag om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i
fängelselagen

LIITE 11 Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1
§:n muuttamisesta

LIITE 12 Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i
häktningslagen

LIITE 13 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

LIITE 14 Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om
behandlingen av personer i förvar hos polisen



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Salminen

16.12.2016 Parkkila Panu (2)

STM:n esittelijä
p. 160 001

Ministeri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (HE 49/2016 vp; EV 107/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Tasavallan Presidentti vahvistaa
liitteenä olevat lait, jotka
sisältyvät eduskunnan
vastaukseen hallituksen
esitykseen laiksi
Vankiterveydenhuollon
yksiköstä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi ja

määrää lain Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja
valvontavirastosta annetun lain
2 §:n muuttamisesta tulemaan
voimaan 1 päivänä toukokuuta
2017 sekä muut eduskunnan
vastaukseen sisältyvät lait
tulemaan voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2017

LIITE 1 Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä

LIITE 2 Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

LIITE 3 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja
3 §:n muuttamisesta

LIITE 4 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om patientens
ställning och rättigheter

LIITE 5 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LIITE 6 Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården

LIITE 7 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta

LIITE 8 Lag om temporär ändring av 2 § i lagen om Tillstånds-
och hälsovården

LIITE 9 Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta

LIITE 10 Lag om ändring av 4 § i lagen om
Brottspåföljdsmyndigheten

LIITE 11 Laki vankeuslain muuttamisesta

LIITE 12 Lag om ändring av fängelselagen



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Manninen

2.12.2016 Ericsson Elisa (10)

VNK:n esittelijä
p. 160 001

Pääministeri Sipilä Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi
valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja
korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE
53/2016 vp; EV 19/2016 vp)

Esitys:

TOIMIVALTA:
Perustuslaki 77 §

Tasavallan Presidentti vahvistaa
lain valtioneuvoston jäsenille
maksettavista palkkioista ja
korvauksista annetun lain 1 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta

LIITE 1 Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista
palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta

LIITE 2 Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden
och ersättningar som betalas till medlemmar av
statsrådet



Esittely Tasavallan Presidentille

Läsnä Kansliapäällikkö Manninen

2.12.2016 Backa Bert (6)

VNK:n esittelijä
p. 160 001

Pääministeri Sipilä Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta,
rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 61/2016
vp)

Esitys:

Tasavallan Presidentti määrää
eduskunnan kirjelmän
eduskunnan työn
lopettamisesta, rauenneista
asioista ja eduskunnan
kokoontumisesta merkittäväksi
pöytäkirjaan

LIITE 1 eduskunnan kirjelmä

LIITE 2 riksdagens skrivelse



Valtioneuvoston yleisistunto

1.12.2016 Backa Bert (6)

VNK:n esittelijä
p. 160 001

Pääministeri Sipilä Valtioneuvoston kanslia

Osakkeiden myyminen

SALASSA PIDETTÄVÄ Esitys:





6 §

Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 pro-
senttia valtion eläkelain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta
vuotuisesta menosta. Sen jälkeen kun rahasto on karttunut täyteen määräänsä, rahastosta valti-
on talousarvioon siirrettävästä määrästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

Valtion eläkerahasto on karttunut täyteen määräänsä sen varainhoitovuoden lopussa, jonka
aikana rahastoidut varat ovat saavuttaneet määrän, joka on 25 prosenttia valtion eläkelain pii-
riin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta. Rahaston va-
rojen käytöstä, sen jälkeen kun rahastointitavoite on saavutettu, säädetään erikseen.

Rahaston toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan rahaston varoista.
———

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 20  .
—————

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2016

Pääministeri

Juha Sipilä

Elinkeinoministeri Olli Rehn

Ei ministereiden
allekirjoituksia
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