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Eduskunnalle
Perustuslain 46 §:n mukaisesti Eduskunnalle annetaan kertomus hallituksen toimenpiteistä
vuonna 2001.
I. Valtioneuvoston ja ministeriöiden toiminta
II. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen katsaus
III. Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002
Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen
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I. Valtioneuvoston ja ministeriöiden toiminta

Hallitus
Hallitustehtäviä hoiti 15.4.1999 nimitetty ja osittain 25.2.2000, 14.4.2000, 30.6.2000,
1.9.2000 ja 31.8.2001 muutettu hallitus, jonka kokoonpano oli seuraava:
pääministerinä puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen kandidaatti Paavo Tapio Lipponen ja
hänen esityksestään
pääministerin sijaisena valtiovarainministeri Sauli Väinämö Niinistö 31.8.2001 saakka ja
sen jälkeen sisäasiainministeri Ville Heimo Antero Itälä,
ulkoasiainministerinä valtiotieteen tohtori, ekonomi, kansanedustaja Erkki Sakari Tuomioja,
ulkomaankauppaministerinä ulkoasiainministeriössä ja ministerinä käsittelemässä valtioneuvoston kanslian ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita varatuomari, diplomiekonomi, kansanedustaja Kimmo Kalevi Immeri Sasi,
oikeusministerinä varatuomari, kansanedustaja Hannu Erkki Johannes Koskinen,
sisäasiainministerinä puolueen puheenjohtaja, varatuomari, kansanedustaja Ville Heimo Antero Itälä,
alue- ja kuntaministerinä sisäasiainministeriössä pääluottamusmies, kansanedustaja Martti
Allan Korhonen,
puolustusministerinä ja ministerinä käsittelemässä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jan-Erik Enestam,
valtiovarainministerinä varatuomari, kansanedustaja Sauli Väinämö Niinistö,
ministerinä käsittelemässä valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Sini Maaria Suvi-Anne Si imes,
opetusministerinä sairaanhoidon opettaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kansanedustaja
Maija-Liisa Rask,
kulttuuriministerinä käsittelemässä opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita filosofian
maisteri, kansanedustaja Suvi Helmi Tellervo Lindén,
maa- ja metsätalousministerinä kansliapäällikkö, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, agronomi Matti Kalevi Hemilä,
liikenneministerinä ja 1.9.200 lukien liikenne- ja viestintäministerinä oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Olli-Pekka Heinonen,
kauppa- ja teollisuusministerinä apulaisylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja Taru Sinikka Mönkäre,
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sosiaali- ja terveysministerinä sosiaalitoimenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Maija Riitta Perho,
peruspalveluministerinä käsittelemässä sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia
asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti, kansanedustaja Osmo Heikki Kristian Soininvaara,
työministerinä tiedottaja, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, kansanedustaja Tarja Katarina Filatov sekä
ympäristöministerinä ja ministerinä käsittelemässä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita kirjailija, tekniikan lisensiaatti, kansanedustaja Satu Maijastiina Hassi.
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Hallituksen ohjelman toimeenpano vuonna 2001
Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle
20.4.1999 (VNT 1/1999 vp). Valtioneuvoston kanslia käynnisti välittömästi hallituksen ohjelman pohjalta hallituksen hankesalkun kokoamisen. Hallitus hyväksyi hankesalkun iltakoulussaan 9.6.1999. Samalla hallitus sopi seuraavansa puolivuosittain hankkeiden etenemistä.
Hallituksen hankesalkku sisältää hallituksen ohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät
hallitustason strategiset tehtäväkokonaisuudet ryhmiteltynä ohjelman lukujen mukaiseen järjestykseen. Hallitusohjelma sisältää näiden laajojen, poikkihallinnollisten asioiden ohella
suuren määrän muita tavoitteita ja tehtäviä. Niitä toteuttavat hankkeet hoidetaan valtioneuvoston muiden suunnittelu- ja seurantaprosessien puitteissa.
Hankesalkussa oli alun perin 41 hanketta, joista osa on koostunut useasta alahankkeesta.
Hankkeet toteuttavat hallitusohjelman linjauksia eli talouden kasvua ja työllisyyttä, valtiontalouden tasapainottamista, hintavakautta, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä, kansalaisten turvallisuuden vahvistamista, hyvinvointipolitiikan kannustavuutta, tasapuolista alueellista kehitystä, koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen hyödyntämistä, tasa-arvoa,
kestävää kehitystä sekä yhteistyön ja luottamuksen vahvistamista.
Valtioneuvoston kanslia on ministeriöiden avustuksella päivittänyt hankesalkun puolivuosittain. Päivityksiä on valmistavasti käsitelty valtioneuvoston kansliapäälliköiden kokouksessa,
jonka jälkeen ne on esitelty hallituksen iltakoululle.
Hallitus käsitteli hankesalkun järjestyksessä neljännen päivityksen iltakoulussaan 7.2.2001.
Salkusta päätettiin jo toteutuneina poistaa hankkeet Suomen lähialueyhteistyön toimintastrategia, Valtion omistajapolitiikka, Elinikäinen oppiminen ja Ammatillinen koulutus, sillä
niissä oli hallituksen tasolla tehty se, mitä hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi. Lisäksi
todettiin, että seuraavat osahankkeet voidaan hallituksen tasolla loppuunsaatettuina myös
poistaa: Ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen sijoittaminen, Metsäsertifioinnin edistäminen, Poliisitoiminnan arviointi ja toiminnan edellytysten turvaaminen ja EU-ohjelmien
kansallisten vastinrahojen turvaaminen valtion talousarviossa.
Hallitus käsitteli hankesalkun järjestyksessä viidennen päivityksen iltakoulussaan 19.9.2001.
Salkusta päätettiin poistaa hallituksen tasolla loppuunsaatettuina hankkeet Elintarviketalous,
Liikenneturvallisuus ja Tasa-arvon vahvistaminen työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi
todettiin, että seuraavat osahankkeet voidaan myös poistaa: Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon seuranta ja tarkistaminen, Energiamarkkinoiden edistäminen, Uusiutuvien
energialähteiden edistäminen, Energian tehokkaan käytön ja energiansäästön edistäminen,
Aluekeskusten kehittäminen, Maaseudun kehityksen tukeminen sekä Hajautettu ja joustava
palveluhallinto.
Joulukuussa 2001 valtioneuvoston kanslia pyysi ministeriöiltä tiedot talvella 2002 tehtävää
hankesalkun päivitystä varten. Saaduista tiedoista ilmenee, että vuoden 2001 loppuun mennessä hallitusohjelman toimeenpano on hallituksen tasolla edennyt pitkälle erityisesti hankkeissa jotka koskevat maailmankaupan rakennetta ja velkaongelmaa, pääomamarkkinoiden
toimivuutta, verotusta, harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumista, yrittäjyyttä, metsäpolitiikkaa sekä alue- ja paikallishallintoa.
Hallitusohjelmaan ja hankesalkkuun sisältyvien asioiden eteneminen käy ilmi jäljempänä
olevista ministeriöiden katsauksissa.
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Hallituksen EU-politiikka vuonna 2001
Suomen EU-politiikan lähtökohtana on kertomusvuonnakin ollut taloudellisesti vahva ja
dynaaminen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullinen Euroopan unioni, joka muodostaa
myös todellisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen. Suomi on pyrkinyt siihen, että
unioni kykenisi toimimaan tehokkaasti yhteisten tavoitteidensa puolesta Euroopassa ja koko
maailmassa.
Terrorismi
Kansainvälinen terrorismi määritteli voimakkaasti EU:n asialistaa vuoden 2001 loppupuoliskolla. Suomi korosti monenvälisen yhteistyön ja oikeusvaltion periaatteiden merkitystä
terrorismin vastaisessa taistelussa. Venäjän mukaan tulon tuomia mahdollisuuksia painotettiin.
Unioni kykeni hyväksymään nopeasti laajalla rintamalla välineitä terrorismin vastaiseen
taisteluun. Myös Suomessa terrorisminvastaiset toimet toteutettiin pääosin EU:n välinein.
EU:n panos vahvistui Afganistanissa, Intiassa ja Pakistanissa, ja transatlanttinen yhteistyö
syveni.
Euron käyttöönotto
Neuvosto seurasi koko syksyn tiiviisti eurovalmistelujen etenemistä jäsenmaissa. Tiedotuskampanjoilla kohotettiin kansalaisten ja yritysten tietoisuutta muutoksesta.
HVK ja unionin tulevaisuus
Hallitus on pyrkinyt antamaan aktiivisen panoksensa Nizzan Eurooppa-neuvoston jälkeen
käynnistyneeseen, unionin tulevaisuuden toiminnan painopisteitä ja sen institutionaalista
kehittämistä koskevaan keskusteluun. Nizzan sopimuksen voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 14.6.2001. Unionin tulevaisuutta koskeva selonteko
annettiin eduskunnalle 26.10.2001. Selonteossa painotettiin erityisesti tarvetta uudistaa
unionin toimintarakenteita ja tehostaa unionin päätöksentekoa laajentumista silmälläpitäen.
Myös unionin perusoikeusulottuvuuden vahvistaminen nähtiin keskeisenä haasteena.
Vuonna 2001 toiminnan pääpaino asetettiiin unionin tulevaisuutta ja kehittämistä koskevan
kotimaisen kansalaiskeskustelun edistämiseen. Tätä tarkoitusta varten perustettiin keväällä
2001 n. 80 järjestöä kattava laajapohjainen kansalaisjärjestöfoorum, ja kansalaiskeskustelun
tueksi ja välineeksi avattiin syksyllä myös omat verkkosivut.
Laajentuminen
Nizzan sopimus luo institutionaaliset edellytykset laajentumiselle. Nizzan, Göteborgin ja
Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti unioni on päättänyt viedä laajentumisneuvottelut päätökseen edistyneimpien hakijavaltioiden kanssa vuoden 2002 loppuun
mennessä. Tavoitteena on uusien jäsenmaiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin jäseninä vuonna 2004.
Vuoden 2001 aikana laajentumisneuvotteluja jatkettiin 12 hakijamaan kanssa. Helsingissä
sovitut kiinniotto- ja eriyttämisperiaatteet toteutuivat neuvotteluissa hyvin. Jos neuvottelujen
ja uudistusten tahti jatkuu nykyisellään, 10 hakija (Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola,
Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro) voisivat olla valmiita liittymään. Turkin kanssa
edettiin liittymistä valmistelevan strategian mukaisesti.
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Neuvotteluissa Suomi korosti sovittujen periaatteiden noudattamista, objektiivisia kriteerejä
ja etenemistä tiekartan osoittamassa aikataulussa. Kansalaisten tuen merkitystä hakijamaissa
ja jäsenmaissa laajentumisen onnistumiselle painotettiin
Unionin ulkosuhteet
Vuonna 2001 unionin ulkosuhdetoiminta vahvistui, mitä Suomi pitää tervetulleella kehityksenä. EU:n neuvostossa käytiin ensimmäinen keskustelu ulkosuhdetoiminnan tehostamisesta
ja sen painopisteistä. Suomi piti keskustelua hyödyllisenä ja korosti erityisesti johdonmukaisuuden ja lähialueiden merkitystä unionin ulkosuhteiden hoidossa. EU toimi edelleen erityisen aktiivisesti Länsi-Balkanilla ja Lähi-idässä.
Valtioneuvosto antoi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen Suomen poliittisista
linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä.
Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan ministerikokouksessa saavutettiin merkittävä päätös uuden, laajan, monenvälisen kauppaneuvottelukierroksen aloittamisesta.
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Suomi osallistuu rakentavasti Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2001 yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
vahvistaminen oli edelleen unionin merkittävimpiä haasteita. Eurooppa-neuvosto totesi
Laekenissa unionin toimintakykyiseksi joissakin kriisinhallintaoperaatioissa. Suomen
unionille tarjoaman rauhanturvaajapoolin koko kasvoi noin 2000 henkeen.
Myös EU:n siviilikriisinhallintatyö, jota Suomi voimakkaasti tukee, eteni kaikilla painopistealoilla, erityisesti poliisitoimintaa koskevien sitoumusten osalta.
Valtioneuvosto antoi turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon eduskunnalle. Selonteossa vahvistettiin Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen toimintalinja, jonka perustekijöitä ovat uskottavan puolustuskyvyn ylläpito, pysyttäytyminen sotilaallisesti liittoutumattomana vallitsevissa olosuhteissa ja osallistuminen kansainväliseen ytheistyöhön vakauden
vahvistamiseksi.
Pohjoinen ulottuvuus
Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman (2000-2003) täytäntöönpano eteni hyvin. Göteborgin Eurooppa-neuvostossa sovittiin toimintaohjelman toimeenpanon periaatteista. Näitä
ovat muun muassa säännölliset ministeri- ja muut korkean tason tapaamiset sekä kansalaisjärjestöille ja liike-elämälle tarkoitetut PU-foorumit. Ympäristö- ja ydinjätehankkeiden rahoituksessa edistyttiin.
Suomi korosti Pohjoista ulottuvuutta osana EU:n Venäjä-politiikkaa sekä EU:n ja kumppanimaiden aktiivisen vuoropuhelun merkitystä Pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelmaa toimeenpantaessa.
Tampereen Eurooppa-neuvoston seuranta
Tampereen päätösten mukaisesti tehtiin joulukuussa Laekenin Eurooppa-neuvostossa välitarkastelu Tampereen päätelmien täytäntöönpanon etenemisestä.
Ennen Eurooppaneuvostoa pyrittiinkin useilla päätelmien sektoreilla tuloksiin. Eurojust yksikön perustaminen oli merkittävä päätös. Tuloksia saavutettiin myös ihmiskaupan torjunnassa, tilapäisen
suojelun antamisessa, todisteiden vastaanoton yksinkertaistamisessa sekä rikoksen uhrin
aseman parantamisessa. Yhteistyön parantamiseksi perustettiin siviili- ja kauppaoikeutta se-
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kä rikostentorjuntaa koskevat verkostot. Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa sekä siviilioikeudellisessa yhteistyössä ei sen sijaan edetty riittävästi.
Terrorismin torjunnassa nopeasti saavutetut tulokset osoittivat, että Tampereen päätelmät
vastaavat tarpeisiin ja tuloksia voidaan päätelmien pohjalta saavuttaa kun on poliittista tahtoa.
Unionin kilpailukykytavoitteet
Suomi pyrki osaltaan aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että Lissabonin strategiassa asetetut
lainsäädäntötavoitteet unionin kilpailukyvyn parantamiseksi toteutuisivat. Talouspolitiikan
laajojen suuntaviivojen keskeinen merkitys sekä talousuudistusten tarpeellisuus on korostunut erityisesti epävakaassa taloustilanteessa.
Energiamarkkinoiden vapauttamisessa ei edetty riittävästi, ei myöskään yhteisöpatentin aikaan saamisessa. Sähköistä viestintää koskevasta lakipaketista päästiin sen sijaan sopimukseen. Myös edettiin postisektorin avaamisessa kilpailulle. Suomi piti esillä UMTShuutokauppojen vaikutusta unionin kilpailukykyyn. Suomi vaikutti myös aktiivisesti siihen,
että telakkateollisuuden tuotantotukia ei otettu uudelleen käyttöön.
Suomi on johdonmukaisesti vastustanut sitä, että yhteisön toimivaltaa laajennetaan avoimen
koordinaatiomenetelmän avulla aloille, joilla toimivalta ei ole. Suomi on myös korostanut
niissä tilanteissa, joissa avoimen koordinaatiomenetelmän käytöstä on jo sovittu, että menetelmän on oltava mahdollisimman kevyt ja keskityttävä tavoitteisiin, jotka ovat Lissabonin
strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä.
Kestävä kehitys
Göteborgin Eurooppa-neuvostossa sisällytettiin kestävä kehitys osaksi Lissabonin strategiaa.
Kestävä kehitys integroitiin olemassa oleviin taloudellisiin ja sosiaalisiin prosesseihin. Samalla strategiaan liitettiin myös ympäristöosa.
Kansainväliset ilmastoneuvottelut saatiin myönteiseen päätökseen niin, että Kioton pöytäkirjan ratifioinnin esteet poistuivat.
Euroopan elintarvikeviranomainen
Elintarvikeviraston sijoittamisesta Helsinkiin ei tehty päätöstä vielä Laekenin Eurooppaneuvostossakaan, joten elintarvikevirasto aloittaa toimintansa väliaikaisesti Brysselissä.
Elintarvikeviraston toiminnan mahdollistavat asetukset sen sijaan saatiin hyväksyttyä.
Elintarvikeviraston sijoittamiselle Helsinkiin on kuitenkin hyvin laaja kannatus ja Suomi
vaatii edelleen viraston sijoittamista Helsinkiin.

Valtioneuvoston kanslia osa I
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Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslian päämääränä on edelleen toimialansa osalta hallituksen toimintapolitiikan toteuttaminen hallitusohjelman ja sitä täydentävien hallituksen linjanmääritysten ja tavoitteiden mukaisesti. Valtioneuvoston kanslian työn tarkoituksena on varmistaa
tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon sujuvuus sekä pääministerin toimintaedellytykset antamalla poliittisia, toiminnallisia ja hallinnollisia palveluja.
Kanslia avustaa pääministeriä valtioneuvoston toiminnan johtamisessa. Tämä on korostunut
viime vuosina ministeriöiden kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden välisenä virkamiestyönä samoin kuin monina laajoina poikkihallinnollisina hankkeina, joita on johdettu valtioneuvoston kansliasta. Hankkeille leimaa antavaa on ollut asioiden ennalta arvaamattomuus
ja laajuus.
Valtioneuvoston kanslia asetti vuonna 2001 kansallisen työryhmän kehittämään konkreettista sisältöä Euroopan unionin Pohjoiselle ulottuvuudelle ja valmistelemaan kansallisia Pohjoisen ulottuvuuden foorumeita. Työryhmän jäseninä on ollut valtionhallinnon, alueiden,
yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen asiantuntijoita. Ryhmän puheenjohtaja on ollut
Lapin yliopistosta. Ensimmäinen kansallinen Pohjoisen ulottuvuuden Foorumi järjestettiin
Oulussa 15.1.2001 ja ensimmäinen kansainvälinen Foorumi Lappeenrannassa 22.23.10.2001. Molemmissa tilaisuuksissa oli yli 500 osanottajaa.
Valtioneuvoston kanslia on valmistellut hallituksen Venäjä-neuvotteluja, joissa on vedetty
yhteen eri hallinnonalojen ajankohtaisia yhteistyöhankkeita Venäjän kanssa. Erityistä huomiota vuoden 2001 aikana kiinnitettiin Suomen ja Venäjän välisen metsäyhteistyön edistämiseen. Valtioneuvoston kanslian johdolla on valmisteltu keväällä 2002 Moskovassa pidettävää Suomen ja Venäjän pääministeritason metsähuippukokousta.
Syyskuun 11 päivän terrori-iskut Yhdysvaltoihin aiheuttivat viranomaistoimenpiteitä myös
Suomessa. Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustettiin välittömästi korkean tason virkamiesryhmä koordinoimaan eri ministeriöiden välistä tiedonkulkua, kokoamaan aineistoa
Suomen hallituksen kannanottojen taustaksi ja huolehtimaan valtioneuvoston jäsenten informoimisesta.
Valtioneuvoston kanslian johdolla toimiva vuonna 2000 asetettu valtion toimintojen uudelleen sijoittamista koordinoivan työryhmän jatkoi työtään edelleen kertomusvuonna. Työn
tavoitteena on osaltaan edistää maan alueellista ja tasapainoista kehitystä sijoittamalla keskushallinnon yksiköitä ja muita valtakunnallisia tai keskitetysti hoidettavia valtion toimintoja maan eri osiin, erityisesti aluekeskuksiin. Tähän työhön liittyen hallitus antoi joulukuussa
2001 hallituksen esityksen eduskunnalle valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista kokevasta toimivallasta.
Valtioneuvoston kanslia asetti maaliskuussa 2001 työryhmän valmistelemaan Kansallista
rakennuspoliittista ohjelmaa. Ohjelman valmistelutyöhön ovat osallistuneet valtion ja alan
järjestöjen edustajat. Työryhmän toimeksiannossa kansalliselle rakennuspoliittiselle ohjelmalle asetetaan kolme päätavoitetta: - Parantaa rakentamisen laatua, alan tuottavuutta ja
imagoa sekä edistää kilpailua. - Tuottaa hyvää ja ekologisesti kestävää rakennettua ympäristöä. - Ennakoida paremmin suhdanne- ja kausivaihteluita. Työryhmän tulokset valmistuvat
vuonna 2002.
Valtioneuvoston kansliassa valmisteltiin eduskunnalle kaksi selontekoa. Hallituksen EU:n
tulevaisuutta koskeva selonteko annettiin lokakuussa 2001. Eduskunta antoi jo syyskaudella
asiasta mietinnön. Yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa valmisteltiin myös valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: Tasapainoisen aluekehityksen Suomi 2015, joka keskittyy alu-
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eelliseen väestö-, tuotanto- ja työllisyyskehitykseen. Se annettiin eduskunnalle marraskuussa. Selonteon tausta-aineistoa koottiin oheisjulkaisuun Väestön ja työllisyyden kehitysnäkymiä. Selonteon käsittely jatkuu eduskunnassa vuonna 2002. Lisäksi kansliasta esiteltiin
valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001, joka oli valmisteltu puolustusministeriön johdolla yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle kesäkuussa. Eduskunta hyväksyi selonteosta puolustusvaliokunnan mietinnön joulukuussa.
Pääministerin johdolla toimiva eri tahoja yhteiskunnassa edustava talousneuvosto käsitteli
hallitusohjelman toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Tammikuun kokouksessa tarkasteltiin
talousneuvoston sihteeristön tekemän raportin pohjalta EU:n laajenemista Suomen näkökulmasta. Suomen talousneuvosto toimi kertomusvuonna EU-maiden talous- ja sosiaalineuvostojen sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhteistyökokousten isäntänä. Sihteeristö
laati näitä kokouksia varten kirjan talousneuvoston toiminnasta sekä muistion Euroopan
ikääntymisen vaikutuksista työvoiman tarjontaan ja julkisiin menoihin. Ikääntymisteema
teema oli myös talousneuvoston kesäkuun kokouksen aiheena. Marraskuussa käsiteltiin valtioneuvoston kanslian nimittämän asiantuntijaryhmän laatimaa raporttia "Työmarkkinoilta
syrjäytyminen, tulonjako ja köyhyys", joka liittyi hallituksen syrjäytymistä ehkäisevän politiikan tausta-aineistoon.
Valtioneuvoston kanslia oli aktiivisesti mukana valtiovarainministeriön johtamassa keskushallinnon kehittämishankkeessa, jonka osahakkeissa selvitettiin muun ohella valtioneuvoston toiminnan kannalta keskeisiä aihealueita kuten hallituksen yhteisen poliittisen johtamisen vahvistamista, valtioneuvoston johtamista tukevia tietojärjestelmiä sekä valtioneuvoston työskentelytapoja. Yhdessä osahankkeista selvitettiin hallituksen strategia- ja koordinaatiotyökalujen kehittämistä. Ehdotukset sisältyvät hallituksen iltakoulun kesäkuussa 2001
käsittelemiin linjauksiin. Valtioneuvoston kanslian edustaja toimi kahden osahankkeen puheenjohtajana. Kanslia käynnisti syyskuussa ehdotusten jatkovalmistelun.
Valtioneuvoston toimintaa säätelevän lain kokonaisuudistus aloitettiin kertomusvuonna.
Vuodelta 1922 olevan ja useaan kertaan muutetun lain uudistaminen on ajankohtaista erityisesti perustuslain uudistuttua.
Hallituksen toimista tiedottaminen nopeutui, kun kertomusvuonna otettiin käyttöön valtioneuvoston uudet internet-sivut. Sivuilla on ajankohtaisten asioiden lisäksi myös historiatietoa hallituksesta ja ministereistä.
EU-asioiden ja -asiakirjojen valmistelu- ja jakelujärjestelmän (EUTORI) määrittely ja rakentaminen jatkui koko toimintavuoden yhteistyössä ministeriöiden ja muun valmisteluorganisaation kanssa. EUTORI - järjestelmän käyttöönotto alkaa vaiheittaisena huhtikuussa
2002.
Senaattori- tietopalvelujärjestelmän uudistamista on jatkettu ja hanke on edennyt toteutusvaiheeseen. Senaattori muodostaa koordinoidun ja integroidun kokonaisuuden valtioneuvoston yhteisten järjestelmien ja ministeriöiden sekä eduskunnan verkkopalvelujen kanssa. Senaattorin ratkaisussa on huomioitu mahdollisuus toteuttaa ministeriöiden sisäisiä verkkoratkaisuja.
Tietohallinnon merkitys valtioneuvoston toiminnassa on lisääntynyt sähköisen asioinnin
edetessä. Ministeriöiden yhteisten järjestelmien ja järjestelmien yhteensopivuuden kehittämiksi valtioneuvoston tietohallinnon organisaatio uudistettiin ja siirrettiin valtioneuvoston
kansliasta valtiovarainministeriölle.
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Ulkoasiainministeriö
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen turvallisuuden ja kansainvälisen vaikutusvallan vahvistaminen sekä maan etujen edistäminen syvenevän yhteistyön
maailmassa.
Terrori-iskut Vuonna 2001 tapahtui suuria kansainvälispoliittisia muutoksia. Yhdysvaltoihin syyskuun 11. päivänä kohdistuneiden terrori-iskujen seurauksena kansainvälisestä terrorismista on tullut yksi keskeisistä turvallisuuspoliittisista haasteista, mikä on vauhdittanut
monenkeskistä yhteistyötä, vaikuttanut kansainvälispoliittisiin tavoitteisiin ja lähentänyt
Venäjää läntisiin rakenteisiin. Toisaalta terrorismin vastaisten toimien varjolla on eräissä
maissa pyritty tiukentamaan sisäisiä oloja. Muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä on vielä vaikea
arvioida. Keskustelu globaaleista talous- ja kehityskysymyksistä ja yhteiskunnalliskulttuurisista jännitteistä on noussut kasvavaksi osaksi turvallisuuspoliittista pohdintaa.
Kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa YK:n rooli on korostunut. Turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 1368, joka määritteli terrori-iskut YK:n peruskirjan
mukaiseksi uhkaksi kansainväliselle turvallisuudelle. Turvaneuvosto hyväksyi myös terrorismin vastaisia toimia koskevan päätöslauselman 1373, jonka toimeenpanoa seurataan tarkasti. EU ilmaisi heti tukensa Yhdysvalloille ja määritteli laajan toimintaohjelman, jonka
toimeenpano on edennyt hyvin. YK:n ja EU:n lisäksi myös muilla järjestöillä, mm.
ETYJ:illä, Euroopan Neuvostolla, OECD:lla ja NATO:lla/EAPC:lla on oma roolinsa kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa.
Suomen terrorisminvastaiset toimet on pääosin toteutettu osana kansainvälisen yhteistyön
tiivistämistä varsinkin EU:ssa. Suomi ilmaisi solidaarisuutensa Yhdysvalloille ja tuki sen
aloittamia itsepuolustuksellisia sotilaallisia toimia Afganistanissa päätöslauselman 1368 nojalla. Suomi on korostanut ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista
terrorismin vastaisessa toiminnassa sekä monenvälisen yhteistyön merkitystä terrorisminvastaisen liittoutuman rakentamisessa.
Hallitus ryhtyi terrorismiuhan varalta valmiustoimiin, joita koordinoi valtioneuvoston kanslian johtama ministeriöiden työryhmä. Ulkoministeriöön luotiin sisäinen koordinaatiojärjestelmä, sillä merkittäviä osia EU:n terrorisminvastaisesta toimintaohjelmasta kuuluu sen vastuulle. Valtioneuvostolle laadittiin syksyn aikana ulkoministeriön johdolla kaksi toimenpideraporttia hallituksen terrorisminvastaisista toimista. YK:n turvaneuvoston komitealle laadittiin raportti kansallisista toimista päätöslauselman 1373 toimeenpanemisesta.
Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä jatkui myönteinen kehitys. Venäjän poliittinen tilanne vakiintui ja talouskehitys vahvistui. Suomen Venäjän-suhteiden kehittäminen mukaan lukien vierailuvaihto jatkui tiiviinä; kauppa ja matkailu kasvoivat. Schengenin
sopimuksen voimaantulo lisäsi viisumihakemusten määrää valtaisasti Suomen Venäjänedustustoissa. Suomi osallistui aktiivisesti EU:n Venäjän ja Keski-Aasian politiikan kehittämiseen.
Pohjoinen ulottuvuus Baltian maiden kansainvälinen asema vahvistui. Suomi jatkoi aktiivista toimintaa EU:n Pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseksi vaikuttamalla toimintaohjelman
toimenpanoon unionin jäsen- ja partnerimaissa. Arktisen neuvoston puheenjohtajana Suomi
vahvisti ao. asioiden esilläoloa kansainvälisessä yhteistyössä; puheenjohtajamaan tavoitteena oli myös komission tiiviimpi osallistuminen neuvoston työhön.
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Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2001. Suomi,
Ruotsi ja Tanska päättivät tiivistää EU-yhteistyötään tapaamalla säännöllisesti ennen Eurooppa-neuvoston kokouksia. Lähialueyhteistyötä (LA) jatkettiin uudistetun toimintastrategian mukaisesti. Suomen ja Venäjän LA- toimintaohjelma vuosille 2001–2003 hyväksyttiin.
Baltiassa painopiste oli EU-jäsenyysvalmistelujen tukemisessa. Kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Suomi vaikutti onnistuneesti rahoituksen ohjautumiseen Suomen lähialueille.
EU EU:n laajentumisprosessi eteni kertomusvuonna tuntuvasti. Laekenissa EU:n tavoitteeksi vahvistettiin neuvottelujen päättäminen vuoden 2002 loppuun mennessä osan hakijamaista kanssa. Suomi osallistui aktiivisesti neuvottelujen eteenpäin viemiseen sovitussa aikataulussa. EU:n tulevaisuuden osalta annettiin kesäkuussa 2001 eduskunnalle hallituksen
esitys Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta. Työ vuonna 2004 koolle kutsuttavan hallitusten välisen konferenssin valmistelemiseksi käynnistettiin.
EU:n ulkosuhteiden osalta Balkanin tilanne säilyi epävakaana, mutta syntyneet kriisit saatiin
kansainvälisen yhteisön tuella vakautettua. EU:lla on alueella merkittävä rooli, kertomusvuonna allekirjoitettiin vakautus- ja assosiaatiosopimukset Makedonian (FYROM) ja Kroatian kanssa. Suomi osallistui myös aktiivisesti EU:n transatlanttiseen yhteistyöhön. Lähiidän ja Kashmirin konfliktit syvenivät, myös Afrikkaa leimasivat pitkäaikaiset konfliktit.
Yhdistyneet kansakunnat Yleiskokouksen 55. istuntokauden tavoitteena oli vuosituhatjulistuksen toimeenpanon aloittaminen; kokouksen puheenjohtaja oli valtioneuvos Holkeri.
Yleiskokouksen erityisistuntojen teemat olivat HIV/AIDS-epidemia, pienaseet ja asuinyhdyskunnat (Habitat).
Vuonna 2001 hyväksyttiin ulkoasiainhallinnon YK-strategia, joka selkiyttää YK:n roolia
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden edistämisessä. Strategia täsmentää, miten valtioneuvoston ja eduskunnan hyväksymiä Suomen perustavoitteita edistetään YK:n
kautta turvallisuuspolitiikan, ihmisoikeuspolitiikan, kestävän kehityksen ja kehitysmaasuhteiden osalta.
Ihmisoikeudet Ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti on ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä alueita. Suomen ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuutta ja aloitteellisuutta vahvistettiin aloittamalla järjestelmällinen ulkoasiainhallinnon virkamiesten ihmisoikeuskoulutus. Rasismin vastainen toiminta korostui YK:n rasismin vastaisen maailmankonferenssin (Etelä-Afrikka) johdosta. Hallitus saavutti hyvin tavoitteensa alkuperäiskansojen
ja romanien oikeuksien sekä moniperustaisen syrjinnän osalta.
Tasavallan Presidentin aloite alueellisen romaniedustajiston perustamiseksi oli myös ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä. Vuoden lopulla perustettiin Suomen johdolla ja Euroopan
neuvoston sihteeristön tuella toimiva kansainvälinen työryhmä tutkimaan aloitteen toteuttamista.
Kioto Ympäristösektorin kansainväliset sopimusneuvotteluprosessit jatkuivat. YK:n ilmastosopimuskonferenssin jatkokokouksessa heinäkuussa 2001 Bonnissa päästiin sopimuksen
osalta poliittiseen läpimurtoon, mutta ilman Yhdysvaltoja. Kokouksessa hyväksyttiin sopimuksen toimeenpano-ohjelman tärkeimmät kysymykset kattava kehyspäätös. Myöhemmin
Marokossa pidetyssä konferenssissa hyväksyttiin tarkat Kioton pöytäkirjan toimeenpanosäännöt. Allekirjoittajavaltiot voivat nyt ratifioida pöytäkirjan. EU-maat tähtäävät ratifiointiin 1.6.2002 mennessä. Ulkoministeriö asetti syksyllä 2001 työryhmän valmistelemaan
Suomen ratifiointia.
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Kestävän kehityksen huippukokouksen (WSSD) laajapohjainen valmistelu aloitettiin; kokous pidetään syksyllä 2002 Johannesburgissa. YK:n metsäfoorumi (UNFF) perustettiin YK:n
talous- ja sosiaalineuvoston päätöksellä. Ensimmäinen istunto kesäkuussa onnistui Suomen
kannalta hyvin.
Kriisinhallinta Suomi vaikutti vuonna 2001 aktiivisesti EU:n sotilaallisen ja siviilikriisinhallintakyvyn kehittämiseen. Kriisinhallintaelimet - poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, sotilaskomitea ja sotilasesikunta – vakinaistettiin. Suomen edustaja valittiin sotilaskomitean johtoon. Laekenin huippukokouksessa unioni julistautui osittain toimintakykyiseksi
kriisinhallintaoperaatioissa. Marraskuussa pidetyssä toisessa voimavarakonferenssissa Suomi laajensi tarjoustaan EU:n joukkopooliin.
Suomi ajoi edelleen EU:n siviilikriisinhallinnan valmiuksien kehittämistä sen painopistealueilla, poliisitoimessa, oikeusvaltion ja julkishallinnon kehittämisessä ja pelastustoimessa.
Tavoitteena on rinnakkainen eteneminen sotilaallisen ja siviilikriisinhallintakyvyn kehittämisessä. Suomi jatkoi osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan Balkanilla (BosniaHerzegovina ja Kosovo), jossa suomalaisia rauhanturvaajia on yhteensä noin tuhat. Suomi
vetäytyi YK:n Lähi-idän UNIFIL rauhanturvaoperaatiosta vuonna 2001.
Kertomusvuoden lopulla alettiin valmistella Suomen osallistumista YK:n turvaneuvoston
hyväksymään rauhanturvaoperaatioon Afganistanissa (ISAF), jonne perustettiin laajapohjainen väliaikaishallitus taleban-hallinnon päätyttyä. Hallitus esitti joulukuussa enintään 50
suomalaisen siviili-sotilas-yhteistyön asiantuntijan lähettämistä maahan. Eduskunta käsitteli
ja puolsi esitystä vuoden 2002 alussa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Tasavallan Presidentti valtioneuvoston esityksestä tammikuussa 2002. Afganistanin jälleenrakentamista
Suomi tukee 10 miljoonalla eurolla vuonna 2002.
Suomi osallistui aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisvalmisteluihin
ja jatkoi tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen sotarikoksia käsittelevän YK:n sotarikostuomioistuimen kanssa. Lisäksi tuettiin sotarikostuomioistuimen perustamista Sierra
Leoneen.
Aseriisunta Joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän teknologian leviämisen estämisen merkitys korostui kertomusvuonna. EU laatii ohjelmaa terrorismiuhan vaikutuksista asevalvontapolitiikkaan. Suomi toimi vuoden ajan syyskuuhun 2001 saakka ohjusteknologian vientivalvontajärjestelyn (MTCR) puheenjohtajana. Suomen johdolla edistettiin onnistuneesti
MTCR:n ja ulkopuolisten maiden vuoropuhelua ja ohjusteknologian leviämistä estävien
sääntöjen laatimista. Neuvotteluja biologisen aseen kieltosopimuksen vahvistamisesta jatkettiin, mutta yhteisymmärrystä sopimuksen todentamispöytäkirjasta ei tässä vaiheessa saavutettu. Aseriisuntasektorilla Suomi oli aktiivinen pienasekysymyksissä EU:n piirissä ja
heinäkuussa pidetyn YK:n pienasekonferenssin valmisteluissa.
Suomi ja Ruotsi tekivät terrorismia koskevan yhteisaloitteen NATO:n jäsen- ja rauhankumppanuusmaiden muodostamassa Euro-Atlanttisessa kumppanuusneuvostossa (EAPC).
Myönteisen vastaanoton saaneen aloitteen tavoitteena oli edesauttaa Keski-Aasian maiden
osallistumista terrorismin vastaiseen toimintaan.
ETYJ:issä Suomi osallistui keskusteluun järjestön uudistustyöstä ja tuki rahallisesti Moldovassa olevien venäläisten asevarastojen purkamista. Kertomusvuoden lopulla saattoivat Virossa ja Latviassa olleet ETYJ-missiot lopettaa työnsä menestyksekkäästi.
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Ulkoministeriö osallistui kertomusvuonna Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laadintaan. Selonteko annettiin kesäkuussa Eduskunnalle, joka käsitteli
sen syksyllä 2001. Selonteossa vahvistettiin Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen linja ja määriteltiin ne keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Selonteossa korostettiin myös niiden
välineiden merkitystä, joilla vaikutetaan Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön ongelmiin ennaltaehkäisevästi. Tavoitteiden saavuttamiskeinot sisältävät keskeisesti ulkoministeriön toimialaan kuuluvia kokonaisuuksia.
Suomen kauppapolitiikka Suomen kauppapolitiikan keskeinen haaste vuonna 2001 oli
Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan ministerikokoukseen valmistautuminen. Suomen
ja EU:n tavoitteena oli uudesta laajasta kauppaneuvottelukierroksesta sopiminen, mikä saavutettiin. Dohassa sovittiin kolme vuotta kestävän neuvottelukierroksen aloittamisesta.
Dohan ”kehityskierroksen” nimellä kulkevan prosessin uusia aiheita ovat mm. investoinnit
ja kilpailukysymykset, joista sopimusneuvottelut aloitetaan WTO:n viidennen ministerikokouksen jälkeen. Samoin aloitetaan neuvottelut monenkeskisten ympäristö- ja kauppasopimusten välisen suhteen selkeyttämisestä. Jo käynnistyneitä maatalous- ja palvelukauppaneuvotteluita jatketaan. Tavarakaupan tulli- ja sääntökysymykset ovat edelleen osa kierroksen keskeistä sisältöä.
Dohan päätöksissä otettiin huomioon kehitysmaiden huolet kapasiteetin riittämättömyydestä
ja teknisen avun tarpeesta sitoumusten täytäntöön panemiseksi. Ministerikokous hyväksyi
TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä käsittelevän deklaraation. Kiina ja Taiwan liittyivät
WTO:n jäseniksi.
Suomen kauppapoliittisten intressien edistäminen ja suomalaisten yritysten toimintaedellytysten tukeminen on korostunut ulkoasiainhallinnon tärkeänä tehtävänä. Viennin ja kansainvälistymisen edistämisen (VKE) toimikunta - ns. Taxellin toimikunta - luovutti syksyllä
2001 mietintönsä, minkä pohjalta ulkoministeriö tiivisti toimenpiteitään oman roolinsa kehittämiseksi VKE-toiminnassa.
Ulkoasiainhallinto kehittää entisestään edustusverkkonsa hyödyntämistä osana yritysten
VKE-toiminnan julkisia palveluja. Tavoitteena on järjestelmä, jossa julkiset VKE-palvelut
muodostavat kattavan kokonaisuuden kotimaassa ja ulkomailla. Ministeriön vuonna 2001
laatima ohjeistus pyrkii varmistamaan julkisten VKE-palvelujen saannin ulkomaanedustuksessa yhteistyössä Finpron kanssa.
Aktiivista kahdenvälisten suhteiden kehittämistä jatkettiin vienninedistämismatkoin sekä investointeihin ja huoltovarmuuteen liittyvin sopimuksin. Suomi allekirjoitti kertomusvuonna
yhdeksän investointisuojasopimusta. EU:n huoltovarmuutta koskevaa selvitystä vietiin aktiivisesti eteenpäin.
Työtä maailmankaupan sääntöpohjaiseksi vapauttamiseksi jatkettiin, minkä osalta Suomi on
aktiivisesti vaikuttanut yhteisön kauppapolitiikan muotoiluun. Keskustelut Venäjän kanssa
taloussuhteiden kehittämiseksi ja ongelmien selvittämiseksi jatkuivat. Venäjän WTOjäsenyyshankkeen seuraaminen ja EU:n kantoihin vaikuttaminen on Suomelle erityisen tärkeää.
EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskeva asetus 2002-2004 hyväksyttiin. Helmikuussa 2001 yhteisö myönsi vähiten kehittyneiden maiden kaikille tuotteille tullittomuuden
GSP-järjestelmässä. Yhteisön kauppakiistoissa kolmansien maiden kanssa löydettiin ratkaisu Yhdysvaltojen kanssa pitkään jatkuneeseen banaanikiistaan.
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Kertomusvuonna Suomi osallistui ensimmäisenä maana OECD:n lahjonnanvastaisen yleissopimuksen tavoitteiden toteutumisen toisen vaiheen evaluaatioon.
Ulkoministeriö koordinoi ja valmisteli selvityksen Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä; se luovutettiin Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle kesäkuussa 2001. Hallitus näkee globalisaation voittopuolisesti sekä väistämättömänä että myönteisenä kehityksenä johon sisältyy suuria mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja uhkatekijöitä. Eduskunta käsitteli selvityksen syksyllä 2001.
Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö on tärkeä osa Suomen ulkopolitiikkaa. Toiminnan päämäärinä olivat valtioneuvoston kehitysyhteistyön periaatepäätöksen (1996) ja kehitysmaapolitiikan linjauksen (1998) mukaisesti köyhyyden vähentäminen, ympäristöuhkien torjuminen, tasa-arvon, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistäminen, maailmanlaajuisen turvallisuuden vahvistaminen ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen Suomen kehitysmaasuhteissa.
Ministeriössä saatettiin loppuun vuonna 2000 aloitettu maa- ja järjestöanalyysi, jonka pohjalta valtioneuvosto teki helmikuussa 2001 periaatepäätöksen kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä. Päätöksellä on pyritty varmistamaan, että em. poliittiset linjaukset vaikuttavat konkreettisesti kahden- ja monenvälisen kehitysyhteistyön sisältöön. Päätöksessä esitettiin toimenpiteitä yhteistyön kehittämiseksi selkeyttämällä yhteistyömaiden valintaperusteita, yhteistyöinstrumentteja sekä Suomen tavoitteita ja vaikutuskeinoja kansainvälisissä järjestöissä. Päätöksessä käsiteltiin myös kehitysyhteistyön taloudellisia ja hallinnollisia voimavaroja.
Periaatepäätöksen mukaisesti kehitysyhteistyössä pyrittiin kahdenvälisen, EY:n ja monenkeskisen yhteistyön entistä parempaan johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen. Kahdenvälinen yhteistyön keskittäminen nykyistä harvempiin maihin ja suurempiin maaohjelmiin on
aloitettu. Valtaosa kahdenvälisestä lahja-avusta kanavoitiin pitkäaikaisille yhteistyömaille.
Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena oli köyhyyden vähentäminen. Monenkeskistä rahoitusta
selkeytettiin, tukea eräille pienille erillisrahastoille karsittiin, sekä keskeisten YK-järjestöjen
osalta pyrittiin monivuotisiin rahoitussitoumuksiin. Kansalaisjärjestöjen kanssa alettiin kehittää uudenlaisia kehitysyhteistyön toteutustapoja.
Julkisuusdiplomatia Ulkoministeriö tuki Suomen tavoitteiden saavuttamista julkisuusdiplomatian - viestinnän ja kulttuurin - keinoin. Ministeriön kotisivuista kehitettiin ulkopolitiikan päivittäisinformaation väline kolmella kielellä, edustustojen sivuille luotiin yhteistä ilmettä. Virtual Finland-verkkojulkaisussa oli yli kaksi miljoonaa kävijää. Kauppapolitiikkalehti uudistettiin, julkaisujen kielivalikoimaa laajennettiin. Ministeriön kutsusta Suomessa
vieraili kolmisensataa ulkomaista toimittajaa. Ministeriön Eurooppa-tiedotus oli yksi eurotiedotuksen päätahoista.
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Oikeusministeriö
Vuonna 2001 oikeusministeriön painopistealueita ovat olleet oikeusturvan saatavuuden parantaminen, rikollisuuden torjunta, erityisesti nuorten uusintarikollisuuden vähentäminen,
tuki ministeriöiden säädösvalmistelun laadun kehittämiselle ja ylivelkaantuneiden henkilöiden ongelmien helpottaminen.
Perustuslaki ja hallinnon kehittäminen Uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Varovainen yleisarvio ensimmäistä voimassaolovuodesta on, että uudistus on osoittautunut kokonaisuutena toimivaksi. Syksyllä asetettiin laajapohjainen työryhmä laatimaan perustuslain
toteutumisesta ja toimeenpanosta perusteellista selvitystä, jonka pohjalta myös eduskuntaa
informoitaisiin.
Perusoikeusuudistuksen toteuttamista jatkettiin valmistelemalla vuonna 2002 annettavaksi
lakiehdotukset sananvapauden käyttämistä koskevien säännösten uudistamisesta, kansalliskieliämme, suomea ja ruotsia koskevan lainsäädännön uudistamisesta sekä uudesta hallintolaista.
Saamelaisten oikeuksien selkiyttämiseksi asetettu saamelaistoimikunta antoi joulukuussa
mietintönsä maahan, veteen, luonnonvaroihin ja perinteisiin luontaiselinkeinoihin liittyvien
oikeuksien järjestämisestä saamelaisten kotiseutualueella valtion mailla. Saamelaiskäräjien
saamelaiskäräjälain mukaisesti laatima kertomus toimitetaan eduskunnalle oikeusministeriön hallinnonalan toimintakertomuksen yhteydessä.
Vaalitoimikunta 2000 sai valmiiksi selvityksensä mahdollisuuksista parantaa eduskuntavaalien suhteellisuutta ja yhdistää vaaleja. Vaalijärjestelmän teknistä kehittämistä pohtinut työryhmä antoi myös mietintönsä. Kehittämistyötä jatketaan.
Lainvalmistelun laatu ja säädösinformaatio Lainvalmistelua ja sen johtamista on kehitetty hyväksyttyjen kehittämisohjelmien mukaisesti. Päätavoitteena on ollut lainvalmistelun
laadun parantaminen ja suunnitelmallisuuden lisääminen. Samoin on jatkettu lainvalmistelukoulutuksen järjestämistä ja oppaiden uudistamista.
Lainvalmistelun laatua tukevien rakenteiden tarvetta ja kehittämistapoja valtioneuvoston
muodostamassa kokonaisuudessa on selvitetty. Lainvalmistelun koordinointiin liittyen on
lokakuussa 2001 aloitettu ministeriöiden edustajista muodostetun säädösvalmistelun kehittämisen seurantaryhmän säännöllinen kokoontuminen.
Säädöstietopankin (FINLEX) käytettävyyttä parannettiin ottamalla mukaan mm. hallituksen
esitysten tekstit ja yleissitovat työehtosopimukset sekä työtuomioistuimen, vakuutusoikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja. Ajan tasalle toimitetun lainsäädännön valmistelu jatkui ja palvelu saadaan käyttöön vuoden 2002 alkupuolella.
Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteistyö EU:ssa ministeriön työn painopiste on ollut
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamisessa. Yhdysvalloissa 11.09.2001 tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeen keskityttiin terrorismin vastaisiin toimenpiteisiin.
OSA-neuvosto saavutti joulukuun istunnossaan poliittisen yksimielisyyden terrorismiin liittyvien rikosten yhteisistä määritelmistä, kriminalisoinnista ja seuraamuksista annettavasta puitepäätöksestä.
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Kertomusvuoden lopussa päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen eurooppalaista pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden välisiä luovuttamismenettelyjä koskevasta puitepäätöksestä sekä pysyvän Eurojust-yksikön perustamisesta. Eurooppa-neuvosto hyväksyi maaliskuussa rikosuhrin asemaa koskevan puitepäätöksen sekä päätti Euroopan rikoksentorjuntaverkoston
perustamisesta. Yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla oikeusministeriön keskeisiä prioriteetteja ovat olleet vastavuoroinen tunnustaminen ja yhteisten prosessuaalisten minimisääntöjen aikaansaaminen, jonka suhteen on oltu myös aloitteellisia.
OM vaikutti voimakkaasti EU:n 30.5.2001 annetun avoimuusasetuksen aikaansaamiseen sekä sen edellyttämiin neuvoston työjärjestystä koskeviin muutoksiin. Asetusta koskevissa
neuvotteluissa saatiin turvatuksi muun muassa salassapitoluokituksella varustettujen asiakirjojen kuuluminen sen soveltamisalaan.
EU:n laajentumisen edistämiseksi on tiivistetty yhteistyötä erityisesti Baltian maiden kanssa.
Ministeriö on myös osallistunut aktiivisesti hakijavaltioiden arviointiin ja EU:n oikeus- ja
sisäasioiden neuvottelujen tukemiseen. Viron kanssa aloitettiin yhteyssyyttäjätoiminta.
Euroopan unionin ulkosuhteita koskevien hankkeiden valmistelussa oikeusministeriön painopisteenä ovat olleet EU:n ja Venäjän suhteiden edistäminen ja siviilikriisihallinta. Suomen ja Venäjän oikeusministeriöiden välinen yhteistyö on saanut vakiintuneet muodot vuosittaisen työohjelman ansiosta.
Kansalaisten oikeussuhteet Osuuskuntalain 1.1.2002 voimaan tulleella kokonaisuudistuksella helpotettiin osuuskuntien perustamista ja hallintoa sekä parannettiin niiden mahdollisuuksia hankkia rahoitusta. Osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin. Tavoitteena on laatia ehdotus joustavaksi ja kilpailukykyiseksi osakeyhtiölainsäädännöksi
vuoden 2003 kevääseen mennessä.
Annettiin eduskunnalle korkolain uudistamista koskeva hallituksen esitys, jolla alennettaisiin vanhoihin luottoihin liittyviä korkoja ja lisättäisiin mahdollisuuksia sovitella kertynyttä
viivästyskorkoa. Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun hallituksen esityksen
tavoitteena on edistää sähköistä kaupankäyntiä. Kuluttajansuojalakiin vuoden 2002 alusta
tehdyillä muutoksilla parannettiin ostajan asemaa. Kaikilla uudistuksilla pannaan täytäntöön
myös niihin liittyvät EU-direktiivit.
Kertomusvuonna valmistuneen henkilövahinkotoimikunnan mietinnön perustavoitteena on
selkeyttää henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista ja siten parantaa sekä vahinkoa
kärsineiden että korvausvelvollisten asemaa. Uuden velan vanhentumista koskevan lain
valmistelua jatkettiin. Yleinen vanhentumisaika lyhenisi kymmenestä kolmeen vuoteen. Lisäksi on pohdittu velan lopullista vanhentumista.
Maksuhäiriöt ja niistä selviytyminen Jatkettiin konkurssilain kokonaisuudistusta ja päätettiin yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan ehdotuksen laatimisesta kevään 2002 kuluessa ottaen huomioon velkajärjestelyn toimivuudesta ja epäkohdista annetut lausunnot.
Ulosottotointa on kehitetty marraskuussa 1999 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyen annettiin eduskunnalle hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiehdotukseen sisältyy säännös ulosottoperusteen vanhentumisesta. Toiminnallisiksi tavoitteiksi on
asetettu mahdollisuus sähköiseen asiointiin sekä perimistoimenpiteitten mitoittaminen velallisen olosuhteita vastaavaksi. Samalla uudistetaan ulosoton tietojärjestelmä.
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Oikeusturva Oikeudellinen neuvonta on keskeisessä asemassa toteutettaessa oikeuksia ja
pyrittäessä ratkaisemaan riitoja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Eduskunta hyväksyi
1.6.2002 voimaan tulevan oikeusapulain. Uudistus laajentaa kansalaisten mahdollisuuksia
saada julkisin varoin rahoitettua oikeusapua, jolloin ainakin osittaista oikeusapua voi saada
noin kolme neljäsosaa kotitalouksista. Samanaikaisesti oikeudenkäyntikustannuksia pyritään
alentamaan hallinnollisin toimenpitein.
Oikeudenkäynnin sujuvuuden ja joutuisuuden parantamista, oikeudenkäyntikustannusten
alentamista sekä käsiteltävää asiaa parhaiten palvelevien menettelytapojen kehittämistyötä
on jatkettu. Tässä tarkoituksessa annettiin hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja
riita-asiain käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta ja asetettiin työryhmä valmistelemaan ehdotusta rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä käräjäoikeudessa
koskevien säännösten uudistamiseksi.
Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä hovioikeusmenettelyn parantamiseksi ja keventämiseksi ehdotetaan valmistelun ja pääkäsittelyjen järjestämisen tehostamista. Muutoksenhakutoimikunnan loppuvuodesta luovuttamassa osamietinnössä ehdotetaan, että käräjäoikeuden ratkaisuista tehdyt valitukset käsiteltäisiin jatkossa hovioikeudessa eri tavoin sen
mukaan, kuinka perusteellista tutkintaa ne edellyttävät. Hovioikeudet jatkavat työmenetelmiensä kehittämistä.
Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea ehdotti mietinnössään, että kaikissa toimeentuloturva-asioissa olisi kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä, jossa ensimmäisenä oikeusasteena toimisi muutoksenhakulautakunta ja toisena oikeusasteena vakuutusoikeus.
Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan lainsäädännön uudistusta valmistellut toimikunta tulee luovuttamaan mietintönsä tammikuussa 2002. Ehdotuksen mukaan nykyisiä säännöksiä
selkeytettäisiin ja oikeudenkäynnin julkisuutta lisättäisiin.
Tuomareiden esteellisyyttä koskeva lainsäädäntö uudistettiin ja tuomareiden uuden koulutusjärjestelmän valmistelua jatkettiin.
Kertomusvuonna valmistui ehdotus käräjäoikeuksien tuomiopiirien kehittämisestä. Tavoitteena on käräjäoikeuksien lukumäärän vähentäminen muodostamalla tuomiopiirejä, jotka
ovat kooltaan ja kokoonpanoltaan riittäviä turvatakseen monipuolisen osaamisen ja toiminnan joustavuuden. Valtioneuvosto päätti joulukuussa Kemin ja Tornion käräjäoikeuksien
yhdistämisestä. Muut aloitetut tuomiopiirijärjestelyhankkeet koskevat Etelä-Pohjanmaan
maakunnassa sijaitsevia käräjäoikeuksia, Vammalan käräjäoikeutta sekä Mustasaaren ja Pietarsaaren käräjäoikeuksia. Maaoikeudet lakkasivat itsenäisinä erityistuomioistuimina
1.3.2001. Asunto-oikeuksien lakkauttamista koskeva hallituksen esitys annettiin keväällä
2001. Markkinatuomioistuimesta ja kilpailuneuvostosta muodostetaan markkinaoikeus
1.3.2002.
Kesäkuussa 2001 valtioneuvosto asetti komitean laatimaan selvitystä tuomioistuinlaitoksen
kehittämislinjoista. Selvityksen avulla ennakoitaisiin, minkälaisia vaatimuksia yhteiskunta
ja ensisijaisesti kansalaiset palvelun käyttäjinä asettavat tuomioistuimille tulevaisuudessa,
miten niihin pitäisi varautua ja mitä asioita tuomioistuinten kehittämisessä pitäisi painottaa
seuraavien 10-15 vuoden aikana.
Oikeusturva-asioiden neuvottelukunta on korostanut ennakoivan toiminnan eli viranomaisten viestinnän, neuvonnan sekä asiakaspalvelun merkitystä ja esittänyt käytännön toimia oikeudellisen tiedon ja neuvonnan saatavuuden parantamiseksi.
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Kriminaalipolitiikka Ennakkotietojen mukaan 1990-luvun lopulla alkanut poliisin tietoon
tulleiden rikosten kokonaismäärän kasvu pysähtyi vuonna 2001, poikkeuksena edelleen kasvava huumerikollisuus. Syyskuun alussa voimaantulleilla lainmuutoksilla selkeytettiin huumausaineiden käyttöä koskevia rangaistuksia ja korotettiin törkeän pahoinpitelyn vähimmäisrangaistusta.
Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädäntöuudistuksen jälkeen poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä nousi. Siihen vaikutti osaltaan se, että syyteoikeus muuttui virallisen
syytteen alaiseksi, joka lisäsi uhrien ilmoitusalttiutta. Raiskauksista tuomittujen rangaistukset kovenivat 1990-luvun loppupuolella, ja tämä kehitys jatkui myös uuden lain voimaan tulon jälkeen.
Vuoden 2001 lopussa ministeriössä valmistui rikoslain kokonaisuudistukseen liittyvä hallituksen esitys rikoslain yleisiä oppeja koskevien säännösten uudistamisesta ja esitys esitutkinta- ja pakkokeinolain muuttamisesta. Jälkimmäisen tarkoituksena on uudistaa viranomaisten toimivaltuuksia ja toimintamenetelmiä muuttuneessa toimintaympäristössä.
Tammikuussa annettiin työryhmän ehdotus tapaamiskiellosta annetun lain täydentämisestä
perheen sisäisellä lähestymiskiellolla. Rikosuhri- ja henkilövahinkotoimikunta ehdottivat
toimenpiteitä rikosten uhrien ja heidän läheistensä aseman parantamiseksi. Asioiden valmistelua jatketaan.
Vankiloihin vuoden aikana vapaudesta tulleiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 8,8 %:lla ja
oli yhteensä 7 139. Vankeja oli keskimäärin 3 135 eli 9,8 % enemmän kuin edellisvuonna.
Erityisen nopeasti on lisääntynyt tutkintavankien ja toisaalta ulkomaalaisten vankien määrä.
Huumausainepolitiikan tehostamista koskevan valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti on vankiloissa tehostettu huumeiden torjuntaa ja päihdekuntoutusta.
Valtioneuvoston asettama vankeusrangaistuskomitea jätti kesäkuussa ehdotuksensa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Saatujen lausuntojen pohjalta jatketaan hallituksen esityksen valmistelua. Helmikuussa aloitti työnsä sopimushoitoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva toimikunta.
Viidessä kaupungissa jatkettiin nuorten rikoksentekijöiden yhteiskuntaan sopeuttamiseen ja
rikoksen uusimisen ehkäisemiseen tähtäävää kokeilua. Tavoitteena on ollut nopeuttaa nuoren tekemän rikoksen käsittelyä asian eri vaiheissa sekä kytkeä sosiaaliset tukijärjestelmät
mukaan prosessiin.
Rangaistusten täytäntöönpanotehtävät organisoitiin uudelleen siirtämällä aiemmin Kriminaalihuoltoyhdistykselle kuuluneet yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanotehtävät
1.8.2001 lukien perustetulle kriminaalihuoltolaitokselle. 1.8.2001 aloitti toimintansa rikosseuraamusvirasto, joka vastaa vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan
johtamisesta ja keskushallintotehtävistä.
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Sisäasiainministeriö
Poliisitoimi Poliisin kansainvälinen toiminta on jatkunut laajana. Erityistä huomiota on
kiinnitetty Suomen puheenjohtajuuskaudella pidetyn Tampereen huippukokouksen päätösten toimeenpanoon. Yhdysvaltoihin 11.9.2001 tehdyt terrori-iskut käynnistivät laajan kansainvälisen terrorisminvastaisen toiminnan.
Poliisi toteutti poliisin huumausainestrategiaa ja valtioneuvoston 5.10.2000 tekemää periaatepäätöstä mm. kohdentamalla huumausaineiden katuvalvontaprojektiin kaikkiaan noin 60
henkilötyövuotta.
Valtioneuvosto vahvisti harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman vuosille
2002-2005. Talousrikostorjuntaohjelman toimeenpanoa hankaloittaa kuitenkin hakijoiden
puute tutkijoiksi. Tästä huolimatta talousrikoksista takaisin saadulle rikoshyödylle asetettu
tavoite ylittyy huomattavasti ollen yli 160 milj.mk tavoitteen ollessa 91,5 milj.mk. Sen sijaan tutkinta-ajat pitenivät edelleen.
Poliisin toimintasuunnitelma Euron käyttöönoton turvaamiseksi valmisteltiin ja toimeenpantiin sekä toteutettiin uusi telepakkokeinojen reaaliaikaisen seurannan mahdollistava valvontajärjestelmä. Turvallisuussuunnitelmien toimeenpano on aloitettu 60 kihlakunnassa ja
suunnitelmat ovat valmiit 214 kunnassa.
Poliisin tehtävämäärät ovat hieman laskeneet vuodesta 2000 ollen noin 850 000 (tilanne
30.11.2001). Turvallisuuden tasoa mittaava katuturvallisuusindeksi on hieman parantunut
edellisestä vuodesta. Toimintavalmiusaika kiireellisesti hoidettavissa A-luokan tehtävissä on
parantunut valtakunnallisen keskiarvon ollessa 11,3 min. Toimintavalmiusaika A- ja Bluokan tehtävissä oli 19,7 minuuttia (tilanne 30.11.2001) eli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
Poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä on vuoden 2000 tasolla. Törkeät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet huomattavasti edellisestä vuodesta. Huumausainerikosten lisääntymiseen vaikuttaa poliisin oma aktiivisuus rikollisuuden ilmisaamiseksi. Myös ratti- ja liikennejuopumukset ovat lisääntyneet. Tämänkin taustalla on poliisin lisääntynyt panostus liikennevalvontaan. Rikosten selvitysaste on noussut.
Poliisimiesten määrä oli vuonna 2001 keskimäärin 7 682 (tilanne lokakuu 2001, ei sisällä
opiskelijoita) ja työharjoittelussa tai kenttäharjoittelussa olevien opiskelijoiden määrä 491.
Vuonna 2000 vastaavat luvut olivat 7 698 ja 339. Vähennys on kohdistunut erityisesti miehistöön, jonka määrä on laskenut 58:lla (tilanne lokakuu 2001). Poliisin toimintamääräraha
oli vuonna 2001 3 048 milj. mk. Poliisin rahoitustilannetta ja siihen johtaneita tekijöitä on
vuoden aikana selvittänyt ministerin asettama selvitysmies, jonka raportti valmistui vuoden
2001 lopussa.
Pelastustoimi Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta tuli voimaan 1.1.2002. Sen
mukaan kunnat ovat velvolliset järjestämään yhteistoiminnassa pelastustoimen palvelut valtioneuvoston määräämillä alueilla. Sisäasiainministeriö valmisteli ehdotuksen aluejaoksi,
jossa alueita on 22. Jako noudattaa pääosin maakuntajakoa. Aluejakoehdotus on lähetetty
lausunnolle kuntiin ja muille keskeisille tahoille. Uuteen järjestelmään siirrytään vuoden
2004 alussa.
Kunnat ovat selvittäneet alueillaan olevat onnettomuusuhat ja tehneet pelastustoimen palvelutasopäätökset. Lääninhallitukset ovat arvioineet tehtyjä päätöksiä ja antaneet kunnille pa-

Sisäasiainministeriö osa I

21

lautetta. Palvelutasopäätösten taso on ollut kirjava. Onnettomuuksien laadussa ja määrässä
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin.
Hätäkeskustoimintaa varten perustettiin 1.1.2001 sisäasiainministeriön alainen Hätäkeskuslaitos, jota johdetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sisäasiainministeriö teki päätöksen laitoksen toimintaa johtavan ja kehittävän hätäkeskusyksikön sijoittamisesta Poriin 1.1.2003 mennessä.
Pelastustoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestelmä on luotu ja opetus käynnistyi
tammikuussa 2001.
Ulkomaalaishallinto Ulkomaalaislain kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä luovutti
mietintönsä 1.11.2001. Hallituksen esitys uudeksi ulkomaalaislaiksi on tarkoitus antaa
eduskunnalle vuoden 2002 aikana. Eduskunnan käsiteltävinä ovat vuoden aikana olleet tilapäistä suojelua ja säilöönottoa koskevat hallituksen esitykset ulkomaalaislain muuttamisesta.
Lisäksi on valmisteltu kansalaisuuslain kokonaisuudistusta, jota koskeva hallituksen esitys
annetaan vuonna 2002.
Ulkomaalaisviraston ratkaisujen määrä ylittää vuonna 2001 vireille tulleiden asioiden määrän 8,5 %:lla (vireille n. 35 000 asiaa, ratkaistaan n. 38 000 asiaa). Ratkaisujen määrä on
edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt 13,3 %.
Virasto sai kevään lisätalousarviossa määrärahan lisähenkilöstön palkkaamiseen kansalaisuusasioihin. Tämän ansiosta kansalaisuushakemusten käsittelyajat ovat alkaneet vähitellen
lyhentyä.
Turvapaikkahakemusten osalta ulkomaalaisvirasto on pyrkinyt tekemään päätöksiä erityisesti pitkään vireillä olleista turvapaikkahakemuksista. Ne on tarkoitus saada käsiteltyä vuoden 2002 kesäkuuhun mennessä. Turvapaikkakuulustelujen siirto poliisilta ulkomaalaisviraston suoritettaviksi aloitettiin keväällä 2001.
Rajojen vartiointi Rajavartiolaitos jatkoi kansainvälistä yhteistyötään Venäjän, Baltian
maiden ja Pohjoismaiden rajavalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa tavoitteena
Suomen sisäisen turvallisuuden lisääminen. EU:n laajentumisvalmisteluihin liittyen tuettiin
erityisesti Baltian maita sekä kahdenvälisellä yhteistyöllä että EU:n ohjelmien kautta. Suomi
teki aloitteen EU:n ulkorajafoorumin perustamiseksi tavoitteena kehittää toimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden tavoitteen saavuttamiseksi ilman turvallisuusriskejä myös
EU:n laajentuessa.
Suomi alkoi 25.3.2001 samanaikaisesti muiden pohjoismaiden kanssa soveltaa Schengenin
säännöstöä täysimääräisesti. Samalla lakkautettiin sisärajatarkastukset Schengen-maiden välisessä liikenteessä.
Tilanne Suomen rajoilla säilyi vakaana, mutta yksittäiset tapahtumat osoittivat, että näennäisesti rauhallisen rajatilanteen takana piilee merkittäviä turvallisuusuhkia sisäiselle turvallisuudelle. Ongelmia rajatilanteessa on odotettavissa kahden-kolmen vuoden kuluttua, kun
Venäjän rajavalvontakyky laskee kesäkuussa 2001 hyväksytyn Venäjän rajavartiopalvelun
2002-2005 kehittämisohjelman seurauksena Suomen vastaisella rajalla. Kasvavan rajanylitysliikenteen sujuvuuden takaamiseksi rajavartiolaitos joutui edelleen siirtämään henkilöstöään rajavalvonnasta rajanylityspaikoille. Rajavalvonnan kattavuus itärajalla on laskenut alle
tavoitetason.
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Vilkkaimpien itärajan rajanylityspaikkojen kehittämiseksi on toteutettu ja suunniteltu hankkeita, joiden tavoitteena on varmistaa rajanylitysliikenteen sujuvuus ja mahdollistaa Suomelle asemansa hyödyntäminen EU:n ja Venäjän välisenä luonnollisena liikenneväylänä.
Hallinto, kunnat ja aluekehitys Seudullisen yhteistyön lisäämiseksi ja vahvistamiseksi
valtioneuvosto valitsi seutukuntien tukihankkeeseen (SEUTU) kahdeksan kokeiluseutua
13.6.2001. Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi seutuyhteistyökokeilusta on valmisteltu ja
annetaan eduskunnalle kevätistuntokauden 2002 alussa.
Kihlakuntauudistuksen kehittämistoimenpiteitä on jatkettu. Painopiste on ollut yhteisen
henkilöstön aseman parantamisessa ja yhteisten tehtävien kehittämisessä sekä yhteisen määrärahan käyttöalan täsmentämisessä.
Yhteispalvelun kehittämisestä on tehty valtioneuvoston periaatepäätös 26.4.2001 ja sen
edellyttämät toimenpiteet on käynnistetty. Yhteispalvelupisteitä on kehitetty sähköisen asioinnin toimipisteiksi varustamalla niitä asiakaspäättein, internet-yhteyksin ja sähköisen henkilökortin lukijalaittein.
Aluehallintoa on kehitetty eduskunnan keväällä 2001 Aluehallinto 2000 –uudistusta koskevaan selontekoon antaman vastauksen linjausten mukaisesti. Lääninhallitukset muun muassa
arvioivat organisaationsa ja lääninhallituksissa käynnistettiin työssä jaksamista edistävä Yhteistyö vahvuutena –hanke. Lisäksi kolmelta riippumattomalta tutkijalta on tilattu aluehallinnon ja sen kehittämistarpeiden kokonaisarviointi, joka valmistuu vuoden 2002 syksyllä.
Valtioneuvosto on antanut sisäasiainministeriön yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja
muiden ministeriöiden kanssa valmisteleman ohjeen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä sekä hyväksynyt valtion toimintojen sijoittamisstrategian. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Tarkoituksena on sijoittaa valtion keskushallintoa myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, erityisesti aluekeskuksiin. Ensimmäisiä tätä tarkoittavia
päätöksiä on tehty. Sisäasiainministeriö on päättänyt sijoittaa poliisin tietohallintokeskuksen
Rovaniemelle, hätäkeskusyksikön Poriin ja asehallintoyksikön Riihimäelle.
Keskushallintohankkeeseen liittyen sisäasiainministeriössä on määritelty ministeriön tehtävät sekä ministeriöstä pois siirrettävät tehtävät, joita koskevat toimenpiteet ovat käynnissä.
Lisäksi ministeriö on päättänyt jatkotoimista liittyen hallituksen kannanottoon keskushallinnon uudistamisesta.
Virastojen ja laitosten käyttöön on tehty verkkopalvelujen järjestämisestä opas, ”Kohti
verkkoasiointia ja Hallintoa”. Verkkolomakepalveluun on saatu lähes 1 000 lomaketta ja 17
viranomaista. Vuorovaikutteisen sähköisen allekirjoituksen mahdollistavan verkkolomakepalvelun kehittämistyö on aloitettu. Virkamiehen sähköisen asiointikortista on annettu ohje
hallinnolle. Julkisen verkkoasioinnin kehittämishanke on monin tavoin selvittänyt ja kehittänyt hallinnon sähköisen asioinnin toimintaedellytyksiä.
Hallintovaliokunnan lausunto valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle uuden kuntalain soveltamisen vaikutuksista valmistui toukokuussa 2000. Hallitus antoi esityksen laiksi kuntalain muuttamisesta 27.4.2001 ja eduskunta hyväksyi lain 7.12.2001.
Kuntarakenteen kehittymisen aktivoimiseksi hallitus antoi eduskunnalle esityksen kuntajakolain yhdistymisavustussäännösten muuttamisesta. Laki tulee voimaan vuoden 2002 alussa
ja sen mukaisia aikaisempaan nähden lisääntyneitä yhdistymisavustuksia suoritetaan vuodesta 2003 lähtien voimaantulevissa sekä määräaikaisesti kokeiltavaa investointi- ja kehit-
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tämishankkeiden tukea vuosina 2003 – 2005 voimaan tulevissa kuntien lukumäärää vähentävissä kuntajaon muutoksissa.
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan vuoden 2002 alussa. Lain tarkoituksena on yhdessä muiden lainmuutosten
kanssa vakauttaa kuntataloutta muuttamalla valtionosuuksien tasauksen ja yleisen valtionosuuden perusteita.
Kunnallisten viranhaltijoiden oikeusasemaa koskeva lainsäädäntöuudistus on valmisteltavana. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2002 aikana.
Hallitus jatkaa Suomen ja Ruotsin kuntien yhteistyön syventämisen oikeudellisia edellytyksiä koskevaa selvitystyötä ja on käynnistänyt Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan kuntien rajayhteistyömahdollisuuksien sekä Pohjois-Lapin työllistämisedellytyksiä koskevan selvitystyön. Tarvittavat hallituksen esitykset on tarkoitus antaa vuonna 2002.
Kansalaisten suoran osallistumisen edistämiseksi toteutettu osallisuushanke on saatu vaiheeseen, jossa sen tuloksia sovelletaan käytäntöön. Hallitus antaa asiasta selonteon eduskunnalle kevätkaudella 2002.
EU:n rakennerahastokauden 2000-2006 vuoden 2001 ohjelmavarat osoitettiin vuoden alussa
täysimääräisinä eri ministeriöille ja maakuntien liitoille. Komissioon jätettiin yksitoista yhteisöaloiteohjelma-esitystä. Ohjelmat hyväksytään vuoden loppuun mennessä tai viimeistään
vuoden 2002 alussa. Valtioneuvosto asetti yhteisöaloiteohjelmien seurantakomiteat.
Ympäristöministeriön kanssa on selkiinnytetty maakuntasuunnitelman asemaa alueellisessa
suunnittelujärjestelmässä.
Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseksi koottiin eri ministeriöiden kanssa yhteistyössä joukko
toimenpiteitä ja arvioitiin niiden rahoitustarve. Ministeriö asetti syksyllä työryhmän, jonka
yhtenä tehtävänä on selvittää sosiaaliturvamaksun alentamisen mahdollisuudet pohjoisimmissa kunnissa.
Aluekeskusohjelman toteutus käynnistyi. Ohjelmaan nimettiin yhteensä 34 aluetta.
Osaamiskeskusohjelmaa on kehitetty osaamiskeskustyöryhmässä valmisteltujen esitysten
pohjalta. Ohjelman hallinnointia on parannettu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen pohjalta.
Ehdotus uudeksi alueiden kehittämislaiksi valmistuu vuoden 2002 alkupuolella. Lakiehdotusten keskeisenä tavoitteena on nykyisen järjestelmän selkeyttäminen, eri hallinnon aloilla
alueiden kehittämistä koskevan roolin ja rahoituksen määrittely sekä nykyisen lain mm. uuden perustuslain vaatimuksista johtuvien puutteiden korjaaminen.
Säädösvalmistelun alueellisten vaikutusten arviointia koskevat ohjeet valmisteltiin ja viedään valtioneuvoston päätettäväksi vuoden 2002 alussa.
Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman pohjalta on tehty valtioneuvoston periaatepäätös
maaseutupoliittisiksi linjauksiksi vuosille 2001-2004.
Suomen Aluekehitysstrategia 2013 -työ aloitettiin käynnistämällä tutkimus alueiden kilpailukyvystä ja väestörakennetutkimus 2030. Työryhmä jättää mietintönsä vuoden 2002 lopussa.
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Vuoden aikana saatiin päätökseen neljä Twinning-hanketta Latviassa ja Liettuassa. Vuonna
2002 käynnistyy kaksi uutta Twinning-hanketta, toinen Liettuassa ja toinen Virossa.
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Puolustusministeriö
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka perustuu uskottavaan puolustuskykyyn. Suomi
vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta pysyttäytymällä sotilaallisesti liittoutumattomana. Puolustusratkaisuna on alueellinen puolustusjärjestelmä ja yleinen asevelvollisuus.
Puolustusministeriö osallistui valtioneuvoston "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
2001"-selonteon laatimiseen. Valtioneuvosto antoi selonteon eduskunnalle 13.6.2001. Selonteossa esitetty puolustuksen kehittämisohjelma ja sen rahoituksen keskiarvo vuodessa
(2002:n hintatasossa) on enintään 10,8 mrd. mk vuosina 2003 - 2008. Ohjelman alkuvuosien
rahoitus on vuonna 2002 10,2 mrd. mk, vuonna 2003 10,4 mrd. mk ja vuonna 2004 10,6
mrd. mk. Eduskunta käsitteli selonteon 19.12.2001 mennessä. Ministeriö jatkoi kertomusvuonna valtioneuvoston vuonna 1997 antaman Euroopan turvallisuuskehitystä ja Suomen
puolustusta koskevan selonteon linjausten toimeenpanoa. Merkittävimmät näistä toimista
olivat puolustusvoimien rakennemuutosta ja puolustusvoimien päällystökoulutusta koskeneet uudistukset. Kokonaismaanpuolustuksen koordinoinnin alalla käynnistettiin kansallisen
varautumisen strategiaan liittyvät valmistelutyöt.
Kansainvälisen puolustuspolitiikan keskeisin tulostavoite oli kansainvälisen ja eurooppalaisen puolustuspoliittisen yhteistyön syventäminen YK:ssa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ), EU:ssa sekä NATO:n rauhankumppanuusohjelman puitteissa. EU:n
kriisinhallintakyvyn kehittämiseen liittyen Suomen aiemmin ilmoittaman joukkopoolin vahvuutta lisättiin 1 500:sta noin 2 000:een henkilöön.
Kertomusvuoden aikana Suomessa järjestettiin perinteisen YK:n koulutustoiminnan lisäksi
YK:n uudistettua korvausjärjestelmää käsitellyt seminaari. NATO:n rauhakumppanuuden
harjoitustoimintaa laajennettiin järjestämällä kansainvälinen kriisinhallintajoukon esikunnan
harjoitus, johon osallistui 150 upseeria NATO:n rauhankumppanuusmaista. Yhteistoiminnassa ulkoasiainministeriön kanssa osallistuttiin ETYJin turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden
kehittämiseen. Ministeriö ohjasi resurssien käyttöä ETYJin luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia täytäntöön pantaessa. Lisäksi UM:lle annettiin asiantuntija-apua asevalvontaja aseidenriisuntakysymyksissä. Puolustushallinto osallistui UM:n koordinoiman humanitaarisen miinanraivauksen kotimaan valmisteluihin ja kansainvälisten tehtävien valmiusosaston
perustamiseen. UM rahoitti miinanraivausoperaatiot.
Ministeriön kahdenvälinen yhteistyö Venäjän kanssa supistui viime vuodesta. Baltia-yhteistyössä painopiste oli Viroon annettavassa asiantuntija-avussa. Baltian maiden puolustuskyvyn kehittämiseen annettavaa tukea koordinoivassa BALTSEA-foorumissa Suomi
toimi ohjausryhmän puheenjohtajana.
Ministeriö arvioi terrorismin muodostamaa uhkaa ja sen torjuntaa sekä keinoja osallistua
terrorismin vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön.
Hallinto Kertomusvuonna saatiin päätökseen puolustusministeriön toiminnallinen ja rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteena oli parantaa ministeriön edellytyksiä hallinnonalansa strategisena ohjaajana. Tämän mukaisesti selkeytettiin ministeriön tehtäviä sekä
organisaatiota. Ministeriön osastojen lukumäärää supistettiin. Ministeriön uusittu organisaatio tuli voimaan vuoden 2002 alusta lukien. Ministeriö käynnisti hallinnonalan strategian
laatimisen.
Eduskunta hyväksyi toukokuussa lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Lakiin
sisältyivät puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmän uudistusta koskevat laintasoi-
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set sääntelyt. Puolustusvoimien päällystön koulutuksessa siirryttiin kertomusvuoden syksystä yhtenäiseen akateemiseen koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma muodostuu upseerin
alemmasta korkeakoulututkinnosta eli sotatieteen kandidaatin tutkinnosta ja upseerin ylemmästä korkeakoulututkinnosta eli sotatieteen maisterin tutkinnosta. Jatkotutkintoina säilyvät
yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkinnot. Lisensiaattikoulutusohjelman käyttöönottoa ryhdytään selvittämään. Koulutusuudistuksen mukaisesti aiempi opistoupseerien
koulutus lopetettiin ja Maanpuolustusopisto lakkautettiin 1.8.2001. Maanpuolustusopiston
tilalle perustettiin Maasotakoulu, jossa suoritetaan maavoimien upseerin perusopinnot ja annetaan korkeakoulututkintojen jalkaväkilinjojen opetusta sekä siirtymäkauden aikana opistoupseerien perus- ja jatkokoulutus.
Ministeriö käynnisti kertomusvuoden huhtikuussa yhteistyö- ja kumppanuusmalleja koskevan hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia uusien toimintamallien ja työnjaon kehittämiseksi yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Kertomusvuoden aikana tehtiin selvitys
kumppanuushankkeen toiminnallisten ja taloudellisten kokonaisvaikutusten arvioimiseksi,
sekä käynnistettiin hankkeita terveydenhuollossa, korjaamopalveluissa ja tietohallinnossa.
Pääesikunnan alaisten laitosten kehittämiseen ja organisointiin liittyen uudistettiin Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen organisaatio sekä jatkettiin Puolustusvoimien
Materiaalilaitoksen ja Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitoksen kehittämiseen ja organisointiin liittyviä projekteja. Niinisalossa toiminut YK-koulutuskeskus lakkautettiin ja tilalle
perustettiin Puolustusvoimien kansainvälinen keskus.
Hallinnonalan henkilömäärä oli yhteensä noin 18 260, josta puolustusministeriössä 125,
puolustusvoimissa noin 16 700 ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa 1 437.
Kertomusvuoden toukokuun alusta lukien syyttäjän tehtävät sotilasoikeudenkäyntiasioissa
siirrettiin sotilaslakimiehiltä yleisille syyttäjille eli valtakunnansyyttäjän tähän tehtävään
määräämille kihlakunnansyyttäjille. Muutoksen jälkeen syyttäjätehtävistä vapautuneet puolustusvoimien sotilaslakimiesresurssit kohdennettiin uudelleen.
Valmius- ja valvontatehtävät Kertomusvuonna jatkettiin strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan suunnitelmien tarkistamista puolustusvoimien vuoden 2000 valmius- ja
pääsotaharjoituksen perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman perusteella. Vuoden 2002
valmius- ja pääsotaharjoituksen valmistelu on toteutettu tarkistetun operatiivisen suunnitelman vaatimusten mukaisesti.
Ilmavalvonnan taso oli virka-aikana valvonnan painopistealueilla riittävä, mutta virka-ajan
ja painopistealueiden ulkopuolella korkeintaan tyydyttävä. Merivalvonnassa pintavalvonnan
taso oli painopistealueilla riittävä. Vedenalaisen valvonnan tasoa ei kyetty merkittävästi nostamaan edellisvuodesta ja tavoitetaso saavutettiin vain painopistealueilla.
Koulutus Varusmiespalvelukseen astui kertomusvuonna 30 224 henkilöä (30 037/2000),
joista naisia 476 (350/2000). Varusmiespalveluksen keskeyttämisprosentti näyttää vuositasolla vakiintuneen noin 14 prosentin tasolle.
Kertausharjoitusten määrä oli noin 181 849 vuorokautta (161 500/2000). Aiempien vuosien
supistuksista johtuen jälkeenjääneisyys tavoitteeseen verrattuna on yhä huomattava.
Kertomusvuonna valmistui Pääesikunnan laaja selvitystyö reservin koulutuksen nykytilasta
ja esityksistä toiminnan kehittämiseksi. Keskeisinä kehittämisen kohteina nähtiin vapaaehtoisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen integroiminen nykyistä kiinteämmäksi osaksi reservin koulutusjärjestelmää. Tavoitteeksi asetettiin uusimuotoisen, vapaaeh-
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toisuutta nykyistä paremmin hyödyntävän reservin päällystön ja erikoishenkilöstön koulutusjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2003.
Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistui 16 000 reserviläistä (10 200/2000).
Harjoitusten reserviläisvuorokausien määrä oli noin 30 000.
Maanpuolustuskoulutus ry järjesti noin 900 vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kurssia. Näihin osallistui 23 700 henkilöä. Kursseista sotilaallisten kurssien suoritemäärä oli
noin 24 000 henkilövuorokautta. Määrä on kasvussa.
Puolustusvoimissa otettiin käyttöön kokonaisvaltaisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaus- ja tukijärjestelmä. Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutus ry allekirjoittivat tulossopimuksen, jossa sovittiin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tavoitteista
ja resurssien käytöstä.
Materiaalihallinto Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti puolustushallinnossa käynnistettiin materiaalipoliittisen ohjelman uusiminen. Ohjelma valmistuu vuonna
2003.
Puolustusmateriaalihankintojen painopiste oli maavoimien valmiusyhtymien varustamisessa. Tähän liittyvä kuljetushelikoptereiden hankintasopimus ja vastaostosopimus allekirjoitettiin lokakuussa. Sopimus käsittää 20 "NH90"-kuljetushelikopterin hankinnan, arvoltaan 2,1
mrd. mk, sekä kotimaisen loppukokoonpanon, jonka arvo on noin 250 milj. mk. AMOSkranaatinheitinjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Tämä hanke etenee yhteistyössä Ruotsin
kanssa.
Merivoimien uudistamiseen myönnettiin kertomusvuoden talousarviossa 1 985 milj. markan
tilausvaltuus. Tähän liittyvän Merivoimien T-2000-luokan taistelualuksen kehittämistä jatkettiin ja tehtiin hankkeen järjestelmiä ja varustusta koskevia sopimuksia. Hankintojen vastaostosopimukset on solmittu niitä koskevien määräysten mukaisesti. Ilmavoimien materiaalista kehittämistä jatkettiin vuonna 2000 myönnetyn tilausvaltuuden mukaisesti.
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kotimainen puolustusteollisuus on keskeinen osa puolustusvoimien huoltovarmuutta. Teollisuuden kehittyminen edellyttää tuotantorakenteen kehittämistä vastaamaan puolustusvoimien tarpeita, kansainvälisten yhteyksien lisäämistä sekä
eräillä painopistealueilla myös teollisuuden ja valtiovallan yhteisiä toimenpiteitä. Eduskunta
myönsi kertomusvuoden kolmannessa lisätalousarviossa 100 milj. mk kotimaiselta ruuti- ja
ampumatarviketeollisuudelta tehtäviä hankintoja varten. Samalla eduskunta edellytti, että
hallitus laatii pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman ruuti- ja ampumatarviketuotannon
turvaamiseksi Suomessa. Tämän kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettiin kertomusvuoden lopulla osana materiaalipoliittista ohjelmaa.
Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska allekirjoittivat sopimuksen puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta (PTY-sopimus). Tämän valtiosopimuksen tarkoituksena on
luoda poliittiset ja oikeudelliset puitteet puolustusmateriaaliteollisuuden yhteistyön laajentamiselle niin, että pohjoismainen ja sen mukana myös kotimainen puolustusmateriaaliteollisuus säilyisi elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä. Sopimusehdoissa määritellään muun muassa huoltovarmuuden turvaamisen järjestämisestä, vientivalvontamenettelystä niin sopimuspuolten välillä kuin myös kolmansiin maihin nähden ja teollisesta yhteistyöstä (vastakaupat). Puolustushallinto on ollut myös mukana kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa työryhmässä, joka valmisteli valtioneuvoston vuonna 1995 vahvistamien huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistukset.
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Materiaalialan kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin kertomusvuonna Nato PfP:n, WEAG:n,
EU:n sekä pohjoismaisen ja kahdenvälisen yhteistyön puitteissa. Suomen ollessa WEAG:n
jäsen on järjestön kautta mahdollista osallistua sellaiseen tutkimus- ja teknologiayhteistyöhön, jota ei olisi mahdollista toteuttaa kansallisin toimenpitein. Puolustushallinto osallistui
myös EU:n jäsenvaltioiden muodostaman POLARM-työryhmän toimintaan, jossa pyritään
selvittämään edellytykset entistä tiiviimmälle puolustusmateriaalipolitiikalle ja yhteistyölle
unionin piirissä.
Kertomusvuonna Suomi hyödynsi Naton materiaalihuoltolaitoksen (NAMSA) kanssa tehtyä
puitesopimusta materiaalin varaosa- ja huoltopalveluiden hankinnoissa. Kun NAMSA tekee
jäsenmaiden varaosa- ja huoltopalveluiden hankintoja yhteishankintoina, tähän osallistumisella saavutetaan sopimushinnoissa paljousetua.
Puolustustarvikkeiden vientiä pyrittiin edistämään kansallisen ja kansainvälisen vientivalvontasäännöstön mukaisesti. Puolustushallinto osallistui PTY-sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämiin valmisteluihin vientivalvontamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi sopijapuolten kesken.
Materiaalihallinnossa on meneillään koko puolustusvoimien kannalta merkittävä materiaalisekä taloushallinnon ja hankintatoimen tietojärjestelmähanke (MAHATA), jonka varsinainen käyttöönottovaihe kohdistuu lähinnä vuosille 2003 - 2004.
Kiinteistö- ja ympäristöhallinto Puolustusministeriön, valtiovarainministeriön sekä maaja metsätalousministeriön 22.9.2000 allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti puolustushallinnon maa- ja vesialueet, pois lukien rakennetut alueet, luovutettiin 1.1.2002 alkaen
maa- ja metsätalousministeriölle ja siirrettäväksi edelleen Metsähallitukselle. Metsäomaisuuden myötä Metsähallitukselle siirtyi koko puolustusministeriön metsätoimi henkilöstöineen. Pääosa työsuhdeasuntokannasta luovutettiin valtiovarainministeriölle ja edelleen
Kruunuasunnot Oy:lle 31.12.2001. Nämä omistusjärjestelyt noudattivat valtion kiinteistöhallintouudistuksen mukaista kiinteistöstrategiaa.
Puolustusministeriön kiinteistöjärjestelyjen johtoryhmän 16.5.2001 tekemän päätöksen mukaisesti puolustushallinnon rakennettu kiinteistökanta luovutetaan valtiovarainministeriölle
ja edelleen Senaatti-kiinteistöille 1.1.2003 lukien. Eräät Tiehallinnolle, Ilmailulaitokselle ja
Suomenlinnan hoitokunnalle tulevat alueet sekä puolustusvoimille tarpeeton vaihtoomaisuus luovutetaan Kapiteeli Oy:lle niin ikään 1.1.2003 lukien.
Senaatti-kiinteistöjen kanssa sovittiin eräistä uusista rakennusinvestointien toteuttamisesta
Senaatti-kiinteistöjen hankkimalla rahoituksella.
Toimitiloja oli käytössä 3,48 miljoonaa htm2 sekä harjoitus- ym. alueita 309 000 hehtaaria.
Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta Ministeriön kansainvälisen rauhanturvaamistoiminnan keskeinen tulostavoite oli toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen valmistelemalla osallistumispolitiikka yhteistoiminnassa ulkoministeriön kanssa sekä hankkimalla
osallistumiselle tarvittavat voimavarat. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen suorituskyky ja
menestyminen operatiivisissa tehtävissä vahvisti osaltaan puolustuksemme uskottavuutta.
Rauhanturvaamistoiminnan toimeenpano- ja operaatioiden johtovastuu oli siirretty kertomusvuoden alusta lukien ministeriöstä Pääesikunnalle.
Suomi osallistui yhteensä 10 rauhanturvaamisoperaatioon toiminnan painopisteen ollessa
Balkanilla. Suomi osallistui Bosnia-Hertsegovinassa SFOR-operaatiossa siviilisotilasyhteistyöhön. Suomen pataljoonan toiminta KFOR-operaatiossa Kosovossa vakiintui.
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Lisäksi suomalaisia osallistui YK-operaatioihin Balkanilla, Kashmirissa, Kuwaitissa, Kyproksella ja Lähi-idässä sekä Etiopian ja Eritrean rajalla. Vuodesta 1982 alkaen UNIFIL
(United Nations Interim Force in Lebanon) -operaatiossa toiminut pataljoona kotiutettiin Libanonista.
Suomalaisten rauhanturvaajien kokonaisvahvuus kertomusvuoden lopussa oli 968 sotilasta.
NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support)-yhteistyössä
aloitettiin valmistelut yhteispohjoismaisen prikaatin johtamiskyvyn kehittämiseksi. Vuoden
aikana luotiin perusta yhteispohjoismaiselle joukkorekisterille ja sovittiin eri maiden välisestä vastuunjaosta prikaatin kehittämisessä. Suomi toimi NORDCAPS:n puheenjohtajamaana.
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Valtiovarainministeriö
Talous- ja finanssipolitiikka Maailmantalouden kasvu lähes pysähtyi kertomusvuonna,
kun Yhdysvalloista alkanut laskusuhdanne muuttui maailmanlaajuiseksi. Epävarmuutta lisäsi syyskuun 11 päivän terrori-isku ja sen jälkeiset tapahtumat, mikä on osaltaan siirtänyt
kansainvälisen talouden nousuodotuksia myöhemmäksi. Yleinen taantuma on heikentänyt
kasvua ja näkymiä myös Euroopassa. Yhdysvalloissa tuotannon kasvu jäi kertomusvuonna
prosenttiin, Euroopassa kasvu oli vain hieman tätä nopeampaa, ja Japanissa tuotanto supistui. Kiinassa ja Intiassa nopea kasvu jatkui lähes ennallaan, mutta maailmantalouden heikentynyt tilanne kärjisti useiden rahoitusvaikeuksissa olevien kehittyvien maiden ongelmia.
Euron kurssi suhteessa dollariin vahvistui hieman edellisvuoden pohjalukemista. Korot laskivat maailmanlaajuisesti inflaatiopaineiden hellittäessä, mitä vahvisti osaltaan raakaöljyn
maailmanmarkkinahinnan tuntuva aleneminen. Euroalueen keskimääräinen inflaatiovauhti
ylitti vain hieman 2 prosentin tavoitetason.
EU:n jäsenvaltioiden finanssipoliittinen vakautuminen pysähtyi kertomusvuonna heikentyneen talouskehityksen takia. EU-alueen julkisen talouden yhteenlaskettu rahoitusjäämä
muodostui negatiiviseksi, mihin osaltaan vaikuttivat useiden maiden veronalennuspäätökset
ja menojen lisäykset. Kasvua tukevaksi kääntynyt finanssipolitiikka perustui silti pääosin
suhdanneautomatiikkaan.
Suomessa talous kasvoi kertomusvuonna keskimääräistä eurooppalaista kehitystä hitaammin. Kasvua hidasti edellisvuosien vahvojen vientialojen tuotannon supistuminen, kotimainen kysyntä kasvoi edelleen tasaisesti. Myös vientiteollisuudessa tuotannon taso säilyi supistumisesta huolimatta korkeana ja taseet keskimäärin vahvoina, mikä luo hyvän pohjan
kasvulle maailmanmarkkinoiden alkaessa uudelleen vetää. Talouskasvun tuntuvasta hidastumisesta huolimatta työttömyys oli vuositasolla matalampi kuin edellisvuotena.
Julkisen talouden rahoitusylijäämä suhteessa kansantuotteeseen v. 2001 aleni edellisvuoden
poikkeuksellisten tekijöiden korottamalta ennätystasolta, mutta oli edelleen n. 4½ prosenttia
suhteessa kansantuotteeseen.
Valtiontalous Vuoden 2001 talousarvio jatkoi hallitusohjelman mukaisen finanssipoliittisen linjan toteuttamista. Talousarviota tarkistettiin tuloarvioiden osalta kertomusvuonna
kaksi kertaa. Tarkistukset liittyivät muun muassa tuloihin, joiden taustalla on osakekurssien
kehitys viime vuosina: kurssien voimakas nousu vuosina 1999-2000 ja sitten jyrkkä lasku
vuoden 2001 aikana. Ensimmäisessä lisätalousarviossa tuloarviota nostettiin, koska vuoden
2000 tulo- ja varallisuusveron tuotto oli arvioitua korkeampi sekä yhteisöjen ennakoiden
täydennysmaksujen kertymä arvioitua suurempi. Kolmannessa lisätalousarviossa tuloarvioita jouduttiin alentamaan lähinnä yhteisöveron osalta yritysten heikentyneen kannattavuuden
ja eräiden yritysjärjestelyjen johdosta vuodelle 2002 siirtyvien erien vuoksi. Lisätalousarvioissa määrärahat lisääntyivät noin 3 prosentilla suhteessa varsinaiseen talousarvioon. Menojen lisäyksestä puolet muodostui valtion osallistumisesta Sonera Oyj:n osakeantiin.
Vuoden 2001 kansantalouden tilinpidon mukaiseksi valtiontalouden ylijäämäksi arvioidaan
noin 2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Budjettitalouden velan vähentämiseen
budjetoitiin 13,8 mrd. markkaa, josta 1,5 mrd. markkaa käytettiin tulevien korkomenojen
vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja loput velan nettokuoletuksiin. Valtionvelan suhde kokonaistuotantoon oli kertomusvuoden lopussa noin 45 prosenttia.
Hallitus jatkoi ohjelmansa mukaisesti pitkäjänteisiä toimia työttömyyden alentamiseksi ja
työllisyysasteen nostamiseksi. Ansiotulojen verotuksen keventämisen lisäksi sekä palkan-
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saajan että yksityisen työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu alenivat.
Painottamalla verokevennyksiä pieniin ansiotuloihin hallitus helpottaa rakennetyöttömyyttä,
mikä on keskeinen tekijä myös köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Lisäksi köyhyyden ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi aloitettiin aktiivisen sosiaalipolitiikan toimenpidekokonaisuus.
Hallitus antoi maaliskuussa hallinnonaloittaiset määrärahakehykset vuosille 2002-2005.
Määrärahakehyksistä keskusteltiin eduskunnassa 9.3.2001 annetun pääministerin ilmoituksen pohjalta. Vuoden 2002 talousarvion valmistelussa toimittiin kertomusvuonna aiemmasta
poiketen siten, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät osallistuivat talousarvioesityksen
suunnitteluun jo valtiovarainministeriön ehdotuksen laatimisvaiheessa.
Kertomusvuoden keväällä valtiovarainministeriö julkaisi raportin ”Talouspolitiikan lähivuosien haasteista”, jossa valtiontaloutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Lähivuosikymmeninä ongelmaksi nousee väestön ikääntymisestä aiheutuva eläke- ja sosiaaliturvamenojen kasvu, minkä takia julkiseen sektoriin tarvitaan lähivuosina kipeästi rakenteellista ylijäämää. Osana ikääntymiseen varautumista hallitus kiirehti työttömyys- ja eläketurvauudistuksia valmistelleiden työryhmien ehdotuksia, jotka valmistuivatkin marraskuussa.
Valtion vuoden 2000 tilinpäätöksen mukaan toiminnan tuotot olivat 19,1 mrd. mk ja kulut
51,4 mrd. mk, mistä henkilöstökulut olivat 26,4 mrd. mk. Rahoitustuotot olivat 9,3 mrd. mk
ja rahoituskulut 33,7 mrd. mk, siirtotalouden tuotot 8,4 mrd. mk ja kulut 116,6 mrd. mk sekä
tuotot veroista ja pakollisista maksuista 187,0 mrd. mk.
Valtiolla oli taseessa 31.12.2000 kansallis- ja käyttöomaisuutta yhteensä noin 264,5 mrd.
mk ja vaihto- ja rahoitusomaisuutta 56,7 mrd. mk. Taseen loppusumma oli 321,2 mrd. mk.
Vierasta pääomaa oli 413,0 mrd. mk ja arvostuseriä 43,6 mrd. mk, joten valtion oma pääoma oli 135,8 mrd. mk negatiivinen.
Valtion velka väheni nimellisarvoltaan liki 10 miljardia markkaa vuonna 2001. Vuoden lopussa valtion velka oli 367 miljardia markkaa.
Verotuksen toimeenpano Vuonna 2001 jatkettiin ansiotulojen verotuksen keventämistä toteuttamalla runsaan 6,5 miljardin markan verokevennykset. Palkansaajille tämä merkitsi
keskimäärin 1,5 %-yksikön alenemaa tuloveroasteeseen. Kevennykset painottuivat pieni- ja
keskituloisiin. Vuonna 2002 toteutetaan lisäksi noin 660 miljoonan euron eli runsaan 3,9
miljardin markan kevennykset. Verojen alentaminen toteutetaan lähinnä asteikkotarkistuksin
ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korottamalla.
Eduskunnalle annettiin tonnistoverotusta koskeva lakiehdotus, jonka tavoitteena on osana
merenkulun tukitoimenpiteitä parantaa kotimaisten varustamojen kilpailuedellytyksiä ja vähentää tarvetta ulosliputuksiin. Varustamot voivat valita toiminnan tulokseen perustuvan tuloverotuksen sijasta alusten vetoisuuteen perustuvan kaavamaisen ja tasoltaan alhaisen tonnistoverotuksen.
Arvonlisäverotuksessa tärkein kotimainen hanke oli kuntien hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron palautus- ja takaisinperintäjärjestelmän uudistaminen. Tätä koskevat lainmuutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta. EU:ssa hyväksyttiin laskutussääntöjä koskeva direktiivi ja päästiin poliittiseen sopimukseen sähköisen kaupan verotukseen liittyvän eräiden
sähköisten tuotteiden verokohtelua koskevan direktiiviehdotuksen pääperiaatteista.
Valmisteverotuksessa varauduttiin autoverotuksen mahdollisiin EU-oikeudellisiin ja ympäristöpoliittisiin muutoksiin, samoin osallistuttiin romuautodirektiivin kansallisen täytäntöönpanon valmisteluun. Autoverolain muuttoautosäännöksiä tarkistettiin 11.6.2001 voi-
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maan tulleella lailla. Energia- ja ympäristöverotusta tarkastelleen kansallisen työryhmän
työn pohjalta pienvoimaloiden tukea jatkettiin lainmuutoksella. Tupakkaverotuksessa saavutettiin EU:ssa poliittinen yksimielisyys direktiivistä, joka nostaa tupakkatuotteiden minimiverotasoja yhteisössä. Valmistelussa on ollut EU:n sisämarkkinaohjelman edellyttämien alkoholi- ja tupakkatuotteiden matkustajatuontikiintiöiden muutokset. EU:n laajentumisprosessiin osallistuttiin erityisesti hakijamaiden valmisteverotukseen pyytämien siirtymäaikojen
osalta.
Verosopimusverkoston ylläpito ja kehittäminen koski erityisesti Itävallan, Makedonian,
Maltan, Marokon, Singaporen ja Vietnamin verosopimuksia. Vuoden aikana julkaistiin
myös päivitetty versio Taxation in Finland –julkaisusta.
Rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus lisääntyi kansainvälisten talousnäkymien heikentymisen vuoksi. Epävarmuus lisääntyi selvästi loppuvuodesta. Osakemarkkinat laskivat kuluneen vuoden aikana ja osakkeiden vaihto pieneni. Yleinen kurssilasku
heijastui myös sijoitusrahastotoimintaan. Pörssiyhtiöiden ulkomaisomistajien osuus supistui
hieman. Raha- ja korkomarkkinoilla näkyi selvästi yleinen korkotason lasku.
Pankkien tuloskehitys jatkui hyvänä, vaikka tulokset heikkenivätkin edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituskate kasvoi kaikilla pankkiryhmillä korkomarginaalin supistumisesta huolimatta. Korkomarginaalin aleneminen johtui markkinakorkojen kääntymisestä laskuun.
Luottotappioita pankeille kertyi hieman enemmän kuin vuonna 2000. Luotonannon maltillinen kasvu jatkui ja taloudenpitäjien rahoitusasema pysyi yleisesti vakaalla pohjalla. Rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksen jatkuminen näkyi erityisesti rahoitustoimialan rakenneja yhteistyöjärjestelyinä.
Kuluneena vuonna Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) olivat esillä erityisesti heikentyneen maailmantalouden tilanteen edellyttämät toimenpiteet. Rahasto osallistui mittaviin rahoitusjärjestelyihin Turkissa ja Argentiinassa. Lisäksi valuuttarahaston roolia vahvistettiin rahanpesun vastaisissa toimissa ja taistelussa terrorismin rahoitusta vastaan.
Maailmanpankissa korostettiin, että yksityisen sektorin toimintaympäristön parantaminen
sekä kehitysmaiden oman kapasiteetin rakentaminen ovat keskeisiä välineitä köyhyyden vähentämisessä ja kehitysmaiden integroimisessa maailmantalouteen. Keskeisiä tavoitteita
ovat myös kaikkien avunantajien tavoitteiden ja toiminnan yhdenmukaistaminen sekä nykyisten kansainvälisten organisaatioiden toiminnan tehostaminen.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin aloitteesta perustettiin kansainvälisten rahoituslaitosten yhteinen Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto, jonka tavoitteena
on tukea erityisesti Luoteis-Venäjällä ja Baltian maissa toteutettavia ympäristöinvestointeja
ja siten edistää Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman toimeenpanoa.
Kertomusvuoden aikana Suomi toimi puheenjohtajana Pohjoismaiden ministerineuvostossa.
Pohjoismaiden talous- ja valtiovarainministerit kokoontuivat kolmesti. Suomen kaudella
käynnistettiin yhteispohjoismainen selvitys, jossa tarkastellaan väestön ikääntymisestä aiheutuvaa rasitusta julkiselle taloudelle.
Pohjoismaiden investointipankki, jonka perustamisesta kertomusvuonna tuli kuluneeksi 25
vuotta, oli näkyvästi esillä Pohjoismaiden talous- ja valtiovarainministereiden keskusteluissa. Pankin roolia pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden toimeenpanossa korostettiin ja pidettiin tärkeänä.
Markkinoilta saatavissa olleiden lentoyhtiöiden vastuuvakuutusten tultua irtisanotuiksi
syyskuun 11. päivän terrori-iskun seurauksena sovittiin lentoliikenteen jatkuvuuden turvaa-
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miseksi EU:n puitteissa tilapäisestä kuukauden kerrallaan voimassa olevasta maksullisesta
valtiontakuujärjestelmästä. Eduskunta valtuutti valtioneuvoston myöntämään valtiontakuita
suomalaisille lentoyhtiöille niiden kolmansille osapuolille sota- ja terrorismiriskitilanteissa
aiheuttamista vahingoista. Valtuudet ovat voimassa 31.3.2002 saakka.
Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka Valtioneuvosto teki 30.8.2001 periaatepäätöksen valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Se linjasi valtion toimintayksiköille yhteistä arvoperustaa ja toimintakulttuuria sekä asetti kehittämistavoitteet. Lähtökohtana on näkemys
valtionhallinnon laajasta ja moninaisesta tehtäväkentästä sekä niiden hyvästä hoitamisesta
muuttuvissa olosuhteissa. Keskeistä on aktiivinen sopeutuminen toimintaympäristön globaaliin muutokseen, talouden ja tietoyhteiskunnan kehitykseen ja ennen kaikkea väestö- ja ikärakenteen mittavaan muutokseen. Menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa työvoimasta valtion on huolehdittava yleisestä kuvastaan työnantajana, tehtävien houkuttelevuudesta sekä
kannustavien palkkausperusteiden ja –järjestelmien kehittämisestä. Siihen liittyy myös huolehtiminen henkilöstövoimavarojen lisäksi jokaisesta yksilöstä sekä kannustavasta työilmapiiristä ja ammattimaisesta johtamisesta.
Periaatepäätöksessä korostetaan henkilöstöpolitiikan asemaa osana hallinnon toimintaa ja
määritetään eri toimijoiden vastuut henkilöstöpolitiikan toteutuksessa ja seurannassa. Päätöksen pohjalta on valmisteltu valtion yhteisen työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan toimintasuunnitelma lähivuosille, mikä ohjaa Valtion työmarkkinalaitoksen toimintaa ja sen kehittämistä. Päätöstä on valmisteltu ja se toteutetaan läheisessä yhteistyössä työmarkkinalaitoksen ja valtion toimintayksiköiden kesken. Valtion työmarkkinalaitoksen toimintatapaan kuuluu myös toimivat ja luottamukselliset suhteet valtiosektorin henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Luonnosta periaatepäätökseksi käsiteltiin myös keskushallinnon uudistamisen ministerityöryhmässä ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä.
Periaatepäätöksellä arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia valtion arvostukseen ja kilpailukykyyn työnantajana sekä toimintayksiköiden henkilöstöpolitiikkaan ja –
johtamiseen, ja siten koko hallinnon toiminta- ja palvelukykyyn. Sillä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia, vaan mahdolliset menojen lisäykset ratkaistaan erikseen talousarviomenettelyn yhteydessä. Valtioneuvosto on sitoutunut arvioimaan päätöksensä toteutumista vuonna 2004.
Hallinnon kehittäminen Kertomusvuonna jatkettiin valtion keskushallinnon uudistamistyötä tavoitteena vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa, terävöittää ministeriöiden asemaa hallinnonalansa johtajina sekä vahvistaa kansalaisten hallintoa kohtaan tuntemaa luottamusta. Hallitus sopi vuosille 2000-2003 ajoittuvan keskushallinnon uudistamistyön käynnistämisestä iltakoulussaan 24.5.2000.Useista osahankkeista koostuvaa hankekokonaisuutta
on ohjannut ministerityöryhmä. Ministerityöryhmän esittämät ensimmäiset keskushallinnon
uudistamista koskevat suositukset hallitus hyväksyi iltakoulukäsittelyssä 20.6.2001. Kertomusvuonna asetettiin myös suositusten toimeenpanohankkeita kehysmenettelyn ja hallitusohjelman koordinoimiseksi, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ministeriöiden tulosohjausroolin terävöittämiseksi.
Kansallisessa palvelu- ja laatuhankkeessa edistettiin EU:n suositteleman Euroopan laatupalkintomallin käyttöä ja palvelusitoumusten tekoa valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö
asetti kaksivuotisen hankkeen vuonna 2000. Kertomusvuonna käynnistettiin myös hanke
kehittämään vuosittain toistettavaa julkisten palvelujen laadun kehitystä mittaavaa barometriä. Valtion viranomaisten yhteistyöfoorumissa edistettiin ja tuettiin vaativien sähköisten
asiointipalvelujen taloudellista kehittämistä. Foorumin toimesta valmisteltiin kertomusvuonna hallinnon sähköisen asiointipalvelun viitearkkitehtuuri. Julkishallinnon verkkopalveluita kokoavan Suomi-fi. portaalin kehittämistä jatkettiin.
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Kertomusvuonna jatkettiin valtioneuvoston keväällä 2000 valtionhallinnon tietohallinnon
kehittämisestä antaman periaatepäätöksen toimeenpanoa. Valtioneuvoston asettama valtion
tietohallinnon johtoryhmä seurasi tietohallinnon kehittymistä sekä teki kehittämistä koskevia ehdotuksia ja aloitteita. Valtiovarainministeriön asettama tietoturvallisuuden johtoryhmä
laati ohjeita ja suosituksia valtionhallinnon tietoturvallisuuden edistämiseksi. Kertomusvuonna valmisteltiin valtioneuvoston tietohallintoyksikön perustamisen edellyttämät toimenpiteet. Vuoden 2002 alussa valtiovarainministeriön yhteydessä toimintansa aloittavan
yksikön tarkoituksena on tehostaa valtioneuvoston tietojohtamista ja siihen kootaan valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön tietohallintotehtäviä. Valtioneuvoston asettama tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta antoi 20.6.2001 hallitukselle vuotuisen raporttinsa Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä ja sen tilasta.
Ministeriöt ja virastot osallistuivat hankeyhteistyöhön ja julkisen hallinnon toimivuuden
vahvistamiseen EU:n hakijamaissa ja Suomen lähialueilla. Kertomusvuonna oli käynnissä n.
30 Twinning-hanketta, joista suurin osa kohdistui lähialueille.
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Koulutus- ja tiedepolitiikka Yleissivistävä koulutus Kuntien velvollisuus järjestää esiopetus alueellaan asuville lapsille tuli voimaan 1.8.2001. Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin. Selvitys oppivelvollisuusiän alentamisedellytyksistä valmistui:
oppivelvollisuusikää ei alenneta vuodesta 2003 lukien, vaan tilannetta arvioidaan uudelleen
esiopetuksesta saatujen kokemusten jälkeen.
Perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annettiin 1.8.2002 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus. Perusopetuksen tuntijaossa opetustuntien kokonaismäärä säilyy
entisen suuruisena. Äidinkieleen ja kirjallisuuteen lisätään kaksi vuosiviikkotuntia, matematiikkaan yksi vuosiviikkotunti sekä historiaan ja yhteiskuntaoppiin yksi vuosiviikkotunti.
Uutta oppiainetta, terveystietoa opetetaan integroidusti vuosiluokilla 1-6 ja kolme vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 7-9. Valinnaisaineiden vähimmäistuntimäärä on 13 vuosiviikkotuntia.
Ylioppilastutkinnon rakenteesta ja keskeisestä sisällöstä sekä mahdollisuudesta tutkinnon
järjestämiseen kokeilutarkoituksessa poikkeavalla tavalla annettiin hallituksen esitys.
Koulutuksen arvioinnin kehittämiseen ja siitä saatujen tulosten hyödyntämiseen kiinnitettiin
erityistä huomiota. OECD:n koulutuksen arviointitutkimuksessa todettiin, että suomalaisnuorten lukutaito on OECD-maiden paras sekä matematiikan ja luonnontieteiden taidot kansainvälistä huippua.
Ammatillinen koulutus Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen on toteutettu vaiheittain vuosien 1999-2001 aikana siten, että viimeisimmät uudistetut ammatilliset perustutkinnot otettiin käyttöön 1.8.2001. Työssäoppimisen tukiohjelmaa jatkettiin opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutuksella, tiedotuksen tehostamisella ja laajalla pilottikokeilutoiminnalla. Erityisopetuksen valtakunnallisen strategiasuunnitelman valmistelua jatkettiin ja se valmistuu vuoden 2002 alkupuolella.
Oppisopimuskoulutusta kehitettiin vaihtoehtoisena toisen asteen ammatillisen koulutuksen
väylänä sekä työelämässä toimivan henkilöstön ammatillisen lisäkoulutuksen muotona. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista lisäkoulutusta laajennettiin siten, että
opiskelijoiden enimmäismäärä oli kertomusvuonna 16 000.
Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilua koskeva lainsäädäntö
vahvistettiin 1.1.2002-31.7.2005 väliseksi ajaksi. Kokeilu toteutetaan hallinnon ja kaupan
alalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan alalla 300 vuotuisen aloituspaikan laajuisena.
Se suunnataan erityisesti pk-sektorin, hyvinvointipalveluiden sekä tekniikan erityisalueiden
henkilöstön ja työelämän osaamisen kehittämiseen.
Ammattikorkeakoulujen roolia alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämisessä vahvistettiin kehittämällä koulutustarjontaa ja vahvistamalla tutkimus- ja kehitystyön asemaa. Tutkimus- ja kehitystyön perusedellytysten luomiseen suunnattiin voimavaroja ja keväällä valittiin ensimmäiset ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutusten huippuyksiköt.
Ammattikorkeakoulujen kansainvälinen arviointi otettiin OECD:n koulutuskomitean ohjelmaan. Myös ammattikorkeakoululainsäädännön uudistaminen käynnistettiin ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamisen valmistelut jatkuivat.
Yliopistot Korkeakoulujen kehittämislakia muutettiin siten, että yliopistojen perusrahoituksen määrärahat nousevat yleisten kustannusvaikutusten lisäksi asteittain vähintään 90 milj.
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euroa vuoteen 2004 mennessä. Kehittämislaki on voimassa vuosina 2002-2005. Yliopistojen
toimintamenot lisääntyivät kertomusvuonna yhteensä 403 milj. markkaa.
Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmä selvitti korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen alueellista peittävyyttä ja kehittämistarpeita ja laati ehdotuksen alueellisen toiminnan toimenpideohjelmaksi vuoteen 2006 saakka. Ulkopuolisen rahoituksen valvontaa ja
hallintoa selvittänyt työryhmä esitti yliopistoille mm. ulkoisen toiminnan strategioiden kehittämistä sekä ohjeiden ja menettelytapojen tarkistamista.
Opintojen kulkuun kiinnitettiin yliopistoissa erityistä huomiota ja yliopistot laativat perustutkintoja ja -opetusta koskevat kehittämisstrategiansa. Opettajien perus-, pätevöittämis- ja
täydennyskoulutuksen määrällisen ja sisällöllisen kehittämisen ohjelmaa jatkettiin. Yliopistojen lääkärikoulututusta laajennettiin 70:llä aloituspaikalla.
Korkeakoulutuksen kansainväliselle toiminnalle valmistui vuoteen 2010 ulottuva strategia,
jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Aikuiskoulutus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus siirtyi laskennallisen valtionosuusjärjestelmän piiriin 1.1.2001 voimaantulleella lailla. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta
lisättiin vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjille suunnatulla 100 milj. markan valtionavustuksella. Poriin perustettiin ammattilentäjiä kouluttava ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka toiminta käynnistyy 1.1.2002.
Opetusministeriö asetti parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän selvittämään aikuiskoulutuksen koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista sekä rahoitusta.
Työryhmän määräaika päättyy 31.1.2002. Työryhmän väliraportin ehdotukset otettiin huomioon valtion vuoden 2002 talousarvion valmistelussa.
Suomi osallistui OECD:n kansainväliseen aikuiskoulutuspolitiikan arviointiin. Vuoden 2001
aikana valmistuivat kansalliset arvioinnit näyttötutkintojärjestelmästä ja kansanopistoista.
Opintosetelikokeilu käynnistyi viidessä kunnassa ja sitä on tarkoitus laajentaa vuonna 2002.
Kokeilulla pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia hankkia koulutusta tietoyhteiskunnan perustaitojen saavuttamiseksi.
Tiedepolitiikka Julkisen tutkimuspanostuksen kehittämistä jatkettiin. Opetusministeriön
osuus valtion talousarvion tutkimusrahoituksesta oli hallinnonaloista suurin, 41 %. Suomen
Akatemian tutkimusmäärärahojen myöntämisvaltuuden 135 milj. markan lisäyksellä laajennettiin huippuyksikköjärjestelmää ja katettiin tutkimushankkeiden yleiskustannuksia. Akatemia valitsi uuteen huippuyksikköohjelmaan 16 uutta yksikköä vuosille 2002 - 2007.
Tutkimusrahoitusta suunnattiin tietoteollisuuteen, bioteknologiaan ja tietointensiivisen yritystoiminnan kannalta keskeisille aloille. Tutkimuksen hyödyntämistä tehostettiin edistämällä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Tutkijakoulujärjestelmää vahvistettiin;
vuoden 2002 talousarvion 35,7 milj. euron lisärahoituksella päätettiin käynnistää 15 uutta ja
laajentaa 55 aiemmin aloittanutta tutkijakoulua. Laadullista arviointia tutkimusrahoituksen
ohjauksessa lisättiin.
Toiminnan seurantaa kehitettiin toteuttamalla tiede- ja teknologiahallinnon yhteinen tilastoja
ja tietolähteitä sisältävä www-tietopalvelu. Tieteellisen tiedon saattamista yleistajuiseen muotoon edistettiin mm. osoittamalla lisäresursseja tiedonjulkistamiseen, jakamalla tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ja Suomen tiedepalkinto 2001.
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Opintotuki Opintolainan ja korkoavustuksen myöntämisen ehtoihin valmisteltiin muutoksia
valtion maksettavaksi takauksen perusteella tulevien opintolainojen määrän pienentämiseksi. Opintotuen kannustavuuden lisäämistä selvittämään asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä
on myös selvittää enimmäistukiajan pidentämisen edellytyksiä 180 opintoviikon laajuisten
tutkintojen osalta ja edellytyksiä joustavoittaa opintolainan myöntämistä.
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka Sisältötuotantohanke Opetusministeriö on hallitusohjelman mukaisesti luonut edellytyksiä sisältötuotannon kehittämiselle mm. kartoittamalla sisältöteollisuuden tilaa Suomessa, priorisoimalla kulttuuriperinnön digitointiin liittyviä kysymyksiä, tukemalla toimialan pilottihankkeita, järjestämällä alan koulutusta sekä
toimimalla yhteistyössä muiden ministeriöiden ja yksityisen sektorin kanssa.
Taide- ja kulttuuriperintö Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman valmistelua varten asetettiin
toimikunta ja taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan
(Taisto II) seurantaa varten työryhmä.
Valokuvataiteen ja sarjakuvataiteen kehittämistä koskevat selvitykset valmistuivat. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, Valtioneuvoston muotoilupolitiikkaa koskevan
periaatepäätöksen, Kirjan asemaa koskevan selvityksen ja Nukketeatteriselvityksen pohjalta
jatkettiin esitysten toimeenpanoa.
Lain ulkopuolisten ja lain piirissä olevien teattereiden toimintaedellytyksiä parannettiin kasvattamalla toimintamäärärahoja. Lain ulkopuolisten teattereiden toimintaa ja taloutta selvittämään asetettiin selvitysmies. Suomen Kansallisoopperan eläkesäätiön ulkopuolella olevien
laulajien ja tanssijoiden lisäeläketurvakysymys ratkaistiin.
Opetusministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi luonnoksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi valtion museotoimen hallinnon uudistamisesta. Työryhmä esityksen mukaan
museoiden ylläpitotehtävät erotetaan nykyisestä Museovirastosta, jolle jäisi hallinnollisten
tehtävien lisäksi kehittämis- ja koordinointitehtäviä sekä kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä. Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvien tehtävien hoitamista varten luotaisiin Museoviraston alueellisten toimipisteiden verkosto. Taidemuseoiden asemaa
koskenut selvitys valmistui.
UNESCOn Maailmanperintökomitean 25. istunto pidettiin Suomessa. Suomen puheenjohtajuuskaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa toteutettiin puheenjohtajuuskautta varten
laadittu kulttuuripoliittinen työsuunnitelma. Keskeisiä hankkeita olivat mm. laaja monikulttuurisuutta koskeva konferenssi, pohjoismaisen multimediarahastohankkeen selvitysten
käynnistäminen sekä lähialueyhteisöseminaarit Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kanssa.
Suomen pj-kaudella vietiin päätöksen Pohjoismaiden kulttuurirahaston sääntöuudistus, joka
vahvistaa rahaston itsenäistä asemaa ja parantaa sen toimintamahdollisuuksia.
Viestintäkulttuuri Kirjastopoliittinen työryhmä luovutti mietintönsä 9.3.2001 ja sen ehdotusten arviointi ja toteuttaminen aloitettiin. Suomen yleisten kirjastojen käyttöön hankittiin yhteislisenssillä Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämät Linnea-tietokannat.
Hämeenlinnassa järjestettiin elokuussa neljäs pohjoismainen lasten leikkiä käsittelevä seminaari. Novgorodissa järjestettiin marraskuussa toinen Suomen ja Luoteis-Venäjän kulttuurisen ulottuvuuden toimeenpanoa edistävä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi.
Lastenelokuvan aseman parantamista selvittänyt työryhmä luovutti joulukuussa Lastenelokuvan kehittämisohjelman 2002-2005. Kehittämisohjelman toimenpide-ehdotusten arviointi
ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi vuoden 2002 alussa.
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Tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyen Euroopan unionissa annettiin kaksi uutta tekijänoikeuksia harmonisoivaa direktiiviä. Tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin
(22.5.2001; 2001/29/EY) edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön on saatettava
voimaan viimeistään 21.12.2002. Taideteosten jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivin
(27.9.2001; 2001/84/EY) edellyttämät lainmuutokset on saatettava voimaan 1.1.2006 mennessä.
Liikunta Ministeriö myönsi valtionavustusta 129 valtakunnalliselle liikuntajärjestölle 151,8
milj. markkaa. Jatkettiin lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehittämistä painopisteenä lasten
liikunnallinen iltapäivätoiminta. Paikallistuen tavoitteena on vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä ja lisätä lasten päivittäistä liikuntaa. Hakemuksia saapui 1030, joista 759 hanketta sai
tukea. Lääninhallitusten kautta jaettiin paikallisille hankkeille 6,5 milj. markkaa.
Opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen terveyttä edistävän liikunnan ohjelma "Kunnossa kaiken ikää" tuki yhteensä 147 hanketta 3,1 milj. markalla. Tuetuista hankkeista oli uusia hakijoita 71 ja niiden osuus kokonaistuesta oli noin 1 milj. markkaa.
Erityisryhmien liikunnan laaja arviointi valmistui ja raportti julkaistaan vuoden 2002 aikana.
Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmistui terveyttä edistävän liikunnan
kehittämisohjelma, jota ryhdytään toteuttamaan vuonna 2002.
Liikunnan koulutuskeskuksissa toteutettiin noin 250 000 opiskelijavuorokautta ja 47 000
opiskelijapäivää. Jatkettiin urheiluopistojen kansainvälistymisstrategian valmistelua. Liikuntapaikkojen rakentamis- ja kehittämisavustuksilla tuettiin erityisesti uimahallien peruskorjauksia ja lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Opetusministeriö myönsi avustuksina liikuntapaikkarakentamiseen 57,1 milj. markkaa ja liikuntapaikkarakentamista koskeviin kehittämishankkeisiin 3 milj. markkaa.
Kymmenelle talvilajeissa menestyneelle veteraanille myönnettiin 100 000 markan Pro Urheilu palkinto ja kuudelle moottoriurheilussa ja joukkuepeleissä kunnostautuneelle veteraaniurheilijalle Pro Urheilu -mitali. Valtion veroton urheilija-apuraha myönnettiin 49:lle urheilijalle.
Lahden dopingskandaalin seurauksena uudistettiin kansallinen dopingvalvonta. Vuoden lopussa aloitti uusi, itsenäinen Suomen Antidopingtoimikunta ry. Lisäksi maailmanlaajuisena
pilottiprojektina käynnistettiin internetpohjaisen antidopingpassin valmistelu. Sen on tarkoitus olla valmis Salt lake Cityn talviolympialaisiin mennessä.
Suomi toimi aktiivisesti World Anti-Doping Agency:n (WADA) toiminnan vakiinnuttamiseksi osallistumalla sen hallituksen, hallintoneuvoston ja eri alakomiteoiden työskentelyyn.
Suomi allekirjoitti International Anti-Doping Arrangement (IADA) -sopimuksen vuosille
2001-2006. Kertomusvuonna järjestettiin ensimmäinen pohjoismaisbalttilainen urheiluministerikokous sekä Euroopan neuvoston SPRINT -ohjelmaan kuulunut seminaari lasten,
nuorten ja naisten suojelusta urheilussa.
Nuorisotoimi Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tuettiin noin 230 nuorten työpajaa yhteensä 23,3 milj. markalla. Koululaisten iltapäivätoimintaa (10-15-vuotiaat) tuettiin 2,5 milj.
markalla. Tukea sai 300 iltapäiväkerhoa. Opetusministeriö asetti koululaisten iltapäivä- ja
aamupäivätoimintaa kehittävän työryhmän, jossa on myös sosiaali- ja terveysministeriön
edustus. Ennaltaehkäisevään huumetyöhön myönnettiin 2,3 milj. markkaa 18 nuorten työpajoissa ja valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa toteutettavalle hankkeelle. Nuorisotutkimusverkoston kautta tuettiin 3,2 milj. markalla 20 tutkimushanketta ja 2 erillisselvitystä, joista
useiden teema liittyi syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorten monipuolista harrastustoimintaa tukeva kansainvälinen Avartti -toimintaohjelma jatkui 16 paikkakunnalla ja kohdentui myös
syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin.
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Maakunnallisesti toteutettiin 16 nuorisopoliittisen seminaarin sarja kuntien päättäjille. Tilaisuuksissa esiteltiin laajasti nuorten elinoloja mm. nuorten alueellistettujen elinoloindikaattorien avulla. EU:n komissio antoi marraskuussa nuorisopoliittisen valkoisen kirjan, jonka
kansallista käsittelyä jatketaan. Syyskuussa järjestettiin Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen liittyen nuorisopolitiikkaa ja sen rakenteita käsittelevä kansainvälinen kokous Rovaniemellä.
Kirkollisasiat Uskonnonvapauskomitean mietinnöstä saaduista lausunnoista valmistui
syyskuussa yhteenveto. Hallituksen esitys uudeksi uskonnonvapauslaiksi ja hautaustoimilaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2002.
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Maa- ja metsätalousministeriö
Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevat rahoituskauden 2000-2006 ohjelmat saatiin
kaikilta osin käyntiin vuonna 2001. Vuosiin 2002-2003 ajoittuu EU:n maatalouspolitiikan
keskeisten sektorien välitarkastelu, joka todennäköisesti johtaa uudistuksiin. Niiden sisältöön vaikuttavat jo sovittujen tarkastelujen ja yleisen markkinatilanteen lisäksi
budjettirajoitteet, WTO-neuvottelut ja EU:n laajentumiskysymys.
Eläin- ja kasvinterveyteen, elintarviketurvallisuuteen ja maatalouden tuotantopanoksiin (rehut, kasvien lisäysaineistot, lannoitteet, torjunta-aineet) liittyvää laatua ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja valvontaa kehitettiin. Uutta Elintarvikevirastoa ja Eläinlääkintä- ja
elintarviketutkimuslaitosta sekä maataloudellista tutkimusta koskevat organisaatiomuutokset
tulivat voimaan 1.3.2001.
Maa- ja puutarhatalous ja maaseutu Hallitus hyväksyi marraskuussa 2001 maatalouspolitiikan strategiset toimintalinjat ja toimenpide-esitykset vuosille 2000-2010. Strategiassa on
määritelty mm. Suomen tavoitteet Agenda 2000:n välitarkistuksille ja Etelä-Suomen tukijärjestelmälle, jonka jatkoa tarkastellaan komission kanssa vuonna 2003.
Agenda 2000-ratkaisussa sovittua peltokasvien ja naudanlihan markkinajärjestelyn uudistusta jatkettiin, kun peltokasvien interventiohintojen laskun toinen 7,5 %:n alennus toteutettiin
ja naudanlihan interventiohintaa laskettiin noin 7 %. Hintojen laskusta aiheutuvia tulonmenetyksiä korvataan suorien tukien korotuksilla. CAP-tukea maksettiin yhteensä noin 2,6
mrd. mk.
Hallitusohjelman mukaisesti EU:n maaseudun kehittämisasetusta hyödynnetään täysimääräisesti. Suomessa on kolme EU:n osaksi rahoittamaa maaseudun kehittämisohjelmaa: horisontaalinen, alueellinen ja Ahvenanmaan ohjelma. Horisontaaliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvään maatalouden ympäristötukijärjestelmään osoitettiin lisätalousarviossa 75 milj. mk lisärahoitusta, koska järjestelmä toteutuu alun perin arvioitua laajempana.
Ympäristötukeen on vuosina 2000-2001 sitoutunut noin 91 % viljelijöistä ja 96 % peltoalasta. Lisärahoituksen myöhäisen vahvistumisen johdosta suuri osa siitä siirtyy käytettäväksi
vuonna 2002. Ympäristötukea maksettiin yhteensä noin 1,7 mrd. mk. Luonnonhaittakorvausta maksettiin vajaat 2,5 mrd. mk.
Vuonna 1999 neuvoteltu liittymissopimuksen 141 artiklaan perustuva Etelä-Suomen kansallisen tuen järjestelmä sekä kasvinviljelyn kansallisen tuen ja pohjoisen tuen järjestelmät jatkuivat pääosin aiemmassa muodossa. Kansallisia tukia maksettiin vuonna 2001 noin
3,4 mrd. mk. Kansallisia tukia koskeva lainsäädäntö uudistettiin. Tuleviin tukineuvotteluihin
valmistautuminen aloitettiin.
Kertomusvuonna maa- ja puutarhatalouden viljelijätukia maksettiin yhteensä noin
10,1 mrd. mk, josta EU:n osuus oli noin 4,1 mrd. mk. Maatalouden interventiorahaston
kautta ohjattiin markkinoihin vaikuttavia tukia lähinnä elintarviketeollisuudelle yhteensä
596 milj. mk eli viidennes edellisvuotta vähemmän.
Alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien rahoitus käynnistyi vuoden 2001 alkupuolella.
Komissio hyväksyi Suomen maaseudun uuden yhteisöaloitteen eli LEADER+-ohjelman
maaliskuussa. Sen sekä vastaavan kokonaan kansallisen POMO+ -ohjelman samoin kuin
alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) ja tavoite 1-alueilla toimivien toimintaryhmien työ käynnistyi syksyllä. Vuonna 2001 suoritettiin loppuun edellisellä rahastokaudella käynnistetyt tavoite 5b- ja 6-ohjelmien ja LEADER II-yhteisöaloitteen kehittämis- ja
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yrityshankkeiden maksatukset. Erilaisilla maaseudun kehittämistoimilla arvioidaan edellisellä kaudella luodun yli 7 000 uutta tai korvaavaa työpaikkaa.
Edelliseltä vuodelta siirtyi käsiteltäväksi noin 6 000 maatalouden rahoitustukihakemusta ja
vuonna 2001 jätettiin noin 12 000 uutta hakemusta. Vaikka maaseutuelinkeinojen
korkotukilainojen myöntämisvaltuutta lisättiin 100 milj. markalla, siirtyi osa hakemuksista
(n. 5 800 kpl) käsiteltäväksi vuonna 2002 varojen riittämättömyyden johdosta. Rahoitustukea myönnettiin noin 12 500 maatilatalouden investointiin. Kappalemääräisesti eniten tukea
myönnettiin maanostoihin, perusparannuksiin, ympäristönsuojeluhankkeisiin ja tilanpidon
aloittamiseen. Korkotukilainoja myönnettiin yhteensä noin 997 milj. mk, valtionlainoja noin
925 milj. mk ja avustuksia noin 434 milj. mk.
Kokonaan kansallisesti rahoitettavan 3-vuotisen luopumistukijärjestelmän piiriin tuli vuonna
2001 vain 611 tilaa ja vuosina 2000-2001 yhteensä 848 maatilaa, eli selvästi ennakoitua vähemmän. Järjestelmän jatkamisesta vuoden 2003 jälkeen tehtiin esitys.
Vuonna 1999 valmistuneen Suomen elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseen on
osallistunut ja sitoutunut koko elintarvikeketju. Vuonna 2001 toteutettiin erityisesti nuorille
suunnattu laatukampanja ja jatkettiin mm. viljelijöiden laatukoulutusta. Tavoitteena on, että
koko elintarvikeketju on systemaattisen laatutyön piirissä vuoteen 2006 mennessä.
Luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämisstrategia valmistui. Jatkotyönä selvitetään
tarkemmin luonnonmukaisen tuotannon tutkimustarpeita ja valvontaa.
Elintarvikkeet ja terveys EU:ssa oli käsiteltävänä useita suuria hankkeita, joiden valmisteluun osallistuttiin. Näitä olivat esim. elintarvike- ja rehuturvallisuutta (mukaan lukien geenitekniikalla muutetut tuotteet) koskevan Valkoisen Kirjan mukaiset hankkeet sekä eläintauteja ja eläinsuojelua koskeva lainsäädäntö. EU:n kasvinterveys- ja lannoitesäädösten uudistaminen alkoi.
BSE-taudin ennaltaehkäisyä toteutettiin tarvittavilla lainsäädäntömuutoksilla sekä EU:n
edellyttämien toimenpiteiden suunnitelmallisella valvonnalla. Vuonna 2001 tutkittiin noin
28 000 nautaa BSE:n varalta. Ensimmäinen BSE-tautitapaus todettiin joulukuussa 2001.
BSE-näytteenottoa laajennettiin välittömästi kattamaan kaikki yli 30 kuukauden ikäiset naudat. Käynnistettiin itsestään kuolleiden nautojen keskitetty keräily. Toteutettiin suu- ja sorkkataudin leviämistä ehkäisevät toimenpiteet Britannian epidemian johdosta. Tuotantoeläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän toiminta aloitettiin. Eläinten hyvinvointia koskevien säännösten noudattamisen valvomiseksi tehtiin EY:n eläinsuojelutarkastuksia
sikaloihin, kanaloihin, vasikkakasvattamoihin, turkistarhoille ja eläinkuljetuksiin. Eläinlääkinnällisiä rajatarkastusasemia arvioitiin EU:n vaatimusten valossa. Tiedotusta, neuvontaa ja
koulutusta jatkettiin kattavasti.
Kasvinterveys ja rehuvalmisteiden hygieeninen taso säilyivät hyvinä. Korkealaatuisten siementen ja taimiaineiston sekä turvallisten ja tehokkaiden torjunta-aineiden saatavuus varmistettiin. Kylvösiemensektorin toimintaohjelma siementuotannon kehittämiseksi valmistui.
Lannoitteiden raskasmetallipitoisuudet pysyivät alhaisina. Maatalouden bio- ja geenitekniikkastrategian laajentaminen koko ministeriön toimialalle aloitettiin.
Kuntien elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointia jatkettiin ja ryhdyttiin tarvittaviin toimiin. Salmonella- ja vierasainevalvontaohjelmien tulokset osoittivat odotetusti suomalaisten
elintarvikkeiden alhaisen saastumistason. Eläinlääkkeiden hallitun käytön edistämiseksi valvontaa tehostettiin.
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Ministeriö toimi edelleen aktiivisesti sektorin kansainvälisissä järjestöissä. Yhteistyötä Venäjän kanssa jatkettiin erityisesti raivotaudin vastustamiseksi itärajalla.
Valmisteltiin eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaa koskevat säädökset. Lautakunta
aloittaa toimintansa 1.3.2002.
Metsätalous Hallitus toteutti hallitusohjelman mukaisesti Kansallinen metsäohjelma
2010:tä. Kestävän metsätalouden rahoitusta koskevia säädöksiä uudistettiin kertomusvuoden
aikana. Metsänhoito- ja metsänparannustöiden, erityisesti nuoren metsän hoidon, suoritemäärät kohosivat. Alueellisten metsäohjelmien päivitykset valmistuivat vuoden 2001 alkupuolella. Ministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot toimimaan metsäkeskusten tukena lähinnä alueellisten metsäohjelmien toteutuksessa ja seurannassa. Metsäohjelman toteutus- ja
seurantasuunnitelman 1.1.2000-31.3.2002 yli 30 hanketta toteutettiin eri ministeriöiden hallinnonaloilla ja yksityisellä sektorilla.
Päättyneen tuloksekkaan Puun Aika -kampanjan jatkoksi hallitus käynnisti 2.3.2001 yhdessä
alan yritystoiminnan kanssa PuuEurooppa -kampanjan vuosiksi 2001-2005. Tavoitteena on
edistää puun mekaanista käyttöä Euroopassa, lisätä puutuotteiden vientiä ja turvata jo saavutetut tulokset Suomessa. Kampanjaorganisaatio on kehitellyt pitkälle ideaa EU:n puurakentamisen edistämisohjelmasta. Kertomusvuonna metsäsektorille, erityisesti sahaukseen tuli
taantuma, joka jäänee kohtuullisen lieväksi ja lyhytkestoiseksi.
YK:n yleiskokouksen perustama YK:n metsäfoorumi aloitti toimintansa pitämällä perustamiskokouksensa helmikuussa sekä ensimmäisen varsinaisen kokouksensa kesäkuussa, jolloin uudelle elimelle laadittiin työohjelma sekä toimintasuunnitelma viidelle vuodelle. Metsäfoorumin tärkein tehtävä on koordinoida eri toimijatahojen, kuten esimerkiksi YK:n alaisten järjestöjen, sopimussihteeristöjen sekä Maailmanpankin työskentelyä metsäkysymyksissä. Metsät olivat keskeisesti esillä myös Kioton pöytäkirjan edellyttämässä seurantatyössä
kesällä Bonnissa sekä syksyllä Marrakeshissä pidetyissä kokouksissa. Marraskuussa Montrealissa pidetyssä biodiversiteettisopimuksen tieteellisteknisessä kokouksessa keskusteltiin
mahdollisesta tulevasta metsätyöohjelmasta. Keskustelu työnjaosta metsäfoorumin sekä
biodiversiteettisopimuksen välillä metsäkysymyksissä alkoi vuoden aikana ja jatkuu vilkkaana vuonna 2002. Luoteis-Venäjän metsäohjelman toinen vaihe alkoi vuonna 2002. Ohjelmassa pyritään keskittymään muutamaan suurempaan projektiin.
Metsähallitus saavutti eduskunnan ja maa- ja metsätalousministeriön sille asettamat palveluja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoitteet. Metsähallituksen voitto oli 401,9 milj. mk
(ennakkoarvio, tavoite 377,0 milj. mk) ja tulos ilman kiinteän omaisuuden myyntivoittoja
oli 327,6 milj. mk (ennakkoarvio, tavoite 332,0 milj. mk). Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olleista luonnonsuojelualueista pääosa siirrettiin Metsähallituksen hallintaan 1.1.2002
lukien. Metsäntutkimuslaitoksen kaikkien yhdeksän tutkimusyksikön kehittämistä jatketaan.
Kala-, riista- ja porotalous Elinkeinokalatalouteen ja vesiviljelyyn liittyviä toimia ja tehtäviä toteutettiin yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti. Kalastusneuvosto päätti
joulukuussa kiintiöityjen kalakantojen suurimmat sallitut saaliit vuodelle 2002. Itämeren
osalta kiintiöt perustuvat Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suosituksiin. Suomen
osalta silakan, Suomenlahden lohen sekä turskan kiintiöt pienenivät, mutta kilohailikiintiö
kasvoi.
Ministeriö ja työvoima- ja elinkeinokeskukset toteuttivat elinkeinokalatalouden rakenneohjelmaa ja tavoite 1-ohjelmien kalatalousosia sekä kalastuksen valvonnan edellyttämät toimet. Toteutettiin saaliskiintiöiden seurantaa ja tarvittavat toimet niiden riittävyyden varmis-
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tamiseksi. Ministeriö rahoitti tutkimuksen hylkeenkestävien lohirysien kokeilemiseksi ja
vapautettujen lohien eloonjäännistä.
Kansalaisille järjestettiin mahdollisuus liittyä eri tavoin kalastuksenhoitomaksurekisteriin ja
rekisterissä oleville henkilöille suunnattuja, maksujen suorittamisen helpottamiseen tähtääviä palveluita kehitettiin. Lisäksi kansalaiset saivat tehostetusti kalastusmaksuja ja maksujärjestelmiä koskevaa tietoa. Samalla monipuolistettiin maksujärjestelmiä tekemällä
kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujen maksaminen mahdolliseksi internetin
välityksellä. Maksuja vastaanottamaan valtuutettujen asiamiesten verkostoa laajennettiin
tuntuvasti.
Neuvottelut Norjan kanssa Tenojoen ja Näätämöjoen kalastussopimusten ja -sääntöjen nykyaikaistamisesta sekä yhteisistä kalastuksen järjestelyä ja kalakantojen hoitoa ja suojelua
koskevista toimenpiteistä jatkuivat. Lisäksi jatkettiin valmistelutyötä Tornionjoen kalastussäännön uusimiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia valmistui ja sen
toteuttaminen aloitettiin. Strategia pyrkii edistämään kalakantojen luontaista lisääntymistä ja
monimuotoisuutta sekä hyödyntämistä vapaa-ajan kalastuksen keinoin. Strategia täydentää
osaltaan maa- ja metsätalousministeriön uusittua luonnonvarastrategiaa.
Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen määrät lisääntyivät. Ko. eläinten runsauden seurantamenetelmien kehittämistyötä jatkettiin. Hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen määrää ja korvaustarvetta selvitettiin. EU:n LIFE-hanke metsäpeurakannan
vakiinnuttamiseksi saatettiin loppuun. Aloitettiin valtakunnallinen luonnonhoitohanke pienpetojen pyynnin edistämiseksi.
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki saatettiin kaikilta osiltaan voimaan. Maaja metsätalousministeriön suurimpia sallittuja eloporolukuja koskeva päätös pantiin täytäntöön kaikkien paliskuntien osalta. Vuonna 2001 maksettiin eläinkohtaista tukea 120 mk eloporolta. Porotalouden rakenteen kehittämiseksi tuen edellytyksenä olevaa vähimmäisporomäärää nostettiin 50 porosta 60 eloporoon.
Vesivarat Maaliskuun 2001 alusta voimaan tulleen vesihuoltolain toimeenpanosta huolehdittiin esittelemällä lainsäädäntöä lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja artikkeleissa sekä
käynnistämällä vesihuoltolakioppaan laadinta ja lain toimeenpanon seuranta. Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta tuli voimaan 1.9.2001. Asetuksella selkeytetään ja yhtenäistetään vesistötoimenpiteiden tukemisessa noudatettavia menettelytapoja ja
myöntämisperusteita. Yhteistyötä EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon valmistelemiseksi jatkettiin vesilakitoimikunnassa ja myös Tornionjokityöryhmässä, jonka työ
valmistui vuoden lopussa. Tornionjokityöryhmä ehdottaa uuden rajavesistösopimuksen tekemistä Ruotsin kanssa.
Vesistöjen säännöstelyn kehittämistä jatkettiin. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen luvat siirrettiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja säännöstelylupien tarkistamista koskevat hakemusasiakirjat valmistuivat. Tulvantorjunnan ja patoturvallisuuden
operatiivista valmiutta varmistettiin tulosohjauksella ja koulutuksella sekä osallistumalla
Kyrkösjärven tekoaltaan patomurtumaharjoituksen järjestämiseen.
Maanmittaus Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan paikkatietostrategia, jolla edistetään hallinnonalan mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskunnan yleisiä tietotarpeita vastaavaa
tietotuotantoa, saatettiin ajan tasalle. Paikkatietoasian neuvottelukunta perustettiin luomaan
kansallinen paikkatietostrategia ja kehittämään kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Osal-

44

Maa- ja metsätalousministeriö osa I

listuttiin eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen. Kiinteistötoimitusmaksulainsäädäntö uudistettiin ja hallituksen esitys kiinteistötietojärjestelmälaiksi ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annettiin.
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Liikenne- ja viestintäministeriö
Talouden kasvun hidastuminen on heijastunut myös liikenteen kysyntään. Alustavien tietojen mukaan kotimaan liikenteen henkilöliikennesuorite kasvoi vuonna 2001 noin kaksi prosenttia. Kasvu on peräisin erityisesti henkilöautoliikenteen kasvusta, jonka arvioidaan olleen
noin kaksi prosenttia. Linja-autoliikenteen arvioidaan kasvaneen noin prosentin, rautatieliikenteen puolestaan vähentyneen neljä prosenttia. Henkilöautojen määrä on lisääntynyt noin
prosentin ja linja-autojen vähentynyt noin prosentin. Lentomatkustajien määrä oli edellisvuoden tasolla. Kotimaan lentoliikenteen matkustajamäärä väheni 2 prosenttia, kun taas ulkomaan matkustajamäärät kasvoivat yli prosentin. Laivaliikenteessä matkustajamäärien arvioidaan vähentyneen noin 2 prosenttia.
Kotimaan tavaraliikennesuorite on vähentynyt alustavien tietojen mukaan noin kaksi prosenttia vuonna 2001. Rautateillä suorite pieneni noin kaksi prosenttia, kun taas tieliikenteessä suorite pieneni arviolta neljä prosenttia. Kuorma-autojen määrä on lisääntynyt noin viisi
prosenttia ja pakettiautojen noin 2 prosenttia. Ulkomaan tavaraliikenteen suoritteen arvioidaan laskeneen rautatieliikenteessä noin prosentin. Meriliikenteessä volyymi kasvoi lähes
viisi prosenttia. Lentoliikenteessä lentorahtimäärät laskivat noin 10 prosenttia.
Liikennepolitiikan lähtökohtana on hallitusohjelman mukaisesti ollut kestävän kehityksen
periaate. Liikennepolitiikalla on tuettu kansantalouden kasvua, parannettu ympäristön tilaa
ja luotu edellytyksiä logistisen kilpailukyvyn paranemiselle. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueellista tasa-arvoa tukevien yhteyksien ja liikennepalveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Viestinnän markkinat ja toiminta on ollut kasvussa koko 1990 -luvun. Matkapuhelinliittymien kehityksessä Suomi on pysynyt maailman kärkimaana liittymätiheydellä laskettuna
(matkapuhelinliittymät / 100 asukas). Matkapuhelinliittymien määrä ei juuri enää kasva,
mutta liikevaihtoa kasvattavat matkapuhelimiin tarjottavat uudet palvelut. Matkapuhelinliittymien kasvun arvioidaan olleen vuoden 2001 lopussa noin neljä prosenttia. Korkean matkapuhelinpenetraation vuoksi liittymien myyntiin perustuva kasvu on siis hidastunut ja operaattorit ovat etsineet vaihtoehtoisia lisäarvopalveluita kuten tekstiviestimet. Tekstiviestimien käytössä Suomi on yksi kärkimaista maailmassa.
Suomalaisten teleyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 prosenttia. Internetiin liitettyjen tietokoneiden määrässä (host) Suomi on yksi maailman kehittyneimpiä maita. Suomessa
telehinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet ja monissa kansainvälisissä vertailuissa matkapuhelinhinnat ovat kärjessä kun mitataan halvempien operaattoreiden hintoja. On arvioitu,
että kilpailu on alentanut puheviestinnän hintoja 20 prosenttia eli viidenneksen verrattaessa
hintatasoa tammikuussa 2001 vuoteen 1993 eli kilpailun alkamista edeltäneeseen vuoteen.
Teleyrityksiä oli Suomessa yli 140, mikä osoittaa alaa kohtaan vallitsevaa kiinnostusta.
Tietoyhteiskuntapalvelujen tarjonnan ja kysynnän osalta lähtökohtana on ollut luoda suotuisa ympäristö elinkeinotoiminnan harjoittajille, jotta ne voivat kehittää ja tarjota käyttäjille
korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä tietoyhteiskuntapalveluja edullisesti ja tasapuolisesti sekä ottaa käyttöön uutta viestintäteknologiaa ja tietoyhteiskuntapalveluja siten, että Suomi
säilyy eturivin tietoyhteiskuntana. Lisäksi tavoitteena on ollut parantaa käyttäjien luottamusta tietoyhteiskuntapalvelujen turvalliseen käyttöön sekä lisätä kansalaisten valmiuksia käyttää tietoyhteiskuntapalveluja.
Liikenneverkko Liikenneverkkojen kunto on pääosin pystytty säilyttämään. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kasvoi kuitenkin noin 6460 kilometristä noin 6570 kilometriin (lisäys noin 0,2 % päällystetystä verkosta). Päärataverkko on suhteellisen hyvässä
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kunnossa, mutta vähemmän liikennöidyllä rataverkolla on radan heikon kunnon takia asetettuja nopeusrajoituksia noin 350 raidekilometrillä (5,5 %).
Liikenneverkkojen arvo on pystytty pääosin säilyttämään. Tieverkon investointien ollessa
vuotuisia poistoja pienemmät sen pääoma-arvo on alentunut. Sen sijaan rataverkon pääomaarvo on pystytty säilyttämään.
Liikenneverkon suurten investointien rahoitusta on päätetty uudistaa ja tutkia mahdollisuuksia koota tie-, rata- ja vesiväyläverkon kehittämishankkeista monivuotisia ohjelmia. Hallitus
on esittänyt vuoden 2002 talousarvioesityksessä, että E 18 osuuden Muurla-Lohjanharju I
vaihe Lohja-Lohjanharju ja Kerava-Lahti -oikorata aloitetaan vuonna 2002 ns. sopimusvaltuushankkeena. Jälkirahoitusmallia on kehitetty edelleen elinkaarivastuumalliksi.
Idän liikenne Nuijamaan uuden raja-aseman ja siihen liittyvien tieyhteyksien rakentamista
on valmisteltu. Suomi on aloittanut neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa uudesta rajanylityskohdasta ja tieyhteyksien rakentamisesta Saimenskin raja-asemalle.
Turvallisuus Tieliikenteessä kuolleiden määrä sijoittunee vuonna 2001 ennakkotietojen
mukaan 430:n ja 440:n välille. Tämä on noin 50-60 liikennekuolemaa enemmän kuin valtioneuvoston periaatepäätöksessä 18.1.2001 asetettujen tavoitteiden mukainen määrä vuodelle 2001. Tammikuussa 2001 tehdyn tieliikenteen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston
periaatepäätöksen ja vuosille 2001-2005 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen ja seuranta on käynnistetty.
Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan
1.10.2001. Eduskunnalle annettiin loppuvuonna hallituksen esitykset kädessä pidettävän
matkapuhelimen käytön kieltämistä sekä kuljettajaopetusta ja autokoulutoimintaa koskeviksi tieliikennelain muutoksiksi. EU:n rekisterikilpien käyttöön ottoa koskeva valtioneuvoston
asetus sekä valtioneuvoston asetus uusien autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoitusvelvollisuudesta autokaupan yhteydessä tulivat voimaan kertomusvuoden
aikana. Kertomusvuonna käynnistettiin myös ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen
valmistelu.
Vuonna 2001 tapahtui 60 tasoristeysonnettomuutta. Niissä kuoli yhteensä 12 ihmistä, joista
yhdessä onnettomuudessa viisi. Vakavasti loukkaantuneita tasoristeysonnettomuuksissa oli
kuusi ja lievästi loukkaantuneita 17. Muissa junaliikenteen onnettomuuksissa kaksi ihmistä
loukkaantui vakavasti.
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä luovutti kertomusvuoden keväällä mietintönsä
tasoristeysten turvallisuusohjelmaksi. Junaturvallisuutta tullaan parantamaan poistamalla tasoristeyksiä tärkeimmillä pääradoilla ja vaarallisten aineiden kuljetusreiteillä sekä muita
vaarallisia tasoristeyksiä. Määrärahoja käytettäisiin tarkoitukseen vuosittain noin 120 miljoonaa markkaa.
Merenkulku Suomen talous on voimakkaasti riippuvainen ulkomaankaupasta. Merenkulun
osuus ulkomaankaupan kuljetuksista vuonna 2000 oli 76 prosenttia tonneista ja 72 prosenttia arvosta. Kauppa on siis riippuvainen ympärivuotisista toimivista meriyhteyksistä ja käytettävissä on oltava riittävästi jäävahvisteista tonnistoa. Suomen kauppalaivasto on perinteisesti hoitanut noin 40 prosenttia ulkomaankaupan merikuljetuksista. Matkustajakuljetuksista
suomalaisen tonniston osuus oli noin 62 prosenttia vuonna 2000 (60,5 % vuonna 1993 ja 71
% vuonna 1996). Suomen huoltovarmuuden sekä talvisen merenkulun ja saaristomerenkulun hallitsevan kotimaisen merenkulkijatyövoiman säilymisen kannalta on tärkeää, että
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alukset säilyvät Suomen alusrekisterissä. Vuoden 2000 lopussa Suomen lipun alla purjehtivia, ulkomaanliikenteessä olevia (ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityt alukset sekä matkustaja-alukset ja –autolautat) aluksia oli 123 kappaletta.
Useissa kilpailijamaissa on viime vuosina lisätty varustamoille myönnettävien julkisten tukien määrää. Suomalaisten varustamojen kilpailukyvyn turvaamiseksi myös Suomessa on
tukia laajennettu.
Lastialusten osalta nk. alusluettelotukea laajennettiin vuonna 2001. Tuki kattaa merenkulkijoiden ennakonpidätysten ja työnantajan suorittamien sosiaaliturvamaksujen lisäksi myös
työnantajan suorittamat eläke- ja vakuutusmaksut. Sen vuositasovaikutus oli noin 95 miljoonaa markkaa vuonna 2001.
Matkustaja-alusten osalta eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen alusluettelolain
muutoksesta vuoden 2002 alusta lukien. Tuen suuruus on 97 % merityötulosta toimitetusta
ennakonpidätyksestä. Tämän vuositasovaikutus on noin 159 miljoonaa markkaa.
Lisäksi hallitus on antanut esityksen tonnistoverolaiksi eduskunnalle. Tämä mahdollistaisi
varustamojen osalta siirtymisen voiton verotuksesta aluksen vetoisuuden mukaan määräytyvään tonnistoveroon. Laki koskisi sekä lastialuksia että matkustaja-aluksia.
Kauppamerenkulun kilpailutilannetta seurataan jatkuvasti.
Joukkoliikenne Itsekannattavaa liikennettä täydentävillä kannattamattoman liikenteen ostoilla ja joukkoliikenteen kehittämistoimilla on edesautettu alueellisen ja sosiaalisen tasaarvon saavuttamista ja tuettu mm. seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja lippujärjestelmien kautta tasapainoista aluekehitystä. Joukkoliikenteen palvelutaso on kyetty säilyttämään vähintään entisellään. Kustannusten nousun seurauksena liikenteen ostohinnat ovat
kuitenkin nousseet ja liikenteen ostotarve on kasvanut. Matkustajamäärien vähentyminen
hintojen nousun sekä haja-asutusalueilla väestön poismuuton vuoksi johtaa edelleen liikenteen kannattavuuden heikkenemiseen ja liikenteen ostotarpeen kasvuun.
Ministeriössä on edistetty ja luotu pohjaa matkakeskusten perustamiseen ja uusia matkakeskuksia avattiin. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on parannettu myös informaatiojärjestelmiä kehittämällä. Reaaliaikaisten informaatiojärjestelmien avulla on samalla pystytty nopeuttamaan joukkoliikennettä, jolloin myös kustannuksia on säästetty. Palveluliikennettä
kehittämällä ja kuljetuksia yhdistämällä on voitu kehittää kaikille avointa joukkoliikennettä
samalla kun julkinen sektori on säästänyt henkilökuljetusten korvauksissa. Kutsuohjausta,
telematiikkaa ja muita kuljetusten yhdistelymahdollisuuksia hyväksikäyttäen ja kuljetuskalustoa ja varusteita kehittäen parannetaan vanhusten, vammaisten sekä sairauden ja kuntoutuksen vuoksi matkustavien mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä ja ryhmäkuljetuksia.
Joukkoliikenteen joukkoliikennestrategia valmistui kertomusvuonna.
Omistajaohjaus Sonera Oyj:n yhtiökokous lakkautti yhtiön hallintoneuvoston ja muutti
merkittävästi yhtiön hallituksen kokoonpanoa keväällä 2001. Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja jäi pois hallituksesta. Valtio osallistui marraskuussa Sonera Oyj:n osakkeiden
uusmerkintään osakeomistuksensa (52,8 %) suhteessa. Valtio merkitsi osakkeita noin 530
miljoonalla eurolla.
Suomen Postin palvelujen tarjontaa jatketaan edelleen nykyisessä määrin koko maassa. Postin omia toimipaikkoja on korvattu asiamiesposteilla. Postin toimipaikkaverkon muutokset
on toteutettu asteittain siten, että voidaan turvata palvelut ja noudattaa hyvää henkilöstöpoli-
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tiikkaa. Tämä on otettu huomioon myös osingonjakopolitiikassa. Uuteen e-liiketoimintaan
on panostettu.
Työryhmä antoi selvityksen ja ehdotuksen Ilmatieteen laitoksen liiketoiminnan yhtiöittämisestä.
Valtion liikelaitoksena toimiva Tieliikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2001 lukien.
Merenkulkulaitoksen organisaation ja toiminnan kehittämistä on jatkettu analysoimalla toiminnoittain ongelmat ja pitemmän aikavälin kehittämistarpeet. Lopulliset ehdotukset valmistellaan siten, että tarvittavat päätökset organisaatiorakenteesta ja toimintatavoista tehdään vuoden 2003 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Ympäristö Liikenne- ja viestintäministeriö on toteuttanut liikenteen ympäristöohjausta ja
kehittänyt hallinnon ympäristöjärjestelmää heinäkuussa 1999 julkaistun ympäristöohjelman
”Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä” mukaisesti. Ympäristöohjelman eräänä
keskeisenä tavoitteena on, että liikenteen kasvihuonepäästöt ovat vuonna 2010 korkeintaan
vuoden 1990 tasolla. Tavoitteen saavuttamiseksi ministeriössä valmisteltiin vuonna 2000
sektoriohjelma, jonka toimet ovat osana kansallista ilmasto-ohjelmaa. Muiden keskeisten
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi jatkettiin liikennejärjestelmään, maankäyttöön, yksittäisten liikennehankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä liikennevälineisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Liikenteen ympäristöohjelmaa seurataan säännöllisesti. Ohjelman vaikutusten arviointia ja seurantaa ollaan kehittämässä.
Ministeriö osallistui kansallisen Itämeri-ohjelman laadintaan. Ohjelma sisältää monia hallinnonalaa velvoittavia toimia.
Suomenlahden lisääntyvän alusliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Suomen, Venäjän ja
Viron liikenneministeriöt sopivat yhteisen alusliikenteen seuranta- ja ohjausjärjestelmän
(VTMIS) perustamisesta alueelle. Hanke on tarkoitus viedä Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n hyväksyttäväksi siten, että järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön viimeistään
vuonna 2004.
Viestintäverkot Liikenne- ja viestintäministeriön rooli kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa on vahvistunut. Ministeriö keskittyy erityisesti vapaan
kilpailun edistämiseen viestintäverkoissa, viestintämarkkinoiden erityissäädösten purkamiseen ja verkkoliiketoiminnan edistämiseen. Edellytyksiä tietoyhteiskunnan kehittymiselle
luodaan lainsäädäntöä uudistamalla, hallinnon rakenteita kehittämällä ja panostamalla tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kertomusvuoden keskeisin hanke oli viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön uudistamisen ensimmäinen vaihe. Joulukuussa annetussa hallituksen
esityksessä otettiin huomioon konvergenssikehityksen ja sähköisen joukkoviestinnän jakeluverkon digitalisoinnista aiheutuneet muutostarpeet.
Viestintäverkkojen sääntelyssä on jatkettu teknologianeutraalia sääntelyä. Keväällä 2001 tuli voimaan lakimuutos, jolla mahdollistettiin tilaajajohdon yläkaistan vuokraaminen. Tätä
yläkaistaa vuokraamalla voi myös kilpaileva teleyritys tarjota käyttäjälle nopeita ja kehittyneitä telepalveluita. Uusi radiolaki tulee voimaan vuoden 2002 alussa ja sillä korvataan vanha radiolaki. Uusi radiolaki selkeyttää ja tehostaa radiotaajuuksien hallintaa ja radiohallintoa.
Ministeriö osallistui aktiivisesti EU:n toimielimissä televiestintälainsäädännön uudistamiseen kaiken sähköisen viestinnän kattavaksi. Uusi lainsäädäntöpaketti loppuun käsitellyksi
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neuvoston teletyöryhmässä ja uusi televiestintälainsäädäntö tulee saattaa voimaan todennäköisesti kesään 2003 mennessä kaikissa jäsenvaltioissa.
Laajakaistayhteyksien tarjontaa ja saatavuutta käyttäjän näkökulmasta selvittävää tutkimustoimintaa seuraamaan ja ohjaamaan perustettiin laaja-alainen työryhmä. Laajakaistayhteyksien tarjonnan ja saatavuuden ongelmakohtiin tullaan puuttumaan tapauskohtaisesti lainsäädännöllisin ja muiden käytettävissä olevin keinoin.
Media Laadukkaiden ja monipuolisten mediamarkkinoiden kehitystä edistettiin. Vuonna
2001 valtioneuvosto myönsi 20 uutta toimilupaa analogiseen radiotoimintaan ja myönsi 13
toimiluvanhaltijalle toimialueiden laajennuksen. Yksi digitaalinen televisiotoimilupa muutettiin toimiluvanhaltijan sisäisten järjestelyjen johdosta alueellisesta valtakunnalliseksi. Digitaalinen televisiotoiminta käynnistyi elokuussa 2001. Lisäksi valtioneuvosto täydensi televisio- ja radiotoimintaan varattuja taajuuksia koskevaa käyttösuunnitelmaa. Kertomusvuonna toteutettiin useita radio- ja televisiotoimintaan liittyviä selvityksiä.
Television toimintaedellytyksiä konvergoituvassa toimintaympäristössä selvittämään asetettiin työryhmä. Työryhmä käsitteli mm. kaupallisten toimijoiden maksaman toimilupamaksun tasoa ja Yleisradio Oy:n rahoitusta. Työryhmän raportin pohjalta valmisteltiin tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Osana viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamista valmisteltiin muutosesitykset televisio- ja radiotoiminnasta, valtion televisio- ja radiorahastosta ja Yleisradio Oy:stä annettuihin lakeihin.
Viestinnän sisällön sääntelyn lähtökohtana on sananvapaus ja toimialan oma seuranta ja
valvonta. Kertomusvuonna valmistui ministeriön asettaman selvitysmiehen raportti Internetin itsesääntelystä sekä laittoman ja haitallisen aineiston torjumisesta.
Lehdistötukea myönnettiin kertomusvuonna noin 75 miljoonaa markkaa, josta noin 30 miljoonaa markkaa maksettiin lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti nk. valikoivana tukena. Valikoivaa lehdistötukea ja sen myöntämisperusteita koskeva asetus annettiin joulukuussa.
Tietoturvallisuus ja sähköinen liiketoiminta Sähköistä liiketoimintaa ja tietoturvallisuutta edistettiin useilla hankkeilla. Hallitus antoi eduskunnalle lakiehdotuksen sähköisistä allekirjoituksista, eduskunta hyväksyi lain suojauksenpurkujärjestelmien käytöstä ja EU:n televiestintäministerit saavuttivat yhteisymmärryksen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivistä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö osallistui aktiivisesti muiden ministeriöiden lainsäädäntöhankkeisiin.
Hallitus asetti tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan ministeriön esityksestä valmistelemaan kansallista tietoturvastrategiaa ja antoi useita keskeisiä tietoturvatehtäviä, kuten tietoturvaloukkausten havainnoinnin ja niistä tiedottamisen (nk. CERT-toiminta) Viestintäviraston vastuulle. Kehittämishankkeena ministeriö käynnisti MONA-ohjelman edistämään
langattomien tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Ministeriö toimi
EU:n eEurope-toimintasuunnitelman kansallisena koordinaatioviranomaisena ja käynnisti
keskustelun unionin tietoyhteiskuntastrategian tulevaisuudesta. Lisäksi ministeriö osallistui
aktiivisesti tietoyhteiskuntaa ja sähköistä liiketoimintaa käsittelevään yhteistyöhön mm.
OECD:ssa ja Itämeren valtioiden neuvostossa.
Postitoiminta Uusi postipalvelulaki hyväksyttiin huhtikuussa ja se tulee voimaan vuoden
2002 alussa. Laki korvaa vanhan postitoimintalain ja uuden lain keskeisenä tavoitteena on
turvata postin koko maan kattava yleispalvelu. Postinkulun varmistustehtävien siirtoa pos-
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tiyrityksiltä Viestintävirastolle koskeva lainmuutos annettiin marraskuussa ja se tulee voimaan vuoden 2002 alussa. Ministeriö osallistui EU:n postitoimintadirektiivin uudistamiseen
unionin toimielimissä. Direktiivin sisällöstä saavutettiin yhteinen kanta joulukuussa. Uudistusehdotuksen tavoitteena on avata asteittain postitoiminta kilpailulle. Postitoiminnan palvelutasosta julkaistiin selvitys.
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Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministeriön toiminta-ajatuksena on vastata elinkeinopolitiikan asiantuntijaorganisaationa
yritysten kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä, joiden osatekijöitä ovat toimivat markkinat, riittävä ja edullinen energia sekä osaamisen korkea taso. Lisäksi ministeriö turvaa kansalaisten asemaa markkinoilla ja hoitaa vastuullisesti valtion yritysomaisuutta.
Hallinnonalan määrärahat kertomusvuoden talousarviossa ja lisätalousarvioissa olivat yhteensä
5 755 557 000 mk. Hallinnonalan henkilöstömäärä oli noin 6 500 henkilötyövuotta, josta ministeriön osuus oli noin 360.
Kauppa- ja teollisuusministeriö vaikutti talouskasvun turvaamiseen, työllisyyden paranemiseen ja tuotantorakenteen monipuolistumiseen edistämällä yrittäjyyttä sekä kehittämällä yritysten toimintaedellytyksiä. Markkinoiden toimivuutta parannettiin markkinoille pääsyä tehostavilla toimenpiteillä, kilpailua vääristävien tekijöiden poistamisella sekä kehittämällä
yritysten valmiuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa.
Kansainvälisten arviointien mukaan Suomen kilpailukyky on maailman huippuluokkaa.
Myös yritysten toimintaympäristövertailuissa Suomi sijoittuu maailman kilpailukykyisimpien maiden joukkoon. Tähän suotuisaan kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet elinkeinoja teknologiapoliittiset linjaukset ja toimenpiteet.
Kertomusvuonna hyväksyttiin strategia elinkeinopolitiikasta uudessa taloudessa. Linjauksen
mukaan hyvä innovaatioympäristö on Suomen vahvuus ja sen kantava osa on julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus. Strategiassa korostetaan alueellisen elinkeinopolitiikan merkitystä. Elinkeinopolitiikan uudessa linjauksessa on otettu huomioon sekä väestön ikääntymiseen
että työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä.
Teknologiapolitiikka Teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen käytettiin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla vuonna 2001 noin 2,7 mrd. mk, josta suurin osa ohjattiin
yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) kautta.
Erityistä huomiota kertomusvuonna kiinnitettiin teknologiarahoituksen vaikutusten mittaamiseen. Tähän liittyen Tekes on tehnyt selvityksiä ja kehittänyt erilaisia seurantaindikaattoreita. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) tutkimusten vaikutuksia selvittänyt projekti valmistui kesällä. Sen mukaan VTT:n toiminnan taloudellinen vaikutus näkyy yritysten
kilpailukyvyn kasvuna.
Myös teknologian tutkimuksen ensimmäiseen ohjelmaan sisältyi useita tutkimushankkeita,
jotka käsittelivät tai sivusivat teknologian ennakointia tai vaikuttavuutta. Uusi ProActtutkimusohjelma ”Teknologian, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vuorovaikutus” käynnistyi
syksyllä kauppa- ja teollisuusministeriön ja Tekesin yhteishankkeena. Ministeriön asettama
selvitysmies tutki teknologian ennakoinnin tilaa Suomessa ja teki kehittämisehdotuksensa.
Sen pohjalta valmisteltiin nelivuotinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää kansallisen tason teknologian ennakointia innovaatiopolitiikan työvälineenä.
Hallitusohjelman mukaisesti toiminnan painopistealueita ovat olleet tutkimustulosten hyödyntäminen ja alueiden tasapainoinen teknologinen kehittäminen. Näihin hankkeisiin osallistuivat tiiviisti myös teknologia-alan laitokset (Tekes, VTT, Geologian tutkimuskeskus).
Tutkimustulosten hyödyntämishankkeessa edistetään osaamiseen ja teknologiaan perustuvien tuotteiden ja prosessien syntyä ja kaupallistamista sekä pääomarahoitusta ja kansainvälistymistä.
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Koko maan tasapainoiseksi kehittämiseksi ministeriö on analysoinut eri alueiden teknologisia valmiuksia. Tarkoituksena on vahvistaa alueiden kykyä ja halua vastaanottaa ja hyödyntää uutta osaamista aktivoimalla yrittäjiä teknologian hyödyntämiseen ja siirtoon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten) teknologiayksiköt ovat tärkeitä alueellisia toimijoita. Niihin palkattiin kymmenen uutta teknologiaasiantuntijaa.
Esitystä biotekniikkaan liittyvien asioiden koordinoimiseksi valtionhallinnossa valmisteltiin
asianomaisten ministeriöiden yhteistyönä. Asiasta annettiin valtioneuvoston periaatepäätös
syksyllä, jonka pohjalta koottiin eri ministeriöiden edustajista yhteyshenkilöverkosto, jota
kauppa- ja teollisuusministeriö koordinoi.
Tekniseen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön uudistaminen jatkui. Esivalmistelussa olivat muun muassa mittaamista ja räjähdysvaarallisia aineita koskevat lainsäädännöt. Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistus saatiin lähes valmiiksi. Ministeriön teettämä selvitys
teknisten tarkastuspalvelujen toimivuudesta osoitti, että teknisten tarkastusten vapauttamisella kilpailulle on ollut myönteisiä vaikutuksia, sillä palvelujen laatu ja saatavuus ovat parantuneet. Kertomusvuonna selvitettiin myös teknisiin tarkastustehtäviin liittyviä hallinnollis-oikeudellisia kysymyksiä.
Vuoden lopulla EU:n tutkimusneuvosto päätti yhteisestä kannasta komission ehdotukseen
kuudenneksi puiteohjelmaksi vuosille 2003 - 2006. Puiteohjelman uutena tavoitteena on
edistää eurooppalaisen tutkimusalueen syntymistä.
Yrityspolitiikka Vuonna 2000 aloitetun kaksivuotisen yrittäjyyshankkeen tavoitteina ovat
olleet yritystoiminnan esteiden poistaminen, yritysten kasvun ja kilpailukyvyn lisääminen
sekä kaikkien hallinnonalojen kannustaminen uusien yritysten perustamista edistäviin toimenpiteisiin. Hankkeessa käynnistetään ja toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä (noin
120), joista suuri osa on jo toteutettu. Yrittäjyyshanketta päätettiin jatkaa hallituskauden
loppuun, koska tavoitteiden toteuttaminen ulottuu varsin pitkälle ajanjaksolle. Toimenpiteiden toteuttamisessa TE-keskuksilla on vahva rooli. Hanke on sisällytetty EU:n työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmaan.
Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti yhteistyössä TE-keskusten, maa- ja metsätalousministeriön, työministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa seudullisten yrityspalveluiden kehittämisprojektin vuosille 2002 - 2007. Tavoitteena on vauhdittaa yritysten perustamista
alueille. Toimivien yritysten kehittämispalvelutarjonnalla pyritään tukemaan yritysten kasvua ja siten parantamaan työllisyyttä ja seudun hyvinvointia.
Vuoden 2001 alussa voimaan tulleen yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisia yritystukia suunnattiin laadullisesti korkeatasoisiin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin sekä toimintaympäristön parantamiseen liittyviin hankkeisiin. Yritystukia myönnettäessä arvioidaan aikaisempaa systemaattisemmin kunkin hankkeen osalta tuen vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan myös muun muassa liikevaihdon,
viennin tai työpaikkojen määrän muutoksilla kahden vuoden kuluttua hankkeen
päättymisestä. Tavoitteena on saattaa hallinnonalan kaikki rahoitustoimenpiteet
vaikuttavuusarvioinnin piiriin. Julkisten ja julkisomisteisten yrityspalveluorganisaatioiden
rahoitus- ja palvelutoimenpiteiden koordinoimiseksi rakennettiin organisaatioiden yhteinen
pk-yrityksille suunnattu Internet-portaali, joka otetaan käyttöön vuoden 2002 alussa.
Tietoyhteiskunnan kehittäminen on yksi ministeriön uuden elinkeinopoliittisen strategian
painopistealueista. Tähän liittyen otettiin käyttöön uusi asiantuntijapalvelu, jonka avulla pkyritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään hyödyntämällä Internetiä ja muita sähköisiä
verkkopalveluja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö osa I

53

EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitusinstrumentteja monipuolistettiin vuoden 2001 alussa, kun valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n kolme Euroopan aluekehitysrahastosta
(EAKR) osarahoitettavaa lainamuotoa otettiin käyttöön. EAKR osarahoituksen myötä lainojen julkinen korkotuki nousi ja luototappiokorvausosuuden kasvu mahdollisti yrityksille
suuremman riskinoton.
Kertomusvuonna annettiin uusi valtion vientitakuita koskeva lainsäädäntö. Valtion vientitakuutoiminnan tarkoituksena on vahvistaa Suomen taloudellista kehitystä edistämällä vientiä
ja yritysten kansainvälistymistä. Lain mukaan vientitakuita myönnettäessä tulee ottaa huomioon vientitakuita koskevat kansainväliset säännökset ja määräykset, kilpailutekijät ja taattava hankkeen ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisarviota. Perusraakaainehuollon turvaamiseksi myönnettäviä valtion takuita koskevaa lainsäädäntöä muun muassa takuiden myöntämisvaltuuden osalta muutettiin.
Keväällä 2001 valmistuneen julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausjärjestelmän arviointiryhmän raportin mukaan korontasausjärjestelmä on tarpeellinen Suomen viennin rahoituksen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Arviointiraportin pohjalta korontasausjärjestelmää hallinnoivan Fide Oy:n hallintoa tarkistettiin.
TE-keskusten strategiaa yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi valmisteltiin kertomusvuonna. TE-keskusten toiminnan ohjauksessa painottuivat asiakaspalvelun kehittäminen,
toimenpiteiden yhteensovittaminen, organisaatiorakenteen kehittäminen ja sisäisen toimivuuden parantaminen. TE-keskuksille kehitettiin tasapainoisen onnistumisen strategia, mikä
sisältää muun muassa tavoitteet toiminnan vaikuttavuudesta. Myös työvälineitä talouden
seurannan tehostamiseksi kehitettiin.
Kirjanpitolakia ja -asetusta muutettiin siten, että Euroopan yhteisön tilinpäätösdirektiivin
sallimat pienyhtiöhelpotukset tulisivat mahdollisimman laajasti käyttöön. Lisäksi lakia alueellisesta kuljetustuesta päätettiin jatkaa vuoden 2003 loppuun.
Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka Kuluttajapolitiikkaa toteutettiin Suomen kuluttajapoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti. EU-tasolla hyväksyttiin uudistettu direktiivi yleisestä tuoteturvallisuudesta ja yleinen elintarvikeasetus. Kertomusvuonna valmistuivat
Kuluttajavalituslautakuntaa ja Kuluttajavirastoa koskevat arvioinnit, joiden suositusten mukaisesti virastoja tullaan kehittämään.
Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen tuli lakisääteiseksi vuonna 2000. Ministeriö seuraa
neuvontaan osoitetun määrärahan mitoitusperusteita ja arvioi mahdollisuuksia ennaltaehkäistä kuluttajien joutumista talousvaikeuksiin.
Julkisten hankintojen työvälineiden kehittämistä jatkettiin. Ministeriö avasi valtion hankintayksiköille ja yrityksille tarkoitetun sähköisen markkinapaikan hankintojen tukemiseksi.
Kilpailuneuvoston asemaa kehitettiin valmistelemalla säädökset uudesta erityistuomioistuimesta, markkinaoikeudesta. Maaliskuun alussa 2002 perustettava markkinaoikeus käsittelee aiemmin kilpailuneuvostolle ja markkinatuomioistuimelle kuuluneet asiat.
Ministeriö ohjasi euroon siirtymistä muun muassa kouluttamalla yrittäjiä ja jakamalla euroa
koskevaa materiaalia. Ministeriön käynnistämässä euroseurantaprojektissa seurataan ja tutkitaan euron vaikutuksia tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun sekä kuluttajien arkielämään.
Kansainvälistymispolitiikka Viennin ja kansainvälistymisen edistämistä selvittänyt
(VKE-) toimikunta jätti mietintönsä kertomusvuoden syksyllä. Sen pohjalta jatketaan toimenpiteiden ja yhteistyömuotojen konkretisoimista. Valtioneuvosto antoi valtionavustuslain
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nojalla vuoden lopulla uuden asetuksen yritysten kansainvälistymiseen myönnettävästä valtionavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä
edistäville järjestöille ja yhteisöille. Ministeriö uudisti samassa yhteydessä oman ohjeistuksensa. Uudistetut säädökset koskevat toimialakohtaisiin ja muihin laajoihin yritysten yhteishankkeisiin myönnettäviä avustuksia, joiden kysyntä on lisääntynyt yritysten verkottuneen
toimintatavan yleistymisen myötä.
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Suomen matkailupoliittisesta linjasta. Linjauksen
myötä matkailuelinkeinoa kohdellaan ja edistetään kasvua ja työllisyyttä luovana elinkeinona ja viennin kasvualana.
Kertomusvuonna valmisteltiin valtioneuvoston asetusta huoltovarmuuden uusista tavoitteista, jotka on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2002 alkupuolella. Muutokset kriisien uhkakuvissa vaikuttavat tarpeeseen ylläpitää kansallista huoltovarmuutta. Yleistavoitteena on
edelleen turvata ensi sijassa kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Elinkeinotoiminnan kansainvälistyessä, verkottuessa ja teknistyessä yhteiskunnan
kriittisiin teknisiin perusrakenteisiin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin varautuminen korostuu.
Energiapolitiikka Hallitus hyväksyi keväällä 2001 Kansallisen ilmastostrategian ja antoi
sen selontekona eduskunnalle. Strategian valmistelusta vastasi vuonna 1999 työnsä aloittanut Kioto-ministerityöryhmä kauppa- ja teollisuusministerin johdolla. Ilmastostrategialla
Suomen on tarkoitus toteuttaa Kioton ilmastokokouksessa ja EU:n taakanjaossa sovitut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöille.
Energia- ja ilmastopoliittisten linjausten mukaisesti vuoden 2002 talousarviossa lisättiin uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi käytettäviä määrärahoja investointitukeen ja selvitys- ja tiedotustoimintaan. Turpeen käytön kasvihuonekaasuvaikutuksista valmisteltiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa nelivuotinen tutkimusohjelma, joka käynnistetään vuoden 2002 alkupuolella.
Teollisuuden Voima Oy:n marraskuussa 2000 jättämä, uutta ydinvoimalaitosyksikköä koskeva, ydinenergialain mukainen periaatepäätöshakemus oli laajalla lausuntokierroksella ja
kuulemisen kohteena. Eurajoen kunnanvaltuuston lausunnosta tehdyn valituksen käsittely
siirsi valtioneuvoston päätöksenteon vuoden 2002 puolelle. Myös Posiva Oy:n käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön osalta on ollut vastaavassa käsittelyssä. Eduskunta hyväksyi toukokuussa 2001
valtioneuvoston hyväksymän periaatepäätöksen nykyisten ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksesta.
Kertomusvuonna valmisteltiin muutoksia sähkömarkkinalakiin, jonka on tarkoitus tulla
voiman vuonna 2002. Lain uudistamisen yhteydessä arvioitiin, että sähkömarkkinoiden kehitys on ollut myönteistä ja markkinat ovat toimineet pääosin tarkoituksenmukaisesti.
Omistajapolitiikka Hyvän hallintotavan (Corporate governance) systemaattista kehittämistä valtionyhtiöissä ja valtionosakkuusyhtiöissä jatkettiin valtioneuvoston vuonna 2000 hyväksymän suosituksen mukaisesti. Valtion omistajapolitiikan hyvin toimivien käytäntöjen
luomiseksi aloitettiin muun muassa keskustelut merkittävimpien kotimaisten
institutionaalisten sijoittajien kanssa.
Tavoite valtionyhtiöiden ja valtionosakkuusyhtiöiden ulkopuolisista hallituksista on lähes
kokonaan toteutunut. Valtion omistajaintressiä tukevat palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
ovat käytössä jo monessa yhtiössä. Näiden järjestelmien toimivuutta seurataan ja niiden
edelleen kehittämistä jatketaan.
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Vuonna 2000 hallitus sai eduskunnalta lisävaltuuksia valtion omistamien yhtiöiden kehittämiseksi omistusjärjestelyjen avulla. Kertomusvuonna Patria Industries Oyj:n strategiseksi
omistajaksi hyväksyttiin Aeronautic Defence and Space Company EADS NV. Vapo Oy:n
yritysjärjestelyistä tehtiin esisopimus Metsäliitto Osuuskunnan kanssa ja järjestelyjä selvitetään vielä kilpailuehtojen kannalta. Altia Group Oy:n yritysjärjestelyt keskeytettiin tarjousvaiheessa mutta toimenpiteitä omistajapohjan laajentamiseksi jatketaan myöhemmässä vaiheessa. Hallituksen esitys luopua Kemira Oy:n valtion omistuksesta peruttiin. Loppuvuodesta käynnistettiin vielä neuvottelut Avena Oy:n valtion omistuksesta luopumisesta.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yritystoiminnan painopisteenä ovat siemen- ja käynnistysvaiheen yritykset. Yhtiön toimintaedellytyksiä vahvistettiin 250 milj. markalla.
Hallinto Ministeriössä vuonna 1999 käyttöön otettu tasapainoisen onnistumisen strategia
päivitettiin kertomusvuoden syksyllä. Tarkoituksena on ulottaa linjaukset virasto- ja laitostasolle. Ministeriö teki hallinnonalansa virastojen ja laitosten kanssa yhteensä 31 tulossopimusta.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tavoitteena on siirtyä uusiin kannustaviin
palkkausjärjestelmiin valtion henkilöstöpolitiikan linjaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Uudet työn vaativuuteen ja henkilökohtaisen suorituksen arviointiin
perustuvat palkkausjärjestelmät kattavat noin 65 prosenttia hallinnonalan virastojen ja laitosten henkilöstöstä toteutuneilla henkilötyövuosilla mitattuna. Vuoden 2002 loppuun mennessä kattavuuden arvioidaan olevan lähes 80 prosenttia.
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Sosiaali- ja terveysministeriö
Toimintavuoden sosiaali- ja terveyspoliittisina painotuksina olivat edelleen työelämässä jaksamisen ja työuran jatkamisen tukeminen, syrjäytymisen ja köyhyyden estäminen, sosiaalija terveydenhuollon palvelujen tason ja toimivuuden turvaaminen, sosiaaliturvan kannustavuuden vahvistaminen, sosiaaliturvan kestävän rahoituksen edistäminen sekä tasa-arvon
vahvistaminen.
Talouden ja työllisyyden elpyminen kohensi kotitalouksien toimeentuloa. Köyhyysaste säilyi kansainvälisesti alhaisena. Suomi on edelleen kansainvälisesti suhteellisen tasaisen tulojaon maa, joskin tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun puolivälistä lähtien. Pitkäaikaistyöttömyys väheni, mutta se säilyi syrjäytymisen keskeisenä syynä. Työttömyysturvan ja toimeentulotuen saajien määrät vähenivät.
Eläketurvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenojen
kokonaiskehitys oli maltillista. Sosiaalimenoihin käytettiin noin 205 miljardia markkaa, josta valtion budjetin kautta rahoitettiin kolmannes. Kansantalouden kasvu, työllisyyden koheneminen ja sosiaaliturvan uudistukset vahvistivat sosiaalimenojen kestävää rahoitusta. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, 25,4 %, alitti EU-maiden keskiarvon. Eniten tason alhaisuuteen vaikutti BKT:n voimakas kasvu ja työllisyyden koheneminen.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisia linjauksia käsittelevän asiakirjan ”Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010”. Lähivuosien linjaukset tiivistettiin neljään asiakokonaisuuteen: väestön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, työelämän
vetovoiman lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja hoito sekä toimivat palvelut ja kohtuullinen
toimeentuloturva.
Toimeentuloturva Väestön terveyspalveluja edistettiin laajentamalla portaittain sairausvakuutuslain mukaisen hammashuollon korvausten piiriä. Joulukuun alusta 2002 koko väestöllä on iästä riippumatta oikeus hammashuollon korvauksiin sairausvakuutuksesta.
Eläkeläisten toimeentuloa parannettiin korottamalla kansaneläkettä, alentamalla ylimääräistä
sairausvakuutusmaksua ja päättämällä korjata kansaneläkkeiden pohjaosan ns. kaksinkertaisesta poistamisesta aiheutuneet ongelmat. Työttömyyspäivärahan tasoa nostettiin. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta.
Työmarkkinaosapuolten neuvotteluryhmässä päästiin sopimukseen yksityisaloja koskevan
työeläkejärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista. Samanaikaisesti sovittiin työttömyysturvajärjestelmän kehittämisestä. Ehdotusten mukaisesti eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä
tuettaisiin kannustinkarttumalla, tekemällä mahdolliseksi jäädä joustavasti vanhuuseläkkeelle 62-68 vuoden iässä, eläkkeen karttumisella 18 vuoden iästä 68 vuoden ikään saakka,
muuttamalla varhaiseläkkeitä ja siirtämällä työttömyyseläkettä vastaavat järjestelyt työttömyysturvan puolelle. Esityksiin liittyvät avoimet kysymykset on tarkoitus selvittää niin, että
hallitusten esitykset voitaisiin antaa kevätkaudella 2002.
Suomi saattoi voimaan kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta. Muutoksen yhteydessä tapaturmavakuutuslakiin tulee vakuutuskannan
luovuttamista koskevat erityismääräykset, joilla ehkäistään työntekijöiden turvan heikentyminen vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä.
Useat laaja-alaiset työryhmät jatkoivat toimintaansa. Sosiaalimenojen rahoitusta selvittävä
toimikunta, lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita, uusien eläkelaitosten perustamista sekä toimintasäännösten yhtenäistämistä selvittävät työryhmät saavat työnä pää-
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tökseen vuoden 2002 aikana. Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmää ja hoitovakuutuksen käyttöön ottoa koskevaa selvitystyötä jatketaan. Toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovittamisen kolmivuotista kokeilua koskeva muutos tulee voimaan 1.4.2002.
Sosiaali- ja terveyspalvelut Valtioneuvosto asetti terveydenhuollon kansallisen projektin
terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Keväällä 2002 päättyvässä hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan terveydenhuollon nykyiset ja tulevat ongelmat sekä laaditaan suunnitelma niiden poistamiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000 – 2003 (TATO) toimeenpano jatkui. Vuoden aikana käynnistettiin 21 toiminnallista kehittämishanketta, mm. tiedotusta
palvelevat verkkosivut. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmän uudistamistyötä jatkettiin. Järjestelmän perusteita ei muutettu, mutta valtionosuusprosenttia korotettiin
1,1 prosenttiyksiköllä vuoden 2002 alusta.
Mielenterveyspalvelut säilyivät kehittämiskohteena. Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen saamiseen vaikutettiin määrittelemällä hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon järjestämisen
enimmäisajoista, hoitoyksiköiden yhteistyöstä ja avohoidon tukitoimista. Mielenterveyslain
pakkotoimia koskevat säännökset uudistettiin ja mielenterveystyön alueellista seurantaa tehostettiin. Talousarvion 70 milj. markan määrärahalla jatkettiin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämisen tukemista.
Ensimmäiset laatusuositukset ikäihmisten palveluihin ja hoitoon sekä mielenterveyspalveluihin valmistuivat. Niillä tuetaan kuntien laadunhallintaa. Apuvälinepalvelujen laatusuosituksen valmistelu käynnistettiin. Vuonna 1998 käynnistetyn Makropilottihankkeen, jossa
testataan uuden teknologian käyttöä, ensimmäinen vaihe päättyi Satakunnassa. Koko maan
kattavien sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta vakinaistettiin ja niiden perusrahoitus turvattiin vuoden 2002 alusta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietintö, huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoitoa kehittäneen työryhmän ja opioidiriippuvaisten lääkkeellisiä hoitoja kehittäneen työryhmän ehdotukset valmistuivat. Jatkotyö ajoittuu vuodelle 2002.
Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka Syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen liittyvät
toimenpiteet korostuivat vuonna 2002. Kansallinen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen
toimintasuunnitelma 2001-2003 valmistui kesäkuussa. Kuntouttava työtoiminta käynnistyi
1.9. 2001. Neljän ministeriön välinen syrjäytymistyöryhmä antoi väliraportin sekä kiireelliset toimenpide-ehdotukset. Sosiaalisen luototuksen kokeilua jatkettiin. Sosiaalipoliittisten
lähiöhankkeiden toimeenpano käynnistyi vuoden aikana.
Valtioneuvoston huumausainepolitiikan tehostamista koskevan periaatepäätöksen toteuttamiseksi eri ministeriöiden koordinaatiotyöryhmä valmisteli toimenpideohjelman. Lähitulevaisuuden alkoholipolitiikan haasteisiin varautumiseksi käynnistettiin Suomen kansallinen
alkoholiohjelma ”2000-luvun alkoholiohjelma - yhteistyötä ja vastuuta”.
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Terveys 2015 –kansanterveysohjelmasta, joka linjaa
kansallisen terveyspolitiikkamme 15 vuoden tähtäimellä. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunta esitti terveyttä edistävän liikunnan lisäämistä kaikissa ikäryhmissä, hallinnonalojen välisen yhteistyön kehittämistä sekä rahoituksen lisäämistä ja uudelleen kohdentamista.
Tartuntatautien ja bioterrorismin vastustamisen kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin. Itämeren alueen tarttuvien tautien Task Force-toimintaa jatkettiin pääministerien mandaatilla.
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Luoteis-Venäjällä ja Baltiassa käynnistyneiden hankkeiden painoalueina olivat perusterveydenhuolto, HIV, tuberkuloosi ja tartuntatautien seuranta. Suomen tupakkalainsäädännön
muutosten valmistelu käynnistettiin tupakkatuotedirektiivin säännösten pohjalta.
Terveydensuojelulakia ja muuta ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä muutettiin kuntien yhteistyömahdollisuuksien parantamiseksi valvontatehtävien hoidossa. Samalla lisättiin
kuntien oikeutta periä maksuja mm. asuntojen terveysvalvonnasta ja annettiin säädökset
elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden hygieniakoulutuksesta. Etelä-Suomen läänissä aloitettiin paikallisten ympäristöterveysohjelmien valmistelu.
Työolot ja työsuojelu Työolojen myönteinen kehitys jatkui, mutta kiire, stressi ja työuupumus olivat vakavia haasteita. Myönteiset asenteet työolojen ja henkilöstön kehittämiseen vahvistuivat. Vuonna 1998 hyväksytyn työsuojelustrategian toteutumista arvioitiin ensimmäisen kerran kolmikantaisessa työsuojeluneuvottelukunnassa.
Työturvallisuuslain uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti yksimielisen mietintönsä joulukuussa. Kokonaisuudistuksen lähtökohtana oli selvittää lain toimivuus ja selkeys sekä ottaa huomioon eurooppalaiset ja kansainväliset kehityssuunnat. Ehdotus tähtää järjestelmälliseen työolojen kehittämiseen ja painottaa mm. henkisen ja fyysisen kuormituksen, väkivallan uhan ja häirinnän vaarojen poistamista tai vähentämistä.
Uusi työterveyshuoltolaki tuli voimaan 1.1.2002. Uudistus tähtää työpaikkatasoiseen vaarojen ja haittojen selvittämiseen, yhteistoimintaan ja toiminnan huolelliseen suunnitteluun sekä vaikutusten arviointiin. Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille
ammatissaan altistuvien rekisteristä tuli voimaan 1.9.2001 ja laki työsuojeluhenkilöstörekisteristä 1.1.2002. Työsopimuslain kokonaisuudistukseen liittyen asetettiin työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ja vahvistettiin ministeriön resursseja. Euroopan
unionissa oli valmisteilla useita työsuojeludirektiivejä, mm. melua ja tärinää koskevat direktiivit, asbestia koskeva direktiivi ja konedirektiivin uudistus.
Työsuojelupiirien resursseja selvittänyt työryhmä ehdotti toimenpiteitä työsuojelupiirien
henkilöstön asiantuntemuksen vahvistamiseen ja työsuojelupiirien toimintaan sekä työaikavalvontaan. Usean ministeriön ja työmarkkinaosapuolten yhteistyönä toteuttamat valtakunnalliset kehittämisohjelmat olivat edelleen tärkeitä työolojen kehittämisen toimintamuotoja.
Valtioneuvosto vahvisti uuden työtapaturmaohjelman vuosille 2001-2005.
Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvoa edistettiin kansallisesti ja EU-tasolla erityisesti samapalkkaisuuden ja lainsäädännön alueella. Tasa-arvolain muuttamista pohtivan
toimikunnan toimeksiantoa jatkettiin 31.9.2002 saakka. Työelämän tasa-arvodirektiivin uudistamistyö jatkui ja Pekingin seurannan puitteissa kehitettiin palkkaindikaattoreita samapalkkaisuuden seurannan tueksi. Tasa-arvoasioiden hallintoa uudistettiin eriyttämällä tasaarvovaltuutetun lainvalvontatehtävä ja hallituksen tasa-arvopolitiikka. Ministeriöön perustetun tasa-arvoyksikön resursseja vahvistetaan vuoden 2002 alusta. Sukupuolten tasa-arvoon
liittyvät kysymykset olivat esillä YK:n naisten oikeuksien yleissopimusta valvovassa komiteassa, jossa hallitusta kuultiin Suomen määräaikaisraporttien johdosta. Pohjoismaisessa yhteistyössä korostettiin tasa-arvonäkökulmaa.
Kansainvälinen toiminta EU:n työllisyys- ja sosiaalineuvostossa edistyttiin lainsäädäntöja ohjelmahankkeissa. Sosiaalisen suojelun yhteistyön painoalueita olivat köyhyys ja syrjäytyminen sekä kestävä eläkepolitiikka. Lissabonin strategiaan lisättiin kestävän kehityksen
ulottuvuus. Terveyssektorilla osallistuttiin mm. uuden kansanterveysohjelman ja veriturvallisuusdirektiivin valmisteluun sekä tupakan vastaiseen työhön. Euroopan neuvoston työssä
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painottui sosiaalisen koheesion vahvistaminen. YK:n yleisistunnon HIV/AIDS –
erityisistunto pidettiin kertomusvuonna. Biologisiin ja kemiallisiin uhkiin varautumista valmisteltiin yhteistyössä pohjoismaiden, EU:n ja WHO:n kanssa.
Pohjoismaisen puheenjohtajuuskauden ohjelmassa 2001 painoalueina olivat kansalaisten
kannalta tärkeiden pohjoismaisten sopimusten sekä palvelujärjestelmien kehittäminen, alkoholipolitiikka, varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin sekä dementiahoidon tila
ja yhteistyötarpeet. Suomi laati suunnitelman yhteispohjoismaisen ehkäisevän huumetyön
käynnistämiseksi lähialueilla. Pohjoismaat ja Baltia sopivat yhteisestä kampanjasta naiskauppaa vastaan.

60

Työministeriö osa I

Työministeriö
Työpolitiikan toimintaympäristö ja tavoitteet Vuonna 2001 talouskehityksessä tapahtui
selvä käänne huonompaan. Kokonaistuotannon kasvu jäi ½ prosenttiin , kun budjetissa ennuste oli yli 4 %. Vuotta aikaisemmin kasvu oli 5,6 %. Muutokset tuotannon kehityksessä
heijastuvat noin puolen vuoden viiveellä työllisyyteen, joka alkoi osoittaa heikkenemistä aivan vuoden loppukuukausina. Vuositasolla tarkasteltuna työllisyyskehitys oli vielä kohtuullisen suotuisaa. Työllisten määrä lisääntyi noin 32 000 henkilöä ja työllisyysaste vajaan prosenttiyksikön. Keskimääräinen työttömyysaste oli 9,1 % eli 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Määrällisesti työttömyys aleni 16 000 henkilöä. Työnvälityksessä työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 302 000. Merkittävä osa nykyisistä työttömistä on vaikeasti työllistyviä, joille ei ole riittävästi tarjolla sopivaa markkinaehtoista työtä vallitsevalla
tuotannon
rakenteella,
työvoiman
laatuun
kohdistuvilla
odotuksilla
ja
työvoimakustannuksilla. Vuonna 2001 työvoiman tarjonta lisääntyi noin 16 000 henkilöä.
Maassamuutto oli poikkeuksellisen vilkasta.
Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyystilanteen parantaminen siten, että työllisyysaste lähestyy vaalikauden lopulla 70 %. Työhallinto pyrkii strategiassaan tämän päätavoitteen toteutumiseen viiden toimintalinjauksen avulla: työvoiman saatavuuden varmistaminen, työvoiman kysynnän tukeminen, työssä olevien osaamisen ja jaksamisen parantaminen, työhönmenon kannustavuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen työelämässä. EU:n työllisyyssuuntaviivojen mukainen kansallinen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelma 2001 (NAP) valmistui huhtikuussa. Se nivoutuu osaksi työhallinnon strategiaa ja tukee hallitusohjelman tavoitteita. Työhallinnon vastuulla on 3 hanketta – osaavan henkilöstön työllisyyttä tukeva pitkäjänteinen kehittäminen,
osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja uusi alku. Työministeriön kolmikantayhteistyötä uudistettiin asettamalla aiempaa korkeatasoisempi työasiainneuvosto ja sen tueksi
työpolitiikan neuvottelukunta marraskuussa 2001.
Työvoimavarojen ohjaus ja kehittäminen Työhallinnon keskeisenä tehtävänä on edistää
työmarkkinoiden toimivuutta työ- ja maahanmuuttopolitiikan avulla. Toimenpiteiden toteutus tapahtuu valtaosin työvoimatoimistoissa, joita oli kertomusvuonna 175. Lisäksi erillisiä
sivutoimistoja ja palvelupisteitä oli 108. Näissä toimistoissa työskentelee asiakaspalvelutehtävissä noin 2 500 henkilöä. Vuoden 2001 aikana työvoimatoimistoihin ilmoittautui arviolta
816 500 työnhakijaa, joista työttömiä 593 500. Määräaikaisen työn päättyminen oli yleisin
työnhaun syy. Vuoden aikana työvoimatoimistoihin ilmoitettiin arviolta 319 000 avointa
työpaikkaa, joista täyttyi noin 297 000. Työpaikoista 154 000 täyttyi työnvälityksen työnhakijoilla. Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistui 189 000 henkilöä.
Työvoimatoimistojen tavoitteena on täyttää avoimet työpaikat nopeasti ja laadukkaasti ja
edistää työnhakijoiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työnantajilta kootun palautteen mukaan työnvälitys kuuluu kolmen tuloksellisimman työvoiman hankintakanavan
joukkoon. Työnhakupalveluissa painotettiin omatoimisuutta ja henkilökohtaista työnvälitystä tuettiin työnhakusuunnitelmilla, -valmennuksella, määräaikaishaastatteluilla ja osaamiskartoituksilla. Työttömille tuli laatia työnhakusuunnitelma viimeistään viiden kuukauden
työttömyysjakson kuluttua. Vuoden 2002 alusta lähtien työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on yksilöidyn työnhakusuunnitelman noudattaminen.
Vuoden 2000 lopussa käyttöön otettu sähköinen asiakaspalvelu yleistyi. Sen kautta työnhakija saattoi mm. lähettää esittelyn osaamisestaan työvoimatoimiston tietojärjestelmään.
Työnantajat tekivät internetin kautta 25 000 työpaikkailmoitusta työvoimatoimistoihin. Yksilöllisiä ja kannustavia työnvälityksen asiakaspalvelutuotteita kokeiltiin ja kehiteltiin kol-
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messa työvoimatoimistossa sekä valtakunnallisessa Työlinja-puhelinpalvelussa EU:n rahoitustuella.
Työnhakijapalvelusta eriytettyjä työnantajapalveluyksiköitä on lähes 80 työvoimatoimistossa. Niiden vahvuudeksi on todettu toiminnan tavoitteellisuus ja monimuotoinen yhteydenpito työnantaja-asiakkaisiin. Suuret työvoimatoimistot tarjoavat myös maksullisia työnantajapalveluita, HenkilöstöRatkaisut (24 toimistossa) ja Henkilöstövuokraus (6 toimistossa), jonka vakinaistamisesta tehtiin päätös vuonna 2001.
Työministeriö valmisteli ehdotukset työvoimapolitiikan 1998 toteutetun uudistuksen jatkamiseksi (toinen aalto), jossa painopisteenä on työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työnantajien palvelut. Toimenpiteet tulevat voimaan vuoden 2002 alusta. Työnantajien palveluja
tehostetaan työvoimatoimistoissa sopimusasiakkuuden suuntaan ja työnantajakäyntejä yrityksiin lisätään. Uutena palveluna kokeillaan suurimmissa kaupungeissa ulkopuolisten työnetsijöiden käyttöä työmahdollisuuksien hakemisessa vaikeammin työllistyville. Henkilöasiakkaan palvelutarve otetaan aiempaan selkeämmin huomioon. Uudistukseen sisältyy myös
hallinnon virtaviivaistaminen kokoamalla työvoimatoimistoja lähinnä seutukuntamallin pohjalta noin 100-115 itsenäiseksi toimistoksi.
Kertomusvuonna valmisteltiin kaksivuotista kokeilua kuntien, kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisistä palvelupisteistä suurimmissa kaupungeissa. Työmarkkinatuella oleville
pitkäaikaistyöttömille tarjotaan yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia näiden aseman parantamiseksi työmarkkinoilla. Kokeilu käynnistyy vuoden 2002 alusta.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämisen tarkoituksena on edistää työvoiman
kysynnän ja tarjonnan tasapainoa, torjua työttömyyttä ja työvoimapulaa. Vuonna 2001 työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa oli arviolta keskimäärin 26 000 henkilöä. Erityistavoitteena oli työvoiman saatavuuden turvaaminen rekrytoiville aloille. Koulutuksesta arviolta 8 % toteutettiin yhteishankintana työnantajan kanssa. Työssä olevan työvoiman koulutusta suosittiin tilanteissa, joilla koulutuksella voitiin edistää varsinkin ikääntyvän työvoiman
työssä pysymistä. Työvoimakoulutusta toteutettiin myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
osarahoittamana. Tämä koulutus painottui työelämän kehittämiseen ja yksilöllisesti räätälöityihin toimenpideyhdistelmiin.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelun asiakkaita oli kertomusvuonna noin 35 200 henkilöä,
joista yli 60 % oli yli 25-vuotiaita. Koulutus- ja ammattitietopalvelussa tilastoitiin puolestaan noin 450 000 neuvontakertaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnhakija-asiakkaita oli yli
80 000 henkilöä ja heille suunnattuja aktiivitoimia lähes 60 000. Lisäksi kertomusvuonna
jatkettiin ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksiä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa sekä aloitettiin pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittelyt
suurissa ja keskisuurissa työvoimatoimistoissa.
Työvoimapoliittiset tukitoimet Työllisyyslain mukaan tukitoimenpiteille työhön sijoittaminen on viimesijainen työvoimapolitiikan keino. Työllisyyden parantumisen myötä toimenpiteiden piirissä olevien henkilöiden määrää on kertomusvuonna edelleen alennettu. Sijoitukset ovat vähentyneet erityisesti julkisella sektorilla, jossa rekrytointia on pyritty suuntaamaan vakituisen työllistämisen suuntaan. Vuonna 2001 työllistämistuella (ml. ESRhankkeet) sijoitettiin arviolta keskimäärin 38 500 henkilöä eli 4 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna. ESR-hankkeissa yksi keskeinen painopiste oli etsiä ja kehittää työ- ja toimintamahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktivoitumisen ja omaehtoisen
selviytymisen tukemiseksi. Työllistetyistä yhdistelmätuen osuus oli noin 12 600 henkilöä.
Työllistämistukitoimenpiteet kohdistuvat pitkäaikaistyöttömiin, nuoriin, vajaakuntoisiin,
pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamiin ja ikääntyneisiin. Lisäksi työharjoittelussa työmarkkinatuella oli keskimäärin 9 000 ja vuorotteluvapaatyöpaikassa noin 6 000 henkilöä. Työmark-
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kinatuen saajia oli keskimäärin arviolta noin 162 000, joista aktiivitoimiin osallistui hiukan
yli viidennes.
Hallitusohjelman mukaan keskimääräistä työmarkkinoilta poistumisikää pyritään pitkällä
aikavälillä myöhentämään 2-3 vuodella. Tähän liittyen työhallinolla on vuodesta 2000 lähtien ollut käytössään tehostetut palvelut, joilla työttömäksi ilmoittautuneita 55 – 59 – vuotiaita henkilöitä autetaan työllistymään. Tehostettuihin toimiin oli käytettävissä noin 70 miljoonaa markkaa, jonka avulla työllistettiin keskimäärin noin 1 000 henkilöä.
Työllisyyspoliittinen projektituki on tarkoitettu mm. kolmannella sektorilla toteutettavien
työllistämishankkeiden käynnistämisvaiheessa toiminnan hallinnointiin ja organisoimiseen.
Projektituella tuettiin myös paikallisia työllisyyskumppanuuksia ja muita yhteisöjä, jotka
pyrkivät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen esimerkiksi yhdistelmätukea hyödyntäen. Projektituella rahoitettiin noin 450 hankkeen toteuttamista. Työmarkkinatuesta annettua lakia on muutettu siten, että yhdistelmätukea voidaan myöntää vuoden 2002 alusta lukien kahden vuoden ajaksi. Vuoden 2002 alusta työharjoittelu
työmarkkinatuella rajataan vailla ammatillista koulutusta oleviin alle 25-vuotiaisiin nuoriin,
muille tulee käyttöön työelämävalmennus työpaikalla (ilman työsuhdetta). Työttömien aloitteellisuuden edistämiseen tarkoitetuilla määrärahoilla tuettiin työttömien järjestöjen toimintaa ja työosuuskuntien perustamista. Työllisyysperusteisten investointien myötävaikutuksella syntyi uusia työpaikkoja arvioilta noin 1 100. Yrittäjäksi ryhtyvän starttituella oli työllistettynä keskimäärin noin 1 600 henkilöä.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Lain ja siihen liittyvän toimenpidekokonaisuuden tarkoituksena on tukea hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti syrjäytymisen ja köyhyyden estämistä. Toimenpiteellä ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä. Työvoimahallinnon ja kunnan yhdessä asiakkaan kanssa laatimassa aktivointisuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan nykyinen tilanne sekä sovitaan toimista, joilla asiakkaan työllistymismahdollisuuksia parannetaan. Alle 25-vuotiaat pitkään työttömyysturvaa tai toimeentulotukea saaneet ovat velvollisia osallistumaan aktivointisuunnitelmassa sovittavaan kuntouttavaan työtoimintaan, mikäli haluavat säilyttää toimeentuloturvansa.
Työvoimapolitiikan vaikuttavuus Vuonna 2001 aktiivisen työvoimapolitiikan toimin sijoitettuna oli keskimäärin 80 000 henkilöä. Näin kyettiin alentamaan avointa työttömyyttä
noin 3½ prosenttiyksikön verran. Toimenpiteissä vuosina 1994 – 1998 olleiden työllistymisestä tehtyjen vaikuttavuustutkimusten mukaan työvoimapoliittiset toimet eivät riittävässä
määrin edistä vaikeasti työllistyvien sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Tästä syystä
toimenpiteillä ei ole kyetty lievittämään laman jälkeistä rakennetyöttömyyttä kestävällä tavalla. Työttömyys ja toimenpiteet toistuvat usein samoilla henkilöillä ja syntyvät työsuhteet
ovat harvoin pysyväisluonteisia. Vaikeasti työllistyvien osalta aktiivitoimilla on kuitenkin
kyetty ylläpitämään työmarkkinavalmiuksia ja ehkäisty syrjäytymistä. Vaatimattomista sijoittumistuloksista huolimatta toimenpiteisiin osallistuneilta saatu palaute on ollut valtaosin
myönteistä. Vuoden 2002 alusta voimaantulevilla työvoimapolitiikan toisen aallon uudistuksilla toimien vaikuttavuutta pyritään edelleen parantamaan.
Työelämän säätely ja kehittäminen Uusi työsopimuslaki (55/2001) tuli voimaan
1.6.2001. Laki parantaa mm. epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden asemaa,
täsmentää yleissitovuusjärjestelmää ja selkeyttää työsuhdeturvaan liittyviä säännöksiä. Laki
yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (477-480/2001) tuli
voimaan 1.10.2001. Laki täydentää henkilötietolakia työelämän erityistarpeiden osalta erityisesti eräissä menettelytavoissa. Lakia täydentävien säännösten valmistelu työntekijöiden
teknisen valvonnan, sähköpostin valvonnan sekä huumetestien osalta on myös käynnistetty.
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Tulopoliittiseen sopimukseen perustuen asetettiin kolmikantainen komitean valmistelemaan
vuosilomalain kokonaisuudistusta (määräaika 30.9.2002). Työministeriö asetti myös kolmikantaiset työryhmät vuorotteluvapaajärjestelmän arviointia ja sitä tehtävää päätöstä varten
(määräaika 31.5.2002) sekä henkilöstörahastolain kehittämistä varten (määräaika
30.9.2001). Viime mainittu työryhmä sai työnsä määräajassa valmiiksi ja hallituksen esitys
on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2002.
EU:n rasismidirektiivin ja työsyrjintädirektiivin toimeenpanon edellyttämä kansallisen lainsäädännön valmistelu aloitettiin yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja muiden tahojen
kanssa. Myös esitys lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevaksi
lainsäädännöksi on valmistumassa.
Työelämäohjelmien (työelämän kehittämisohjelma, tuottavuusohjelma ja työssä jaksamisen
tutkimus- ja toimenpideohjelma) toimeenpanoa on jatkettu hallitusohjelmakauden alussa sovittujen suuntaviivojen mukaisesti. Työelämän ja tuottavuuden kehittämispolitiikka täydentää ja tukee aktiivista teknologiapolitiikkaa. Työssä jaksamisohjelman avulla syvennetään
hyvien käytäntöjen tuntemusta työpaikoilla.
Vuoden 2001 lopussa rekisteröityjä henkilöstörahastoja oli 37 ja niiden piirissä noin 81 000
työntekijää. Vuosilta 1990-2000 rahastoihin on kertynyt voittopalkkioita yhteensä 1 986
miljoonaa markkaa. Vuonna 2001 voittopalkkioita sai 21 rahastoa yhteensä 394 miljoonaa
markkaa. Vuoden aikana palkkaturvaa maksettiin 8 210 työntekijälle yhteensä 141 miljoonaa markkaa. Työ- ja sosiaaliasiainneuvosto hyväksyi 3.12.2001 palkkaturvadirektiivin
muutoksen, jolla direktiivin soveltamisalaa täsmennetään, maksukyvyttömyyskäsite määritellään uudelleen ja säädetään toimivaltaisesta palkkaturvajärjestelmästä ylikansallisissa tilanteissa.
Vuoden 2000 lopulla allekirjoitetun TUPO-ratkaisun kattavuus oli AKAVA:n edustamaa
sopimuskenttää lukuun ottamatta laaja. Tämä vähensi myös työriitojen määrää olennaisesti
edelliseen vuoteen verrattuna. Sovittelutointa työllisti eniten 12.3. alkanut ja 17.8.2001 päättynyt lääkärilakko. Työtaistelu toteutui oloissamme poikkeuksellisella tavalla kiertävänä
osalakkona. Suurten näkemyserojen ohella mainitun lakkomallin arvioitiin osaltaan pitkittäneen työtaistelua.
Maahanmuuttopoliittiset asiat Kertomusvuoden lopussa Suomessa asui noin 98 600 ulkomaan kansalaista. Maahan muutti vuoden aikana 18 900 henkilöä, joista EU-maista 6 000.
Työvoimatoimistoissa oli vuoden lopussa 23 500 ulkomaista työnhakijaa, joista työttömiä
14 150. Kotouttamisen piirissä heistä oli samana ajankohtana 5 700. Työministeriö uudisti
työlupalausuntomenettelyä. Tavoitteena oli nopeuttaa työlupa-asioiden käsittelyä työvoimatoimistoissa ja ohjata työlupaharkintaa muuttuvan työmarkkinatilanteen edellyttämällä
tavalla. Työhallinto osallistui myös ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen valmisteluun.
Työministeriö valmisteli ehdotuksen hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaiseksi
toimenpideohjelmaksi. Ohjelma kattaa vuodet 2001–2003 ja sen tarkoituksena on edistää
hyviä etnisiä suhteita sekä ehkäistä etnistä syrjintää ja rasismia. Em. rasismidirektiivin toimeenpanon edellyttämä lainsäädännön valmistelu sisältyi osana etnistä syrjintää ehkäiseviin
toimiin. Laki vähemmistövaltuutetusta tuli voimaan 1.9.2001. Valtuutetun tehtäviin kuuluvat etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen aseman ja oikeuksien turvaaminen sekä etnisen syrjimättömyyden
periaatteen valvonta.
EU:n laajentumisneuvotteluja varten valmisteltiin työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevaa
Suomen kannanottoa. Valmistelua varten asetettiin kolmikantainen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää ulkomaisen työvoiman työsuhteen ehtojen valvonnan tehostamistarpeet.
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Lisäksi työministeriö arvioi EU:n itälaajentumisen vaikutuksia työvoiman liikkuvuuteen,
jonka pohjalta laadittiin pohjoismainen raportti työvoiman liikkuvuudesta Baltian ja Pohjoismaiden välillä. Raporttia käsiteltiin ensimmäisessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden
työministereiden yhteiskokouksessa, joka järjestettiin 22.10.2001 Hämeenlinnassa.
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Ympäristöministeriö
Hallitusohjelman läpäisevänä teemana on ympäristön kannalta kestävän kehityksen johdonmukainen edistäminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ympäristöministeriö on toiminut
aktiivisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti tämän päämäärän mukaisesti. Kansallinen
kestävän kehityksen toimikunta ja sen sihteeristö ovat muodostaneet kaikkien kansallisten ja
kansainvälisten kestävän kehityksen prosessien verkostoytimen.
Ympäristöministeriö vaikutti aktiivisesti toimenpiteisiin kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi muille toimialoille EU:ssa. Göteborgin Eurooppa-neuvosto päätti EU:n kestävän kehityksen strategiasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä neljällä painoalalla; ilmastonmuutos, liikenne, kansanterveys ja luonnonvarat. EU:n
kuudes ympäristöohjelma hyväksyttiin neuvostossa, mutta parlamentin ja neuvoston yhteisen kannan valmistelu on vielä kesken. Pohjoismaisen ympäristönsuojeluyhteistyön organisoitumisesta vuodesta 2003 alkaen päätettiin lokakuussa ministerineuvoston kokouksessa.
Ympäristöministeriö on vaikuttanut aktiivisesti myös YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen valmisteluihin, erityisesti sen kestävää tuotantoa ja kulutusta koskeviin kannanottoihin. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) hallintoneuvoston istunnossa käynnistettiin työ
kansainvälisen ympäristöhallinnon vahvistamiseksi.
Ns. Kioto-ministerityöryhmän valmisteleman kansallisen ilmastostrategian laadintaan ja sen
käsittelyyn eduskunnassa on osallistuttu ja aloitettu ko. strategian toimeenpanon ja mm. laskentamenetelmien kehittäminen ympäristöministeriön osalta Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämiseksi. Monenkeskisten ympäristösopimusten osalta tehtiin kansainvälisesti merkittävä päätös, kun ilmastosopimuksen alaisen Kioton pöytäkirjan säännöistä päästiin yksimielisyyteen Marrakeshissä marraskuussa 2001. Pöytäkirja on näin ratifioitavissa. Lisäksi
Suomi allekirjoitti toukokuussa hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskevan sopimuksen
(POPs).
Ympäristöministeriö on ollut aktiivinen myös Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Arktisen
neuvoston puheenjohtajuuksiin liittyvissä tehtävissä. Pohjolan kestävän kehityksen strategian sekä Pohjoismaiden ympäristöohjelman 2001-2004 toimeenpano käynnistettiin.
Lähialueyhteistyö on hallitusohjelmankin mukaisesti tärkeä osa Suomen ympäristöpolitiikkaa. Ympäristöministeriön uusittu lähialuestrategia hyväksyttiin marraskuussa 2001. Osana
EU:n pohjoisen ulottuvuuden kehittämistä on edistetty ympäristönsuojelun aseman vahvistumista erityisesti monenkeskistä yhteistyötä ja rahoitusmenettelyjä kehittämällä. Suomen
ilmastostrategian mukaisia yhteistoimeenpanohankkeita on valmisteltu lähialueen maiden
kanssa. Ympäristöyhteistyöllä Suomen lähialueilla Virossa, Latviassa, Liettuassa, LuoteisVenäjällä ja Puolassa on tehokkaasti edistetty hankkeita, joilla vähennetään erityisesti Itämereen kohdistuvaa kuormitusta. Hankkeilla on edistetty suomalaisen ympäristöteknologian
käyttöä ja vientiä ja siten parannettu myös alan työllisyyttä. Itämeren kannalta tärkein hanke, Pietarin lounaisen puhdistamon rakentaminen, on edennyt urakkaneuvotteluvaiheeseen.
Yhteistoimeenpanoa koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin Liettuan kanssa ja Viron kanssa
käynnistettiin ensimmäiset yhteistoimeenpanohankkeet. Suomenlahden satamien ympäristövaikutuksista, öljyntorjunnasta ja meriliikenteen turvallisuudesta on käyty neuvotteluja Venäjän ja Viron viranomaisten kanssa.
Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelulain täytäntöönpano on edennyt suunnitelman mukaisesti. Lain toimivuuden seuranta on käynnistetty. Lupaharkinnasta on valmisteltu ohje.
Ilmoitusmenettelystä on valmistunut opas ja valvontatyöryhmä on tehnyt esityksen valvonnan kehittämisestä. Ympäristönsuojelun ohjauskeinojen vaikuttavuuden selvittämisessä on
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edetty tavoitteiden mukaisesti. Lupajärjestelmän, ympäristöjärjestelmien ja pohjoismaisen
ympäristömerkinnän vaikuttavuudesta on laadittu selvitykset. Myös ympäristön seurannan
strategian uudistaminen on aloitettu. Kansallisen ilmastostrategian taloudelliset vaikutukset
on arvioitu. Ympäristölähtöisestä tuotepolitiikasta on saatu valmiiksi strategiset linjaukset.
Ympäristöklusterin tutkimusohjelma jatkuu vuosina 2000-2002 kestävän yhteiskunnan infrastruktuurista (Eko-infra) sekä informaatioyhteiskunnasta ja kestävästä kehityksestä (Kesty) tehtyjen esitutkimusten pohjalta. Informaatioyhteiskunta ja kestävä kehitys -hankkeen
avulla on tarkoitus saada nykyistä parempi kuva siitä, miten maamme tuotantorakenteen
muuttuminen vaikuttaa ympäristöpolitiikan suuntaamiseen. Lisäksi pyritään arvioimaan niitä uhkia ja mahdollisuuksia, joita informaatioyhteiskunta luo kestävän kehityksen mukaisille
kulutustottumuksille ja elämäntavoille.
EU:ssa on hyväksytty päästökatto- , LCP- ja otsonidirektiivit. Vuonna 2001 on annettu valtioneuvoston asetus teollisuuden VOC-päästöjen rajoittamisesta ja siihen liittyvästä
ympäristönsuojeluasetuksen
muutoksesta
sekä
uusi
ilmanlaatuasetus. Kolme
ilmansuojelulain nojalla annettua valtioneuvoston päätöstä on kumottu.
EY:n ympäristömeludirektiiviehdotuksen toimeenpanemiseksi on teetetty tarvittavien kansallisten määräysten taustatyönä kolme teknistä erillisselvitystä meluindikaattorien
vertailusta ja kansallisten laskentamallien käyttökelpoisuudesta. Ulkona käytettävien
laitteiden melupäästöjen vähentämisestä on annettu valtioneuvoston asetus. Melupolitiikan
linjauksia valmistelemaan ja melukysymyksiä käsittelemään on perustettu
ympäristöhallinnon meluverkko.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistuksesta julkistettiin projektiryhmän ehdotus
29.6.2001. Tavoitteena on saada tarkistus valtioneuvoston käsittelyyn vuoden 2002 alussa.
Ympäristöministeriön asettama työryhmä antoi 29.10.2001 ehdotuksensa EY:n romuajoneuvodirektiivin kansalliseksi toimeenpanemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä ja muista
toimista. Tarvittavat hallituksen esitykset laiksi jätelain muuttamisesta ja laiksi autoverolain
muuttamisesta pyritään antamaan eduskunnalle keväällä 2002. Vuonna 2001 on erityisesti
panostettu sähkö- ja elektroniikkatuotteita koskevien direktiiviehdotusten käsittelyyn.
EU:n komissio antoi 21.2.2001 tiedonannon kemikaalistrategiasta. Ympäristöministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa asiasta päätelmät, joiden perusteella lainsäädännön valmistelutyö
on alkanut.
Itämeren suojeluohjelman laatiminen kuuluu nykyisen hallitusohjelman tärkeimpiin ympäristötavoitteisiin. Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu ehdotus Itämeren suojeluohjelmaksi valmistui kesällä, minkä jälkeen mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle.
Lausunnoista on valmistunut yhteenveto syksyllä 2001. Ympäristöministeriössä laaditun
päätösluonnoksen pohjalta asiaa käsiteltiin tämän jälkeen marraskuun lopulla hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, jossa päätettiin ministerityöryhmän perustamisesta
valtioneuvoston päätöksen valmistelua varten.
Ehdotus EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin tarkoittamien vesienhoitoalueiden rajoiksi on
valmistunut. Toimikunta jatkaa työtään vesipuitedirektiivin edellyttämiksi muutoksiksi ympäristönsuojelulainsäädäntöön ja on lisäksi asettanut jaoston selvittämään vesipuitedirektiivin edellyttämiä toimia hajakuormituksessa.
Alueidenkäyttö Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli
lainvoimaiseksi 26.11.2001 korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistua asiasta tehdyn valituksen. Ympäristöministeriö on huolehtinut päätöksen toimeenpanotehtävistä; järjestänyt kou-
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lutus- ja informaatiotilaisuuksia, tuottanut esiteaineistoa sekä käynnistänyt päätöksen soveltamisohjeiden laatimisen ja valtion viranomaistoimintaa koskevan selvitystyön.
Ministeriö on seurannut maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoa ja toimivuutta sekä yhteensovittanut eri tahoilla suoritettavaa seurantaa yhteistyöryhmän puitteissa. Arvio lain
toimeenpanosta ja toimivuudesta ensimmäisen vuoden aikana saaduista kokemuksista
laadittiin.
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen rakennusperintöstrategiasta kesäkuussa 2001.
Kertomusvuonna ministeriö on ohjannut vireillä olevan 17 maakuntakaavan laatimista.
Maakuntasuunnitelmatyöryhmän ehdotus valmistui elokuun lopussa. Maakuntakaavoituksen
sisältöä, oikeusvaikutuksia sekä vaikutusten arviointia ja osallistumista koskevien oppaiden
käsikirjoitukset valmistuivat. Luonnokset maakuntakaavamääräyksiä, yleiskaavamerkintöjä
ja -määräyksiä sekä asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevista oppaista ovat valmistuneet kommenttikierrosta varten. Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittämistä ja arviointia koskeva opas on julkaistu. Rantojen suunnittelua ja rakentamista koskeva esite on
laadittu.
Käynnistettiin ao. ohjelman mukaisesti 14 lähiökehittämishanketta eri puolilla Suomea.
Aluearkkitehtitoiminta on laajennettu vuoden 2001 aikana kaikkiaan 23 alueelle.
Hämeenlinnaan perustettiin ympäristöministeriön päätöksellä 10.1.2001 Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto.
Kertomusvuonna ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seutukaavat
sekä ensimmäisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntakaavan, joka laadittiin
Rovaniemen seudulle.
Luonnonsuojelu Valtioneuvoston asetus seitsemän hylkeidensuojelualueen perustamisesta
hyväksyttiin 9.8.2001, jolloin annettiin myös asetukset, joilla eduskunnan ponnen mukaisesti pääosa Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevista luonnonsuojelualueista siirrettiin
Metsähallituksen hallintaan vuoden 2002 alusta lukien.
Luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista jatkettiin hallituksen vuonna 1996 tekemän rahoitusohjelman mukaisesti. Valtioneuvoston päätös Suomen Natura 2000 -verkostoehdotuksen
täydentämisestä valmisteltiin komission vaatimien täydentämistarpeiden osalta, mutta päätöksenteko on lykkääntynyt oikeuskanslerille tehtyjen kantelujen vuoksi. Natura 2000 verkostoehdotukseen vuonna 1998 uusina otetuista yksityisistä alueista on vuoden 2001
loppuun mennessä toteutettu yli kolmannes.
Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin alueiden metsiensuojelun toteutuskeinoja ja rahoitusta selvittävä toimikunta on työskennellyt tiiviisti tavoitteena saada ehdotuksensa valmiiksi määräaikaan kesäkuuhun 2002 mennessä. Luonnonsuojelulain mukaisten
luontotyyppien kartoittamista jatkettiin erityisesti metsäisten tyyppien osalta ja rajaamispäätöksiä tehtiin useamman ympäristökeskuksen alueella
Luonnonsuojelualueverkoston edustavuutta koskevat selvitykset valmistuivat Suomen ympäristökeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyönä. Tavoitteena oli
selvittää Suomen luonnonsuojelualueverkon nykyistä tilaa ja sen kykyä turvata maamme
biologisen ja geomorfologisen monimuotoisuuden säilyminen. Selvitysten perusteella kiireellisimpinä kehittämistarpeina on kirjattu erityisesti perinneympäristöjen hoidon ja suojelun tehostaminen, metsien, erityisesti lehtojen suojelutilanteen parantaminen Ete-
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lä-Suomessa ja luonnonsuojelualueverkon ekologisen toimintakyvyn tehostaminen ennallistamis- ja hoitotoimin.
Ympäristöministeriön asettama työryhmä laati ehdotuksen Paavo Lipposen II hallituksen
hallitusohjelmassa mainituksi työllisyyttä tukevaksi ohjelmaksi luonnon virkistyskäytön ja
luontomatkailun kehittämiseksi. Työryhmä esitti 29 toimenpide-ehdotusta, joilla tuetaan
luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kysyntälähtöistä kehittämistä ja työpaikkojen
kaksinkertaistumista vuoteen 2010 mennessä.
Asumisen edistäminen Vuonna 2001 aloitettiin yhteensä 28 000-29 000 uuden asunnon
rakentaminen, joka merkitsi noin 10 %:n vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Valtion tukeman asuntotuotannon ("aratuotannon") osuus koko asuntotuotannosta nousi arviolta 45 %:iin, kun se edellisenä vuonna oli noin kolmannes. Aratuotannon edellytykset olivat vuonna 2001 suotuisammat kuin vuonna 2000. Aratuotannossa aloitettiin
vuonna 2001 yhteensä 13 100 asuntoa, mikä oli 2 600 asuntoa enemmän kuin edellisenä
vuonna. Vaikka sopivien tonttien saantivaikeudet jatkuivat pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudun osuus aratuotannosta kasvoi 43 %:iin. Aratuotannon rakennuskustannukset säilyivät pääkaupunkiseudulla lähes ennallaan, mutta nousivat muualla maassa
2,8 %.
Valtion tuella perusparannetuissa rakennuksissa oli 6 400 asuntoa. Perusparannuslainoituksessa kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden osuus oli noin puolet.
Korjausavustusjärjestelmän piiriin kuului vuonna 2001 yhteensä 69 lähiötä. Uusien hissien
rakentamiseen osoitettiin määrärahaa 159 hissille.
Valtiontakauksia myönnettiin yksityishenkilöiden asuntolainoihin vuonna 2001 ennakkotietojen mukaan ennätysmäärä, noin 28 000 kappaletta. Kaikkiaan valtiontakauksia on voimassa noin 100 000 kappaletta ja takausluottokanta on noussut lähes miljardin euron (6 mrd mk)
suuruiseksi.
Helsingin seudun yhteistoiminta-asiakirjan toteuttamista on seurattu työryhmässä ja asiakirjan allekirjoittaneet osapuolet ovat kokoontuneet arvioimaan asiakirjan toteutumista ja vaikutuksia. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja yleishyödyllisten asuntotuottajien keskinäisiä
sopimuksia asunnonjaossa käytettävien kriteerien yhtenäistämiseksi on pyritty edistämään.
Yhteistoiminta-asiakirjan kunnissa on otettu käyttöön asunto-osakeyhtiöiden korkotukilainoitus ja valmisteltu vuoden 2002 talousarvioon sisältyvän, ko. kuntiin suunnattavan kunnallistekniikan rakentamisavustuksen käyttöönottoa. Tiiviin ja matalan, uudentyyppisen
kaupunkimaisen pientalorakentamisen kehittämiseksi koko maassa ja yhteistoimintaasiakirjan alueella on käynnistetty projekti.
Väestöltään vähenevien alueiden asuntomarkkinoita ja niiden kehitystä parantavia toimenpiteitä on toteutettu ns. ”Pidot-työryhmän” ehdotusten pohjalta. Asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelmaa on toteutettu asiaa selvittävän työryhmän ehdotusten pohjalta ja
nimetty uusi asunnottomuuden vähentämistä seuraava työryhmä. Vuonna 2001 vahvistettiin
vuotta 2002 koskevat asumistuen määräytymisperusteet, joissa korotettiin asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja, vähennettiin enimmäisasumismenojen ikäluokkia, lisättiin pinta-alaluokkia pienille asunnoille ja otettiin käyttöön Helsingille oma, muuta pääkaupunkiseutua korkeampi enimmäisasumismenojen taso. Korkotuettua osaomistusjärjestelmää koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa.
Rakentaminen Valmisteltiin maankäyttö- ja rakennuslain jatkotoimiin kuuluva ehdotus rakennuksen suunnittelijoita ja suunnitelmia koskeviksi rakentamismääräyksiksi. Ehdotukseen
sisällytettiin myös erityissuunnittelijoita koskevat määräykset. Saatiin valmiiksi ehdotukset
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kantavien rakenteiden työnjohtoa ja LVI-alan työnjohtoa koskeviksi rakentamismääräyksiksi.
Annettiin ministeriön asetus rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuutta koskevista rakentamismääräyksistä ja -ohjeista, jotka tulivat voimaan 1.12.2001. Uusittiin rakenteellista paloturvallisuutta koskevat määräykset, joita koskevassa ehdotuksessa on otettu huomioon eurooppalainen harmonisoitu rakennusmateriaalien paloluokitus. Valmisteltiin rakennuksen
ääneneristystä ja kosteutta koskevat opasjulkaisut rakentamismääräysten soveltamista varten.
Hyväksyttiin ja rakennustuotedirektiivin mukaisesti ilmoitettiin kaksi ensimmäistä tuotehyväksyntään kelvollista laitosta. Kertomusvuonna annettiin 267 tyyppihyväksyntää koskevaa
päätöstä ja vuoden vaihteessa oli voimassa 726 hyväksyntäpäätöstä.
Valtioneuvoston vuoden 1998 lopulla hyväksymän ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelman toteuttamista on jatkettu. Useat kehittämis- ja koerakentamishankkeet ovat toimineet
ekologisesti kestävän rakentamisen periaatteiden ja hallinnollisten menettelyjen kehittämisfoorumina. Rakennusten ympäristöluokitukseen on valmistunut menettely, jota testataan
useissa pilottikohteissa.
Kehitettiin kiinteistönpitoon ja kiinteistöjen kuntoon liittyviä ja energian säästömahdollisuuksia selvittäviä menetelmiä sekä edistettiin niiden käyttöönottoa. Rakennusten energiamääräysten ja sisäilmastoa sekä ilmanvaihtoa koskevien määräysten valmistelua jatkettiin.
Valmisteltiin Suomen kanta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä koskevaan ehdotukseen ja osallistuttiin ehdotuksen käsittelyyn EU:n energianeuvoston työryhmässä.
Lähialueyhteistyönä on ollut esillä muun muassa korjausrakentamista sekä rakennusvalvontaa ja rakennustuotteiden hyväksyntää koskeva tiedonvaihto Viron kanssa.
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1. Turvallisuuspolitiikka
Ulkoministeriö osallistui kertomusvuonna Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laadintaan. Selonteko annettiin kesäkuussa 2001 Eduskunnalle, joka käsitteli
sen syyskaudella. Selonteossa vahvistettiin Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
toimintalinja ja määriteltiin ne keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Toimintalinjan perustekijöitä ovat uskottavan puolustuskyvyn ylläpito, pysyttäytyminen sotilaallisesti liittoutumattomana vallitsevissa olosuhteissa ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön vakauden
vahvistamiseksi. Selonteossa korostettiin myös niiden välineiden merkitystä, joilla vaikutetaan Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön ongelmiin ennaltaehkäisevästi.
1.1. Kansainvälisen terrorismin vastainen toiminta
Vuoden 2001 aikana tapahtui suuria kansainvälispoliittisia muutoksia. Yhdysvaltoihin syyskuun 11. päivänä kohdistuneiden terrori-iskujen seurauksena kansainvälinen terrorismi on
noussut keskeiseksi turvallisuuspoliittiseksi haasteeksi, mikä on vauhdittanut monenkeskistä
yhteistyötä, vaikuttanut kansainvälispoliittisiin tavoitteisiin ja lähentänyt Venäjää läntisiin
rakenteisiin. Keskustelu globaaleista talous- ja kehityskysymyksistä ja yhteiskunnalliskulttuurisista jännitteistä on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi myös turvallisuuspoliittista
pohdintaa. Muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä on vielä vaikea arvioida.
Kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa YK:n rooli on entisestään korostunut.
Turvallisuusneuvosto hyväksyi terrorismin vastaisia toimia koskevan päätöslauselman 1373,
jonka toimeenpanoa seurataan tarkasti. EU ilmaisi heti iskujen jälkeen tukensa Yhdysvalloille ja määritteli nopeasti laajan terrorismin vastaisen toimintaohjelman, jonka toimeenpano on edennyt hyvin. EU ilmaisi tukensa myös YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1368 mukaisille Yhdysvaltojen sotilaallisille toimille Afganistanissa. YK:n ja EU:n lisäksi
myös muilla järjestöillä, mm. ETYJ:illä, Euroopan Neuvostolla, NATO:lla/EAPC:lla on
oma roolinsa kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa. Näitä tarkastellaan kertomuksessa jäljempänä.
Suomen terrorisminvastaiset toimet on pääosin toteutettu osana kansainvälisen yhteistyön
tiivistämistä varsinkin EU:ssa. Suomi on korostanut ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista hallitussa terrorismin vastaisessa toiminnassa sekä monenvälisen
yhteistyön merkitystä terrorisminvastaisen liittoutuman rakentamisessa.
Hallitus ryhtyi terrorismiuhan varalta valmiustoimiin, joita koordinoi valtioneuvoston kanslian johtama ministeriöiden työryhmä. Ulkoministeriöön luotiin sisäinen koordinaatiojärjestelmä, sillä merkittäviä osia EU:n terrorisminvastaisesta toimintaohjelmasta kuuluu sen vastuulle. Valtioneuvostolle laadittiin syksyn aikana ulkoministeriön johdolla kaksi toimenpideraporttia hallituksen terrorisminvastaisista toimista. YK:n turvaneuvoston komitealle laadittiin raportti kansallisista toimista päätöslauselman 1373 toimeenpanemisesta.
1.2. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTTP, ESDP)
Euroopan unionin uudet kriisinhallintaelimet (poliittinen ja turvallisuuskomitea, sotilaskomitea, sotilasesikunta) vakinaistettiin kertomusvuonna. Elimet olivat toimineet väliaikaiselta
pohjalta Helsingin Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti .
Marraskuussa 2001 pidettiin järjestyksessä toinen voimavarakonferenssi unionin sotilaallisen kriisinhallintakapasiteetin kehittämiseksi. Konferenssissa jäsenmaat tekivät omat lisätarjouksensa Helsingissä vuonna 1999 sovittuun joukkotavoitteeseen, jonka mukaan EU:lla tulisi vuonna 2003 olla kyky noin 60 000 sotilaan vahvuisen kriisinhallintaoperaation käynnistämiseen tarvittaessa. Suomen unionille tarjoaman rauhanturvaajapoolin koko kasvoi noin
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2000 henkeen. Osallistumisesta mahdollisiin yksittäisiin operaatioihin päätetään Suomessa
kuten muissakin unionimaissa tapauskohtaisesti.
EU:n ja NATO:n välisen yhteistyösuhteen kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena on sopia siitä,
että EU voisi mahdollisissa kriisinhallintatehtävissään lainata NATO:lta voimavaroja. Yhteistyösuhteiden kehittämistä kolmansiin maihin kriisinhallinnan alalla jatkettiin.
Nizzan Eurooppa-neuvostossa sovitun ja Göteborgissa vahvistetun tavoitteen mukaisesti
Laekenin Eurooppa-neuvosto totesi joulukuussa 2001 EU:n olevan toimintakykyinen joissakin kriisinhallintaoperaatioissa. Unionin käytettävissä olevien keinojen ja voimavarojen kehittämisen myötä EU kykenee asteittain hoitamaan yhä monitahoisempia operaatioita. EU:n
siviilikriisinhallintakapasiteettia kehitettiin kertomusvuonna jäljempänä selostetuin tavoin.
1.3. NATO, Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto EAPC, rauhankumppanuus PfP
Rauhankumppanuus muodostuu euro-atlanttisesta kumppanuusneuvostosta (EAPC, EuroAtlantic Partnership Council), sotilaalliseen kriisinhallintaan painottuvasta käytännöllisestä
rauhankumppanuus-ohjelmasta (PfP, Partnership for Peace) sekä yhteistyöstä kriisinhallintaoperaatioissa. EAPC on kumppanuustoimintaa ohjaava toimielin ja turvallisuuspoliittisten
keskustelujen foorumi.
Syyskuun terrori-iskujen jälkeen Suomi ja Ruotsi tekivät EAPC:ssä yhteisaloitteen, jonka
tavoitteena oli hahmottaa EAPC:n puitteissa yhteistyöalueita terrorismin vastaisen toiminnan tehostamiseksi. Aloite sai myönteisen vastaanoton ja sitä jatkotyöstetään. Ensimmäinen
konkreettinen tulos aloitteesta on se, että sen keskeiset elementit sisällytettiin EAPC:n vuosien 2002-2004 toimintasuunnitelmaan.
Syksyllä 2001 aloitettiin EAPC:n puitteissa pohdinta EAPC:n ja PfP:n tulevaisuudesta ja
roolista NATO:n laajentumisen jälkeen. Suomi osallistui tähän työhön, joka jatkuu vuonna
2002.
Suomi on jäljempänä selostetulla tavalla mukana kahdessa NATO:n johtamassa kriisinhallintaoperaatiossa Balkanilla. NATO:n poliittis-sotilaallisen puitteiston (political-military
framework) piirissä Suomi on kiinnittänyt huomiota tarpeeseensa tulla informoiduksi ja
konsultoiduksi
silloin,
kun
NATO
valmistelee
päätöksiä
sellaisista
kriisinhallintaoperaatioista, joihin myös Suomi lähettää joukkoja.
1.4. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ
Terrorismin vastaisesta toimintaohjelmasta tuli joulukuussa Bukarestissa pidetyn ministerikokouksen tärkein tulos. ETYJ:in rakenteita koskeneesta uudistusprosessista jäi jäljelle pysyvän neuvoston ja turvallisuusfoorumin suhteen lähentyminen. Se mahdollistaa entistä paremmin ajankohtaisten turvallisuuskysymysten käsittelyn ETYJ:issä ja kenttämissioiden
käyttämisen aikaisempien sitoumusten täyttämisessä. ETYJ päätti myös jatkaa poliisitoimintojen kehittämistä muun muassa perustamalla korkean poliisineuvonantajan viran.
Suomi osallistui aktiivisesti ETYJ:in poliisikoulutukseen Balkanilla. Poliisikouluttajien ja
neuvonantajien lisäksi suomalaisia on ollut kertomusvuonna ETYJ:in kenttämissioissa oikeusvaltion, median ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Kosovon, Jugoslavian, Bosnian, Makedonian, Viron, Moldovan, Tshetshenian ja Kirgistanin missioissa.
Suomi tuki edelleen ETYJ:in romanitoimintoja. Bukarestissa järjestettiin syyskuussa romaniaiheinen konferenssi, jonka suosituksesta ODIHR:in romaniasiain yhteystoimisto sai valtuudet laatia toimintaohjelma. Toimistossa työskentelee Suomen kustantama erityisasiantuntija.
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Viron ja Latvian ETYJ-missiot suljettiin vuoden 2001 lopussa, koska niiden mandaattien
katsottiin täyttyneen. Jälkiseuranta hoidetaan ETYJ:in vähemmistövaltuutetun toimesta.
Tshetshenian ETYJ-missio pääsi palaamaan välivuosien jälkeen alueelle. Venäjä täytti Istanbulin päätösten TAE-velvoitteet myös Moldovan ja Georgian osalta, mikä kohensi näkymiä saada sopeutettu TAE-sopimus voimaan lähivuosina.
ETYJ:in poliittis-sotilaallisen ulottuvuuden osalta toiminnan painopisteitä olivat kesäkuussa
järjestetty ETYJ:in neljäs sotilasdoktriiniseminaari, ETYJ:in pienaseasiakirjan toimeenpano
sekä turvallisuusyhteistyön foorumin elvyttäminen järjestön laajemman reformikeskustelun
yhteydessä.
Tarkkailulentoja koskevan Avoin taivas (Open Skies) -sopimuksen voimaantulo 1.1.2002
varmistui Venäjän ja Valko-Venäjän ratifioitua sopimuksen. Suomi päätti vuoden lopulla
hakea liittymistä sopimukseen yhdessä Ruotsin kanssa. Suomi jatkoi teknisten valmiuksiensa kartuttamista koelentoyhteistyöllä Ruotsin, Venäjän, Yhdysvaltain sekä Norjan ja Benelux-maiden kanssa.
15. Rauhanturvaaminen
Rauhanturvaamistoimintaan vuoden 2001 lopulla osallistuvien suomalaisten määrä oli noin
tuhat.
Vuoden lopulla alettiin valmistella Suomen osallistumista YK:n turvaneuvoston hyväksymään rauhanturvaoperaatioon Afganistanissa (ISAF, International Security Assistance Force). Hallitus esitti joulukuussa 2001 enintään 50 suomalaisen siviili-sotilas-yhteistyön asiantuntijan lähettämistä maahan. Eduskunta käsitteli ja puolsi esitystä vuoden 2002 alussa. Lopullisen päätöksen asiasta teki Tasavallan Presidentti valtioneuvoston esityksestä tammikuussa 2002.
Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan painottui muutoin edelleen Balkanin alueelle. Suomi jatkoi osallistumistaan NATO-johtoisiin SFOR- ja KFOR operaatioihin. Suomen SFOR/CIMIC –osasto Bosnia-Hertsegovinassa siirtyi Dobojsta Tuzlaan, suoraan monikansallisen divisioonan esikunnan alaisuuteen. Suomen osaston vahvuutta vähennettiin 105:een henkeen. KFOR-operaatioon Kosovossa Suomi osallistui 820 henkilön vahvuisella rauhanturvapataljoonalla. Suomen pataljoonaa vahvennettiin Kosovon parlamenttivaalien ajaksi 150 rauhanturvaajalla.
Suomi vetäytyi UNIFIL-operaatiosta Etelä-Libanonista vuoden loppuun mennessä. Suomen
UNIFIL-pataljoonan vahvuus oli 646 henkilöä.
Suomi jatkoi osallistumistaan Etiopian ja Eritrean rajalle perustettuun YK:n UNMEErauhanturvaoperaatioon seitsemällä sotilastarkkailijalla ja kolmella esikuntaupseerilla. Lisäksi suomalaisia sotilastarkkailijoita palvelee edelleen Kashmirissa, Lähi-idässä, Irakin ja
Kuwaitin rajalla, Kosovossa ja Kroatiassa. Suomalainen rakentajaosasto kotiutettiin Kyproksella toimivasta UNFICYP-operaatiosta, jossa Suomi jatkoi kolmella esikuntaupseerilla.
Suomi osallistuu myös monikansalliseen SHIRBRIG-järjestelyyn (Multinational Stand-by
High Readiness Brigade for UN Operations). Järjestelyn tarkoitus on tukea YK:n nopean
toiminnan kyvyn kehittämistä ja se koostuu eräiden YK:n jäsenvaltioiden, mm. Suomen,
UNSAS-järjestelmään (UN Stand-by Arrangements System) ilmoittamista joukoista. Kertomusvuonna Suomi osallistui myös NORDCAPS-yhteistyöhön (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support), jonka tavoitteena on luoda yhteinen pohjoismainen
valmiusjärjestely.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka osa II

75

1.6. Siviilikriisinhallinta
EU:n siviilikriisinhallintatyö eteni kaikilla painopistealoilla. Göteborgin Eurooppa-neuvosto
määritti konkreettiset kehittämistavoitteet oikeusvaltion ja siviilihallinnon vahvistamiselle
sekä pelastustoimelle. Marraskuussa järjestetty ministeritasoinen poliisivoimavarakonferenssi totesi, että Feiran kehittämistavoitteet saavutetaan aikataulussa vuoteen 2003 mennessä. EU:n neuvoston sihteeristöön perustettiin poliisiyksikkö.
Siviilikriisinhallinnan valmennusta on kehitetty kertomusvuonna. Toukokuussa järjestettiin
ensimmäinen oikeusalan asiantuntijoiden valmennuskurssi ja joulukuussa yhteistyössä
ETYJ:in kanssa ns. REACT-kurssi. Lisäksi Suomi kutsui Baltian maiden ja Puolan edustajia
siviilipoliisikursseille sekä ETYJ/REACT-koulutukseen. Suomi on EU:ssa koulutusmoduleita valmistelevan ryhmän jäsen.
Siviilikriisinhallintaa käsiteltiin valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2001, minkä johdosta sisäministeriö asetti kansallisen koordinaation kehittämistä selvittävän työryhmän. Myös ulkoministeriön vetämä kriisinhallinnan siviilivalmiuksien kehittämistyöryhmä jatkoi työtään.
Suomalaispoliiseja osallistui vuonna 2001 kansainvälisiin YK:n , ETYJ:n, WEU:n ja EU:n
komission poliisioperaatioihin yhteensä 44. Suomen lähettämiä oikeusalan asiantuntijoita (6
hlöä) osallistui ETYJ:n kenttäoperaatioihin Balkanilla. Suomi osallistui aktiivisesti ETYJ:n
vaalitarkkailutoimintaan.
1.7. Asevalvonta ja monenvälinen aseidenriisunta
Suomi osallistui aktiivisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelyyn asevalvontakysymyksissä. EU käytti puheenvuoroja aseidenriisuntaneuvotteluissa, nosti asevalvontakysymyksiä esille vuoropuhelussaan kolmansien maiden kanssa ja toteutti useita
demarsheja monenvälisten aseidenriisuntajärjestelyjen vahvistamiseksi. Terrorismin vastaisessa toiminnassa EU korosti asevalvonnan ja nimenomaan joukkotuhoaseiden leviämisen
estämistä.
Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
voimaantulon edistämiseksi Suomi ja muut EU-maat esittivät sopimukselle vahvan tukensa
New Yorkissa marraskuussa 2001 järjestetyssä konferenssissa. Suomi on korostanut sopimuksen keskeistä merkitystä ydinaseiden leviämisen estämisessä ja edistänyt omalta osaltaan siihen sisältyvän todentamisjärjestelmän vahvistamista tukemalla siihen liittyvää koulutusta.
Suomi jatkoi vuonna 2001 kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvoston
jäsenenä. Suomi toimi myös syyskuussa pidetyn IAEA:n yleiskokouksen puheenjohtajana.
Vuosia jatkuneet neuvottelut biologisen aseen kieltosopimuksen valvontapöytäkirjasta päättyivät tällä erää tuloksettomina. Marraskuussa pidetyssä tarkastelukonferenssissa ei löydetty
yhteisymmärrystä sopimuksen noudattamista koskevista määräyksistä. Yhdysvaltain ehdotuksesta konferenssi keskeytettiin vuodeksi. Suomi toimi tarkastelukonferenssin toisen pääkomitean puheenjohtajana.
Suomi toimi vuoden ajan syyskuuhun 2001 saakka ohjusteknologian vientivalvontajärjestelyn (MTCR, Missile Technology Control Regime) puheenjohtajana. Järjestelyn tuntemus
ulkopuolisten maiden keskuudessa lisääntyi Suomen kaudella selvästi. Kauden merkittävin
tehtävä oli esitellä MTCR:n ulkopuolisille maille luonnos kansainvälisiksi säännöiksi, joiden tarkoituksena on estää ohjusteknologian leviämistä. EU toimi aloitteellisesti säännöstön
valmisteluissa ja kansainvälisen neuvotteluprosessin käynnistämisessä.
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Vuoden 2001 keskeisiin aseidenriisuntatapahtumiin kuului YK:n pienasekonferenssi, jossa
hyväksyttiin pienaseiden laittoman kaupan ehkäisemistä koskeva toimintaohjelma. EU jatkoi pienasehankkeiden toimeenpanoa Kambodzhassa, Mosambikissa ja Etelä-Ossetiassa yhteistyössä ETYJ:in kanssa. Suomi osallistui pienasehankkeisiin muun muassa Albaniassa ja
Costa Ricassa sekä YK:n aseistariisuntakeskuksen hankkeeseen Afrikassa. ETYJ:in pienaseasiakirjan toimeenpano aloitettiin. Aseiden laittoman kaupan rikosoikeudellisia kysymyksiä koskeva YK:n tuliasepöytäkirja valmistui.
EU:n aseviennin käytännesääntöistä julkaistiin kolmas vuosiraportti. Käytännesääntöjen kehittämistä jatkettiin tarkastelemalla muun muassa asevälitystä.
EU jatkoi Venäjän joukkotuhoaseiden hävittämistä koskevien hankkeiden toimeenpanoa.
Suomen tukiprojektin ensimmäinen vaihe Venäjän kemiallisten aseiden hävittämisohjelmassa saatiin päätökseen.
Suomi osallistui aikaisempien vuosien tapaan tarkkailijana Ottawan sopimusten osapuolten
kolmanteen vuosikokoukseen. Eräitä tavanomaisia aseita koskevan sopimuksen tarkastelukokouksessa sovittiin sodan räjähtämättömiä jäänteitä ja ajoneuvomiinoja koskevien rajoitteiden tarkastelemisesta.

2. Euroopan unionin laajentuminen, ulkosuhdetoiminta, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Pohjoinen ulottuvuus
2.1. EU:n laajentuminen
Suomi on johdonmukaisesti tukenut Euroopan unionin laajentumista Euroopan vakauden
varmistamiseksi ja uusien jakolinjojen syntymisen estämiseksi. Unionin tulee olla avoin
kaikille edellytykset täyttäville hakijoille. Jäsenyysedellytyksistä tulee pitää kiinni samalla
kun hakijavaltioita tuetaan niiden pyrkimyksissä velvoitteiden täyttämiseksi.
Nizzan Eurooppa-neuvoston päätökset vuonna 2000 laajentumisen edellyttämistä muutoksista unionin perustamissopimuksiin ja neuvotteluaikataulu auttoivat laajentumisprosessin
etenemistä vuonna 2001.
Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2001 saavutettiin läpimurto, kun vaikeissa neuvotteluluvuissa (henkilöiden vapaa liikkuvuus ja ympäristö) saatiin sovituksi unionin kanta.
Göteborgissa voitiin tarkentaa laajentumisen tavoiteajankohtaa ensimmäisten jäsenyysneuvottelujen päättämiselle. Mikäli edistyminen liittymiskriteerien täyttämisessä jatkuu nykyisellä nopeudella, jäsenyysneuvottelut edistyneimpien maiden kanssa tulisi saattaa päätökseen vuoden 2002 loppuun mennessä siten, että ne voisivat osallistua Euroopan parlamentin
vaaleihin jäseninä vuonna 2004.
Belgian puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2001 edettiin neuvotteluissa hyvin tiekarttaa noudattaen. Yhdysvaltoihin 11.9. kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen EU:n huomio kohdistui
terrorismin vastaiseen toimintaan, mutta vahvisti samalla laajentumisen merkitystä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja rauhaa vahvistavana tekijänä.
Laekenin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa vahvistettiin linjaukset neuvottelujen loppuun
viemiseksi. Neuvotteluja jatketaan yhteisesti sovittuja periaatteita kunnioittaen, voimassa
olevan yhteisölainsäädännön pohjalta ja Berliinin Eurooppa-neuvostossa 1999 hyväksyttyjen rahoituskehysten puitteissa.
Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmissä mainitaan nimeltä ne kymmenen hakijamaata,
joilla katsotaan olevan edellytyksiä päättää neuvottelunsa vuoden 2002 loppuun mennessä.
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Jos neuvottelujen ja uudistusten tahti jatkuu hakijavaltioissa nykyisellään, niin Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekin tasavalta, Unkari ja Viro voisivat olla valmiita liittymään vuonna 2004. Bulgarian ja Romanian taloudellista edistymistä seurataan tiiviisti. Tavoitteena on aloittaa niiden kanssa neuvottelut kaikista luvuista vuonna
2002, ja mikäli neuvotteluja ei saada päätökseen, tulee maille luoda tarkistettu neuvotteluohjelma.
Varsinaisten neuvottelujen ohella kuluneena vuonna korostui hakijamaiden sitoumusten
täyttämisen seuranta. Laekenissa komissiota pyydettiin laatimaan Phare-rahoitteinen toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa hakijamaita vahvistamaan hallinnollista ja oikeudellista toimintakykyään.
Vuonna 2001 vahvistettiin tarkistetut kumppanuusohjelmat, joissa kullekin kahdestatoista
hakijamaalle asetetaan prioriteetit jäsenyysedellytysten täyttämiseksi. Turkin kumppanuusohjelman toteutusta jatkettiin ilman sisältötarkistuksia. Kumppanuusohjelmien toteuttamista
on tuettu Phare-varoin sekä rakennetuen (ISPA) ja maataloustuen (SAPARD) avulla. Jälkimmäisen käyntiinlähtö on ollut hidasta. Maksu- ja toimeenpanoviranomaisen perustamiseen on mennyt paljon aikaa.
Turkin liittymistä edeltävän strategian toteuttaminen edistyi vuonna 2001 sen jälkeen, kun
Turkki vahvisti kansallisen ohjelmansa EU:n jäsenyysvaatimusten toteuttamiseksi maaliskuussa 2001. Komission marraskuussa julkistamassa edistymisraportissa todettiin Turkin
edistyneen poliittisten jäsenyyskriteerien täyttämisessä oikeaan suuntaan. Talouskriisistä
johtuen Turkki ei edistynyt taloudellisten jäsenyysedellytysten täyttämisessä. Laekenissa
vahvistettiin siirtyminen uuteen vaiheeseen tarkasteltaessa maan valmistautumista yhteisön
säännöstön soveltamiseen.
Kansalaiskeskustelun merkitystä ja tuen saamista laajentumisprosessille korostettiin vuonna
2001 sekä hakija- että jäsenmaiden osalta. Suomessa järjestettiin pääministeri Lipposen
aloitteesta kaksi kansalaisjärjestöfoorumia, joista ensimmäinen käsitteli EU:n tulevaisuutta
ja toinen laajentumista. Laajentumisen budjetti- ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia selvittäneet työryhmät jatkoivat työtään.
EU:n laajentumisprosessiin kuuluu myös Eurooppa-konferenssi, joka kokoontui Brysselissä
lokakuussa. Konferenssin teemana oli terrorismin vastainen taistelu. Mukana olivat jäsen- ja
hakijamaiden lisäksi assosiaatio- ja vakausprosessiin kuuluvat maat sekä Efta-maat. Lisäksi
kutsuttuina vieraina osallistuivat Moldova, Ukraina ja Venäjä.
2.2. EU:n ulkosuhdetoiminta ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Euroopan unionin ulkosuhdetoiminta ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)
ovat Suomen ulkopoliittisen vaikuttamisen keskeinen väline. Unionin toiminta ja siihen vaikuttaminen ovat oleellinen osa lähes kaikkia Suomen ulkopolitiikan sektoreita ja asiakokonaisuuksia.
EU:n ulkoinen rooli on vahvistumassa. EU:n neuvostossa käytiin vuonna 2001 linjakeskustelu ulkosuhdetoiminnan tehostamisesta ja painopisteistä. Vastaava keskustelu on tarkoitus
käydä vuosittain. Suomi korosti eri politiikanlohkojen yhdensuuntaisuutta ja unionin lähialueiden merkitystä. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella toiminnan näkyvyyteen
ja tehostumiseen on vaikuttanut mm. korkean edustajan toiminta. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean perustaminen on vaikuttanut siten, että YUTP-kysymyksiä käsitellään aikaisempaa tiiviimpään tahtiin.
Syyskuun 11. päivän tapahtumat käynnistivät niin unionin sisällä kuin ulkosuhteissakin tiiviin työn terrorismin vastustamiseen tarvittavien välineiden ja toimenpiteiden valmistelemi-
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seksi. Ulkoministeriön toimialaan kuuluvista toimenpiteistä keskeisimpiä olivat YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen päätöslauselman 1373 toimeenpano sekä terrorismin vastaisen taistelun heijastuminen unionin ja kolmansien maiden suhteisiin.
Afganistanin tilanne nousi unionin ulkosuhdetoiminnan keskeiseksi kysymykseksi. Loppuvuodesta ajankohtaistui tilanteen poliittinen vakauttaminen ja jälleenrakentamisen tuki, joihin molempiin EU ja sen jäsenmaat osallistuvat merkittävällä panoksella. Samalla EU kiinnitti erityistä huomiota Keski-Aasian maiden, Pakistanin, Intian ja Iranin tilanteisiin ja pyrki
vaikuttamaan omissa suhteissaan niin, että näiden maiden politiikka olisi rakentavaa. Lähiidän tilanne vaikeutui vuoden 2001 aikana edelleen. Unioni pyrki vaikuttamaan osapuoliin,
jotta kierre saataisiin pysäytettyä ja voitaisiin palata neuvottelupöytään. Länsi-Balkanilla tapahtui myönteistä kehitystä, mutta epävakaus jatkui. EU:n panostus pysyi vahvana sekä
akuuttien ongelmien välittämisessä että pitemmän tähtäimen vakautustyössä. EU:n Venäjäsuhteet kehittyivät ja tiivistettyä dialogia aloitettiin yhteisen talousalueen, energian sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Unioni seurasi myös tiiviisti Tshetshenian tilannetta sekä
Venäjän oikeusvaltion kehitystä. Myös Afrikan kriisipesäkkeet vaativat EU:n huomiota.
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sektorilla jatkui voimavaratyö ja muiden valmiuksien kehittäminen siten, että Laekenissa Eurooppa-neuvosto saattoi todeta unionin toimintakykyiseksi joissakin kriisinhallintaoperaatioissa. Unioni kehittää myös politiikkaansa
ja välineitään estääkseen konflikteja etukäteen. Kristinhallintakyvyn kehittäminen tukee
osaltaan näitä pyrkimyksiä.
Unionin ulkosuhdetoimintaa ja yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitellään yksityiskohtaisemmin eri toimintalohkojen ja maantieteellisten alueiden alla.
2.3. EU:n pohjoinen ulottuvuus
Feiran Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman vuosiksi 2000-2003. Tämä kattaa tavoitteet ja toiminnan seuraavilla yhteistyöaloilla: ympäristö,
oikeus- ja sisäasiat, kaupan ja investointien edistäminen, kansanterveys, energia, liikenne,
televiestintä ja tietoyhteiskunta, ydinturva, tiede ja tutkimus sekä rajat ylittävä yhteistyö.
Feiran päätelmiin kirjattiin myös tavoite kehittää yhteistyötä erityisesti seuraavilla aloilla:
ydinturva, kansainvälisen rikollisuuden torjunta ja Kaliningrad. Komissiolla ja puheenjohtajamaalla on ensisijainen vastuu toimintaohjelman täytäntöönpanosta. Puheenjohtajamaa
Ruotsi laati komission kanssa seurantaraportin Göteborgin Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa 2001 sekä järjesti Pohjoisen ulottuvuuden ulkoministerikonferenssin Luxemburgissa huhtikuussa 2001.
Toimintaohjelman täytäntöönpano edellyttää tehokasta seurantaa mukaan lukien konkreettisten hankkeiden identifioiminen ja rahoituksen löytäminen. Haasteena on yhdistellä rahoitusta unionin eri ulkosuhdeohjelmista sekä yhdistää unionista tulevaa rahoitusta kansainvälisten rahoituslaitosten, hallitusten sekä yksityisen sektorin rahoitukseen.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääjohtaja teki Suomen vierailunsa yhteydessä helmikuussa Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuutta (NDEP) koskevan
aloitteen. Pohjoismainen Investointipankki (NIB) järjesti maaliskuussa Helsingissä rahoitusta koskevan koordinaatiokokouksen. Ympäristökumppanuudesta vastaavan työryhmän loppuraportti hyväksyttiin Göteborgin Eurooppa-neuvostossa. Johtoryhmä nimesi Tukholmassa
syyskuussa investointikohteiksi 13 ympäristöhanketta, kokonaisarvoltaan 1.3 miljardia euroa. Suomi on varautunut osallistumaan ympäristökumppanuusrahastoon 10 miljoonalla eurolla. EBRD:n johtokunta hyväksyi joulukuussa NDEP-rahaston säännöt. Maksulupauskonferenssi on tarkoitus pitää Brysselissä vuoden 2002 alussa.
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Valtioneuvosto on asettanut kansallisen työryhmän valmistelemaan Pohjoista ulottuvuutta
koskevia foorumeita, joista ensimmäinen pidettiin Oulussa tammikuussa 2001. Lappeenrannassa lokakuussa järjestettyyn toiseen foorumiin osallistui noin 500 henkilöä.
Itämeren valtioiden neuvosto (CBSS) ja Barentsin euroarktinen neuvosto (ks. alueellinen
yhteistyö) tuovat lisäarvoa Pohjoisen ulottuvuuden kehittämiseen tiedonvaihtofoorumeina ja
tarjoavat alueen asiantuntemusta EU:n käyttöön. Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus (2000-2002) on antanut mahdollisuuden lisätä EU:n ja erityisesti komission kiinnostusta arktiseen yhteistyöhön. Kauden loppuvaiheessa, jolloin Tanska toimii EU:n puheenjohtajana, on tilaisuus kehittää EU:n Pohjoisen ulottuvuuden arktista painopistettä.

3. Ihmisoikeuspolitiikka
3.1. Yleistä
Hallitus on jatkanut aloitteellista ja aktiivista ihmisoikeuspolitiikkaa kiinnittäen erityishuomiota siihen, että ihmisoikeusnäkökohdat otetaan huomioon kaikessa ulkopoliittisessa
päätöksenteossa. Tässä tarkoituksessa on aloitettu ulkoasiainhallinnon virkamiesten järjestelmällinen tehostettu ihmisoikeuskoulutus. Se aloitettiin ulkoministeriön johtavista virkamiehistä, jotka ovat avainasemassa ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden vahvistamisessa. Lisäksi koulutettiin ihmisoikeusvastaavat kaikille ulkoministeriön operatiiviselle
osastoille ja linjoille ja annettiin räätälöityä koulutusta niin sanotuissa multiedustustoissa
toimiville ihmisoikeusasioita hoitaville virkamiehille.
Uutena painopisteenä toimintavuonna oli Tasavallan Presidentin aloite eurooppalaisen romanien edustuksellisen elimen perustamiseksi. Aloitetta edistettiin aktiivisesti kahdessa ministerikokouksessa, tapaamisissa romanijohtajien kanssa, asiantuntijaseminaarissa Helsingissä, kahdenvälisessä kanssakäymisessä ja kansainvälisillä foorumeilla pidettävillä puheenvuoroilla. Aloite on saanut tukea niin suomalaisilta kuin eurooppalaisilta romaneilta.
Kaikissa EN:n jäsenmaissa haettiin aloitteelle tukea demarshein. Loppuvuodesta aloitetta
tutkimaan perustettiin Suomen johdolla ja EN:n sihteeristön tuella toimiva työryhmä, johon
osallistuvat romanit itse sekä eurooppalaisten järjestöjen edustajat.
Rasismin vastainen toiminta korostui kertomusvuonna YK:n rasismin vastaisen maailmankonferenssin myötä. Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopistealoilla tavoitteet saavutettiin
hyvin. Konferenssin loppuasiakirjaan saatiin kirjattua niin romanien ja alkuperäiskansojen
oikeudet kuin moninkertainen syrjintä sekä naiskauppa. Suomen valtuuskuntaan osallistui
myös kansalaisyhteiskunnan edustajia.
Hallitus on jatkanut aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kanssa tiivis yhteistyö keskittyi YK:n
ihmisoikeusasioihin, rasismi- ja vähemmistökysymyksiin sekä pakolais- ja maahanmuuttokysymyksiin. Neuvottelukunnan edustajat osallistuivat Suomen valtuuskuntaan YK:n ihmisoikeustoimikunnassa ja rasismin vastaisessa maailmankonferenssissa.
Myös yhteistyö kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa jatkui tiiviinä. Esimerkkinä
tästä oli osallistuminen kansainvälisen ihmisoikeuskeskusjärjestön FIDH:n syyskuussa Beirutissa järjestämään ihmisoikeuksien puolustajia käsitelleeseen seminaariin.
3.2. Euroopan neuvosto
Euroopan neuvoston on ollut tarve tarkistaa painopisteitään ja toimintamuotojaan laajennettuaan lähes koko Keski- ja Itä-Eurooppaan. Suomi on pitänyt tärkeänä, että järjestö ei laiminlyö vahvan ydinalueensa, normatiivisen asiantuntemuksen, kehittämistä samalla kun se
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hakee suurempaa poliittista näkyvyyttä suhteessa muihin eurooppalaisiin järjestöihin Euroopan kriisialueilla. Suomi on korostanut edelleen EN:n ja muiden järjestöjen yhteistyön ja
koordinoinnin tarvetta.
Suomen huomion kohteena olivat vuonna 2001 edelleen Keski- ja Itä-Euroopan maiden ihmisoikeus- ja demokratiakehitys sekä tähän tarkoitukseen suunnatut yhteistyöohjelmat.
Suomi jatkoi näiden ohjelmien tukemista myös vapaaehtoisavustuksin. Edelleen korostettiin
vähemmistöoikeuksien suojelun merkitystä ja erityisesti tarvetta saada parannuksia Euroopan romaniväestön tilanteeseen.
Suomi edisti Tasavallan Presidentti romanialoitetta päämääränään eurooppalaisen romaniedustajiston sijoittaminen Euroopan neuvostoon. Suomi on aktiivisesti ajanut Euroopan
yhteisön (EY) liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen muun muassa Euroopan neuvoston puitteissa.
Suomen aktiivisesti tukeman Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun toiminta vakiintui. Suomi
vahvisti valtuutetun toimistoa asettamalla käyttöön erityisasiantuntijan. Ihmisoikeusvaltuutettu jatkoi vierailujaan jäsenmaihin, mukaan lukien Suomeen kesäkuussa. Myös ihmisoikeusvaltuutettu on toiminnassaan asettanut romanien oikeudet tärkeälle sijalle.
Tapahtumat entisen Jugoslavian alueella heijastuivat edelleen EN:n toimintaan. Järjestö tuki
aktiivisesti Bosnia-Hertsegovinan ja Jugoslavian liittotasavallan pyrkimyksiä täyttää järjestön jäsenyysvaatimukset. Suomi tuki avustuksin yhteistyöohjelmaa JLT:n kanssa sekä EN:n
vaalitarkkailua Kosovon maakunta-parlamenttivaaleissa. Suomi osallistui myös sekä pitkäaikaisilla että lyhytaikaisilla vaalitarkkailijoilla.
Syyskuun terrori-iskujen seurauksena EN tarkisti ja täydensi terrorismin vastaisia instrumenttejaan ja toimiaan. Suomi kiinnitti huomiota järjestön toimiin sen varmistamiseksi, että
järjestön omat ja sen jäsenmaiden terrorismin vastaiset toimet eivät rajoita ihmisoikeuksia
tai demokraattisia arvoja. EN:n kehityspankin hallintoneuvon suomalainen puheenjohtaja on
ehdolla myös jatkokaudelle.
3.3 Yhdistyneet kansakunnat
YK:n ihmisoikeuspuolen suurimpana haasteena vuonna 2001 voidaan pitää Durbanissa elosyyskuussa järjestettyä YK:n kolmatta rasismin vastaista maailmankonferenssia. Suomen
tavoitteet liittyivät rasismin nykymuotoihin, erityisesti naisten, vähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja lasten oikeuksiin. Suomi korosti myös sukupuolinäkökulman edistämistä ja
kiinnitti huomiota nykyajan orjuuttaviin käytäntöihin ja moniperustaiseen syrjintään. Suomi
saavutti päätavoitteensa. Esim. romanien tilanne huomioitiin ensimmäistä kertaa tämän tason kansainvälisessä konferenssissa.
Huolimatta vaikeasta valmisteluvaiheesta loppuasiakirjoista saavutettiin viimein yksimielisyys, mikä ei ollut onnistunut vuosina 1978 ja 1983 järjestetyissä maailmankonferensseissa.
Kaikki maanosat kattava yhteisymmärrys, jota Yhdysvaltojen ja Israelin ennenaikainen
ulosmarssi kuitenkin varjosti, tukee rasismin vastaista työtä kaikkialla. Konferenssin käytännön anti on arvioitavissa vasta kun nähdään kuinka hallitukset eri puolilla maailmaa alkavat soveltaa suosituksia.
YK:n ihmisoikeustoimikunnan (IOT) 57. istunnossa saavutettiin tuloksia erityisesti uusien
toimien perustamisen myötä. Suomi tuki voimakkaasti alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan, TSS-oikeuksien (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset) ja itsenäisen
asiantuntijan toimien perustamista.
IOT:n istunnossa Suomi koordinoi menestyksekkäästi päätöslauselman laittomista, summittaisista ja mielivaltaisista teloituksista: erityisraportoijan mandaattia jatkettiin. Suomi vai-
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kutti keskeisesti päätöslauselmiin, jotka koskivat nais- ja tyttökauppaa, ihmisyyden perusstandardeja, YK-elinten yhteistyötä ihmisoikeusalalla, ihmisoikeuksien puolustajia ja
Tshetshenian ihmisoikeustilannetta.
Työ ihmisoikeustoimikunnassa pohjusti neuvotteluja YK:n yleiskokouksen lapsierityisistunnon loppuasiakirjasta kesällä 2001. Suomi ajoi osana EU:ta oikeusperusteisen lähestymistavan ensisijaisuutta ja tyttöjen oikeutta seksuaaliterveyteen. Näiden aiheiden osalta
neuvottelut jäivät kesken. Syyskuun terrori-iskujen seurauksena istunto lykkääntyi toukokuulle 2002. UNICEF ja lapsen oikeuksiin keskittyvät kansalaisjärjestöt järjestivät Jokohamassa joulukuussa 2001 lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaisen maailmankongressin, jonka tarkoituksena oli seurata Tukholmassa vuonna 1996 pidetyn vastaavan tapahtuman toimintaohjelman täytäntöönpanoa.
Konkreettinen edistysaskel alkuperäiskansojen pysyvän foorumin toiminnan aloittamiseksi
oli ECOSOC:in päätös heinäkuulta 2001. Päätöksen mukaisesti ensimmäinen istunto pidetään New Yorkissa toukokuussa 2002. Suomi on tukenut foorumin mahdollisimman laajaa
mandaattia ja laajapohjaista eri YK-elinten ja järjestöjen muodostamaa sihteeristöä.
YK:n yleiskokouksen 56. istunnon ihmisoikeuskomiteassa keskeisimmiksi kysymyksiksi
nousivat ihmisoikeudet ja terrorismi, Afganistanin ihmisoikeustilanne sekä muut maakohtaiset päätöslauselmat. Rasismiasiakohdan käsittelyä lykättiin, koska sopua Durbanin loppuasiakirjan muodosta ei ole vielä syntynyt. Suomi koordinoi kahden päätöslauselman valmistelun.
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa marraskuussa 2001 tavaten Tasavallan Presidentin, pääministerin ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
Vierailun aikana keskusteltiin mm. terrorismista ja ihmisoikeuksista, rasismista, TP:n romanialoitteesta sekä virkamiestasolla tulevista konsultaatioista. Robinson vieraili myös Kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön (OMCT) Tampereella järjestämässä ”Lapset, kidutus ja muut väkivallan muodot” -seminaarissa. Vierailun myötä Suomen lähes 5,5 mmk:n
tuki ihmisoikeusvaltuutetun toiminnalle 2001 kasvoi 2,2 mmk:lla, joka myönnettiin joulukuussa Kongon ja Ruandan kenttäoperaatioihin.
3.4. Ihmisoikeusalan yhteistyö kahdenvälisissä suhteissa
Suomen kahdenvälisissä suhteissa ihmisoikeuskysymykset ovat vakiinnuttaneet asemansa ja
ne ovat esillä maiden välisessä kanssakäymisessä säännöllisesti kaikilla tasoilla. Ihmisoikeuksia edistetään muun muassa vuoropuhelun, yhteistyön ja koulutuksen keinoin kun tälle on
tosiasiallisia edellytyksiä. Suomi edistää ihmisoikeuksia myös kehitysyhteistyön kautta, mitä on selostettu tarkemmin hallituksen Suomen kehitysyhteistyöstä Eduskunnalle annettavassa kertomuksessa.
Ulkoministeriö toteutti yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa hankkeen, jolla pyrittiin hyödyntämään Turkin EU-jäsenyysehdokkuuden luomia mahdollisuuksien maan
ihmisoikeustilanteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi. Keskeisen
osan hanketta muodosti Istanbulissa toukokuussa turkkilaisille kansalaisjärjestöille järjestetty seminaari. Tämän lisäksi projektin puitteissa valmistui kolme Turkkiin liittyvää ihmisoikeusalan tutkimusta.
Ihmisoikeuksiin liittyvää vuoropuhelua käytiin myös alueiden välisissä puitteissa. EU:n ja
Aasian maiden vuoropuhelua jatkettiin järjestyksessä neljännessä epävirallisessa ASEMihmisoikeus-seminaarissa heinäkuussa. Ihmisoikeuskysymykset on johdonmukaisesti otettu
esille myös eri tasoilla kahdenvälisissä suhteissa.
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3.5. Ihmisoikeusvalitukset vuonna 2001
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallitukselle vastinetta varten lähettämien uusien valitusten määrä vuonna 2001 oli 28 kappaletta. Euroopan neuvoston sosiaalisten asioiden komitea välitti hallitukselle yhden järjestökantelun ja YK:n ihmisoikeuskomitea yhden valituksen. YK:n ihmisoikeuskomitea antoi näkökantansa yhdestä Suomea koskevasta valituksesta.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa pidettiin yksi suullinen käsittely. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi ratkaisun kahdessäkymmenessä Suomea koskevassa asiassa. Näistä neljässä annettiin tuomio, joka oli kaikissa tapauksissa langettava ja siten jatkotoimenpiteitä vaativa. Neljä valitusta otettiin ainakin osittain tuomioistuimen tutkittavaksi, yksi poistettiin käsittelystä ja loput jätettiin tutkittavaksi ottamatta. Ulkoministeriön ihmisoikeusvalitusyksikössä oli eri vaiheissa olevia valituksia noin 60 kappaletta. Yksikkö tiedotti Suomea
koskevista tuomioista ja ratkaisuista asianomaisille viranomaisille ja Suomen tietotoimistolle.
3.6. Ihmisoikeusraportointi ja ihmisoikeuksien kehittäminen
Vuoden 2001 Suomi raportoi Euroopan neuvostolle Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräysten täytäntöönpanosta. Suomi antoi määräaikaisraportin myös YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta.
Euroopan neuvoston kahden vähemmistösopimuksen (alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä
koskeva eurooppalainen peruskirja ja kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus) osalta hallitus toimittanut kommenttinsa sopimuksia valvovien komiteoiden
raportteihin ja tiedottanut ministerikomitean täytäntöönpanoa koskevista suosituksista. Täytäntöönpanon valvonnalla ja siihen liittyvillä suosituksilla edistetään vähemmistösopimuksilla suojattujen oikeuksien täytäntöönpanoa ja vähemmistöoikeuksien tunnettavuutta Suomessa.
YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen tehty valinnainen pöytäkirja, joka mahdollistaa yksilövalitukset naisten syrjinnän poistamista koskevalle komitealle,
tuli Suomen osalta voimaan maaliskuussa 2001.
Hallituksen esitys YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä annettiin 28.12.2001. Pöytäkirjalla vahvistetaan yleissopimuksen suojaamien lapsen oikeuksien täytäntöönpanoa suojelemalla lapsia entistä tehokkaammin joutumasta aseellisiin selkkauksiin
Lapsikauppaa, lapsiprostituutioita ja lapsipornografiaa käsittelevä valinnainen pöytäkirja oli
lausuntokierroksella vuonna 2001 ja se tultaneen ratifioimaan vaadittamien lainmuutosten
jälkeen viimeistään vuonna 2003.
3.7. Pakolaispolitiikka
Suomi osallistui aktiivisesti UNHCR:n vuonna 2000 käynnistämiin maailmanlaajuisiin suojelukonsultaatioihin, joiden tarkoituksena on vahvistaa pakolaisyleissopimukseen perustuvaa kansainvälistä suojelujärjestelmää sekä identifioida pakolaisten ja muiden siirtymään
joutuneiden suojeluun liittyviä tulevaisuuden haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia. Suomi
korosti pakolaissopimuksen asemaa keskeisenä ihmisoikeussopimuksena ja tuki sopimuksen
toimeenpanon vahvistamista. Joulukuussa 2001 järjestettiin Genevessä pakolaissopimuksen
50-vuotisjuhlan johdosta sopimuksen ensimmäinen osapuolikokous. Suomi osallistui ministeritasolla.
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EU:n korkean tason turvapaikka- ja maahanmuuttotyöryhmän maakohtaisten toimintaohjelmien toimeenpano jatkui. Työryhmän työssä sovelletaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka ottaa huomioon poliittiset sekä ihmisoikeus- ja kehitysnäkökohdat lähtö- ja kauttakulkumaissa. Tarkoituksena on tukea yhteistyömaiden kehitystä ja siten ehkäistä pakolaisuutta ja muuttoliikkeiden syntyä sekä tehostaa muuttoliikkeiden hallintaa. Suomi korostaa
toimeenpanossa kiinteää kumppanuutta yhteistyömaiden kanssa. Niissä tapauksissa, joissa
yhteistyömaalla ei ole toimivaa hallitusta, tulee käyttää hyväksi kansainvälisiä järjestöjä, kuten UNHCR:ää.
Joulukuussa 2001 pidetyssä Laekenin Eurooppa-neuvoston kokouksessa todettiin tarve
vauhdittaa EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan luomista Tampereen Eurooppa-neuvostossa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

4. YK:n toiminta ja globaalikysymykset
Kertomusvuoden aikana ulkoministeriö koordinoi ja valmisteli selvityksen Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Se luovutettiin Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle kesäkuussa 2001. Hallitus näkee globalisaation voittopuolisesti sekä väistämättömänä että myönteisenä kehityksenä johon sisältyy suuria mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja uhkatekijöitä. Eduskunta käsitteli selvityksen syksyllä
2001.
4.1. YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto
Vuosituhannen yleiskokoukseksi nimetty 55. istuntokausi jatkui edellisen syksyn huippukohtien jälkeenkin vilkkaana. Valtioneuvos Holkerin puheenjohtajuus jatkui syyskuuhun
2001 asti. Kertomusvuonna Suomen tavoitteena oli vuosituhatjulistuksen toimeenpanon ripeä aloittaminen. Julistuksen seurantaa koskeva päätöslauselma edelliseltä vuodelta antoi
suuntaviivat julistuksen tavoitteiden toteuttamisesta kaikissa YK:n toiminnoissa ilman erillistä seurantamekanismia. Syksyllä YK:n sihteeristön laatima tiekartta (road map) konkretisoi entisestään tavoitteiden toteuttamista ja antaa Suomenkin toiminnalle lisäviitoitusta
oman YK-politiikkansa tavoitteiden edistämisessä.
Valtioneuvos Holkerin johtama 55. istuntokausi päättyi ja Korean tasavallan ulkoministerin
johtama 56. istuntokausi alkoi syyskuussa dramaattisissa merkeissä. Yhdysvaltoihin kohdistuneet terrori-iskut vaikuttivat YK:n yleiskokouksen aikatauluun, työjärjestykseen ja YK:n
toimintaan. Suunniteltu lasten erityisistunto siirrettiin toukokuulle 2002. Yleiskokouksen istuntokauden alkuun sijoittuva ministeritason yleiskeskustelu siirrettiin pidettäväksi marraskuussa 2001. Yleiskeskustelun leimaavin teema oli terrorismin vastaisen toiminnan vahvistaminen. Ulkoministeri Tuomiojan pitämässä Suomen puheenvuorossa korostettiin monenkeskisen toiminnan tärkeyttä sekä terrorismin vastustamisessa että laajemminkin. Samoin
todettiin, että globalisaatio tulee olemaan yksi kansainvälisen yhteisön suurimmista haasteista, jonka hallintaan vaaditaan myös vahvaa YK:n panostusta.
Terrorismin vastaisen toiminnan pääpaino oli turvallisuusneuvoston ja sen alaisen terrorisminvastaisen komitean toiminnassa. Turvallisuusneuvosto ja yleiskokous tekivät useita päätöksiä myös Afganistanin tulevaisuudesta.
Suomi tuki voimakkaasti terrorismin vastaista toimintaa ja korosti monenvälisen yhteistyön
merkitystä sekä YK:n roolia terrorisminvastaisen liittoutuman rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä terrorisminvastaisessa toiminnassa. Turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen terrorismin tuomitsevat päätökset saivat Suomen varauksettoman tuen.
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YK:n kaksivuotisbudjetti hyväksyttiin. Loppusummaltaan 2,655 miljardin USD:n talousarvioon sisältyy muutaman prosentin kasvu ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Se vastaa Suomen tavoitteita, jolloin pääpaino kiinnitetään Suomenkin prioriteettialueille saatavaan riittävään rahoitukseen (muun muassa rauhanturvatoiminnan uudistaminen, ihmisoikeusvaltuutetun toiminta, alkuperäiskansa- ja metsäfoorumit, tasa-arvokysymykset YK:ssa).
Suomen osuus YK:n sääntömääräiseen budjettiin on 0,526 %, joka vastaa noin 5,8 miljoonaa dollaria vuositasolla. YK:n taloudellinen tilanne on myös jonkin verran parantunut Yhdysvaltain maksettua kertomusvuoden loppupuolella osan rästeistään.
YK:n rauhanturvaamistoiminnan uudistaminen on edennyt Suomenkin toivomalla tavalla
niin sanotun Brahimin paneelin antaman raportin viitoittamana. Rauhanturvaosastolle on
perustettu laaja-alaisten operaatioiden vaatimia virkoja, joissa otetaan paremmin huomioon
kriisinhallinnan siviilinäkökohdat.
Kertomusvuonna YK:lle ja sen pääsihteerille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.
4.2. YK-strategia ja Suomen kehitysyhteistyön toiminnallistamispäätös
Ulkoministeriössä hyväksyttiin kertomusvuoden aikana ulkoasiainhallinnon YK-strategia,
jonka tavoitteena on selkiinnyttää sitä roolia, mikä toiminnalla YK:ssa on Suomen tavoitteiden edistämisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Strategia pyrkii täsmentämään, miten
valtioneuvoston ja eduskunnan hyväksymissä turvallisuuspolitiikan, ihmisoikeuspolitiikan,
kestävän kehityksen ja kehitysmaasuhteiden asiakirjoissa hyväksyttyjä Suomen linjauksia ja
perustavoitteita voidaan edistää YK-toiminnan kautta.
Valtioneuvoston kesällä 2001 ulkoasiainvaliokunnalle antamassa selvityksessä Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä YK:n rooli ja toiminta nousivat keskeisiksi. Lausunnossaan valiokunta katsoi, että YK-järjestelmää tulee vahvistaa ja kehittää edelleen globalisaatioprosessin hallinnassa. Globalisaation hallinnan näkökulmasta YK:n vahva puoli on sen toimintakentän kattavuus. Valiokunta katsoi myös, että
YK-strategiassa mainittujen Suomen toiminnan painopisteiden valinta tukee globalisaation
hallintaa.
Suomen kehitysyhteistyön osalta ministeriössä saatettiin loppuun vuonna 2000 aloitettu
maa- ja järjestöanalyysi, jonka pohjalta valtioneuvosto teki helmikuussa 2001 periaatepäätöksen kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä.
Päätöksellä pyrittiin varmistamaan, että analyysityön tulokset vaikuttavat konkreettisesti
kahden- ja monenvälisen kehitysyhteistyön sisältöön. Periaatepäätöksen mukaisesti monenkeskistä rahoitusta selkeytettiin ja keskeisten YK-järjestöjen osalta pyrittiin monivuotisiin
rahoitussitoumuksiin. Periaatepäätöksen pohjalta ministeriössä on valmisteltu toimeenpanosuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat YK:n vuosituhatjulistus, sen sisältämät kehitystavoitteet sekä tiekartta tavoitteiden saavuttamiseksi.
4.3. YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
Suomi valittiin YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOCin jäseneksi vuosiksi 2002-2004.
ECOSOC käsitteli kesäkokouksensa ministeriosuudessa Afrikan kehitystä. Osana käsittelyä
oli YK:n operatiivisten toimintojen tarkastelu. Pohjoismaat teettivät YK:n kehitysyhteistyön
kehysjärjestelmän (UNDAF) toteutumisen arvioinnin kahdeksassa maassa. Tuloksia käsiteltiin syksyn mittaan.
ECOSOC käsitteli myös humanitaarisia kysymyksiä, teemana oli YK:n humanitaarisen avun
koordinaation vahvistaminen. Keinoina humanitaarisen avun tehostamiseksi pidettiin päättyneiden operaatioiden kokemusten järjestelmällistä hyödyntämistä, ennakoivaa suunnittelua ja koordinaation parantamista avustustoiminnassa mukana olevien tahojen kesken. Hu-
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manitaarisen tarkastelun osalta ei laadittu loppupäätelmiä, vaan tyydyttiin puheenjohtajan
yhteenvetoon. Lisäksi järjestettiin kaksi panelikeskustelua, joiden aiheina olivat luonnononnettomuudet ja hätäapu erityisryhmille.
4.4. YK-konferenssien seuranta, eritysistunnot ja YK:n erityisjärjestöt
Myös kuluneena vuonna järjestettiin suuria YK-konferensseja. Toukokuussa 2001 järjestettiin YK:n vähiten kehittyneiden maiden kolmas konferenssi Brysselissä EU:n isännöimänä.
Konferenssissa hyväksyttiin laaja toimintaohjelma vähiten kehittyneiden maiden kehityksen
vauhdittamiseksi. Konkreettisia apulupauksia näille maille odotettiin kuitenkin enemmän.
Suomi lupasi nostaa apunsa vähiten kehittyneille maille yhteisesti hyväksyttyyn tavoitteeseen, 0.15 prosenttiin BKT:sta.
HIV/AIDS-tilannetta käsitellyt YK:n erityisistunto järjestettiin kesäkuussa 2001. Kokouksen
avasi UNAIDS:in johtokunnan puheenjohtaja ministeri Soininvaara. Istunnon puheenjohtajana toimi valtioneuvos Holkeri. Kokouksessa päätettiin maailmanlaajuisen terveysrahaston
perustamisesta. Rahaston ohjelmat suunnataan HIV/AIDSin, malarian ja tuberkuloosin torjuntaan.
Jo valmisteltua lasten erityisistuntoa ei syyskuun New Yorkin traagisten tapahtumien vuoksi
voitu järjestää ajallaan, vaan se lykättiin toukokuuhun 2002. Roomassa marraskuussa pidettäväksi suunniteltu Maailman elintarvikehuippukokouksen seurantakokous lykättiin kesään
2002.
Kehitysrahoitusta laajalti käsittelevän kansainvälisen konferenssin valmisteluja ja loppuasiakirjan muotoilua jatkettiin valmistelukomiteassa. Konferenssi järjestetään Monterreyssä
Meksikossa maaliskuussa 2002. Kertomusvuonna alkoi myös vuonna 2002 Madridissa pidettävän ikääntymiskonferenssin valmistelu.
Suomi toimi vuonna 2001 Maailman elintarvikeohjelman WFP:n johtokunnan puheenjohtajana. Johtokunnan työn tehostamista jatkettiin voimakkaasti. Vuoden 2001 alussa alkoi
Suomen 3-vuotinen johtokuntajäsenyys YK:n kehitysohjelman (UNDP) ja YK:n väestöohjelman (UNFPA) yhteisessä johtokunnassa. Samalla Suomen jäsenyys YK:n lastenrahaston
UNICEFin johtokunnassa päättyi. Suomi osallistui molempien johtokuntien työhön varsin
aktiivisesti. Kaikessa YK:n kehitysyhteistyössä on keskeisellä sijalla vuosituhathuippukokouksen kehitystavoitteiden toteuttaminen.
Kertomusvuonna päättyi Suomen jäsenyys myös YK:n kulttuuri-, tiede- ja kasvatusjärjestö
Unescon hallintoneuvostossa. Suomessa järjestettiin Unescon maailmanperintökomitean
kokous. Samassa yhteydessä Unescon pääjohtaja Matsuura teki virallisen vierailun Suomeen.
Suomi osallistui aktiivisesti YK:n asuinyhdyskuntakonferenssin (HABITAT II, Istanbul
1996) seurantakokoukseen. Kokous tarkasteli HABITAT-ohjelman suositusten toimeenpanoa ja hyväksyi tulevaa työtä viitoittavan julistuksen. Siinä vahvistetaan sitoutuminen HABITAT-ohjelman toteuttamiseen, jonka keskeisenä tavoitteena ovat kelvollisen asunnon turvaaminen kaikille sekä kestävän yhdyskuntakehityksen edistäminen.
Pääministeri Lipponen osallistui pääpuhujana kansainvälisen työjärjestön (ILO) työllisyysfoorumiin.
4.5. Kehitysrahoituslaitokset
Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset tukevat köyhien maiden taloudellista ja sosiaalista
kehitystä hankkimalla niille pääomia kehitysohjelmiin. Suomen toiminnalle kehitysrahoitus-
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laitoksissa on viimeksi annettu poliittiset suuntaviivat valtioneuvoston helmikuussa 2001 tekemässä periaatepäätöksessä kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä. Asiakirjassa todetaan, että kehitysrahoituslaitosten panos YK:n
vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden ja globaaliagendan rahoittamisessa on välttämätön.
Vuoden 2001 aikana käytiin Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen kehitysjärjestön IDA:n (International Development Association) 13. lisärahoitusneuvottelut ja Afrikan
kehitysrahaston (AfDF) yhdeksännet lisärahoitusneuvottelut. Molempia jouduttiin avunantajamaiden erimielisyyksien takia jatkamaan vuoden 2002 puolella. Kiistanalaisimpiin teemoihin kuului kysymys lahja-avun lisäämisestä pehmeäehtoisen luototuksen kustannuksella.
Tätä pidettiin oikeutettuna tarkoin määritellyissä tapauksissa − esimerkiksi edistettäessä
konfliktien jälkeistä jälleenrakentamista. Lahja-avun liian suuri lisääminen kuitenkin muuttaisi pehmeäehtoisia luottoja myöntävien organisaatioiden luonnetta ja hämärtäisi työnjakoa
kansainvälisten järjestöjen kesken. Samoin on pelättävissä, että niiden rahoitus vaarantuisi
pitemmällä aikavälillä.
YK:n johdolla järjestetään maaliskuussa 2002 Monterreyssa Meksikossa kansainvälinen
korkean tason kehitysrahoituskonferenssi, jonka valmistelut jatkuivat tiiviinä. Kuten YK:n
vuosituhatjulistus, myös Monterreyn konferenssin tulokset tulevat määrittämään suuntaviivoja Bretton Woods –instituutioiden, Maailmanpankin ja Kansainvälinen valuuttarahaston
sekä myös Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan alueellisten kehityspankkien politiikalle tulevina vuosina.
4.6. Kansainvälinen ympäristöpolitiikka
Ympäristökysymykset liittyvät laajan turvallisuuden vahvistamiseen. Ympäristön muutokset
voivat pahimmillaan uhata kansainvälisen järjestelmän ja yhteiskuntien toimintaa. Kansainvälisellä ympäristöpolitiikalla pyritään haitallisten ympäristömuutosten hillitsemiseen, välineinä maailmanlaajuisten sopimusten toimeenpano, seuranta ja kehittäminen muun muassa
YK:n puitteissa.
Haagissa vuonna 2000 tuloksettomana keskeytyneen YK:n ilmastosopimuksen konferenssin
jatkokokous pidettiin heinäkuussa 2001 Bonnissa. Lisäongelmia oli neuvottelutilanteeseen
tuonut Yhdysvaltain uuden hallituksen maaliskuinen ilmoitus, että se ei tule esittämään Kioton pöytäkirjan ratifiointia maansa kongressille. Vaikka neuvottelutilanne oli vaikea, jatkokokouksessa päästiin poliittiseen läpimurtoon. Kokouksessa hyväksyttiin YK:n ilmastosopimuksen toimeenpanoa koskevan toimintaohjelman tärkeimmät neuvottelukysymykset kattava kehyspäätös. Näitä kysymyksiä olivat joustavuusmekanismien soveltaminen, säännöt
hiilinielulaskennassa, noudattamisen valvonta ja kehitysmaakysymykset.
Marokossa loka-marraskuussa sopimuspuolten konferenssissa voitiin tämän jälkeen hyväksyä tarkat Kioton pöytäkirjan toimeenpanosäännöt. Sopimuspuolet voivat nyt ratifioida pöytäkirjan, jotta se tulisi voimaan. EU-maat tähtäävät pöytäkirjan ratifiointiin 1.6.2002 mennessä ja sen mukaiset valmistelut aloitettiin syksyllä 2001 myös Suomessa.
Elo-syyskuussa 2002 Johannesburgissa järjestettävän kestävän kehityksen huippukokouksen
(WSSD) valmistelut alkoivat toukokuussa 2001. Vuoden keskeiset tapahtumat olivat länsiryhmän neuvottelukannan aikaansaaminen, EU:n täsmennetyt tavoitteet ja joulukuussa julkaistu YK:n pääsihteerin raportti, jonka on tarkoitus toimia neuvottelujen pohjana. Suomi
on EU:ssa ottanut vastuun luonnonvarojen kestävän käyttöön toimintaohjelman valmistelusta sekä ympäristö ja terveys ja ympäristö ja turvallisuus –teemoista. Suomen erityistavoitteena on arktisen alueen huomiointi huippukokouksessa.
Huippukokouksen keskeisenä tavoitteena on yhteisymmärryksen aikaansaaminen globalisaation ja kestävän kehityksen suhteesta, tuotanto- ja kulutustapojen muutoksen välttämät-
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tömyydestä ja köyhyyden poistamisesta. Lisäksi YK:n pääsihteeri on määritellyt seitsemän
ydintavoitetta: luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyskysymykset, globaalit energia- ja vesikysymykset, Afrikan kehitysongelmat, rahoitus- ja teknologiakysymykset sekä kestävän
kehityksen globaalihallinto.
Suomen valmistelua johtaa hallituksen kestävän kehityksen toimikunta. Ulkoministeriö toimii puheenjohtajana valtionhallinnon horisontaalisessa valmistelutoimikunnassa. Laajaa
kansalaisosallistumista varten on perustettu Johannesburg 2002 –toimikunta.
OECD:n vuoden 2001 ministerikokous päätti, että kestävä kehitys tulee olemaan OECD:n
perustehtävä tulevina vuosina. Samassa yhteydessä päätettiin järjestön kestävän kehityksen
strategiasta. Työtä vetää hallitusten edustajien työryhmä, jonka Suomen ryhmää johtaa ulkoasiainministeriö. OECD-ryhmän toimikausi on nelivuotinen ja sen tehtävänä on kestävän
kehityksen indikaattoreiden kehittäminen ja testaaminen OECD:n maatutkinnoissa, kestävä
kehityksen sosiaalisen ”pilarin” kehittely, hallintokysymykset maatasolla, markkinaperusteisen ohjauksen analyysi ja Johannesburgin huippukokoukselle toimitettavan OECDraportin valmistelu. Työ on käynnistynyt syksyllä 2001 OECD-maiden kestävän kehityksen
hallintokäytäntöjä koskevan vertailevalla selvityksellä.
YK:n metsäfoorumin (UNFF) järjestäytymisistunto pidettiin helmikuussa 2001. Metsäfoorumi perustettiin hallitustenvälisen metsäfoorumin (IFF) suosituksesta ECOSOC:in päätöksellä. YK:n metsäfoorumin ensimmäinen varsinainen istunto kesäkuussa 2001 onnistui
Suomen kannalta hyvin. Istunto hyväksyi UNFF:ille työohjelman vuosiksi 2001-2005 ja
toimintasuunnitelman. Lisäksi päätettiin keskeisten YK-järjestöjen, ympäristösopimusten
sihteeristöjen sekä muiden järjestöjen ja instrumenttien yhteistyökumppanuudesta (Collaborative Partnership on Forests, CPF). Toimintasuunnitelma sisältää tärkeimpinä toimina kansainvälisen metsäpolitiikan ohjauksen ja koordinoinnin sekä toimenpidesuositusten toteuttamisen. Toteuttamiseen kytkeytyy kansallisten metsäohjelmien laatiminen sekä kestävän
metsätalouden kriteereiden ja indikaattoreiden käyttöönotto ja kehittäminen.
Syksyn aikana valmisteltiin tiiviisti UNFF:n toista, ministeritason istuntoa maaliskuussa
2002. Tällöin on määrä hyväksyä lopullisesti UNFF:n toimintasuunnitelma annettavaksi Johannesburgin huippukokouksen valmistelukomitealle. Ministereiltä odotetaan selvää
linjausta ja vahvaa poliittista sitoutumista kestävään metsätalouteen. Suomen valmistelut
tapahtuvat ulkoministerin johtamassa ministeriryhmässä sekä virkamiestyöryhmässä.
Vesiasiat olivat kansainvälisesti esillä Bonnin ministerikokouksessa joulukuussa, ja jälleen
maaliskuussa 2002 maailman kolmannessa vesiforumissa Kiotossa. Vuosi 2003 nimetty
YK:n makean veden vuodeksi.
Geneettisesti muunneltujen organismien (GMO) kansainvälistä kauppaa ja kuljetusta sääntelevän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan ratifiointi käynnistyi hitaasti, vuoden lopussa
ratifiointeja oli voimaantuloon vaaditusta 50 maasta vasta kahdeksan. Pöytäkirja sisältää varovaisuusperiaatteen, jonka mukaan GMO:ien maahantuonti voidaan kieltää mikäli on perusteltua epäilyä riskeistä, mutta tieteellinen varmuus asiasta puuttuu. Ratifioinnin kannalta
keskeistä on pöytäkirjassa luvattu panostus kehitys- ja siirtymätalousmaiden bioturvallisuutta koskevan kapasiteetin kehittämiseen. Pöytäkirjan hallitustenvälisen komitean toinen kokous pidettiin lokakuussa Nairobissa. Tärkeimmiksi kysymyksiksi nousivat GMO:ien jäljitettävyys ja kehitysmaiden kapasiteetin rakentaminen. Suomi myönsi kertomusvuonna varoja kehitysmaiden kapasiteetin rakentamiseen liittyviin YK:n toimiin.
Ratifiointivaiheessa ovat hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden (POPs, Persistent Organic Pollutants) käytön ja päästöjen rajoittamista koskeva sopimus sekä vaarallisia kemikaaleja koskeva PIC-sopimus. POPs-sopimus on huomattava edistysaskel erityisesti arktisen
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alueen ympäristölle ja alkuperäiskansoille, sillä POPs-yhdisteet kulkeutuvat pohjoiselle napa-alueelle.

5. Kansainvälinen oikeus ja valtiosopimukset
Syyskuun 11. päivän terrori-iskuja seurannut terrorisminvastaisen toiminnan tehostuminen
heijastuivat toiminnallisiin kokonaisuuksiin, järjestövastuisiin ja asia-alueisiin, joita hoidetaan ulkoasiainministeriössä. Kansalaisten ja julkisen sanan mielenkiinto on kasvanut Suomen terrorisminvastaisia toimia kohtaan.
Kansainvälisen oikeuden kannalta tärkeimmät tehtävät liittyivät uudessa tilanteessa tarvittaviin kansainvälisoikeudellisiin arvioihin sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan
1373, joka edellyttää valtioilta uusia terrorismin vastaisia toimia ja tarkkaa raportointia niistä. Päätöslauselma koskee muun muassa terrorismin rahoituksen kriminalisoimista ja terrorismirikoksiin osallistuvien tahojen varojen jäädyttämistä. Suomi piti tärkeänä, että varojen
jäädytys toteutetaan kaikissa EU-maissa yhdenmukaisesti. Päätöslauselma edellyttää myös
toimia, jotka voidaan toteuttaa vain kansallisesti. Ulkoministeriö vastasi päätöslauselman
toimeenpanoa koskevan kansallisen raportin laatimisesta ja osallistui EU:n yhteisen raportin
valmisteluun.
Terrorisminvastaisten YK:n yleissopimusten ratifiointia kiirehdittiin. Vuoden 2001 aikana
ratifioitiin muovailtavien räjähteiden merkitsemistä koskeva yleissopimus. Eduskunnalle
annettiin hallituksen esitys terroristisia pommi-iskuja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä. Terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointivalmistelut aloitettiin.
Eduskunnalle annettiin esitys Euroopan neuvoston terrorismisopimukseen tehdyn varauman
peruuttamisesta. Suomi osallistui aktiivisesti neuvotteluihin kokonaisvaltaisesta terrorisminvastaisesta yleissopimuksesta, joissa saavutettiin huomattavaa edistystä.
EU:n neuvoston kansainvälistä terrorismia käsittelevän työryhmän (COTER) toimintaa tehostettiin Belgian puheenjohtajuuskaudella. EU pyrkii yhä näkyvämpään ja yhtenäisempään
toimintaan terrorismin ehkäisyssä. Uudet painotukset COTER:in työssä liittyvät terrorismianalyysin kehittämiseen politiikan välineenä, terrorisminvastaisen avustustyön laajentamiseen sekä yhteistyön tiivistämiseen kolmannen pilarin terrorismityöryhmän kanssa.
Ajankohtaisten kansainvälisoikeudellisten kysymysten käsittelyyn osallistuttiin aktiivisesti
myös EU:n kansainvälisen oikeuden ja merioikeuden työryhmissä (COJUR, COMAR).
Suomi jatkoi osallistumista myös Euroopan neuvoston kansainvälisen oikeuden asiantuntijatyöryhmän työhön.
Ulkoministeriö koordinoi YK:n ja EU:n pakotteiden valmistelua ja kansallista toimeenpanoa, johon kuuluu myös pakotteista tiedottaminen ja täytäntöönpanon valvonta. Merkittävimmät muutokset vuonna 2001 koskivat terrorisminvastaisia pakotteita. YK:n turvaneuvoston Afganistan-päätöksiä laajennettiin useita kertoja varojen jäädytyksen osalta. Turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 toimeenpanemiseksi hyväksyttiin EU:ssa yhteinen
kanta ja neuvoston asetus, jotka täyttävät päätöslauselman velvoitteet varojen jäädytyksestä.
Suomi korosti oikeusturvanäkökohtien huomioonottamisen tarvetta kohdistettaessa finanssipakotteita yksityishenkilöihin.
Ulkoministeriö osallistui Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perustamista valmistelevan toimikunnan istuntoihin, joissa saatiin valmiiksi tuomioistuimen toiminnan aloittamisen kannalta välttämättömät lisäsopimukset ja asiakirjat. Suomi osallistui aktiivisesti rikostuomioistuimen perussäännöstä puuttuvan hyökkäysrikoksen määritelmästä käytävään keskusteluun. EU:n puitteissa vaikutettiin aktiivisesti kolmansiin maihin perussäännön
ratifiointien lisäämiseksi ja tuomioistuimen aseman vahvistamiseksi.
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Suomi jatkoi tiivistä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueella tapahtuneita rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen (ICTY) kanssa. Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, jotka
ovat suostuneet ottamaan vastaan tuomioistuimessa tuomittuja henkilöitä suorittamaan rangaistustaan. Yhdeksi ICTY:n tuomariksi (niin sanottu ad litem –tuomari) valittiin oikeusneuvos Per-Johan Lindholm. Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Suomen Punaisen Ristin
kanssa järjestettiin kansainvälinen seminaari, joka käsitteli rankaisemattomuuden vähentämistä.
Siviiliväestön suojelua koskevan Geneven IV sopimuksen osapuolet järjestivät miehitettyjä
palestiinalaisalueita koskevan kokouksen. Kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa
ajankohtaista oli humanitaarisen oikeuden kansallisen työryhmän aktivoiminen ja toimenkuvan laajentaminen.
Kertomusvuonna saatiin menestykselliseen päätökseen merkittävä kampanja professori
Martti Koskenniemen ehdokkuudesta YK:n kansainvälisen oikeuden toimikuntaan. Näin
saatiin palautetuksi arvovaltaiseen kansainvälisen oikeuden elimeen pohjoismainen edustus.
YK:ssa alkoivat neuvottelut uudesta korruptionvastaisesta yleissopimuksesta. Järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen yleissopimukseen liittyvä laitonta pienasekauppaa koskeva
pöytäkirja valmistui. Yleiskokous päätti neuvottelujen aloittamisesta ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kieltävästä yleissopimuksesta. Vireillä on myös YKhenkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen laajentaminen sekä yleissopimuksen
laatiminen valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäyttövapaudesta. Merioikeuden alalla työtä
vaativat YK:n piirissä järjestetyt meri- ja ympäristöoikeudelliset konsultaatioprosessit sekä
yleissopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi, joka hyväksyttiin UNESCO:n
yleiskokouksessa.
Kertomusvuonna julkaistiin Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa voimaansaatettuja
sopimuksia ja niiden muutoksia seuraavasti: 27 monenvälistä, 14 kahdenvälistä ja yksi kansainvälisen järjestön kanssa tehty sopimus sekä 24 kansainvälisiä sopimuksia koskevaa ministeriön ilmoitusta. Kansainvälisiä sopimuksia koskevaa toimivaltaa on siirretty erikseen
määriteltyjen sopimusten osalta muille ministeriöille. Kertomusvuonna käytiin neuvotteluja
muun muassa pohjoismaiden kanssa puolustusteollisen yhteistyön alalla, Norjan kanssa jokien kalastuskysymyksistä ja Venäjän kanssa Nuijamaan raja-asemasta.

6. Kauppapolitiikka, taloudellinen yhteistyö ja kaupallis-taloudellisten etujen
edistäminen
6.1 Kauppapolitiikka
Maailmantalouden ja -kaupan kehittyminen merkitsee yhä suurempaa eri toimijoiden - myös
valtioiden - keskinäisriippuvuutta. Kauppapolitiikalla tuetaan aktiivista sopeutumista globalisaatioon edistämällä voimavarojen tarkoituksenmukaista jakautumista, kilpailukykyistä
toimintaympäristöä ja tehokkaita markkinoita. Kauppapolitiikan keskeisenä tavoitteena on
Suomen elinkeinoelämän kilpailuaseman ja toimintaedellytysten parantaminen kansainvälisillä markkinoilla monenkeskisesti ja kahdenvälisesti.
Kansainvälistymiseen ja kansainväliseen talouteen liittyvien kysymysten tarkastelu sekä
keskeisten menestystekijöiden seuraaminen ja intressien turvaaminen on noussut entistä tärkeämmälle sijalle. Kauppapolitiikan keinoin luotuja yleisiä toimintaedellytyksiä pyritään
hyödyntämään vienninedistämisen keinoin.
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6.1.1. 133-komitea
Suomen kauppapoliittisia etuja edistetään EY:ssä pääasiallisesti yhteistä kauppapolitiikkaa
käsittelevän 133-komitean kautta, joka kokoontuu eri kokoonpanoissa. Kertomusvuonna
133-komiteassa keskityttiin Dohassa Qatarissa pidetyn WTO:n neljännen ministerikokouksen valmisteluihin sekä muiden WTO-kokousten valmisteluun (neuvostot, komiteat ja työryhmät). EU osallistui aktiivisesti Dohan ministerikokouksen päätösasiakirjojen laatimiseen
ja valmisteluun.
Komitean asialistalla oli lukuisia EY:n riita-asioita WTO:ssa; erityisesti EY-USA-riitaasioita, joista suurimmat kauppavaikutukset ovat ulkomaankauppayhtiöitä (FSC) ja teräksen tuontia koskevilla tapauksilla. Banaaneja koskeva kiista saatiin sovituksi USA:n kanssa,
mutta hormoniliha-tapaus oli edelleen ajankohtainen ja EU:n jäsenmaille asetetut
rangaistustullit voimassa. Muita komiteassa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa
transatlanttiset
kaupalliset
suhteet
sekä
erilaiset
EY:n
vapaakauppaja
assosiaatiosopimushankkeet Mercosurin (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay),
Chilen, Persianlahden maiden sekä Välimeren maiden kanssa.
Komitean käsitteleminä erilliskysymyksinä on syytä mainita teollis- ja tekijänoikeuksien
(TRIPS-sopimus) osalta maantieteellisten alkuperämerkintöjen rekisteri sekä lääkeaineiden
saatavuuskysymys, josta hyväksyttiin erillinen julkilausuma WTO:n ministerikokouksessa.
Myös monenkeskisen kauppajärjestelmän ja kansainvälisten ympäristösopimusten välisen
suhteen selkiyttäminen sekä lähinnä terveyteen, ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen
liittyvän ennaltavarautumisen periaatteen soveltaminen kauppapolitiikassa olivat 133komitean asialistalla.
Komitean alainen 133-palvelutyöryhmä jatkoi palvelusektoreita koskevien ehdotusten laatimista. Ryhmän työtä selkeyttivät WTO:ssa maaliskuussa 2001 hyväksytyt palvelukauppaa
koskevat neuvotteluohjeet sekä sidontalistojen laatimisohjeet. Työryhmä valmisteli WTO:n
palvelukauppa-neuvoston alaisten työryhmien asioita, erityisesti keskityttiin suojalausekekysymykseen. Työryhmässä oli myös esillä EU:n ja Turkin välinen palveluja koskeva vapaakauppasopimus, EU-Kiina-merenkulku-sopimus sekä edellä mainitut vapaakauppa- ja
assosiaatiosopimushankkeet. Myös muille WTO-jäsenille tarkoitettujen pyyntöjen valmistelutyö sekä EU:n oman WTO-sidontalistan tarkastelu aloitettiin (selvitys siitä, mitä muutoksia muun muassa lainsäädäntö on aiheuttanut vuoden 1994 sidontoihin).
Neuvotteluja niin sanotuista vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevista MRA-sopimuksista (Mutual Recognition Agreement) EU:n ja kolmansien
maiden kanssa käsiteltiin 133-komitean teknisessä ryhmässä. Vuonna 2001 jatkettiin ensimmäisten MRA-sopimusten (Kanada, Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti) toimeenpanokysymysten selvittelyä. Japanin sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2001. EU:n kanssa
liittymissopimuksen solmineiden maiden kanssa on neuvoteltu eurooppalaisia vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevia PECA-pöytäkirjoja (Protocol of the European Conformity Assessment). Unkarin ja Tshekin pöytäkirjat astuivat voimaan 1.6. ja 1.7.2001. Liettuan osalta PECA-pöytäkirja parafoitiin 24.7.2001
6.1.2. Maailman kauppajärjestö WTO
Maailman kauppajärjestön (WTO) 4. ministerikokouksessa, joka pidettiin Qatarin pääkaupungissa Dohassa marraskuussa 2001, päätettiin uuden kauppaneuvottelukierroksen aloittamisesta. Ulkomaankauppaministeri Sasi toimi ministerikokouksen yhtenä varapuheenjohtajana.
Kauppaneuvottelukierros pyritään saattamaan päätökseen viimeistään 1.1.2005 mennessä.
Kierroksen asialista on laaja ja kattaa maatalouden, palvelujen kaupan ja teollisuustuottei-
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den tullien lisäksi neuvottelumandaatin uusista aiheista (kauppa ja investoinnit, kauppa ja
kilpailu, julkisten hankintojen läpinäkyvyys ja kaupankäynnin helpottaminen). Viimeksi
mainittujen aiheiden osalta varsinaiset neuvottelut käynnistyvät vasta vuonna 2003 pidettävän 5. ministerikokouksen jälkeen. Ympäristön osalta aloitetaan kapea-alainen neuvotteluprosessi, jossa aiheina monenkeskisten ympäristösopimusten (MEA) ja WTO:n välinen suhde, käytännön tietojenvaihto MEA-sihteeristöjen ja WTO:n komiteoiden välillä sekä tullien
vähentäminen tai poistaminen ympäristötuotteilta ja palveluilta. Uusia aiheita koskevat työohjelmat ja komiteat jatkavat toimintaansa. Sähköisten toimitusten tullittomuutta jatketaan
5. ministerikokoukseen asti. Kehitysmaiden kannalta tärkeitä kauppa ja velka- ja rahoituskysymyksiä sekä teknologian siirtokysymyksiä varten perustetaan työryhmät. Ministerikokouksen julkilausuma sisältää teknistä apua ja kehitysmaiden kapasiteettia koskevia velvoitteita. Erityishuomio neuvotteluissa sekä teknisen avun antamisessa on kohdistettu vähiten kehittyneisiin maihin.
Ministerikokouksessa hyväksyttiin kehitysmaiden erityiskysymyksiä ja WTO-sopimuksen
täytäntöönpanoa eli implementointia koskeva päätös sekä TRIPS-sopimusta (teollis- ja tekijänoikeudet) ja kansanterveyttä koskeva julkilausuma, jossa vahvistetaan TRIPSsopimuksen sisältämä joustovara vastata vakaviin kansanterveyden ongelmiin (muun muassa pakkolisensiointi).
Vuonna 2000 käynnistyneet neuvottelut maataloudesta ja palvelujen kaupasta keskittyivät
vuonna 2001 käsittelemään WTO-jäsenien tekemiä neuvotteluehdotuksia sekä teknisiä kysymyksiä. Niiden osalta järjestettiin arviointikokous maaliskuussa 2001, jossa hyväksyttiin
palveluja koskevat neuvotteluohjeet.
Vuonna 2001 Liettua, Mongolia, Kiina ja Taiwan liittyivät WTO:hon, jäsenmäärä vuoden
lopulla oli 144. Saudi-Arabian ja Ukrainan osalta jäsenyysprosessi on edennyt. Myös Venäjän liittyminen on saanut uutta vauhtia.
6.1.3. Polkumyynti, tullietuuskohtelu
Kauppapoliittisten instrumenttien osalta - lähinnä polkumyynti ja GSP eli tullietuusjärjestelmä - osallistuttiin niiden käytännön soveltamiseen ja edelleen kehittämiseen. Ulkoministeriön johdolla kokoontuvan EU-1-valmistelujaostossa jatkettiin Suomen kantojen valmistelu- ja koordinaatiotyötä yksittäisissä polkumyyntitapauksissa sekä keskusteltiin instrumentin
käytöstä yleensä.
GSP-asetuksen soveltamisen aktiivinen seuraaminen jatkui. Moldova oli edelleen ainoa
maa, jolle hakemuksesta on myönnetty työntekijöiden oikeuksiin liittyviä lisäkannusteita eli
lisäalennusta tulleista. Vähiten kehittyneitten maitten markkinoillepääsyn parantamiseksi
yhteisön GSP-asetusta muutettiin siten, että aseita ja ammuksia lukuun ottamatta kaikki muu
tuonti vähiten kehittyneistä maista pääsee yhteisömarkkinoille ilman tulleja ja määrällisiä
rajoituksia. Banaanien osalta tullittomuus ja kiintiöttömyys toteutuu asteittain siirtymäkauden jälkeen vuoteen 2006 mennessä ja riisin ja sokerin osalta vuoden 2009 syyskuun alkuun
mennessä. Yhteisön kymmeneksi vuodeksi perustettua nykyistä GSP-järjestelmää toteutetaan kolmivuotisin asetuksin. Meneillään olevan kymmenvuotiskauden viimeisin GSPasetus vuosiksi 2002 – 2004 hyväksyttiin aivan vuoden lopussa. Asetuksessa on rakenteellisia parannuksia aikaisempaan verrattuna.
6.1.4. Investointien suoja
Suomen kahdenvälisiä investointisuojasopimuksia koskevien neuvottelujen perustana on
mallisopimus, jossa pyritään huomioimaan uusimmat kansainvälisissä järjestöissä tehdyt
tutkimustulokset, hyödyntämään sopimusneuvotteluissa saatuja kokemuksia sekä varmista-
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maan, että mallisopimus keskeisiltä osin vastaa muiden EU-maiden sopimusmalleissa tapahtuvaa kehitystä.
Kahdenvälisten investointisopimusten verkoston kehittämistä jatkettiin viranomaisten ja
elinkeinoelämän yhdessä sopimien prioriteettien mukaisesti. Vuonna 2001 Suomi
allekirjoitti yhdeksän investointisuojasopimusta (Makedonia, Tansania, Marokko, Tunisia,
Qatar, Dominikaaninen tasavalta, Costa Rica, Ecuador ja Kuuba). Voimaan saatettiin
sopimukset Bosnia-Hertsegovinan sekä Ecuadorin kanssa. Voimaansaattamismenettelyssä
olivat sopimukset Brasilian, Kroatian, Makedonian, Tansanian, Marokon, Tunisian, Qatarin,
Dominikaanisen tasavallan, Costa Rican ja Kuuban kanssa. Sopimusneuvottelut saatiin
päätökseen El Salvadorin, Jordanian, Jugoslavian, Namibian ja Saudi Arabian kanssa.
Neuvotteluja jatkettiin tai aloitettiin Intian, Kolumbian, Paraguayn ja Venäjän kanssa.
Suomen sopimusehdotus lähetettiin Bangladeshille, Georgialle, Ghanalle, Kenialle,
Kirgisialle, Nigerialle ja Nicaragualle.
6.1.5. Huoltovarmuus
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota laatimaan yhteistyössä neuvoston sihteeristön
kanssa selvityksen huoltovarmuudesta EU:ssa ja määrittelemään mahdollisuudet tämän alan
yhteistyön kehittämiseksi. Kertomusvuoden aikana Suomi on avustanut selvitystyön aloittamisessa ja seurannut sen etenemistä Belgian puheenjohtajuuskaudella.
Huoltovarmuuteen liittyvien kahdenvälisten sopimusjärjestelyjen aikaansaamista on kertomusvuonna myös jatkettu. Huoltovarmuussopimus Norjan kanssa sekä öljyn- ja öljytuotteiden varmuusvarastointia koskevat sopimukset Ison-Britannian ja Tanskan kanssa ovat viimeistelyvaiheessa. Myös Viron kanssa on neuvoteltu varmuusvarastointisopimuksesta.
Kertomusvuoden aikana on jatkettu aktiivista osallistumista vientivalvonta-, kaksikäyttötuote- ja puolustustarvikekysymysten kansalliseen, pohjoismaiseen ja EU-valmisteluun ja
käsittelyyn kauppapoliittisesta näkökulmasta.
6.1.6. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD
UNCTAD:in puitteissa toteutettiin keväällä 2000 kokoontuneen kymmenennen UNCTADkonferenssin hyväksymää toimintaohjelmaa, jonka neljä prioriteettialuetta ovat globalisaatio
ja kehitys; investoinnit, yrityskehitys ja teknologia; tavaroiden ja palvelujen kauppa sekä perushyödykkeet; ja kehityksen edellyttämien palvelujen infrastruktuuri mukaan lukien kaupan tehokkuus. Vuoden 2001 merkittävin tapahtuma oli EU:n kutsusta Brysseliin toukokuussa kokoontunut YK:n kolmas vähiten kehittyneiden maiden konferenssi, jonka sihteeristö UNCTAD toimi. Konferenssi loi toimintasuuntia näihin maihin liittyvälle kansainväliselle työlle tulevalle kymmenvuotiskaudelle. Useiden muiden teollisuusmaiden tapaan
Suomi osallistui tähän toimintaan valikoiden, painopisteen ollessa muun muassa investointisektorilla. Suomi tuki UNCTAD:in työtä lisäksi jatkamalla sen samoin kuin UNCTAD:in
ja WTO:n yhteisen Kansainvälisen kauppakeskuksen (ITC) teknisen avun ohjelmien tukemista. Tämän toiminnan pitkäjänteisyyden edellytysten parantamiseksi indikoitiin nyt ensi
kertaa Suomen varautumisesta tuen jatkamiseen lähivuosina. Vastaavaa tukea annetaan
myös WTO:n teknisen avun rahastoon.
6.1.7. Euroopan talouskomissio ECE
YK:n Euroopan talouskomissio jatkoi toimintaansa jäsenmaidensa välisten taloudellisten
sopimusten, erityisesti standardisointia ja harmonisointia koskevien säännösten ja normien
kehittämiseksi sekä Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalouden maiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmaan ovat kuuluneet muun muassa sähköisten palvelujen foorumi sekä keväällä
pidetty vuosi-istunto, jossa keskeisinä teemoina olivat markkinatalouden institutionaaliset
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perusteet ja siirtymätalouksien muutosprosessin sosiaaliset kustannukset maiden väestön
kannalta. ECE:tä tarvitaan edelleenkin myös EU:n jäsenmaiden ja ulkopuolisten maiden tasavertaisena keskustelufoorumina. Suomen prioriteetteina ovat olleet kuljetusta ja liikennettä, ympäristöä sekä kaupan menettelyjen kehittämistä sekä kestävää energiaa ja puutavaraa
käsittelevät komiteat ja työryhmät.
6.2. Taloudellinen yhteistyö
6.2.1. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD
OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) vuotuinen ministerikokous pidettiin Pariisissa toukokuussa 2001. Kokouksen pääteemana oli kestävä kehitys, joka oli valtiovarain- ja ympäristöministereiden ensimmäinen yhteinen kokous. Muita aiheita olivat talouden kehitysnäkymät ja kasvu, uusi WTO-neuvottelukierros sekä elintarviketurvallisuus.
Ministerit Sasi ja Hassi osallistuivat kokoukseen.
Ministerikokoukseen liittyi OECD:n ”Forum 2001”, jonka teemana oli kestävä kehitys ja
uusi talous. Foorumiin osallistui hallinnon, talouselämän ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
OECD:n henkilöstöosaston rekrytointiryhmä vieraili Suomessa lokakuussa. Ryhmä vieraili
Helsingissä (Helsingin Kauppakorkeakoulu), Turussa ja Tampereella (yliopistot). Ryhmän
tehtävänä oli esitellä OECD:n sihteeristössä tarjolla olevia tehtäviä suomalaisille asiantuntijoille. Suomen puolelta tavoitteena oli herättää mielenkiintoa OECD:n tehtäviä kohtaan ja
näin vähitellen nostaa sihteeristössä työskentelevien suomalaisten lukumäärää.
Syksyn 2001 aikana aloitettiin myös Suomea koskeva maatutkinta, jonka aiheena on lahjonta. Suomi ilmoittautui tutkintaan vapaehtoisesti ja on ensimmäinen maa, josta tutkimus tehdään. Tutkimus saadaan valmiiksi vuoden 2002 keväällä.
6.2.2. Perushyödykkeet
Suomi on osallistunut säännöllisesti EU:n neuvoston perushyödyketyöryhmän (PROBA)
kokouksiin, joissa valmistellaan unionin yhteiset kannat perushyödykejärjestöissä esille tuleviin kysymyksiin. EU:n neuvosto hyväksyi uuden kahvisopimuksen syyskuussa, jolloin se
myös tuli voimaan. Neuvosto katsoi, että tähänastisen sekasopimuskäytännön sijaan sopimus kuuluu unionin piirissä yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Koska on pidetty
mahdollisena, että sama koskisi muitakin uusia perushyödykesopimuksia ja –
tutkimusryhmiä, ryhdyttiin valmistelemaan uutta järjestelyä EU-maiden ja komission välille.
Tämä merkitsisi kaikkien EU-maiden osallistumista EY:n puitteissa kaikkiin
yhteisötoimivallan
piiriin
kuuluviin
kansainvälisiin
hyödykesopimuksiin
ja
tutkimusryhmiin. Suomen intressien kannalta tärkeimpinä hyödykkeinä on pidetty kahvia,
eräitä perusmetalleja ja trooppista puuta. Eräiden hyödykesopimusten voimassaolon
jatkamisen lisäksi päästiin neuvottelutulokseen uudesta kaakaosopimuksesta ja juuttia
koskevan tutkimusryhmän perustamisesta. EU on aktiivisesti pyrkinyt tulokseen
molemmissa. Suomi osallistui kaakaokonferenssiin, mutta ei juuttineuvotteluihin.
Perushyödykkeiden yhteisrahasto on osaltaan ylläpitänyt kansainvälistä keskustelua siitä,
kuinka kehitysmaiden ja niiden haavoittuvimpien ihmisryhmien tuloille edelleen olennaisen
tärkeitä perushyödykekysymyksiä tulisi kansainvälisissä puitteissa lähestyä. Pitkäjänteisyyden ja tavoitteellisuuden edistämiseksi Suomi tuki kertomusvuonna tehtyä päätöstä uuden
keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelman laatimiseksi rahastolle mukaan lukien yhteisrahaston viimeaikaisen toiminnan evaluointi.
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6.2.3. Energia-asiat
Energiaperuskirja-prosessin toteuttamisesta päättävä Energiaperuskirjakonferenssi kokoontui 10-vuotisjuhlaistuntoonsa joulukuussa 2001. Peruskirjasopimuksen toteuttamiselle tärkeästä kauttakulkupöytäkirjasta ei vielä päästy yhteisymmärrykseen. Myöskään sopimukselle
poliittisesti merkittävä Venäjän ratifiointi ei ole vielä toteutunut. Kiinalle myönnettiin tarkkailija-asema. Peruskirjakonferenssin alaisista työryhmistä ja komiteoista tärkeimmät ovat
olleet kauttakulku- ja investointityöryhmät. Lisäksi on käsitelty kauppa-, budjetti-, energiatehokkuus- ja ympäristöasioita eri työryhmissä. Energian kauttakuljetusta koskevan sitovan
pöytäkirjan loppuunsaattamisen on todettu olevan etusijalla perussopimuksen toteuttamisessa. Kauppakysymysten osalta on seurattu WTO:hon kuulumattomien jäsenmaiden notifikaatiovelvoitteiden noudattamista sekä järjestetty koulutuskurssi kaupan teknisistä esteistä.
Energiaperuskirjaan liittyvän energiatehokkuutta ja ympäristökysymyksiä koskevan pöytäkirjan osalta on sihteeristö julkaissut pöytäkirjan täytäntöönpanoraportin, johon Suomi on
osallistunut vapaaehtoismaksulla.
Kansainvälinen energiajärjestö (IEA), joka toimii OECD:n yhteydessä, on keskittynyt toiminnassaan energian huoltovarmuuteen, öljymarkkinoiden seuraamiseen ja kestävään kehitykseen liittyvään yhteistyöhön Energiaperuskirjan kanssa. Ministerikokouksessa, joka järjestettiin rinnakkain kestävän kehityksen foorumin kanssa Pariisissa toukokuussa, käsiteltiin
hallitusten roolia kehittyvillä energiamarkkinoilla, ydinenergiaa kestävänä energialähteenä
ja ilmastopolitiikan haasteita.
6. 3. Suomen kaupallis-taloudellisten etujen edistäminen
Toimintavuoden aikana sai työnsä päätökseen kauppa- ja teollisuusministeriön asettama,
viennin ja kansainvälistymisen edistämistä (VKE) selvittävä toimikunta. Ulkoasiainministeriö osallistui tähän viranomaisista ja yritysten edustajista koostuneen toimikunnan työhön
aktiivisesti.
Toimikunnan mietinnössä todetaan, että suuria muutoksia olemassa olevien eri toimijoiden
välisissä suhteissa ei vaadita. Yksityiskohtaisemmissa suosituksissa puututaan muun muassa. yhteistyöhön ja vastuunjakoon ulkoministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kesken.
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä katsotaan olevan kokonaisvastuu elinkeinopolitiikasta
mutta samalla todetaan, että ulkoministeriön ja ulkomaanedustustojen tehtäviin kuuluu
Suomen talouden ja elinkeinoelämän etujen edistäminen ulkomailla.
Toimikunta otti myös kantaa ulkoasianhallinnon edustustoverkkoon toteamalla, että ulkoasiainministeriön laaja edustustoverkko muodostaa voimavaran, jonka viranomaispalvelujen
on entistä selvemmin rakennuttava osaksi yritysten viennin edistämisen ja kansainvälistymisen julkisten palveluiden kokonaisuutta. Ulkomaanedustustojen tulee huolehtia siitä, että
viennin ja kansainvälistymisen edistämisen viranomaispalvelut ovat niiden asemamaissa
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa yritysten saatavilla. Mikäli asemamaassa on Finpron
vientikeskus, on yhteistyöstä ja työnjaosta sovittava maakohtaisesti tai paikallisesti ulkoasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Finpron yhteisesti sopimien periaatelinjausten mukaisesti. Niinikään toimikunta katsoi, että UM:n tulee nykyistä tehokkaammin
tiedottaa VKE-viranomaispalveluistaan yrityselämälle. Ulkoasianhallinnon tulee voida tukeutua Finpron tukeen myös siellä missä vientikeskusta ei ole. Voimavaroja mitoitettaessa
ja kohdennettaessa on otettava huomioon edellä kuvatut tehtävät.
Ulkoasianhallinto ryhtyi osaltaan toteuttamaan toimikunnan suosituksia viivytyksettä. Kertomuskauden lopulla joulukuussa annettiin uudet vientiä ja kansainvälistymisen edistämistä
koskevat ohjeet koko hallinnolle. Niissä korostetaan muun muassa VKE-
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viranomaispalveluvalmiuksien ylläpitoa ja sitä, että koko henkilöstön tulee olla selvillä tämän palvelutoiminnan tärkeydestä. Vuoden lopulla avattiin myös koekäyttöön ministeriön
kotisivuilla VKE-palveluita esittelevät sivustot. Työ VKE-palveluita yrityksille, liitoille,
kauppakamareille jne. esittelevän materiaalin tuottamiseksi käynnistettiin niinikään kertomusvuoden aikana.

7. Alueellinen yhteistyö
7.1. Pohjoismainen yhteistyö
Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2001. Hallitusohjelman mukaisesti pohjoismaista yhteistyötä kehitettiin aktiivisesti. Tavoitteet asetettiin aikaisempaa korkeammalle ja työtä johdettiin määrätietoisesti Helsingin yhteistyösopimuksen tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.
Puheenjohtajuuskauden pääteemana oli Pohjolan kansalainen. Tavoitteena oli toteuttaa kaikilla aloilla politiikkaa, joka palvelisi yksittäisiä kansalaisia. Lisäksi kehitettiin Pohjoismaiden yhteistyötä Euroopan unionissa, edistettiin lähialueyhteistyötä ja Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä vahvistettiin suhteita kansalaisjärjestöihin.
Pohjoismaiden välinen epävirallinen yhteistyö syveni ja sai uusia muotoja. Onnistuneen
pääministerikokouksen jälkeen puhuttiin ns. Imatran hengestä. Suomi, Ruotsi ja Tanska
päättivät tiivistää yhteistyötään EU-asioissa tapaamalla säännöllisesti ennen Eurooppaneuvoston kokouksia.
Pohjoismaiden ministerineuvostossa toimintaa johdettiin 19:llä eri alalla. Puheenjohtajuusohjelma onnistuttiin viemään kiitettävästi läpi. Suomi pyrki turvaamaan Tanskan kaudella
aloitettujen hankkeiden jatkumisen, mutta tilaa jäi myös omille painotuksille. Useimmilla
sektoreilla käynnistettiin lukuisia uusia hankkeita ja selvityksiä puheenjohtajamaan aloitteesta.
Ensimmäistä
kertaa
puheenjohtajamaa
perusti
oman
internet-sivuston
(http://norden.finland.fi), joka välitti tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä kolmella kielellä.
Tiedotuksen ohella kiinnitettiin huomiota avoimuuteen. Pohjoismaiden ministerineuvoston
julkisuussääntöjä päätettiin uudistaa Suomen aloitteesta.
Kahdeksan maan yhteistyö Baltian maiden kanssa vakiinnutettiin pysyväksi osaksi toimintaa. Yhteisiä ministerikokouksia järjestettiin kymmenellä alalla. Lähialueyhteistyössä yhteyksiä tiivistettiin erityisesti Luoteis-Venäjään. Koordinaatiota kahdenvälisten lähialuehankkeiden välillä parannettiin perustamalla yhteispohjoismainen asiantuntijakomitea, joka aloitti työnsä Suomen johdolla lokakuussa 2001.
Niin sanotun viisaiden paneelin suositusten seuranta pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta saatiin päätökseen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa lokakuussa 2001. ”Uusi pohjoismainen päiväjärjestys” suuntaa toimintaa viidelle strategiseksi määritellylle alalle, joita
ovat teknologian kehitys, tietoyhteiskunnan kysymykset ja pohjoismainen huippututkimus;
hyvinvointi ja pohjoismaalaisten oikeudet; Pohjolan sisämarkkinat ja yhteistyö rajaesteiden
poistamiseksi; yhteistyö naapurimaiden ja –alueiden kanssa sekä ympäristö ja kestävä kehitys.
Suomen maaliskuussa 2001 käynnistämä selvitys Pohjolan kansalaisten oikeuksista on eräs
lähivuosien tärkeimmistä hankkeista. Selvityksellä pyritään helpottamaan niiden noin 40
000 pohjoismaalaisen asemaa, jotka vuosittain muuttavat Pohjoismaiden välillä. Lokakuussa
2001 julkaistussa väliraportissa kiinnitettiin huomiota rajaesteisiin ja pohjoismaisten sopi-
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musten puutteelliseen toimeenpanoon. Muuttajille suunnattu Haloo Pohjola neuvontapalvelu aloitti keväällä 2001 toimintansa kaikissa Pohjoismaissa. Palvelu koettiin
erittäin tarpeelliseksi.
Suomen puheenjohtajuuskauden aikana alettiin toteuttaa Pohjoismaiden ensimmäistä kestävän kehityksen strategiaa ”Pohjolan uusi suunta” vuosille 2001 - 2020. Pohjoismaiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi tehtiin päätös yhteisten huippututkimusyksiköiden perustamisesta ja päätettiin vahvistaa yhteistyötä elinkeinopolitiikan alalla. Tietoyhteiskuntakysymyksistä vastaavat pohjoismaiset ministerit tapasivat ensimmäisen kerran Suomen kauden aikana.
Yhteistyön historiallisesti tärkeimpiin saavutuksiin kuuluu Pohjoismaiden liittyminen EU:n
Schengen-alueeseen 25.3.2001. Lähes 50 vuotta voimassa ollut pohjoismainen passivapaus
säilyi, kun myös EU:n ulkopuoliset Norja ja Islanti ovat osa eurooppalaista vapaan liikkumisen aluetta.
Pääministeri Lipponen osallistui Kööpenhaminassa järjestettyyn Pohjoismaiden neuvoston
istuntoon 29. - 31.10.2001 yhdessä 10 muun suomalaisen ministerin kanssa. Yhteistyö Pohjoismaiden neuvoston kanssa oli tiivistä koko puheenjohtajuusvuoden ajan ja se jatkuu valmisteltaessa Pohjoismaiden neuvoston 50-vuotisistuntoa Helsingissä lokakuussa 2002.
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2001 budjetti oli 774 miljoonaa Tanskan kruunua, josta kulttuuri-, opetus- ja tutkimussektorin osuus oli lähes puolet. Suomen maksuosuus
oli 125,6 miljoonaa markkaa ja se maksettiin ulkoasiainministeriön varoista.
Pohjoismainen yhteistyöministeri vastasi puheenjohtajuuskauden tehtävien yhteensovittamisesta Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön avustuksella. Useimmissa kysymyksissä ministeriöt harjoittivat pohjoismaista yhteistyötä itsenäisesti oman sektorivastuunsa mukaisesti.
7.2. Lähialueyhteistyö
Suomen lähialueyhteistyötä jatkettiin vuonna 2001 hallituksen lähialueministerivaliokunnan
26.5.2000 vahvistaman uudistetun toimintastrategian mukaisesti. Strategian toteutumista ohjaa hallituksen lähialueministerivaliokunta, joka kokoontui vuoden 2001 aikana neljä kertaa.
Vuoden 2001 talousarviossa lähialuevaroja oli yhteensä 234 milj. mk, josta ulkoasiainministeriön pääluokassa 185,5 milj. mk. Ulkoasiainministeriö valmisteli yhdessä sektoriministeriöiden ja yhteistyömaiden kanssa vuoden 2001 käyttösuunnitelman sekä vuosille 2002 –
2004 osoitetun 150 milj. markan sopimuksentekovaltuuden käytön. Valtioneuvosto päätti
asiasta 25.1.2001.
Painopistesektoreita Venäjällä vuonna 2001 olivat demokratian vakiinnuttaminen ja oikeusvaltion kehittäminen, talousuudistusten tukeminen, hallinnon ja lainsäädännön uudistamisen
tukeminen, ympäristö- ja ydinturvariskien vähentäminen sekä turvallisuuden edistäminen.
Kertomusvuonna hyväksyttiin Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön toimintaohjelma vuosille 2001 – 2003.
Baltian maissa painopiste oli maiden EU-jäsenyysvalmistelujen tukemisessa. Muita tärkeitä
sektoreita olivat ympäristön suojelu ja ydinturvallisuuden sekä yleisen turvallisuuden edistäminen.
Erityistä huomiota kiinnitettiin kansalaisjärjestöjen omaehtoisen toiminnan tukemiseen lähialueilla. Yhteistyöhön osoitettiin määrärahoja aiempia vuosia enemmän, yhteensä 5 miljoonaa markkaa. Kansainvälisen ilmastosopimuksen toimeenpanoa edistävien ns. Kioton me-
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kanismien kokeiluvaihetta Suomen lähialueilla (Joint Implementation – yhteistoteutushankkeet) jatkettiin.
EU:n, Pohjoismaiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten hallinnossa Suomi vaikutti rahoituksen ohjautumiseen Suomen lähialueille. Erilaisiin yhteisrahoitushankkeisiin kansainvälisten rahoituslaitosten ja järjestöjen kanssa ohjattiin lähialuevaroista vuonna 2001 noin 85
miljoonaa markkaa.
Lähialueyhteistyön hallinto-ohjeisto tarkistettiin ja uusi versio otettiin käyttöön kesällä
2001. Uusi tietojärjestelmä valmistui syksyllä 2001. Järjestelmän käyttäjiksi tulevat siirtymään myös kaikki sektoriministeriöt vuoden 2003 loppuun mennessä.
Lähialueyhteistyön tuloksellisuuden ja laadun kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota toteuttamalla riippumattomia sektori- ja hankearviointeja. Vuonna 2001 valmistui Virossa
vuosina 1998-99 päättyneiden opetusalan hankkeiden arviointi. Arvioinnit osoittavat lähialueyhteistyön olleen pääosin onnistunutta. Vuonna 2001 aloitettiin laaja energia-alan lähialueyhteistyön sektoriarviointi.
7.3. Itämeriyhteistyö
Suomi osallistuu aktiivisesti Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) työhön, jonka tavoitteena on alueen turvallisuuden, vakauden ja talouden edistäminen. Suomi valmistautuu kesällä
2002 alkavaan puheenjohtajuuskauteen Venäjän jälkeen.
CBSS- ulkoministerikokous pidettiin Hampurissa kesäkuussa 2001. Keskustelussa oli esillä
mm. kysymykset alueellisista järjestöistä, Pohjoinen ulottuvuus sekä rajat ylittävä yhteistyö.
Saksa aloitti puheenjohtajuuskaudellaan poliittisten päälliköiden tasolla käytävät kokoukset.
Saksa edisti myös yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämällä laajan seminaarin.
Tietoyhteiskunta on noussut tärkeäksi yhteistyöalaksi. Syyskuussa pidettiin Riiassa Itämeren
alueen ensimmäinen IT-ministerikokous, johon osallistui myös komissio ja alan yritysten
edustajia. Kokous hyväksyi Northern eDimension -toimintaohjelman (NeDAP). Nousevina
teemoina ovat myös olleet Itämeren alueen sisäisten alueiden yhteistyö, tarttuvia tauteja
koskeva yhteistyö sekä niin sanotun pehmeän turvallisuuden kysymykset. Erityiskysymyksenä on esillä Kaliningrad.
7.4. Barents- ja arktinen yhteistyö
7.4.1. Barents-yhteistyö
Barentsin euroarktisella neuvostolla on vakiintunut asema Pohjoisen ulottuvuuden alueellisena organisaationa. Kertomusvuonna työ jatkui neuvoston peruspäämäärän, Euroopan pohjoisten alueiden vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Suomen puheenjohtajuuskauden päätyttyä vuonna 2000 toiminta palasi Suomen osalta normaalitasolle, johon sisältyi aktiivinen ja aloitteellinen osallistuminen virkamieskomitean ja eri työryhmien toimintaan sekä ministerikokoukseen. Venäjä toimi neuvoston puheenjohtajana alkuvuodesta ja Ruotsi
loppuvuodesta, aloittaen samalla uuden käytännön kaksivuotisista puheenjohtajakausista,
kuten Suomi oli ehdottanut Murmanskin ministerikokouksessa. Tämä merkitsee toiminnan
järkiperäistämistä ja parempaa koordinointia Arktisen neuvoston kanssa.
Suomen toiminnan painopistealueina Barentsin neuvostossa olivat ympäristönsuojelu, liikenneyhteyksien kehittäminen, taloudellinen yhteistyö sekä jo Suomen puheenjohtajakaudella esille otetut nuorisoasiat ja metsäkysymykset. Myös Luoteis-Venäjän ydinturvallisuuden parantaminen ja ydinjätteiden puhdistaminen säilyvät tärkeinä yhteistyöalueina. Koor-
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dinoimalla eri alueellisten neuvostojen toimintaa selkeytettiin niiden roolia ja vältettiin päällekkäistoimintoja.
7.4.2. Arktinen yhteistyö
Suomi jatkoi työtään Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi alkoi lokakuussa 2000. Puheenjohtajuusohjelmansa mukaisesti Suomi pyrkii vahvistamaan Arktista neuvostoa arktisen sirkumpolaarisen alueen aktiivisena kansainvälisenä
toimijana. Osana Pohjoisen ulottuvuuden toimeenpanoa Suomi pyrkii käynnistämään myös
EU:n ja Arktisen neuvoston yhteistyötä.
Suomi isännöi Arktisen neuvoston virkamieskokoukset Rovaniemellä kesäkuussa ja Espoossa marraskuussa 2001.
Kestävä kehitys on Arktisen neuvoston keskeinen toimintaperiaate. Suomi pyrkii kiinteyttämään kestävää kehitystä koskevan työn Arktisen neuvoston kokouksessa Barrow’ssa hyväksytyn strategisen kehysohjelman alle. Rovaniemellä pidettiin kesäkuussa arktisen ympäristöyhteistyön 10-vuotisjuhla, jossa valmisteltiin arktinen sanoma Johannesburgin kestävän
kehityksen maailmankonferenssille. Kokoukselle luovutettiin ensimmäinen koko arktista
aluetta kattava biodiversiteettiraportti.
Suomen tavoitteena on parantaa arktisten alueiden asukkaiden ja alkuperäiskansojen osallistumista yhteistyön kehittämiseen. Aluetason yhteistyötä pyritään vahvistamaan.
Suomi on käynnistänyt neuvoston rakennetta ja ohjelmia koskevan arviointityön, jotta ne
vastaisivat paremmin yhteistyön tarpeita. Asiaa käsitellään syksyllä 2002 Suomen puheenjohtajuuskauden päättävässä ulkoministerikokouksessa.
Puheenjohtajuutta varten ulkoministeriöön perustetun Arktisen neuvoston sihteeristön tueksi
perustettu poikkihallinnollinen taustaryhmä jatkoi työtään. Tähän kuuluvat eduskunnan,
Lapin läänin ja maakuntien, saamelaisten, tutkimuksen, elinkeinoelämän ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajat.

8. Länsi- ja Keski-Eurooppa
8.1. Euroopan unionin jäsenmaat
Suomen ja EU:n jäsenmaiden kahdenväliset suhteet olivat erittäin tiiviit. Myös EU:hun lii ttyen tehtiin monia kahdenvälisiä vierailuja, joiden keskeisiä aiheita olivat muun muassa
YUTP, unionin laajentuminen, HVK, WTO, Afganistan ja euron käyttöönotto. Ruotsin ja
Belgian puheenjohtajuudet lisäsivät luonnollisella tavalla korkean tason kahdenvälistä kanssakäymistä Suomen ja näiden maiden kesken. Bilateraalisia kaupallis-taloudellisia konsultaatioita pidettiin Kreikan, Saksan ja Ranskan kanssa.
Kahdenväliset rajaesteitä ja integraation syventämistä käsittelevät raportit valmistuivat
Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä.
Pohjois-Irlannin vuonna 1998 solmitun rauhansopimuksen täytäntöönpanossa on edistytty,
joskin aikataulusta jäljessä. Toistuneet kriisit ovat varjostaneet rauhanprosessia. Puolisotilaallisten järjestöjen sitoutuminen aseiden luovutukseen on ollut edelleen rauhanprosessin
vaikein kysymys. Aseiden luovutusta valvovan kolmihenkisen kansainvälisen komission jäsenenä toimi prikaatikenraali Nieminen. Presidentti Ahtisaari ja ANC:n entinen pääsihteeri
Ramaphosa puolestaan toimivat Iso-Britannian ja Irlannin hallitusten kutsumina ulkopuolisina puolisotilaallisten järjestöjen asevarastojen tarkastajina viime lokakuun loppupuolelle
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saakka. Tuolloin aseiden luovutuksessa tapahtui historialliseksi luonnehdittu edistysaskel,
kun IRA suostui merkittävän asemäärän saattamiseen käyttökelvottomaksi komission valvonnassa. Tapahtuman jälkeen Ahtisaari ja Ramaphosa katsoivat tehtävänsä tarkastajina
päättyneen. IRA:n ele mahdollisti rauhanprosessin jatkumisen ja Pohjois-Irlannin itsehallinnon edelleen kehittämisen.
8.2. Suhteet Euroopan talousalueeseen ja Sveitsiin
Euroopan talousalueen maiden (ETA: Islanti, Norja, Liechtenstein) kanssa jatkettiin työryhmäneuvotteluja EU-lainsäädännön sisällyttämiseksi ETA-sopimukseen sisämarkkinoiden
toimivuuden ja tehostamisen edistämiseksi.
EU-Sveitsi-sopimuspakettiin liittyvä hallituksen esitys henkilöiden vapaata liikkuvuutta
koskevasta sopimuksesta hyväksyttiin. Sveitsin kanssa aloitettiin sopimusneuvottelut petosten vastaisesta yhteistyöstä. Sopimusneuvotteluja valmisteltiin säästöjen verotuksesta ja
Sveitsin liittymisestä Schengenin sopimukseen.
8.3. Suhteet Baltian maihin
Suomen ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä on keskitytty EU-jäsenyysprosessin tukemiseen sekä kahdenvälisellä että monenkeskisellä tasolla. Kaikkien kolmen maan neuvottelut ovat sujuneet hyvin. Suomi on myös aktiivisesti osallistunut Viron, Latvian ja Liettuan
Eurooppa-sopimusten mukaisen yhteistyön valmisteluun ja seurantaan EU:n elimissä.
Suomi on pannut suurta painoa pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiselle niin sanotulle
NB-8-yhteistyölle, samoin toiminnalle Itämeren alueen yhteistyöelimissä.
Suomen ja Baltian maiden kahdenväliset kauppa- ja taloussuhteet ovat kehittyneet edelleen
suotuisasti. Viro on säilyttänyt asemansa Suomen suurimpana kauppakumppanina itäisessä
Keski-Euroopassa. Kauppavaihto Latvian ja Liettuan kanssa on myös jatkunut myönteisenä.
Turismilla on merkittävä osa taloudellisessa kanssakäymisessä Viron kanssa, mutta matkailu
on lisääntynyt myös Latviaan.
Suomi on tukenut aktiivisesti Viron ja Latvian kielikysymysten ratkaisua ja venäjänkielisen
vähemmistön integrointipyrkimyksiä sekä kahdenvälisessä yhteistyössä että EU:ssa ja
ETYJ:ssä.
Tasavallan presidentti vieraili Latviassa toukokuussa ja Viron presidentti Rüütel teki ensimmäisen valtiovierailunsa marraskuussa Suomeen. Latvian presidentti Vike-Freiberga vieraili Suomessa kesällä 2001. Vuotuinen Pohjoismaiden ja Baltian maiden niin sanottu NB-8ulkoministeritapaaminen järjestettiin elokuussa Helsingissä.
8.4. Keski-Euroopan maat (Puola, Tshekki, Slovakia, Unkari, Romania, Bulgaria, Slovenia)
EU:n ja Keski-Euroopan maiden (Puola, Tshekki, Slovakia, Unkari, Romania, Bulgaria ja
Slovenia) välillä voimassaolevien Eurooppa-sopimusten puitteissa tapahtuvan tämänhetkisen yhteistyön tärkeimpiä kysymyksiä ovat olleet liittymisstrategiaan kuuluvat asiat. Poliittisella puolella niitä ovat erilaiset vähemmistökysymykset ml. romanit.. Taloudellisella puolella eniten esillä ovat olleet hakijamaissa tapahtuva yksityistäminen ja talouden ja teollisuuden rakenneuudistukset. Sisämarkkinapuolella on kiinnitetty huomiota hakijamaiden
lainsäädännön mukauttamiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon. Oikeus- ja sisäasioiden
keskeistä sisältöä ovat olleet mm. rajavalvonta, turvapaikka-asiat, järjestäytynyt rikollisuus
ja huumekauppa.
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Suomi on edelleen tukenut näiden maiden jäsenyyspyrkimyksiä mm. jakamalla tietoa omista
kokemuksistaan jäsenyysneuvotteluista ja toiminnastaan unionin jäsenenä.
Suomen kahdenväliset suhteet alueen maihin, erityisesti Puolaan ja Unkariin, ovat jatkuneet
tiiviinä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen teki virallisen valtiovierailun Puolaan 25.26.4.2001. Unkarin presidentti Mádl vieraili Suomessa elokuussa.
8.5. Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan
8.5.1 Kaakkois-Euroopan maat (Turkki, Kypros, Malta)
Suomi on aktiivisti seurannut ja tukenut alueen maiden pyrkimyksiä EU-jäsenyyteen, ihmisoikeuksien kehittymistä ja Kypros-prosessia.
EU päätti Helsingin huippukokouksessa ottaa Turkin jäsenehdokkaakseen, mutta jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa ei aloiteta ennen kuin maa täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Maan ihmisoikeustilanteessa on edelleen paljon puutteita. Turkin parlamentti hyväksyi kuluneella kaudella laajan perustuslain uudistuspaketin, joka on askel oikeaan suuntaan.
Sen jälkeen on tarkkailtu, miten uudistusten toimeenpano etenee. Turkki laati maaliskuussa
2001 kansallisen ohjelmansa EU:n lainsäädännön hyväksymiseksi.
Kyproksen EU-jäsenyysneuvottelut ovat edenneet nopeasti. Ongelmana on ollut edelleen se,
ettei saaren turkkilaisyhteisö osallistu neuvotteluihin saaren jaon vuoksi. YK on pyrkinyt
edesauttamaan kiistan osapuolten epäsuorien neuvottelujen jatkumista. Vuoden 2001 lopulla
osapuolet yllättäen ilmoittivat neuvotteluhalukkuudestaan ja ensimmäinen tapaaminen Kyproksen presidentti Kleridesin ja turkkilaisosapuolen johtaja Denktashin välillä YK:n erityisedustajan läsnä ollessa toteutettiin joulukuussa. Osapuolet sopivat neuvottelujen aloittamisesta tammikuussa 2002.
Maltan EU-jäsenyysneuvottelut ovat sujuneet hyvin.
8.5.2. Länsi-Balkan
Vuoden 2001 aikana Länsi-Balkanin alueella tapahtunut myönteinen poliittinen kehitys
merkitsi Suomelle kahdenvälisten suhteiden avaamista ja kehittämistä. Suomi aloitti normaalin taloudellisen yhteistyön käynnistämisen alueen maiden kanssa.
Suomi kehitti kahdenvälisiä suhteitaan alueen maihin noudattaen EU:n alueellista lähestymistapaa ja syksyllä 1999 vahvistettua strategiaa Suomen tuesta Länsi-Balkanin kriisin jälkihoidolle. Tässä ovat keskeisinä instrumentteina Suomen Länsi-Balkanin apustrategian
mukaisesti kohdistetut kahdenväliset hankkeet Bosnia-Hertsegovinassa, Kosovossa ja Jugoslavian liittotasavallassa sekä alueelliset hankkeet, joita rahoitetaan kehitysyhteistyövaroin.
Daytonin rauhansopimuksen toimeenpanoa valvovan korkean edustajan toimiston (OHR),
entisen Jugoslavian sotarikoksia tutkivan tuomioistuimen (ICTY) ja EU:n tarkkailijamission
(EUMM) toimintaa tuettiin niin poliittisesti, taloudellisesti kuin henkilöresurssein.
Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen puitteissa toteutettavat alueelliset kehittämishankkeet olivat Kosovon kriisin aiheuttamien ympäristötuhojen torjunta Jugoslavian alueella,
korruption vastainen työ sekä opetusalalla oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen koko Länsi-Balkanin alueella. Suomi jatkoi tukeaan riippumattoman tiedonvälityksen ja
uutisvaihdon kehittämiseksi Länsi-Balkanille.
Albaniassa tuettiin paikallisen yhteistyön määrärahalla poliisin toimintaa. Ulkoministeri
Tuomioja vieraili Albaniassa 21.11.2001. Suomi tuki UNDP:n pienaseprojektia Albaniassa
vuosina 2002-2005.
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Suomen kahdenvälinen tuki Bosnia-Hertsegovinalle vuonna 2001 oli noin 16 miljoonaa
markkaa. Merkittävimmät käynnissä olevat hankkeet olivat sosiaalisektorin kehittämishanke, tasa-arvohanke ja opettajankoulutushanke. Tuzlassa sijaitsevien suomalaisten SFORjoukkojen avulla toteutettiin mm. Zeljovan kylän jälleenrakennusprojekti.
Jugoslavian liittotasavallan vallanvaihdoksen jälkeen Suomen suhteet Jugoslaviaan normalisoituivat ja tavanomainen kanssakäyminen voitiin aloittaa. Ulkoministeri Tuomioja vieraili
Belgradissa 20.2.2001. Vierailun aikana saatettiin voimaan verosopimus ja sovittiin investointisuojasopimusneuvottelujen aloittamisesta. Suomi käynnisti myös kahdenvälisen jälleenrakennustyön valmistelun Jugoslaviassa. Suomi osallistuu opettajankoulutuksen ja opetushallinnon kehittämiseen sekä ympäristölainsäädännön harmonisointiin. Hankkeisiin käytetään 7–8 miljoonaa markkaa vuodessa ja ne käynnistyvät tammi-helmikuussa 2002.
Ulkomaankauppaministeri Sasi vieraili Jugoslaviassa 16.-17.9.2001 liikemiesvaltuuskunnan
kanssa. Suomen kaupallis-taloudelliset suhteet Jugoslavian kanssa ovat vaatimattomalla tasolla, mutta elinkeinoelämän kiinnostus suhteiden kehittämiseen on elpymässä.
Kroatian kanssa vuonna 1992 solmittu ja vuodesta 1998 suspendoitu viisumivapaussopimus
tuli jälleen voimaan 1.3.2001. Kroatian talousministeri Fizulic vieraili Suomessa 5.7.3.2001. Ulkoministeri Tuomioja vieraili Kroatiassa 4.4.2001. Ulkomaankauppaministeri
Sasi vieraili Kroatiassa 17.-18.9.2001 liikemiesvaltuuskunnan kanssa. Suomen elinkeinoelämän kiinnostus suhteiden kehittämiseen on elpymässä.
Makedonian kanssa allekirjoitettiin ulkomaankauppaministerin Sasin vierailun yhteydessä
25.1.2001 investointisuoja- ja verosopimukset. Ulkoministeri Tuomioja vieraili Makedoniassa 20.11.2001.
Kosovossa jatkettiin osallistumista kansainvälisen yhteisön koordinoimaan jälleenrakennustyöhön. Kahdenvälisen toiminnan lisäksi Suomi osallistui siviilikriisinhallinnan hankkeisiin
ETYJ:n ja YK:n järjestöjen kautta sekä toimi aktiivisesti Euroopan jälleenrakennusviraston
johtokunnassa EU:n varojen käytön suunnittelussa. Ulkoministeri Tuomioja vieraili Kosovossa 19.2.2001.
Kahdenväliseen jälleenrakennustyöhön käytettiin noin 30 miljoonaa markkaa. Tärkeimmät
hankkeet liittyvät erilaisten koulutusjärjestelmien kehittämiseen: opettajankoulutus, sairaanhoitajien täydennyskoulutus, vesi- ja ympäristöalan yliopistokoulutus sekä ihmisoikeuskoulutus. Hankkeilla vaikutetaan Kosovon oman henkilökapasiteetin kehittymiseen. Lisäksi
Suomi rahoitti Habitatin käynnistämää Kosovon maarekisterihanketta, Kosovon vammaisjärjestöjen toimintaa, Mitrovicaan käynnistettyä naisten koulutuskeskusta ja Kirkon ulkomaanavun toteuttamaa kylien jälleenrakentamista. Myös Kosovossa toimivilla suomalaisilla
rauhanturvaajilla on käytettävissään siviili-sotilasyhteistyö (cimic) -määrärahoja pienehköihin jälleenrakennushankkeisiin (koulujen ja sähkölinjojen kunnostusta).

9. Venäjä ja muut IVY-maat
9.1. Venäjä
Suomen ja Venäjän väliset suhteet säilyivät tiiviinä ja monipuolisina. Poliittisia ongelmia ei
ollut. Esille tulleet käytännön ongelmat – esimerkiksi maantiekuljetusten osalta – on hoidettu viranomaisten välisten toimivien yhteyksien avulla.
Suomen ja Venäjän välinen vierailuvaihto on ollut tiivistä. Pääministeri Lipponen teki virallisen vierailun Moskovaan tammikuussa. Toukokuussa ulkoministeri Tuomioja vieraili Pietarissa, ulkomaankauppaministeri Sasi Permissä ja eduskunnan puhemies Uosukainen Mos-
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kovassa. Pääministeri Lipponen kävi syyskuussa pidetyn Itämeri-konferenssin yhteydessä
Pietarissa.
Venäjän presidentti Putin vieraili Helsingissä syyskuussa ja pääministeri Kasjanov Savonlinnassa heinäkuussa. Ammattiministerivierailuja oli useita Suomesta ja Suomeen.
Suomi on vaikuttanut aktiivisesti EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kehittämiseen, erityisesti poliittisen ja taloudellisen dialogin vahvistamiseen. Suomi on pyrkinyt edistämään
Unionin yhteisen Venäjä-strategian toimeenpanoa sekä edesauttamaan energiadialogin ja
yhteistä talousaluetta koskevan vuoropuhelun käynnistämistä.
Suomi on kiinnittänyt erikseen huomiota siihen, että EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kehittäminen on nähtävä myös merkittävänä osana pohjoista ulottuvuutta.
Suomen ja Venäjän hallitusten välinen talouskomissio kokoontui huhtikuun alussa Helsingissä. Kaupallis-taloudellisten suhteiden kehittämisessä keskeinen vuoropuhelu on liittynyt
rajanylityksen ja tullauksen yksinkertaistamiseen, alihankinta-, logististen ja informaatioverkkojen kehittämiseen, immateriaalioikeuksien suojan parantamiseen sekä Venäjän lainsäädännön, erityisesti sertifioinnin ja standardisoinnin harmonisointiin EU:n vastaavien säädösten kanssa.
9.2. Muut IVY-maat ja Mongolia
Suomi on jatkanut johdonmukaisesti yhteyksiensä kehittämistä Venäjän lisäksi myös muiden IVY-alueen maiden ja Mongolian kanssa. Maiden yhteiskunnallisen uudistumisprosessin, taloudellisen kehityksen samoin kuin ihmisoikeuskehityksen huolellinen monitorointi
ovat vaatineet tiivistä seurantaa. Nämä näkökohdat sekä Suomen ja alueen maiden välisten
suhteiden edistäminen ovat keskeisesti esillä Suomen ja kyseisten maiden välisessä vuorovaikutuksessa, tapaamisissa ja konsultaatioissa. Keski-Aasian alueen kiertävän suurlähettilään lisäksi vuonna 2001 aloitti toimintansa myös Etelä-Kaukasian maiden kiertävä Suomen
suurlähettiläs.
Suomen ja alueen maiden välinen kauppavaihto on pyrkimyksistä huolimatta edelleen vähäistä – alle puoli prosenttia Suomen kokonaiskauppavaihdosta. Keskeisimpinä kauppakumppaneina säilyivät Kazakstan ja Ukraina. Vuoden 2001 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana molemmat osoittivat merkittävää kasvua. Vienti Kazakstaniin oli ajanjaksona 214 milj.
mk osoittaen noin 30 prosentin kasvua tuonnin kasvaessa peräti 125% määrään 482 milj.
mk. Vienti Ukrainaan oli vastaavasti 415 milj. mk (+45%) ja tuonti 54 milj. mk (+10%).
Keskeisimmin suhteita IVY-alueen maihin on seurattu ja toteutettu Euroopan unionin toiminnan puitteissa. Unioni nosti Ruotsin puheenjohtajuuskaudella Etelä-Kaukasian alueen
yhdeksi prioriteettikohteeksi. Tätä työtä on jatkettu edelleen. Vuoden 2001 aikana Afganistanin tilanne ja terrorisminvastaiset toimet nostivat koko Keski-Aasian kansainvälisen yhteisön keskeisen mielenkiinnon kohteeksi.
Unionin keskeisimpinä instrumenttina IVY-alueella ovat vuonna 1999 voimaantulleet PCAsopimukset (Partnership and Cooperation Agreement). Ne on tehty kaikkien muiden IVYmaiden kanssa lukuun ottamatta Tadzhikistania, jonka kanssa on ensi vaiheessa tarkoitus
toimia voimassa olevan kauppasopimuksen puitteissa. Valko-Venäjän PCA-sopimuksen ratifiointiprosessi on edelleen jäädytettynä maan demokratiavajeen ja heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Ukrainan kanssa on lisäksi tehty erillinen EU:n toimintastrategia. Näiden eri
sopimusten toimeenpanoa sekä yhteistyön kehittämistä on ohjattu unionin ja kyseisten maiden välisten yhteistyöneuvostojen ja -komiteoiden vuosittaisissa kokouksissa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka osa II

103

IVY-alueen maiden yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen on vaikutettu laajamittaisella
vaalien tarkkailutoiminnalla, mihin Suomi on osallistunut Euroopan Unionin, ETYJ:in ja
Euroopan neuvoston puitteissa. Niiden kautta on myös seurattu alueen maiden ihmisoikeusja sananvapaustilannetta.
Alueen maiden taloudellista kehitystä on edistetty tukemalla yhteiskunnallis-taloudellisten
rakenteiden uudistamista ja lainsäädäntötyön kehittämistä. Tähän on pyritty ohjaamalla kehitysyhteistyövaroja sekä osallistumalla EU:n TACIS-rahoituksen ohjaukseen ja projekteihin.
Suomen tärkein kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppani IVY-alueella on Kirgistan.
Suomen tuki on suuntautunut pankkitoiminnan kehittämiseen, ympäristöön ja terveydenhuoltoon. Pankkialan tukihanke on toiminut vuodesta 1997 lähtien ollen kokonaiskustannuksiltaan 14 milj. mk. Vuosien 2000-2001 aikana toteutettiin projektin koulutusosa. Ympäristön tilan seurantahanke jatkuu edelleen v. 2002, jota ohjelman uutta vaihetta Suomi rahoittaa 5,3 milj. markalla. Vuoden 2001 aikana Suomi on valmistellut yhteistyössä Maailman terveysjärjestön kanssa vuosille 2002-2004 ajoittuvaa keuhkosairauksien torjuntaohjelmaa. Suomen kokonaisosuus tulee olemaan 13.8 milj. mk.
Vuoden 2001 aikana Suomi päätti tukea siviilikriisinhallintaan tarkoitetuista kehitysyhteistyön määrärahoista ETYJ:in Istanbulin huippukokouksen päätösten mukaisesti järjestön vapaaehtoisrahastoa Moldovassa olevien venäläisten aseiden tuhoamiseksi. Suomen ensimmäinen avustuserä oli noin 300.000 mk, lisäksi tehtiin päätös 2.5 milj. markan jatkoavustuksesta.
Vuoden 2001 aikana Suomi on antanut humanitaarista apua Georgialle 5 milj. mk, Tadzhikistanille 5 milj. mk. sekä Mongolialle 500.000 mk. Suomen humanitaarinen apu on kanavoitu ensisijaisesti Punaisen Ristin ja YK-järjestöjen kautta.
Vuoden 2001 aikana Suomen ja kohdealueen maiden välillä ei toteutunut korkean tason vierailuvaihtoa. Sen sijaan tapaamisia toteutui kansainvälisten kokousten yhteydessä.

10. Aasia ja Oseania
10.1. Koillis-Aasia
Suomen ja Kiinan välisten suhteiden kehitys jatkui suotuisasti. Suhteita leimasi vilkas molemminpuolinen vierailuvaihto. Kiinassa vierailivat muun muassa ulkoministeri, opetusministeri, kauppa- ja teollisuusministeri sekä molemmat valtiovarainministerit. Suomessa kävivät muun muassa suunnittelu- opetus- ja ilmailuministeri sekä varaulkomaankauppaministeri ja apulaisulkoministeri.
Loppuvuodesta toteutunut Kiinan WTO-jäsenyys tulee entisestään edistämään Suomen ja
Kiinan välisiä taloussuhteita muun muassa lainsäädäntöä yhtenäistämällä ja helpottamalla
näin suomalaisyritysten toimimista Kiinassa.
Ulkomaankauppaministeri Sasi vieraili Etelä-Koreassa laajan yritysvaltuuskunnan kanssa ja
yhteistyömahdollisuudet maamme korkeateknologiasektorin kanssa herättivät siellä runsaasti kiinnostusta. Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä vieraili Indonesiassa. Vierailun
yhteydessä järjestettiin myös Suomen ja Indonesian välisen TTT-metsätyöryhmän kokous.
Ympäristöministeri Hassi vieraili Intiassa ympäristöteknologiaa edustavan yritysvaltuuskunnan kanssa.
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Kahdenvälisistä yhteistyöhankkeista jatkui suotuisasti ulkoasiainministeriön rahoittama ja
oikeusministeriön hallinnoima Suomen ja Kiinan välinen oikeusalan yhteistyö, joka tähtää
taloudellisen toimintaympäristön parantamiseen ja oikeusvarmuuden lisäämiseen. Yhteisenä
päämääränä on oikeusvaltion toteutuminen Kiinassa.
Myös suhteet Japaniin vahvistuivat myönteisesti. Japani oli edelleen Suomen suurin kauppakumppani Aasiassa talousvaikeuksistaan huolimatta. Ulkomaankauppaministeri Sasin
johtaman yritysvaltuuskunnan Japanin vierailun aikana Suomi, ja varsinkin suomalainen
huipputeknologia, sai runsaasti julkisuutta osakseen. Myös liikenne- ja viestintäministeri
Heinonen vieraili Japanissa. Japanin kanssa käytiin myös kahdenväliset kaupallistaloudelliset konsultaatiot.
Koreoiden osalta kahdenvälisiä poliittisia konsultaatioita käytiin sekä Korean tasavallan että
Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa. Suomessa vierailivat Korean tasavallan
opetus- ja varapääministeri. Ulkoasiainministeriö järjesti lisäksi yhdessä eduskunnan kanssa
Korean tasavallan suurimman oppositiopuolueen johtajan vierailun Suomeen.

10.2. Kaakkois-Aasia ja Oseania
Uuden Seelannin vasta virkaansa valittu kenraalikuvernööri (valtionpäämies) samoin kuin
maan ulkoministeri vierailivat Suomessa.
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä vieraili Indonesiassa. Vierailun yhteydessä järjestettiin myös Suomen ja Indonesian välisen TTT-metsätyöryhmän kokous.
Itä-Timorissa Suomi jatkoi maan itsenäistymiseen tähtäävän YK-johtoisen väliaikaishallinnon tukemista vuonna 2001 yhteensä 23 miljoonalla markalla. Maan tilanteen kehittyminen
jatkui pääsääntöisesti myönteisenä.
Kehitysyhteistyön kohdentamistarkistuksessa säilytettiin Vietnam Suomen pitkäaikaisten
yhteistyömaiden joukossa. Vietnamin kanssa käytiin kokonaisvaltaiset vuosineuvottelut,
jotka muodostuivat kehitysyhteistyön maaohjelmaneuvotteluista, taloudellisen TTTsekakomission kokouksesta ja poliittisista keskusteluista.
Filippiinien kanssa jatkettiin neljän kahdenvälisen hankkeen toteutusta, joista yksi kohdistui
Mindanaon rauhanprosessin tukemiseen. Vähiten kehittyneiden maiden joukkoon kuuluvien Laosin ja Kambodzhan kanssa jatkettiin yhteistyötä. Laosissa tärkein yhteistyösektori on
metsätalouden kehittäminen ja Kambodzhassa maarekisterijärjestelmän kehittäminen
10.3. Etelä-Aasia
Alueen alkuvuonna suhteellisen rauhallisena jatkunut yleispoliittinen kehitys muuttui ratkaisevasti Yhdysvaltoihin syyskuussa kohdistuneita terrori-iskuja seuranneiden Afganistanin
pommitusten johdosta. Afganistanin tilanteen seuranta ja Suomen sekä EU:n Aasian politiikan muotoilu aktivoitui huomattavasti. Vuoden lopulla Afganistanin tuleva avustaminen
nousi turvallisuus- ja poliittisten kysymysten ohella keskeiseksi.
Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terrori-iskujen seurauksena maan YK:n päätöslauselmien
pohjalta aloittamat sotilaalliset itsepuolustukselliset toimet ja Afganistanin taliban-hallitusta
vastaan taistelevien afgaaniosapuolten toiminta johtivat taliban-hallinnon kaatumiseen ja
laajapohjaisen väliaikais-hallituksen muodostamiseen Bonnissa pidetyissä neuvotteluissa.
YK:n päätöksellä sovittiin kansainvälisen rauhanturvaoperaation perustamisesta tukemaan
Afganistanin väliaikaisen hallituksen toimintaa ja vakauden palauttamista. Operaatiota johtaa ensimmäisten 3 kuukauden ajan Iso-Britannia.
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Suomi antoi humanitaarista apua Afganistanille yli 10 miljoonan markan tasolla vuosittain
jo ennen lokakuussa alkanutta maan pommittamista. Vuoden 2002 alussa Japanin isännöi
avustuskonferenssin, jossa maa sai apulupauksia useiden miljardien dollarien arvosta. Suomi päätti myöntää maan jälleenrakennukseen 10 miljoonaa euroa vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan. Osa avusta on humanitaarista apua. Suomi osallistui Afganistanin väliaikaishallinnon pääministerin virkaanastujaisiin Kabulissa joulukuussa 2001.
Hallitus valmisteli vuoden lopulla päätöksen enintään 50 suomalaisen henkilön lähettämisestä Afganistaniin osallistumaan kansainvälisen ISAF-joukon toimintaan. Eduskunta käsitteli ja puolsi esitystä vuoden 2002 alussa. Päätöksen asiasta teki Tasavallan Presidentti
tammikuussa 2002.
Aivan vuoden lopulla Intia ja Pakistan - kaksi ydinasevaltioita - ajautuivat lähes sodan partaalle Intian parlamenttiin kohdistuneen attentaatin johdosta. Intia syytti naapurimaataan iskuun syyllisiksi epäiltyjen ääri-islamilaisten järjestöjen tukemisesta. Taustalla vaikutti vahvasti maiden välinen pitkäaikainen kiista Kashmirin alueen hallinnasta. Tilanne säilyi varsin
jännittyneenä vuoden vaihteen yli.
Ympäristöministeri Hassi vieraili Intiassa ympäristöteknologiaa edustavan yritysvaltuuskunnan kanssa.
Nepal pysyi yhtenä Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikaisista yhteistyömaista. Nepalista
vierailivat ulkoministeri ja valtiovarainministeri. Nepalissa puolestaan vieraili ympäristö- ja
kehitysyhteistyöministeri Hassi. Nepalin sisäpolitiikkaa järkytti kertomusvuonna maan kuningasperheen traaginen välienselvittely sekä maolaisten sissien laajentuva hallituksen vastainen aseellinen taistelu.
10.4. ASEM, ASEAN, ARF
Aasia-Eurooppa –kokousprosessissa (ASEM) oli huippukokousten suhteen välivuosi, mutta
Suomi osallistui kaikkiin vuoden aikana järjestettyihin ministeritason kokouksiin: finanssiministerikokoukseen Kobessa, ulkoministerikokoukseen Pekingissä ja talousministerikokoukseen Hanoissa. EU:n piirissä osallistuttiin ASEM-yhteistyön tulevaisuutta luotaavan
asiakirjan valmisteluun. Siinä korostetaan prosessin luonnetta vapaana vuoropuheluna.
ASEM-prosessin puitteissa käynnistynyttä yhteistyötä kestävän metsätalouden alalla jatkettiin Kiinan kanssa ja yhdessä Korean tasavallan kanssa käynnistettiin sähköisen kaupankäynnin kehittämiseen tähtäävä seminaarisarja.
ASEAN Regional Forum’in (ARF) merkitys Aasian ja Tyynenmeren alueen turvallisuuspoliittisena keskustelufoorumina on vakiintunut. EU jatkaa aktiivisesti sen toiminnan seuraamista sekä vuoropuheluun osallistumista. Suomen ensimmäisenä EU-maana nimeämä ehdokas ARF:n yhteyteen perustettuun asiantuntijapankkiin, suurlähettiläs Törnudd, valittiin
yhdeksi viidestä EU:n edustajasta.

11. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
11.1. Lähi-idän rauhanprosessi
Palestiinalaisten syksyllä 2000 aloittama kansannousu israelilaismiehitystä vastaan jatkui ja
väkivaltakierre alueella kiihtyi ennenäkemättömiin mittasuhteisiin. Kuolonuhrien määrä on
noussut yli tuhanteen, joista valtaosa palestiinalaisia. Oikeistolaisen Likud-puolueen Ariel
Sharonin voitettua Israelin pääministerivaalit helmikuussa määräsi maan hallitus turvallisuusvoimat kovempiin otteisiin palestiinalaisterroristeja vastaan. Barakin hallituksen viimei-
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set yritykset rakentaa yhteisymmärrystä eivät voineet johtaa tuloksiin. Erityisen tuhoisia
ovat olleet kostotoimet palestiinalaisten tekemissä itsemurhaiskuissa, joissa on menehtynyt
satoja israelilaisia siviilejä. Israelin vastatoimet tulivat yhä massiivisemmiksi ja kovenivat
sekä kattavuudeltaan että kestoltaan. Sharon on ilmoittanut Arafatin olevan ’epärelevantti’
neuvotteluosapuoli. Israelin hallituksessa on tässäkin kysymyksessä kaksi linjaa, työväenpuolueen vahva hahmo, ulkoministeri Peres haluaa edelleen jatkaa neuvotteluja Arafatin
kanssa.
EU:ssa Lähi-idän tulenarkaa tilannetta on käsitelty miltei jokaisessa yleisten asiain neuvoston kokouksessa. Suomi on tukenut puheenjohtajamaan ja Solanan ponnisteluja vaikuttaa
molempiin osapuoliin. Rauhanprosessi ei kuitenkaan ole edistynyt eikä osapuolten hyväksymiä Mitchellin komitean suosituksia ole päästy toteuttamaan. EU on arvostellut molempia
osapuolia ja vaatinut Israelia jäädyttämään siirtokuntien rakentamisen, lopettamaan palestiinalaisalueiden saarron sekä tulouttamaan palestiinalaisten puolesta perimänsä verot ja tullit.
Myös kansainvälisten tarkkailijoiden lähettämisen hyväksymiseksi EU on vedonnut Israeliin, koska tulitauon valvomisessa ei muuten voitane onnistua. EU-lausunnoissa on toistuvasti toivottu, että palestiinalaishallinto ja sen presidentti Arafat estäisi terroriteot ja rankaisisi syyllisiä. Arafat kielsikin EU:n vetoomuksen jälkeen joulukuussa äärijärjestöjen,
Hamasin ja Islamilaisen Jihadin toiminnan. EU vahvisti sen jälkeen edelleen tiukan ehdollisen taloudellisen tuen jatkumisen palestiinalaishallinnolle. Suomi varasi Maailmanpankin
Palestiinan erityisohjelmalle 7 mmk avustuksen alkuvuodeksi 2002.
Yhdysvaltain uusi hallinto ryhtyi loppukeväästä osallistumaan laajemmin Lähi-idän rauhanponnisteluihin aktivoituen erityisesti 11.9. tapahtuneiden terroristihyökkäysten jälkeen. Ulkoministeri Powellin johtama yhteistyö muiden vaikuttajatahojen, erityisesti EU:n, YK:n,
Venäjän kanssa, on sen jälkeen ollut läheistä. Yhdysvaltain Lähi-idän erityisedustaja kenraali Zinni on syksystä lähtien keskittynyt Tenetin tulitaukosuunnitelman edistämiseen. Ainoa
osapuolten välinen neuvottelukosketus oli vuoden lopussa Zinnin johtamat turvallisuusyhteistyön kokoukset. Ulkoministeri Peres jatkoi kuitenkin epävirallista yhteydenpitoa palestiinalaishallinnon edustajiin.
Palestiinalaisten talous on saartojen takia suurissa vaikeuksissa, mikä kasvattaa äärijärjestöjen kannatusta. Palestiinalaishallinto on lähes täysin riippuvainen EU:n ja arabimaiden talousavusta. Myös Israelin talous kärsii. Molemmissa leireissä on havaittavissa laajojen väestöryhmien kasvava uupumus vallitsevaan turvattomuuteen. Tässä saattaakin ajan mittaan löytyä tie kohti rauhaa. Poliittisen ratkaisun mahdollisuudet kahden nykyisen johtajan kaudella
näyttivät vuodenvaihteessa huonoilta.
11.2. Välimeriyhteistyö
Ruotsi keskittyi puheenjohtajakaudellaan kulttuurien väliseen dialogiin, oikeus- ja sisäasioihin, ihmisoikeuskysymyksiin ja Barcelonan prosessin ensimmäisen ulkomaankauppaministerikokouksen järjestämiseen. Kulttuurieroja käsiteltiin Barcelona-prosessin kokouksissa tasapainoisesti. Myös Suomen osarahoituksella Ruotsi järjesti Uppsalan yliopiston
kanssa huhtikuussa "Access to Justice” -seminaarin. Toukokuun lopulla järjestetty ulkomaankauppaministerikokous tuki merkittävästi komission käynnistämää yhteistyön lujittamista, joskin EU-maista ainoastaan Suomi oli puheenjohtajamaan lisäksi edustettuna ministeritasolla (ministeri Sasi). Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmät laajentamaan alkuperäsääntöjen alueellista soveltamista ja edistämään palvelujen kauppaa.
Belgia järjesti heinäkuussa sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän kokouksen lähtölaukauksena
komission toivomalle alueelliselle ohjelmalle. Osana yhteistyön lujittamista järjestettiin lokakuussa ensimmäinen tehostettu talousdialogi, jossa päätettiin tulevassa toiminnassa keskittyä talouskasvuun ja työllisyyteen, julkiseen talouteen ja verohallintoon sekä pääomamarkkinoiden vapauttamiseen ja sijoitusten edistämiseen. Marraskuussa oli vuorossa epävi-
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rallinen ulkoministerikokous, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli ollut keskittyä oikeus- ja
sisäasioihin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurikysymyksiin. 11.9. tapahtuneiden New Yorkin
terrori-iskujen takia keskittyi kokouksessa keskityttiin terrorismin torjuntaan ja Lähi-idän
tilanteeseen.
11.3. Pohjois-Afrikka
Euroopan Unionilla on joko voimassa olevat tai valmiiksi neuvotellut assosiaatiosopimukset
Tunisian, Marokon, Egyptin ja Algerian kanssa. Assosiaationeuvostojen puitteissa käsitellään taloudellisia, poliittisia ja inhimilliseen kanssakäymiseen liittyviä kysymyksiä. Vuosi
2001 oli alueella edelleen ihmisoikeuksien kannalta synkkä.
Taloudellinen kehitys on ollut negatiivista Egyptissä 11.9. tapahtumien jälkeen, Algeriassa
alhaisten öljynhintojen vuoksi ja Marokossa kuivuuden vuoksi. Heikkojen talousnäkymien
johdosta paineet lailliseen ja laittomaan siirtolaisuuteen kasvavat. Tunisian talous on kehittynyt suotuisasti. EU ja Välimeren vapaakauppa-alueen toteutuminen vuoden 2010 jälkeen
edellyttää Välimeren eteläisten maiden keskinäisiä vapaakauppasopimuksia, miltä osin
edistystä tapahtuikin. Marokon ja Algerian suhteita hiersi edelleen Länsi-Saharan kysymys.
Libya on pyrkinyt pois kansainvälisestä eristäytymisestä, mutta ei ole vielä halunnut tulla
täysivaltaisena mukaan Barcelonan prosessiin.
Suomi on pyrkinyt tiivistämään kaupallisia suhteitaan alueen maiden kanssa. Ulkomaankauppaministeri Sasi vieraili Marokossa ja Tunisiassa syksyllä 2001 yritysvaltuuskunnan
kanssa. Marokon ihmisoikeusministeri ja myöhemmin parlamenttivaltuuskunta vierailivat
Suomessa tutustuen Ahvenanmaan itsehallintoon ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan. Tunisian ulkoministeri vieraili Suomessa maansa jäsenyyden alkaessa YK:n turvallisuusneuvostossa.
Euroopan Unionin MEDA-avun käyttöä on Suomessa arvioitu tavoitteena suomalaisyritysten aktiivisempi osallistuminen tarjouskilpailuihin. Koska Suomen laajamittainen kehitysapu Egyptin kanssa on asteittain päätetty lopettaa, MEDA-rahoitus voi tarjota uusia mahdollisuuksia edistää yhteistyötä ja Suomen kaupallis-taloudellisia etuja Egyptissä siirtymäkautena. Myös muissa Välimeren maissa MEDA-rahoitus ja suunniteltu vapaakauppa-alue voivat avata viennille uusia mahdollisuuksia.
11.4. Persianlahden alue
Suomi on tukenut EU:n rakentavaa dialogia Iranin kanssa tavoitteena uudistuspolitiikan tukeminen ja Iranin parempi integrointi kansainväliseen yhteisöön. EU:n ja Iranin väliset neuvottelut yhteistyösopimuksen solmimiseksi ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kesäkuussa pidetyt presidentinvaalit vahvistivat uudistusmielisten asemaa Iranissa. Ihmisoikeustilanteessa ei kuitenkaan vielä ole havaittu odotettua edistystä, mihin EU on kiinnittänyt huomiota.
Kymmenen vuotta voimassa olleet Irakin vastaiset pakotteet eivät ole johtaneet toivottuun
tulokseen, Irakin aseistamisen rajoittamiseen. Pakotejärjestelmän uusimisesta ei ole vielä
saavutettu yhteisymmärrystä YK:ssa. Useimmilla EU-mailla on jo diplomaattinen edustus
Bagdadissa ja myös Suomella on ollut virkamiestason keskusteluja tilanteesta. Varapuhemies Anttilan johtama valtuuskunta vieraili Bagdadissa syyskuussa 2001 pyrkien kehittämään rajoitettua kaupankäyntiä YK:n sanktiojärjestelmän humanitaarisen ’oil-for-food’ohjelman puitteissa. Vuoden 2002 alussa ulkoministeriö lähetti teknisen selvitysryhmän tutkimaan Suomen edustautumista.
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Ulkomaankauppaministeri Sasi teki yritysvaltuuskuntien kanssa lokakuussa vienninedistämisvierailun Arabiemiraatteihin ja Omaniin. Vallinneessa poliittisessa tilanteessa vierailun
toteuttaminen sai erityistä arvostusta ja edisti merkittävästi Suomen kaupallisia etuja alueella.

12. Yhdysvallat, Kanada ja Latinalainen Amerikka
12.1. Yhdysvallat ja Kanada
Suomen kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ovat hyvät ja ongelmattomat.
Kauppavaihto maiden välillä jatkoi kasvuaan. Yhdysvallat on Suomen suurin Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani. Myös investoinnit lisääntyivät, erityisesti Suomesta Yhdysvaltoihin. Vuoden aikana toteutuneet vierailut lujittivat hyviä suhteita kummankin maan uuden hallinnon edustajiin.
Ulkoministeri Tuomioja vieraili heinä-elokuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ohjelmaan
sisältyi tapaamiset ulkoministeri Powellin ja varaulkoministeri Dobrianskyn kanssa ja osallistuminen amerikansuomalaisten FinnFest-juhlallisuuksiin. Powellin kanssa käydyissä keskusteluissa olivat esillä ajankohtaiset alueelliset kriisit, Naton laajentuminen ja asevalvontakysymykset. Dobrianskyn kanssa keskityttiin pohjoisten alueiden yhteistyömahdollisuuksiin, ympäristö- ja YK-kysymyksiin. Globalisaatiokysymykset hallitsivat Kanadan ulkomaankauppaministeri Pettigrewn kanssa käytyjä keskusteluja. Ulkomaankauppaministeri
Sasi tapasi heinäkuisella matkallaan Yhdysvaltain uuden hallinnon edustajista kauppaneuvottelija Zoellickin ja kauppaministeri Evansin. Keskustelut painottuivat kaupan ja investointien edistämiseen sekä Dohassa pidettävän WTO-kokouksen valmisteluihin. Sasi vieraili
myös Kaliforniassa tutustuen suomalaisyritysten toimintaan Piilaaksossa.
Suomi osallistui aktiivisesti EU:n transatlanttiseen yhteistyöhön. Ruotsin puheenjohtajuuskaudella edistyttiin pohjoisten alueiden yhteistyön tiivistämisessä erityisesti Kanadan kanssa. Yhdysvallat on EU:n tärkein yhteistyökumppani niin poliittisesti kuin kaupallistaloudellisestikin. Göteborgin EU-Yhdysvallat-huippukokouksessa 14.6.2001 päätettiin tehostaa yhteistyötä keskittymällä strategisiin teemoihin (maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin vastaaminen, kansainvälisen kaupan edistäminen, rikollisuuden torjunta, ympäristönsuojelu ja köyhyyden vastainen taistelu). Yhdysvalloissa tapahtuneiden terroristi-iskujen
jälkeen painopiste siirtyi terrorismin vastaiseen taisteluun. Yhteistyö oli tuloksellista. EUKanada-yhteistyössä keskityttiin ajankohtaisten YK-kysymysten edistämiseen (kansainvälinen rikostuomioistuin, lasten oikeudet, pienaseet, HIV/AIDS). Terrorismin torjunta ja
WTO-neuvottelujen edistäminen hallitsivat EU-Kanada-yhteistyön agendaa vuoden jälkipuoliskolla.
12.2. Latinalainen Amerikka
Suomen ja latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen maiden suhteet ovat viime vuosikymmenen aikana muuttuneet yhä läheisimmiksi. Taustalla on globaalisaatiokehitys ja
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa. EU on asettanut Euroopan ja latinalaisen Amerikan
sekä Karibian välisen strategisen kumppanuuden yhdeksi tulevaisuuden keskeiseksi haasteeksi. Vuonna 2001 aloitettiin valmistautuminen Madridissa vuonna 2002 pidettävään EU:n
ja latinalaisen Amerikan ja Karibian huippukokoukseen. Erityisesti globaaliagendalla olevien asioiden käsittelyä ajatellen alue on EU:lle luonnollinen kumppani, jonka kanssa yhteistyötä tulisi vahvistaa.
Argentiinan yli kolme vuotta jatkunut taloudellinen lama purkautui vuoden lopussa ja johti
maan poliittiseen ja sosiaaliseen kriisiin. Kolumbian rauhanprosessissa ei tapahtunut edis-
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tystä; ihmisoikeusloukkaukset ja väkivalta jatkuivat. EU kävi poliittista dialogia Kuuban
hallituksen kanssa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1995.
Latinalaisen Amerikan poliittinen tilanne, ennen kaikkea demokratiakehitys ja alueellisten
integraatiohankkeiden eteneminen on syventänyt yhteistyötä alueen ja Suomen välillä. Kahdenvälisiä poliittisia konsultaatioita ja korkeantason vierailuvaihtoa toteutettiin vuoden aikana hyvin tuloksin. Ulkoministeri Tuomiojan matka Dominikaaniseen tasavaltaan ja Costa
Ricaan mahdollisti monipuoliset keskustelut maiden hallitusten kanssa. El Salvadorin varapresidentti teki Suomeen matkan, jonka ensisijaisena tavoitteena oli kaupan edistäminen.
EU:n ja Mercosurin sekä EU:n ja Chilen väliset assosiaatiosopimukset etenivät osapuolten
vaihtaessa keskenään neuvottelutarjouksia. Suomen ja Ecuadorin välinen investointisuojasopimus allekirjoitettiin ja tuli voimaan. Kauppavaihto pysyi suurin piirtein samalla tasolla
edelliseen vuoteen verrattuna mutta tietyillä aloilla saavutettiin huomattavaa edistymistä.
Ulkomaankauppaministeri Sasi vieraili yritysvaltuuskunnan kanssa Meksikossa, jolloin perehdyttiin globaalisopimuksen vapaakauppajärjestelyjen luomiin mahdollisuuksiin kaupan
lisäämiseen. Liikenneministeri Heinonen vieraili Argentiinassa, Brasiliassa ja Chilessä informaatioteknologia-aiheisella matkalla.
Kehitysyhteistyön toiminnallistamissuunnitelman mukaisesti Nicaragua säilyi Suomen päävastaanottajamaana. Pitkänaikaisen yhteistyökumppanin Perun kanssa käynnistyi 3-7 vuoden siirtymäkausi, jonka aikana siirrytään lahja-avusta muihin yhteistyömuotoihin. Muissa
maissa Suomella on hankkeita ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä ympäristö- ja koulutusalalla. Ennen kaikkea pyritään osallistumaan hankkeisiin jotka edistävät alueen demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä. Ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Hassi vieraili Perussa
ja Keski-Amerikassa tutustuen Suomen hankkeisiin.

13. Saharan eteläpuolinen Afrikka
Vuonna 2001 esiteltiin uusi Afrikan maiden oma kehitysaloite New Partnership for Africa’s
Development (NEPAD). Tässä aiemmin New African Initiative’na tunnetussa aloitteessa
yhdistyvät Etelä-Afrikan presidentin Mbekin Millennium Africa Recovery Programme ja
Senegalin presidentti Waden Omega-suunnitelma. Lähtökohtana on afrikkalainen omistajuus ja hallinnointi. Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU hyväksyi aloitteen heinäkuussa 2001.
Kansainvälinen yhteisö (kuten YK, EU, Maailmanpankki, IMF, WTO) on laajalti ilmaissut
vahvan tukensa aloitteelle. Suomi ja muut pohjoismaat ovat olleet mukana tukemassa edellä
mainittujen aloitteiden valmisteluja.
Afrikan yhtenäisyysjärjestön 50 jäsenmaata hyväksyivät Afrikan Unionin (AU) perustamisasiakirjan Lusakassa heinäkuussa 2001. Sihteeristö valmistelee OAU:n muuntamista Afrikan Unioniksi. OAU:n uudella pääsihteerillä ja puheenjohtajamaa Sambialla on edessään
työntäyteinen vuosi, jonka aikana tulisi luoda unionin perusinstituutiot. AU:n tulee estää
konflikteja, vähentää köyhyyttä ja vahvistaa kansanvaltaa. Sen tulee työskennellä alueellisen
ja koko mannerta koskevan integraation tehostamiseksi.
Suomen ja Etelä-Afrikan tasavallan (EAT) jo ennestään hyvät suhteet monipuolistuivat
vuonna 2001. Vierailuvaihto jatkui vilkkaana, kauppavaihto nousi kahteen miljardiin markkaan ja kahdenvälisen kehitysyhteistyön jatkuminen vuoteen 2010 saakka vahvistettiin Pretoriassa käydyissä neuvotteluissa. ICT-alan yhteistyön edistäminen on mukana läpi suhteiden koko kirjon ja sen merkitys kasvaa.
Suomen ja Namibian yhteistyöneuvotteluissa kesäkuussa 2001 sovittiin kahdenvälisen lahjaavun lopettamisesta Namibialle vuoteen 2007 mennessä. Samalla sovittiin siirtymävaiheen
strategiasta, jolla jatketaan vaikuttamista poliittisella vuoropuhelulla ja siirrytään kohti
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normaaleja valtioiden välisiä suhteita. Lisäksi vaikutetaan Namibiaa koskeviin päätöksiin
EU:ssa, YK-järjestelmässä ja kehitysrahoituslaitoksissa sekä edistetään Namibian integroitumista maailmantalouteen sekä maiden välisten kaupallis-taloudellisten suhteiden laajentumista.
Suomi työskenteli viime vuonna aktiivisesti erityisesti EU:n kautta mm. Afrikan suurten
järvien alueen, Kongon, Burundin, Etiopian ja Eritrean, Sierra Leonen ja Zimbabwen kriisien ratkaisuun pääsemiseksi. Suomen perusnäkemys on, että kriisien osapuolten ensisijaisesti
yhdessä Afrikan maiden kanssa on ratkaistava nämä kysymykset itse.
Kongon kriisin osalta Lusakan rauhanprosessi eteni vaivalloisesti. Pyrkimyksenä on edistää
kansallisen dialogin käynnistämistä ja päästä yhteisymmärrykseen siirtymävaiheen järjestelyistä ja demokraattisten vaalien järjestämisestä Kongossa. Suomen tuki Kongon dialogin
edistämiseen vuonna 2001 oli 0.5 miljoonaa markkaa.
Burundin rauhanprosessi eteni. Tärkeimmät puolueet pääsivät sopimukseen vallanjaosta hutujen ja tutsien kesken. Demokraattisten vaalien järjestämiseen tähtäävä 3-vuotinen siirtymäkausi alkoi 1.11.2001. Ensimmäiset 1 1/2 vuotta presidenttinä toimii nykyinen tutsipresidentti Buyoya ja varapresidenttinä hutu Ndayizeyi. Seuraavan 1 1/2 vuoden ajanjaksolla
roolit vaihtuvat. Tästä huolimatta sotaa kapinallisten kanssa ei ole saatu päätökseen. Maahan
palaavien hutu-poliitikkojen suojaksi perustettiin n. 700 hengen erityisturvajoukko, jonka
toimintaa EU tukee 9.5 MUSD:lla.
Etiopian ja Eritrean välisen sodan lopettaminen toimii ilahduttavana esimerkkinä siitä, että
Afrikan maat voivat ratkaista omat ongelmansa. Maiden välistä rajaa valvomaan perustettiin
YK:n alaiset rauhanturvajoukot (UNMEE). Rauhanprosessi eteni viime vuonna kuitenkin
kangerrellen. Suomi on tukenut rauhanprosessia lähettämällä kahdeksan rauhaturvaupseeria
UNMEE-operaatioon sekä saanut kiitosta siitä, että suomalaiset rauhanturvaajat saapuivat
operaatioon ensimmäisinä.
Sierra Leonen kriisin ratkaisemiseksi on sovittu sotarikostuomioistuimen perustamisesta.
YK on avannut erityisrahaston tuomioistuimen kulujen kattamiseksi. Toimintaa tukevat
Kanada, Saksa, Alankomaat ja Suomi (vuonna 2001 kahdella miljoonalla markalla).
Zimbabwen poliittinen ja taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti. Maassa järjestetään vuonna 2002 presidentinvaalit. Rikkomukset demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksia vastaan ovat jo nyt lisääntyneet. EU on yrittänyt estää Zimbabwea luisumasta yhä pahempaan tilanteeseen käymällä Cotonoun sopimuksen mukaista vuoropuhelua maan kanssa
keväästä 2001 lähtien. Suomi on osallistunut aktiivisesti EU-politiikan muotoiluun. Lisäksi
Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan Zimbabwen demokratia- ja ihmisoikeustilanteeseen tukemalla zimbabwelaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa.
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III. Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta
Valtioneuvoston kanslia
Apulaisministerijärjestelmä
Ministeriöiden poliittinen johto
Ministeriön toimivaltaisuuden osoittaminen
HE 1/1998
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti 12.2.1999, että hallitus kiireellisesti selvittää ministeriöiden johtamisjärjestelmän vahvistamista (esimerkiksi apulaisministeri- tai valtiosihteerijärjestelmä) ja antaa tarvittaessa järjestelmän uudistamisesta esityksen eduskunnalle.
Eduskunta edellytti, että hallitus omaksuu sellaisen lainvalmistelukäytännön, jossa lakiesityksissä osoitetaan ministeriön toimivaltaisuus mainitsemalla ministeriö nimeltä
eikä epäselvällä käsitteellä "asianomainen ministeriö". Lakien nykyiset tämän käsitteen varaan rakentuvat kohdat on tarkennettava sopivissa yhteyksissä.
Uusi Suomen perustuslaki ei sisällä säännöksiä apulaisministeristä. Kun perustuslakiuudistuksen yhtenä tavoitteena oli, ettei perustuslakiin uudistuksen jälkeen ainakaan läheisessä
tulevaisuudessa kohdistuisi merkittäviä muutostarpeita, on oikeusministeriö esittänyt, että
ministeriöiden
poliittisen
johtamisjärjestelmän
kehittämismahdollisuudet
valtiosihteerijärjestelmän osalta selvitettäisiin valtioneuvostoa koskevan lainsäädännön
kokonaisuudistuksen yhteydessä.
Valtioneuvostosta annettuun lakiin (78/1922) tehtiin uuden perustuslain vaatimat muutokset
maaliskuun 1 päivänä 2000 voimaan tulevalla lailla valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 145/1999 vp). Lain nimike oli vuoteen 1993 saakka ministeriölaki. Lain alkuperäisiä säännöksiä ei enää ole voimassa.
Valtioneuvostosta annettuun lakiin on tehty pääsääntöisesti vain välttämättömiä teknisluontoisia tarkistuksia. Valtioneuvoston asema ja tehtävät ovat kuitenkin huomattavasti muuttuneet. Lisäksi uusi perustuslaki vahvistaa valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä. Valtioneuvoston kanslian professori Veli-Pekka Viljaselta tilaama selvitys valtioneuvostolain uudistustarpeesta, uudistuksen keskeisistä sisältökysymyksistä ja uudistustyön organisoinnissa
huomioon otettavista näkökohdista valmistui kesäkuussa 2001.
Kanslia asetti 26.9.2001 toimikunnan valmistelemaan valtioneuvostosta annetun lainsäädännön kokonaisuudistusta. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin oikeuskansleri Paavo
Nikula ja jäseniksi hallituspuolueiden sekä keskustapuolueen edustus. Jäseninä on myös ministeriöiden, oikeuskanslerinviraston sekä tasavallan presidentin kanslian edustajia. Toimikunnan tulee saada työnsä valmiiksi 15.6.2002 mennessä. Hallituksen esitys uudeksi laiksi
valtioneuvostosta on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 syysistuntokauden alkupuolella.
Uudistustyö joudutaan yhteensovittamaan valtiovarainministeriön keskushallinnon uudistushankkeen kanssa, sillä myös valtiovarainministeriön hankkeessa on tarkoitus selvittää
valtioneuvoston toimintaan, pääministerin asemaan sekä ministeriöiden johtamiseen liittyviä
seikkoja.
Valtioneuvosto muutti 23.9.1999 periaatepäätöksenä antamaansa lainvalmisteluohjetta siten,
että se ottaa huomioon eduskunnan lausumassa esitetyn vaatimuksen. Muutetun ohjeen mu-
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kaan ministeriöiden toimivaltasäännöksissä ja esimerkiksi viraston alistussuhdetta ministeriöön koskevissa säännöksissä mainitaan sopivalla tavalla ministeriö. Säännösten sanamuodolla tai erillisellä valtuutussäännöksellä tulee tällöin kuitenkin varmistaa, että säätämistapauudistuksen alkuperäinen tarkoitus toteutuu.
Ensisijaisesti tulee noudattaa säätämistapaa, jossa ministeriö mainitaan laissa nimeltä, mutta
samalla annetaan valtuus muuttaa toimialaa asetuksella ("Tässä laissa ministeriöllä tarkoitetaan Xministeriötä, ellei asetuksella toisin säädetä"). Toissijaisesti voidaan ministeriön yksilöimisessä käyttää väljempää ilmaisua viittaamalla määrättyyn tehtäväalueeseen (esimerkiksi oikeushallintoasioista vastaava ministeriö tai ministeriö, jonka toimialaan
vakuutustoiminta kuuluu). Tätä vaihtoehtoa käytettäessä on varmistauduttava, että kysymys
todella on asiaryhmästä, joka kuuluu erottamattomasti mainittuun laajempaan
tehtäväalueeseen eikä toimialasiirto suurella todennäköisyydellä voi tulla kysymykseen.
Voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvät ministeriöiden toimivaltasäännökset tulee valtioneuvoston antaman ohjeen mukaan esittää muutettaviksi edellä olevien periaatteiden mukaisesti sopivissa yhteyksissä lainsäädäntöä muutenkin muutettaessa. Edellä selostetulla tavalla muutetun lainvalmisteluohjeen mukaisesti laaditut säännösehdotukset ovat muuttuneet
hallituksen esitysten eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta on hallituksen toimenpidekertomusta koskevassa mietinnössään (PeVM 14/2000 vp – K2/2000 vp) todennut, että
lainvalmisteluohjeen muutokset eivät vastaa hyvin eduskunnan lausuman henkeä, koska lausuman mukaan ministeriön toimivaltaisuus tulee lakiesityksissä osoittaa mainitsemalla ministeriö nimeltä. Valiokunta on uudistaen kyseisen lausuman katsonut, että valtioneuvoston
on syytä tarkistaa antamaansa lainvalmisteluohjetta.
Valtioneuvosto on 27.12.2001 valtioneuvoston kanslian esittelystä kumonnut lain valmisteluohjeen siihen tehtyine muutoksineen.
Hallituksen kertomus v. 1999
Tulevaisuusselonteko
K 2/2000
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti 18.12.1999, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan
aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat,
jotka kohdistuvat hallitukseen.
Perustuslakivaliokunnan mietinnön liitteenä olevassa tulevaisuusvaliokunnan lausumassa valiokunta edellyttää, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin tulevaisuusselonteon
antamiseksi eduskunnalle Suomen tulevaisuuspolitiikan hallitsemiseksi selvittäen samalla hallitusohjelman ja selonteon keskinäisen yhteyden vahvistamista osana tulevaisuutta koskevaa vuoropuhelua hallituksen ja eduskunnan välillä.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015 annettiin
eduskunnalle 13.11.2001. Tämä pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä selonteko keskittyy maamme alueelliseen kehitykseen. Tarkasteltavina ovat eri tyyppisten alueiden väestö-,
tuotanto- ja työllisyysnäkymät seuraavien 15 vuoden aikana. Rajaus pohjautuu eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan esittämiin toivomuksiin sekä eduskunnan ehdotukseen väestöpoliittisen selonteon sisällyttämisestä pitkän aikavälin tulevaisuusselontekoon. Valtioneuvoston
kanslian tarkoituksena on järjestää vuonna 2002 eri paikkakunnilla tulevaisuuden kysymyksiä käsitteleviä alueellisia foorumeja. Tilaisuuden valmistellaan yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, ministeriöiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
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Ulkoasiainministeriö
Ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvaa koskevien ongelmien ratkaiseminen
HE 100/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Hyväksyessään 19.12.1997 valtion talousarvion vuodelle 1998 eduskunta edellytti
momentin 24.30.66 kohdalla, että ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvaa koskevat
ongelmat selvitetään ja ratkaistaan tavalla, joka varmista normaalin sosiaaliturvan
myös pitkiä ajanjaksoja asemapaikallaan työskenteleville, kotimaasta poissa oleville
lähetystyöntekijöille ja kansalaisjärjestöjen palveluksessa oleville kehitystyöntekijöille.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama SOLMU-työryhmää, jonka tehtävänä oli selvittää
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain soveltamiskäytännössä
esiintyneitä
ongelmia
ja
muutostarpeita,
jätti
ehdotuksensa
29.5.1998.Eduskunta on joulukuussa 1998 hyväksynyt ehdotuksen pohjalta valmistellun
lainmuutoksen, joka mm. mahdollistaa lähetystyöntekijöiden ja kehitysyhteistyössä olevien
säilymisen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä viiden vuoden ulkomailla oleskelun
jälkeenkin. Laki tuli voimaan 1.3.1999.
Asia ei näin ollen anna aihetta toimenpiteisiin.
Lainsäädännön muuttaminen Suomen solmimaa kansainvälistä sitoumusta vastaavaksi
HE 179/1997 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin lainsäädännön
muuttamiseksi Suomen solmimaa kansainvälistä sitoumusta vastaavaksi.
Hallituksen esitys Suomen ja Länsi-Euroopan unionin välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 179/1997 vp) annettiin eduskunnalle lokakuussa 1997.
Sopimus ja sen voimaansaattamista koskeva blankettilaki tulivat voimaan 1.10.1998 (SopS
41-42/1998).Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 43/2001 vp) annettiin 27.4.2001. Laki turvallisuusselvityksistä kattaa
myös kansainväliseen velvoitteeseen perustuvan turvallisuusselvityksen ja kattaa näin ollen
myös Suomen ja Länsi-Europan unionin turvallisuussopimukseen perustuvat turvallisuusselvitykset (lain 9 §). Laki mahdollistaa myös turvallisuusluokituksen käyttöön ottamisen tilanteissa, joissa se on välttämättä tarpeen lain tarkoituksen toteuttamiseksi (lain 14 §). Eduskunta on hyväksynyt esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 4.12.2001. Oikeusministeriön tarkoituksena on esittää lait vahvistettavaksi heti, kun eduskunnan vastaus on saatu.
Asia ei näin ollen anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Pakolaishakemusten käsittely ja YUTP-asioiden saattaminen ulkoasiainvaliokunnan
tietoon
HE 245/1997 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 6.3.1997, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon ulkoasiainvaliokunnan muilta valiokunnilta saamissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat.
Viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja ottaen huomioon Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet eduskunta edellytti, että myös toisesta jäsenmaasta tulevat ha-
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kemukset käsitellään yksilöllisesti ilman maantieteellistä varaumaa Geneven pakolaissopimuksen ja vuoden 1967 lisäpöytäkirjan mukaisesti ja että hallitus tekee asiasta
asianmukaisen ilmoituksen sopimuksen muille osapuolille.
Eduskunta edellytti hallituksen saattavan YUTP-asiat ulkoasiainvaliokunnan tietoon
riittävän ajoissa ennen niitä koskevaa päätöksentekoa neuvostossa, jotta valiokunta
voisi ottaa kantaa mahdolliseen rakentavan pidättäytymisen tarpeeseen Suomen osalta.

Ulkoasiainvaliokunta saa ulkoministeriöltä säännöllisesti kirjeitse tietoja Euroopan unionin
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Ulkoasiainministeriö toimittaa
ulkoasiainvaliokunnalle tietoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien päätösten valmistelusta riittävissä ajoin ennen yleisten asiain neuvoston kokousta. Samoin menetellään, mikäli päätös on tarkoitus tehdä kirjallisella menettelyllä. Ulkoasiainvaliokunnalle annettavat
tiedot kattavat myös YUTP:n toimeenpanoon liittyvät EY:n pakoteasetukset. Tätä menettelyä noudatetaan myös jatkossa.
Asia ei anna aihetta uusiin toimenpiteisiin.
YK-järjestelmän uudistaminen
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
28) Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa päämääräkseen ja EUpuheenjohtajakautensa tavoitteeksi aktiivisen toiminnan YK-järjestelmän uudistamiseksi ja demokratisoimiseksi sekä tehokkaiden ylikansallisten hallintajärjestelmien
luomiseksi. Sen osana on tarpeellista etsiä toimivia muotoja ylikansallisille rakenteille
kuten valuuttakaupan verotukselle.
Suomen toiminta Yhdistyneissä kansakunnissa on osa Suomen ulkopolitiikkaa. Hallitus on
ohjelmassaan sitoutunut YK:n toimintamahdollisuuksien parantamiseen erityisesti rauhanturvaamisessa. Tämän mukaisesti Suomi on YK:ssa alusta lähtien ja johdonmukaisesti tukenut YK:ta ja sen roolia kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäjänä. Järjestön toimintakyvyn vahvistaminen on etenkin Suomen kaltaisten pienten jäsenvaltioiden edun mukaista. Myös YK:n talouden ja hallinnon kehittäminen on YK:n vahvistamisessa huomattava
tekijä. Suomi pyrkii aktiivisesti tukemaan yhteisesti sovittuja YK-järjestelmän uudistamispyrkimyksiä. YK:n on toimittava tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä vastattava uusiin kansainvälisiin haasteisiin. Näitä tavoitteita Suomi edisti myös toimiessaan Euroopan unionin
neuvoston puheenjohtajana.
YK-järjestelmän uudistamista ja tehostamista toteutetaan sekä ajamalla toiminnan virtaviivaistamista että pyrkimällä takaamaan järjestölle taloudelliset toimintaedellytykset ajoissa,
täysmääräisesti ja ehdoitta tapahtuvien jäsenmaksujen maksamien muodossa ja maksukuria
noudattamalla.
YK-järjestelmän vahvistaminen ja uudistaminen kirjattiin syyskuun alussa 2000 valtion ja
hallitusten päämiesten tasolla hyväksyttyyn julistukseen YK:n roolista ja sen järjestelmänlaajuista toteuttamista koskevaan päätöslauselmaan.
Suomen kannalta YK-järjestelmän uudistamisessa keskeiset hankkeet ovat viime vuosina olleet turvallisuusneuvoston laajentaminen ja uudistaminen, YK:n talouden vakauttaminen ja
YK:n rauhanturvatoiminnan kehittäminen.
Turvallisuusneuvoston reformia on käsitelty jo seitsemän vuotta ilman merkittävämpiä tuloksia. Työryhmien käymissä keskusteluissa on kartoitettu kaikki ongelma-alueet. Yksimie-
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lisyys vallitsee turvallisuusneuvoston laajentamisesta, mutta laajennuksen muodot ja menetelmät aiheuttavat erimielisyyttä. Poliittisen tahdon puute estää konkreettiset neuvottelut
turvallisuusneuvoston laajentamisesta. Prosessin aikana turvallisuusneuvosto on omaaloitteisesti moniin työryhmässä käytyihin ehdotuksiin pohjautuen tehostanut työmenetelmiään ja keskustelujen avoimuutta, jotka ovat Suomen kaltaiselle pienelle ja harvoin turvallisuusneuvoston jäsenenä toimivalle maalle erittäin tärkeitä.
YK:n rauhanturvatoiminnan tehostamisen osalta Suomi tukee pääsihteerin aloitteesta asetetun paneelin esittämän raportin (ns. Brahimin paneelin) sisältämien ehdotusten toteuttamista. Ensi vaiheen ratkaisu saatiin aikaan, kun yleiskokous vuoden 2000 lopussa teki päätöksen 95 uuden viran perustamisesta tai uudelleen kohdentamisesta YK:n rauhanturvaosastolle. Paneelin esittämien suositusten käsittely jatkuu kevään 2001 aikana, kun ulkopuolisen
tahon laatima kokonaisvaltainen arvio rauhanturvaosaston toiminnasta samoin kuin YK:n
sihteeristön lisäesitykset rauhanturvatoiminnan tehostamisesta valmistuvat.
YK:n talouden saattamisessa vakaammalle pohjalle saavutettiin merkittävä edistysaskel joulukuussa 2000, kun yleiskokous päätti vuosina 2001-2003 noudatettavasta jäsenmaiden sekä
ohjelmabudjettiin että rauhanturvabudjettiin suorittamiin jäsenmaksuihin sovellettavista
maksuosuusasteikosta ja niiden määräytymiseen sovellettavista periaatteista. Huomionarvoisimmat kohdat päätöksessä ovat maksukaton laskeminen 25 prosentista 22 prosenttiin
(koskee nykyisin ainoastaan Yhdysvaltain maksuosuutta), Yhdysvaltain maksuosuutensa
alenemista vastaavan 3 prosenttiyksikön suuruisen vapaaehtoisavustuksen maksaminen
vuoden 2001 aikana, luopuminen YK:n toimintaan rajoittavasti vaikuttaneesta nollakasvubudjetoinnista sekä kehotus YK:lle velkaantuneiden jäsenmaiden maksurästien maksamisesta. Päätös antaa pohjan YK:n talouden pitemmän tähtäimen vakauttamiselle sekä rauhanturvabudjetista suoritetun käyttövarojen lainaamisen vähenemiselle ja lakkaamiselle. Tällä on
puolestaan suoranainen vaikutus Suomeen, jonka saatavat YK-operaatioihin luovutetuista
joukoista ovat noin 200 miljoonan markan luokkaa.
Hallituksen ohjelma toteaa, että kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen avoimuutta on lisättävä
ja niiden kykyä vastata vapaiden pääomaliikkeiden synnyttämään epävakauteen ja globalisaation haasteisiin on vahvistettava. Tässä tarkoituksessa on selvitettävä esimerkiksi lyhyiden, spekulatiivisten pääomaliikkeiden aiheuttamien häiriöiden torjuntaan tähtäävien, kattavasti toimeenpantavien kansainvälisten järjestelmien käyttöön ottoa.
Hallituskohdan tämän kohdan nojalla valtiovarainministeriö tilasi asiantuntijaryhmältä
selvityksen kansainvälisten pääomaliikkeiden vakautta ja häiriötöntä toimintaa edistävistä
toimenpiteistä. Selvitys valmistui joulukuussa 2000. Asiantuntijaryhmä päätyi johtopäätökseen, ettei mikään yleisesti sovellettava pääomaliikkeitä rajoittava toimenpide suojele talouksia kriiseiltä. Asiantuntijaryhmä katsoi, että finanssikriiseiltä voidaan parhaiten suojautua
kestävällä talouspolitiikalla sekä vahvistamalla rahoitusjärjestelmää ja pankkien riskinoton
ja vakavaraisuuden valvontaa. Valuutansiirtoveron työryhmä katsoi parhaimmillaankin voivan ehkäistä lyhytaikaiset spekulatiiviset pääomaliikkeet vain, jos valuuttakurssi olisi uskottavasti kiinteä. Samalla vero kuitenkin tekisi kalliiksi välttämättömätkin lyhytaikaiset pääomanliikkeet kuten ulkomaankaupan rahoitusliiketoimet. Valuutansiirtoveron ei ryhmä arvioinut tuovan kovin merkittäviä tuloja, koska valuuttakaupan määrä veron vuoksi supistuisi
merkittävästi. Vero kohdistuisi pääasiassa niille, joiden valuutanvaihtokustannukset alkujaankin ovat korkeammat eli ulkomaankauppaa käyville ei-kansainvälisille yrityksille.
Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin
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Arktisen neuvoston lisärahoitustarve
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Momentti 24.50.66. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että hallitus selvittää Suomen
Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelman edellyttämän mahdollisen lisärahoitustarpeen siten, että vuotta 2001 koskeva määrärahatarve voidaan ottaa huomioon
jo ensimmäisessä lisätalousarviossa.
Suurimmat lisärahoitustarpeet kohdistuivat vuoden 2001 aikana käynnistyvään arktisten
ympäristöhaittojen poistamista koskevaan toimenpideohjelmaan (Arctic Council Action
Plan to Eliminate Pollution in the Arctic, ACAP), jonka painopiste on Venäjä-yhteistyössä.
Lisätalousarviossa myönnetystä määrärahasta ulkoasiainministeriö kohdensi momentilta
24.50.66 (Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa) yhteensä 500 000 markkaa kahteen hankkeeseen: 1) ”Ilmakehän kautta kulkeutuvien elohopeapäästöjen vähentäminen arktisissa maissa”) ja 2) ”Käytöstä poistettujen torjunta-aineiden
käsittely Venäjällä”.
Eri ministeriöt osallistuvat arktiseen yhteistyöhön oman kansainvälisen toimintansa tai lähialueyhteistyön puitteissa. Arktisen puheenjohtajakauden ensimmäisen vuoden aikana on
Suomi vahvistanut asemaansa järjestelmällisenä, rakentavana ja aktiivisena yhteistyömaana.
Edellä mainitun lisärahoitustarpeen kattamisen myötä on Suomi säilyttänyt uskottavuutensa
myös ympäristöhaittojen poistamista koskevan ohjelman toimeenpanossa.
Asia ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Kehitysyhteistyömenot
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Luku 24.30
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hallitus laatii ohjelman aikatauluineen siitä,
kuinka Suomi saavuttaa YK:n suositteleman kehitysyhteistyömenojen tason eli 0,7 %
bruttokansantuotteesta.
EU-maiden hallitukset vahvistivat Göteborgin ja Laekenin EU-huippukokouksissa sitoutumisensa 0,7 %:n tavoitteeseen sekä edistymään konkreettisesti tämän tavoitten saavuttamisessa ennen elo-syyskuussa 2002 järjestettävää Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokousta. EU:n neuvoston päätöksen perusteella hallitus keskustelee tavoitteesta ja mahdollisesta ohjelmasta aikatauluineen osana Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin valmistelua. Asiaa käsitellään hallituksen talouspoliittisessa valiokunnassa 5.2.2002.
Monenkeskinen kehitysyhteistyö
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Luku 24.30
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hallitus seuraa monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön osoitettujen valtuuksien riittävyyttä ja antaa tarvittaessa tätä koskevat muutosesitykset eduskunnalle lisätalousarvion yhteydessä.
Vuoden 2002 talousarvioon sisältyy varsinaisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksia 410 496 000 euroa. Ulkoasiainministeriön alkuperäisessä esityksessä valtuuksia esitettiin 470 881 000 euroa. Näin ollen erotus on 60 385 000 euroa, joka on vähennetty mo-
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nenkeskisen kehitysyhteistyön (44 156 000 euroa) sekä maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön (16 229 000 euroa) käyttösuunnitelmakohdilta.
Monenkeskisen kehitysyhteistyön osalta ulkoasiainministeriön alkuperäinen valtuusesitys ei
sisältänyt uusia järjestöjä tai menokohteita. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamisesta Suomen kehitysyhteistyössä (22.2.2001)
päätettiin monivuotisten rahoitussitomusten solmimisesta Suomelle keskeisten YKjärjestöjen kanssa. Talousarvion valtuus ei mahdollista monivuotisten sitoumusten tekoa
kolmen keskeisen järjestön, UNDP:n, UNICEFin ja UNFPAn, kanssa, sillä YK-järjestöjen
valtuustarpeen lisäksi tulee näiden valtuuksien perusteella tehdä sitoumukset kahden Suomen tukeman kehitysrahaston lisärahoituksiin osallistumisesta (IDA-13 ja Afrikan kehitysrahaston 9. lisärahoitus). Lisärahoitusneuvottelut ovat vielä kesken mutta molemmissa lisärahoitusneuvotteluissa rahoitustarve on osoittautumassa suuremmaksi kuin talousarvioesityksen laadintahetkellä arvioitiin.
Vuoden 2002 talousarvion varsinaisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien
kohdentamispäätösesitys on tarkoitus saada valtioneuvoston käsittelyyn maaliskuun aikana.
Kehitysrahoituslaitosten lisärahoitustarpeet tarkentuvat lopullisesti helmikuun aikana.
Eduskunnan lausuman johdosta hallitus selvittää myöntö- ja sopimusvaltuuksien kohdentamispäätöksen yhteydessä maaliskuussa valtuuksien riittävyyden kehitysrahastojen lisärahoituksiin ja monivuotisiin rahoitussitoumuksiin YK-järjestöille monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdalla. Mikäli vuoden 2002 talousarvion monenkeskisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuudet osoittautuvat riittämättömiksi yllä mainittuihin tarpeisiin, hallitus antaa muutosesityksen valmisteltaessa vuoden 2002 lisätalousarviota.
Kehitysapu vähiten kehittyneille maille
K 5/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Ulkoasiainvaliokunta ehdotti 4 10. 2001 eduskunnan edellyttävän, että hallitus mahdollisimman pikaisesti toteuttaa asettamansa tavoitteen nostaa vähiten kehittyneille
maille osoitettu kehitysapu 0,15 prosenttiin bruttokansantulosta ja osana vähiten kehittyneille maille osoitettavaa kehitysyhteistyötä kiinnittää kasvavaa huomiota tarttuvien tautien, erityisesti HIV/AIDS-epidemian, ehkäisemiseen, torjuntaan ja hoitoon.
Vähiten kehittyneille maille osoitetun tuen osuus oli vuoden 1999 tietojen perusteella noin
0,08 %. Kehitysyhteistyömäärärahojen korotus on avainkysymys myös siinä, kuinka ja mi lloin tämä 0,15 %:n tavoite on mahdollista saavuttaa. Suomen kehitysyhteistyömäärärahat
kokonaisuudessaan ovat noin puolet YK:n suosittamasta 0,7 % BKTL-tasosta. Kun kehitysyhteistyövarat tältä tasolta laskivat, laski myös LDC-maille annettu apu. Kuitenkin LDCmaiden suhteellinen osuus on säilynyt jotakuinkin samansuuruisena (kahdenvälisessä kehitys-yhteistyössä 1990-luvun 30 %:n molemmin puolin; vuonna 2000 osuus 28,8 %).
Valtioneuvoston helmikuussa 2001 tekemässä periaatepäätöksessä kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamiseksi Suomen kehitysyhteistyössä todetaan, että valtaosa kahdenvälisestä lahjamuotoisesta avusta kanavoidaan pitkäaikaisille yhteistyömaille, joiden valinnassa keskeisenä kriteerinä on maan köyhyys. Pitkäaikaiset yhteistyömaat tulevat kaikki
olemaan joko LDC-maita tai matalan tulotason kehitysmaiksi luokiteltuja maita. Periaatepäätöksen suositukset on otettu huomioon jo kuluvan vuoden sitoumusvaltuuksien kohdentamisessa sekä vuoden 2002 talousarvioesityksessä. Vuonna 2002 arvio pitkäaikaisten yhteistyömaiden osuudesta kaikesta kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä on noin 65 % ja myös
muista yhteistyömaista entistä suurempi osa kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin.
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Suomi pyrkii myös osallistumisellaan kansainvälisten järjestöjen toimintaan vaikuttamaan
siihen, että entistä suurempi osuus monenvälisestä yhteistyöstämme kanavoituisi vähiten
kehittyneille maille.
Helmi-maaliskuussa 2002 julkaistaan vuoden 2000 kehitysyhteistyömaksatusten pohjalta
Suomen tuen vähiten kehittyneille maille osoitettu prosenttiosuus. Siltä pohjalta tätä osuutta
seurataan systemaattisesti ja pyritään kasvattamaan vuoden 2002 myöntö-ja sopimusvaltuuksien kohdentamisen ja TAE 2003 esitysten yhteydessä.
HIV/AIDS-epidemiasta on tullut yksi tämän hetken suurimmista kehityshaasteista ja sen torjunta onkin tunnistettu yhdeksi Suomen kehitysyhteistyön keskeiseksi tavoitteeksi.
HIV/AIDS ei ole ainoastaan terveyssektorin ongelma, vaan laaja kehityspoliittinen kysymys, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Vuosina 1999-2000 Suomi tuki noin 60 HIV/AIDS- hanketta noin 240 miljoonalla markalla.
Näistä suurin osa oli kansalaisjärjestöhankkeita, jotka tukivat kehitysmaiden omia
HIV/AIDS-ohjelmia. Lähes puolet hankkeista on Afrikassa, missä HIV/AIDSin taakka on
suurin. Käytännössä myös kaikki suuret terveydenhuoltohankkeet sisältävät HIV/AIDStyötä vaikka hankkeita ei tilastoida HIV-hankkeina. Myös ns. paikallisen yhteistyön määrärahasta osa menee HIV/AIDS -työhön. Suomi tukee pitkäaikaisten yhteistyömaittemme
HIV/AIDS-strategioiden valmistelua ja toimeenpanoa. Myös moniin muiden sektoreiden
hankkeisiin sisältyy HIV/AIDS-komponentti, esimerkiksi opetusalan hankkeisiin sisältyy
HIV/AIDS-valistusta.
Vuoden 2001 periaatepäätöksessä todetaan, että tukea HIV/AIDS-työhön lisätään ja vuoden
2002 aikana osana valtuuksien kohdentamisprosessia ja TAE 2003 valmistelua tuen suuruus
ja kanavat selvitetään ulkoasianministeriön tammikuussa 2002 valmistuneen HIV/AIDSlinjauksen pohjalta. Siinä todetaan mm. että HIV/AIDS-tilanne huomioidaan kaikkien sektori-ja makrotalouden ohjelmien suunnittelussa ja osana köyhyyden vähentämisohjelmia. YKjärjestelmällä on keskeinen rooli ja koordinaatiovastuu ja HIV/AIDS-epidemian yhteyttä
kauppapolitiikkaan, taloudelliseen kehityksen ja velkaantumiseen korostetaan.
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Oikeusministeriö
Rangaistusten täytäntöönpano
Ehdonalainen vapaus
HE 23/1990 vp.
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 6.4.1990, että hallituksen tulee tehdä selkeä ratkaisu ehdonalaisessa vapaudessa olevien valvonnan kehittämisestä selvästi valvottavaa tukevaksi ja
hänen sopeutumismahdollisuuksiaan lisääväksi. Samalla hallituksen tulee myös selvittää valvonnan merkitystä toisaalta rikollisuuden ennaltaehkäisevänä toimintana ja
toisaalta jälkihuoltoa edistävänä järjestelmänä.
Valtioneuvoston 23.9.1999 asettama vankeusrangaistuskomitea on 20.6.2001 jättämässään
mietinnössä (Komiteanmietintö 2001:6) tehnyt ehdotuksen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Siihen sisältyy myös ehdotus
ehdonalaista vapautta sekä siihen liittyvän valvonnan tavoitteita ja sisältöä koskevien säännösten uudistamisesta. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa 2002.
Oikeusministeriön asettama seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukipalvelujen yhteensovittamista selvittänyt toimikunta on 17.4.2001 luovuttamassaan mietinnössä (Komiteanmietintö 2001:2) esittänyt useita toimenpide-ehdotuksia, jotka koskevat ehdonalaisesti vapautuneiden valvontaa ja siihen liittyviä tukitoimia.
Oikeusministeriö on vuoden 2001 lopulla käynnistänyt toimikunnan ehdotuksen pohjalta
toimenpiteet seudulliseen yhteistyöhön perustuvan hankkeen käynnistämiseksi uusintarikollisuutta vähentävien ja yhteiskuntaan sopeutumista edistävien toimintamuotojen kehittämistä varten. Vuosina 2002-05 toteutettava hanke käynnistyy suunnitelmien mukaan 1.9.2002.
Korvausten takaisinperintä
HE n:o 36/1992 vp.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 2.6.1992, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lainsäädäntömme eri aloilla olevat korvausten takaisinperintää koskevat säännökset yhtenäistetään siten, että säännökset velvoittavat yhtenäisillä perusteilla takaisinperintään.
Oikeusministeriössä on valmisteltavana hallintomenettelylainsäädännön kokonaisuudistus.
Hankkeen ensimmäisenä vaiheena säädetään uusi hallintolaki, joka korvaisi vuoden 1982
hallintomenettelylain sekä vuonna 1954 asiakirjain lähettämisestä annetun lain ja vuonna
1966 tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain. Toisena vaiheena uudistetaan julkiso ikeudellisia saatavia koskeva säännöstö. Tässä yhteydessä on tarkoitus ottaa lakiin myös
yleiset julkisoikeudellisen perusteettoman edun palauttamista koskevat säännökset. Asia ei
anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Huumausainelainsäädäntö
Sopimushoito
HE n:o 180/1992 vp.
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.1993, että asianomaiset ministeriöt yhteistyössä huolehtivat
edellytysten luomisesta huumausainerikossäännöksissä säädetylle hoitoon sitoutumiselle niin, että toimiva hoitoonohjausjärjestelmä saadaan aikaan ja käyttöön ja että

120

Oikeusministeriö osa III
hoitoa varten varataan riittävät resurssit, jotta erityisesti nuorilla huumausaineista
riippuvaisilla rikoksentekijöillä on tosiasialliset mahdollisuudet hoitopalvelujen käyttämiseen.
Eduskunta edellytti, että selvitetään mahdollisuudet täydentää seuraamusjärjestelmäämme uudella seuraamuksella, jossa rangaistukseen voidaan sisällyttää hoitojakso.

Valtioneuvosto päätti 5.10.2000 tekemällään päätöksellä tehostaa huumausainepolitiikkaa.
Päätöksen mukaan valtioneuvosto jatkaa huumausaineiden vastaista työtä vuonna 1998 hyväksytyn periaatepäätöksen linjausten mukaisesti. Valtakunnallinen huumausainepolitiikan
yhteensovittamista varten asetetuttu koordinaatioryhmä on valmistellut pidemmän aikavälin
toimenpideohjelmaa huumausainepolitiikan tehostamiseksi.
Hoidollisia toimenpiteitä liitetään entistä kiinteämmin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Rikoslain 50 luvun 7 §:n säännöstä toimenpiteistä luopumisesta huumausainerikoksissa on
muutettu siten, että toimenpiteistä luopuminen olisi mahdollista, jos tekijä on hakeutunut
sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon (13.7.2001/654). Aiemmin tekijän oli
osoitettava sitoutuneensa hoitoon. Lakiehdotuksen tarkoituksena oli alentaa toimenpiteistä
luopumisen kynnystä hoitoon hakeutumisen vuoksi ja korostaa hoitoon ohjauksen merkitystä harkittaessa seuraamuksen määräämättä jättämistä huumausaineen käytöstä ja siihen liittyvästä huumausainerikoksesta.
Valtakunnansyyttäjänvirasto asetti 27.7.2001 yhdessä poliisiylijohtajan kanssa työryhmän
(Huumausaineen käyttörikostyöryhmä, ensimmäinen väliraportti 1.9.2001), jossa sovitaan
menettelytavoista syyttäjien ja hoitopalvelujen kesken sekä valmistellaan poikkihallinnollista koulutusta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama pilottihanke huumerikoksista kiinni
jääneen nuoren varhaiseksi hoitoon ohjaamiseksi on toteutettu. Kokeilu on laajenemassa.
Vuonna 2001 on asetettu toimikunta valmistelemaan sopimushoitoa koskevaa lainsäädäntöä.
Toimikunta luovuttaa mietintönsä vuoden 2002 helmikuun loppuun mennessä.
Vuoden 2001 talousarvion määrärahalisäykset ja tehdyt uudelleen kohdentamiset mahdollistavat vankien päihdekuntoutuksen määrän lisäämisen ja toimintamuotojen monipuolistamisen. Tavoitteena päihdekuntoutuksen järjestämisessä on koko jatkumon, katkaisusta kuntoutukseen ja vapautumisen valmennukseen, toteuttaminen kaikilla vankeinhoitoalueilla.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt huumausaineiden käyttäjien
hoidon kehittämistarpeita (STM 2001:8). Opioidiriippuvaisten hoidon kehittämistarpeita on
selvitetty erillisessä työryhmässä (STM 2001:21). Työryhmien ehdotuksiin liittyviä jatkotoimia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.
Eduskunta on hyväksynyt lausuman (HE 213/2000 vp) huumausaineiden käyttäjien hoidosta
ja huumausaineen käyttörikoksesta. Seuraavissa kertomuksissa huumausaineista riippuvaisten rikoksentekijöiden mahdollisuuksista hoitopalvelujen käyttämiseen annetaan selvitys
kyseisen lausuman yhteydessä.
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Takaajan asema
Konkurssilainsäädäntö
HE n:o 183/1992 vp.
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 21.12.1992, että hallitus erikseen huolehtii takaajan aseman järjestämisestä nykyistä kohtuullisemmaksi velkojan tiedonantovelvollisuutta ja huolellisuusvelvoitetta lisäämällä.
Lisäksi eduskunta edellyttää, että konkurssilainsäädännön jatkovalmistelun yhteydessä viipymättä selvitetään, miten velallisen asuntoa suojataan myös konkurssimenettelyn yhteydessä tässä esityksessä omaksuttujen periaatteiden mukaisesti.
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999) tuli voimaan 1.10.1999. Uudessa
laissa on lisätty luotonantajan tietojenantovelvollisuutta takaajalle ja vierasvelkapantin antajalle. Laki korostaa muutenkin luotonantajan huolellisuusvelvoitetta. Eräin edellytyksin takaajan vastuuta voidaan sovitella, jos luotonantaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tai takaajan maksukyvyn selvittämisen.
Velallisen aseman suojaaminen tulee selvitettäväksi uutta konkurssilakia valmisteltaessa.
Esitys uudeksi konkurssilainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 aikana.
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
HE 95/1993 vp ja 230/1994 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 31.1.1995, että hallitus seuraa oikeushenkilön rangaistusvastuun
soveltamista tuomioistuimissa ja arvioi sen jälkeen, onko aihetta säätää yhteisösakko
pakolliseksi seuraamukseksi.
Oikeusministeriön asettama työryhmä on 29.9.2000 valmistuneessa mietinnössään ehdottanut, että yhteisösakkoon tuomitsemisesta tehtäisiin lähtökohtaisesti pakollinen seuraamus.
Mietintö on parhaillaan lausuntokierroksella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä
2002.
Asumisoikeusyhdistykset
HE n:o 16/1994 vp.
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 20.9.1994 hallituksen huolehtivan siitä, että ympäristöministeriö
ja oikeusministeriö seuraavat tarkoin asumisoikeusyhdistysten toimintaa ja toimivuutta ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin lainsäädännön edelleen kehittämiseksi.
Laki asumisoikeusyhdistyksistä tuli voimaan 1.3.1995. Kaupparekisteriin on rekisteröity
vasta muutama asumisoikeusyhdistys. Ympäristöministeriössä valmisteltavan asumisoikeuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä on tarkoitus tarkistaa myös asumisoikeusyhdistyksistä annettua lakia eräiltä osin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa Eduskunnalle keväällä
2002. Laajempaa tarvetta asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamiseen ei ole vielä
ilmennyt.
Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö seuraavat lain toimivuutta. Asia ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin jatkotoimiin.
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Ulosottolaitoksen ja perimistoimistojen tasapuoliset kilpailumahdollisuudet
Perimistoimistojen veloituskäytäntö
HE 199/1996 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 19.2.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että ulosottolaitoksella ja
perimistoimistoilla on tasapuoliset kilpailumahdollisuudet. Tätä varten estemaksusäännöksiä on tarkistettava ja maksuja alennettava ennen uuden perintälainsäädännön
voimaantuloa.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa perimistoimistojen veloituskäytäntöä ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin taulukkomaksujen aikaansaamiseksi.
Ulosoton estemaksua alennettiin 1.6.1999 lähtien 60 markasta 20 markkaan. Kuluttajavirasto on selvittänyt perimistoimistojen veloittamien perintäkulujen määriä vuosina 2000 ja
2001. Kumpikin selvitys osoitti, että kulujen vaihteluväli on erittäin suuri. Esimerkiksi v.
2001 veloitettiin 1 200 markan riidattoman saatavan ensimmäisestä perintäkirjeestä 30 –
550 mk (keskimäärin 230, 01 mk) ja 10 000 markan saatavan perintäkirjeestä 48,25 – 1 380
mk (keskimäärin 550,50 mk). Suuri vaihteluväli johtuu etenkin siitä, että osa perimistoimistoista perii samat kulut saatavan suuruudesta riippumatta ja osa määrittää perintäkulunsa
saatavan suuruuden mukaan.
Kuluttajavalituslautakunnassa on vuosina 2000 ja 2001 ratkaistu yhteensä 13 perintäkuluja
koskevaa valitusta. Näistä vain yhdessä tapauksessa perintäkulut on katsottu sinänsä kohtuuttomiksi ja niitä on kohtuullistettu. Lisäksi kahdessa tapauksessa perintäkuluja on kohtuullistettu perimistoimistolle toimeksiannon antaneen velkojan menettelyyn liittyvistä syistä. Tehtyjen selvitysten perusteella oikeusministeriö harkitsee onko syytä ryhtyä toimenpiteisiin perimiskulujen sääntelemiseksi tarkemmin.
Seksuaalirikossäännökset, soveltaminen
HE 6 ja 117/1997 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 15.6.1998, että hallitus sisällyttää vuotta 2001 koskevaan hallituksen kertomukseen selvityksen siitä, miten uusia seksuaalirikossäännöksiä on sovellettu viranomaistoiminnassa ja oikeuskäytännössä.
Lainuudistus tuli voimaan vuoden 1999 alussa. Sen jälkeistä seksuaalirikosten viranomaisja tuomioistuinkäsittelyä koskevia tietoja sisältyy Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosittaiseen Rikollisuustilanne-julkaisuun. Asia ei enää anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Suhteellisuuden toteutuminen eduskuntavaaleissa
HE 1/1998 vp
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti 12.2.1999, että hallitus selvittää suhteellisuuden toteutumisessa
eduskuntavaaleissa olevat ongelmat ja tarvittaessa valmistelee vaalilainsäädännön
muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi.
Oikeusministeriö on 15.3.2000 asettanut toimikunnan selvittämään suhteellisuuden toteutumiseen eduskuntavaaleissa liittyviä ja eräitä muita vaalijärjestelmää koskevia kysymyksiä.
Suhteellisuusperiaatteen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä selvittäessään toimikunnan on
samalla kiinnitettävä huomiota siihen, että poliittinen kenttä ei ehdotettavin toimenpitein lii-
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allisesti pirstoudu. Toimikunta, joka otti nimekseen vaalitoimikunta 2000, luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 5.6.2001. Toimikunta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, miten suhteellisuuden toteutumiseen liittyvät ongelmat tulisi ratkaista eikä siten tehnyt asiassa varsinaista ehdotusta. Se esitteli kuitenkin mietinnössään selvityksensä tuloksena syntyneet viisi
mahdollista ratkaisumallia: tasauspaikkajärjestelmän, vaalialuejärjestelmän, äänikynnysjärjestelmän, St. Lagüesin laskentajärjestelmän ja vaalipiirin rajojen muuttumisen.
Oikeusministeriö on 18.12.2001 pyytänyt kaikilta puoluerekisteriin merkityiltä puolueilta
15.2.2002 mennessä näkemyksiä toimikunnan esittämistä ja muistakin mahdollisista malleista ratkaista kysymys.
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö
HE 30/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 19.2.1999 hallituksen tarkkaan seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä uuden lainsäädännön soveltamista ja toimivuutta sekä antavan
eduskunnalle uudistuskokonaisuutta koskevan seikkaperäisen selonteon viimeistään
vuoden 2003 aikana.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että syyttäjän tiedonsaantioikeuden
turvaavat asianomaiset säännökset on saatettu voimaan julkisuuslainsäädännön voimaan tullessa.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että kunkin verovelvollisen säännönmukaista verotusta koskevat tiedot verotettavasta tulosta ja varallisuudesta sekä muun muassa
maksuun pannuista valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroista ovat julkisia tietoja myös vastaisuudessa sekä lisäksi siitä, että tulevaisuudessa suhtaudutaan muutoinkin pidättyvästi viranomaisten tietojen salassapitoa koskevien säännösten sijoittamiseen erityislainsäädäntöön.
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö tuli voimaan 1.12.1999. Sen seuranta on käynnistynyt.
Syyttäjän tiedoksisaantioikeutta koskevat säännökset on uudistettu ponnessa edellytetyllä
tavalla yleisistä syyttäjistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta annetulla lailla
(848/2001).
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta on säädetty ponnessa edellytetyllä tavalla
lailla verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999).
Suhteellisuuden toteutuminen eduskuntavaaleissa
HE 48/1998 vp
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti 22.9.1998, että hallitus selvittää suhteellisuuden toteutumisessa
eduskuntavaaleissa olevat ongelmat ja tarvittaessa valmistelee vaalilainsäädännön
muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi.
Oikeusministeriö on 15.3.2000 asettanut toimikunnan selvittämään suhteellisuuden toteutumiseen eduskuntavaaleissa liittyviä ja eräitä muita vaalijärjestelmää koskevia kysymyksiä.
Suhteellisuusperiaatteen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä selvittäessään toimikunnan on
samalla kiinnitettävä huomiota siihen, että poliittinen kenttä ei ehdotettavin toimenpitein liiallisesti pirstoudu. Toimikunta, joka otti nimekseen vaalitoimikunta 2000, luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 5.6.2001. Toimikunta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, miten suhteellisuuden toteutumiseen liittyvät ongelmat tulisi ratkaista eikä siten tehnyt asiassa varsi-

124

Oikeusministeriö osa III

naista ehdotusta. Se esitteli kuitenkin mietinnössään selvityksensä tuloksena syntyneet viisi
mahdollista ratkaisumallia: tasauspaikkajärjestelmän, vaalialuejärjestelmän, äänikynnysjärjestelmän, St. Lagüesin laskentajärjestelmän ja vaalipiirin rajojen muuttumisen.
Oikeusministeriö on 18.12.2001 pyytänyt kaikilta puoluerekisteriin merkityiltä puolueilta
15.2.2002 mennessä näkemyksiä toimikunnan esittämistä ja muistakin mahdollisista malleista ratkaista kysymys.
Vaalirahoituksen avoimuus
HE 48/1998 vp
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti, että hallitus kiireellisesti valmistelee vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi tarvittavat lainsäädännön muutokset.
Valtioneuvosto asetti 15.10.1998 komitean (vaalirahoituskomitea) tutkimaan mahdollisuuksia vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi ja suorittamiensa selvitysten ja kansainvälisen
oikeusvertailun pohjalta selvittämään keinot tähän sekä laatimaan ehdotukset mahdollisesti
tarpeellisiksi havaitsemikseen lainmuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Komitea luovutti
7.10.1999 mietintönsä valtioneuvostolle.
Komiteanmietinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta valmisteltu hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (HE 8/2000 vp) annettiin
25.2.2000. Eduskunta hyväksyi ehdotetun lain muuttamattomana 3.5.2000 ja laki annettiin
12.5.2000 (414/2000) sekä tuli voimaan 15.5.2000. Ensimmäistä kertaa lakia sovellettiin
22.10.2000 toimitetuissa kunnallisvaaleissa. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vankeinhoitolaitoksen määrärahatarpeet
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
momentin 25.50.21 kohdalla, että vankeinhoitolaitoksen määrärahatarpeet otetaan
huomioon jo vuoden 2000 aikana ja niihin palataan tarvittaessa lisätalousarvion yhteydessä.
Vankeinhoitolaitoksen toimintamäärärahatarpeiden kattamiseksi
momentille 25.50.21
myönnettiin hallituksen esitysten mukaisesti vuoden 2000 lisätalousarvioissa määrärahoja
yhteensä 18 800 000 mk. Määrärahatarpeet otettiin huomioon myös vuoden 2001 talousarvion valmistelussa, minkä lisäksi vuoden 2001 lisätalousarvioissa on myönnetty vankien
määrän kasvun johdosta lisämäärärahoja vankeinhoitolaitoksen toimintamenoihin ja työsiirtolatoimintaan yhteensä 7 500 000 mk.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tuomareiden nimittäminen
HE 109/1999 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta ei yhtynyt 22.2.2000 lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa valiokunnan
kannanottojen jaksossa Tuomioistuinten riippumattomuus alaotsikon "Tuomareiden
nimittämismenettely ja valtiovallan kolmijako" alla viidennessä kappaleessa oleviin
perusteluihin.
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Eduskunta hyväksyi mietinnön perusteluissa valiokunnan kannanottojen jaksossa
Lautakunnan asettaminen alaotsikon "Lautakunnan ja sen jäsenten tehtävät" alla olevan ensimmäisen kappaleen sijasta perustelut näin kuuluvina:
"Lautakunnan jäsenen tehtävä ei ole luonteeltaan edunvalvontaa, vaan kysymyksessä
on asiantuntijatehtävä. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki lautakunnan jäsenet valitaan
niin, että he täyttävät eettisesti korkeat vaatimukset, ovat oikeamielisiä ja kykeneviä
asennoitumaan avoimesti, ennakkoluulottomasti ja myönteisesti tämän uuden lainsäädännön tavoitteisiin."
Eduskunta edellytti, että tuomareiden nimittämislain toimivuuden selvittämiseksi suoritetaan tutkimus, jossa arvioidaan nimitysmenettelyn toimivuus sekä lain soveltamisalan tarkoituksenmukaisuus. Tutkimuksen tulokset johtopäätöksineen on esitettävä hallituksen toimenpidekertomuksessa vuodelta 2004.
Tuomarinvalintalautakunnan toiminta käynnistyi kesäkuussa 2000. Oikeusministeriö tulee
käynnistämään eduskunnan vastauksessa edellytetyn tutkimuksen vuonna 2003, jolloin käytettävissä on riittävän pitkältä ajalta seurantatiedot lautakunnan käytännöstä.
Sähköinen asiointi hallinnossa
HE 153/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että mikäli sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista hyväksytyn direktiivin kansallisesta implementoinnista johtuu tarve muuttaa sähköistä asiointia hallinnossa koskevia säännöksiä, eduskunnalle annetaan erillinen hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun lain muuttamisesta.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan erillisen
valmistelun pohjalta lakiehdotus, joka koskee julkisella sektorilla toimivien varmennepalvelujen tarjoajien akkreditointi- ja valvontajärjestelmän luomista nyt esillä olevaa lainsäädäntöä tehokkaampana ja tarkemmin säänneltynä.
Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi sähköisestä viranomaisasioinnista. Uusi laki koskee sähköistä asiointia hallintoviranomaisissa, tuomioistuimissa, hallintolainkäyttöelimissä sekä ulosottoviranomaisissa. Lakia sovellettaisiin myös välilliseen julk iseen hallintoon. Laissa ei ole hallituksen esitys (HE 197/2001 vp) huomioon ottaen enää
varmentamistoimintaa koskevaa sääntelyä. Oikeusministeriön valmistelema hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa 2002.
Säädöskokoelma ja säädöstietopankki
HE 174/1999 vp
Perustuslakivaliokunta
Eduskunta edellytti 18.2.2000 arvonlisäverolakia tulkittavan niin, että Suomen säädöskokoelmaa pidetään laissa tarkoitettuna verovapaana aikakausilehtenä.
Eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän välittömästi toimiin arvonlisäverolain selkeyttämiseksi ja täydentämiseksi siten, että Suomen säädöskokoelma ja valtiopäiväasiakirjat ovat arvonlisäverosta vapaita painotuotteita.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että Valtion säädöstietopankkia täydennetään lainvalmisteluasiakirjat ja ajantasaiset säädöstekstit sisältävillä osilla, että
Valtion säädöstietopankki tällaisessa laajuudessa saadaan ainakin kokeilukäyttöön
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kolmen vuoden kuluessa käsiteltävänä olevan lainsäädännön voimaantulosta ja että
tarkoitukseen varataan tarpeelliset voimavarat.

Arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan arvonlisäveroa suoritetaan periaatteessa kaikesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Tämä on arvonlisäverojärjestelmän keskeisin periaate; veropohjan tulisi neutraalisuuden ja verojärjestelmän toimivuuden vuoksi olla mahdollisimman laaja. Kirjapainojen, painotuotteiden myyjien
ja lehtien julkaisijoiden on siten pääsääntöisesti suoritettava arvonlisäveroa liiketoiminnastaan niin kuin muidenkin tavaroiden ja palvelujen myyjien.
Myös valtio on arvonlisäverolain 6 §:n mukaan verovelvollinen liiketoiminnan muodossa
harjoittamastaan tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Hallituksen esityksen perustelujen
mukaan arvonlisäverotuksen neutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi liiketoiminnan muoto –
käsitettä tulkitaan entiseen tapaan laajasti. Valtion osalta perustelussa todetaan, että verottoman viranomaistoiminnan ja valtion liiketoiminnan muodossa harjoittaman toiminnan välistä rajanvetoa helpottaa valtion maksuperustelaki, jonka mukaan muut maksulliset suoritteet kuin viranomaistoimet tulee hinnoitella liiketaloudellisin perustein.
Arvonlisäverolain 55 § sisältää poikkeussäännöksen, jonka mukaan veroa ei suoriteta sanoma- ja aikakauslehtien myynnistä vähintään kuukauden ajaksi tilattuina. Vastaava säännös
sisältyi jo arvonlisäverolakia edeltäneisiin liikevaihtoverolakeihin (559/91) ja (532/63).
Painovapauslaissa aikakautisiksi painokirjoituksiksi määritellään sanomalehdet ja aikakauskirjat, jotka ilmestyvät tietyn nimisinä ja numerojärjestyksessä vähintään neljä kertaa vuodessa. Verotus- ja oikeuskäytännössä on katsottu, että julkaisun tulee ilmestyä vähintään
neljä kertaa vuodessa ja täyttää jonkinasteisia ainakin muodollisia vaatimuksia, jotta sitä
voitaisiin pitää arvonlisäverotuksessa sanoma- tai aikakauslehtenä. Verottomuuden edellytysten täyttymistä tarkastellaan kunkin lehden osalta erikseen. Arvonlisäverolain tulkinta
kuuluu verotoimistoille ja tuomioistuimille. Tarvittaessa tulkintakysymyksestä voi pyytää
verotoimistolta ennakkotiedon.
Arvonlisäverotuksessa sovellettavan veropohjan laajuus on säädelty Suomea sitovasti Euroopan yhteisöjen kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä (77/388/ETY). Direktiivi ei sisällä
sanoma- ja aikakauslehtiä koskevaa verovapaussäännöstä. Liittymissopimuksessa Suomelle
on kuitenkin myönnetty oikeus siirtymäaikana soveltaa tilattuina myytäviin sanoma- ja aikakauslehtiin verovapautta, johon liittyy edellisessä vaiheessa maksetun veron palauttaminen ja joka on yhteisön oikeuden mukainen. Suomella ei ole oikeutta jälkeenpäin ottaa käyttöön laajempaa verovapautta kuin mitä liittymissopimusta solmittaessa on sovellettu. Suomi
ei muutoinkaan voi kansallisin päätöksin supistaa direktiivin mukaista veropohjaa. Asia ei
anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Edellä esitetyistä valtion verovelvollisuutta koskevista yleisperiaatteista ja erityisesti yhteisölainsäädännöstä johtuen hallitus katsoo, ettei arvonlisäverolain verovapaussäännöstä voida
laajentaa. Asia ei siten anna aihetta toimenpiteisiin.
Oikeusministeriö on järjestänyt syksyllä 2000 tarjouskilpailun ajan tasalle toimitetun lainsäädännön tietojärjestelmän tuottamisesta ja ylläpidosta. Ajan tasalle toimitettu lainsäädäntöaineisto saadaan käyttöön helmikuussa 2002. Lainvalmisteluasiakirjojen osalta FINLEXsäädöstietopankkia täydennettiin hallituksen esityksillä ja niihin linkitetyillä eduskunnan valiokuntamietinnöillä maaliskuussa 2001.
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Oikeusapujärjestelmän yhtenäistäminen
K 3/1999 vp
Lakivaliokunta
Perustuslakivaliokunnan mietinnön PeVM 6/1999 vp liitteenä olevassa lakivaliokunnan lausunnossa LaVL 16/1999 vp valiokunta esitti, että eduskunta kiirehtii oikeusapujärjestelmän yhtenäistämistä ja oikeusapuun oikeutettujen piirin laventamista.
Hallituksen esitys 82/2001 vp uudeksi oikeusapulaiksi annettiin 23.5.2001. Esityksessä ehdotetaan nykyisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin korvaamista uudella yhtenäisellä oikeusapujärjestelmällä. Lisäksi oikeusapuun oikeutettujen kansalaisten piiriä ehdotetaan selvästi laajennettavaksi nykyisestä siten, että noin kolme neljäsosaa kotitalouksista
olisi oikeutettu oikeusapuun ainakin osakorvausta vastaan. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen 4.12.2001. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tuomioistuinasioiden oikeuspaikka
HE 57/2000 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 15.9.2000, että selvitetään, voidaanko Helsingissä ja muualla
maassa sijaitsevien tuomioistuinten välisiä juttujakaumia tasapainottaan siten, että eri
syistä yhteen tuomioistuimeen sijoitettuja asiaryhmiä siirretään käsiteltäväksi muualla
kuin Helsingissä sijaitseviin tuomioistuimiin.
Eduskunta edellytti, että asetuksen tasoiset virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevat
säännökset kumotaan mahdollisimman pian tämän lainsäädännön periaatteiden mukaisesti.
Oikeusministeriö pyrkii yhteistyössä tuomioistuinlaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa
selvittämään ne asiaryhmät, joiden käsitteleminen ei edellytä keskittämistä tiettyyn tuomioistuimeen, sekä ryhtyy asian vaatimiin tarvittaviin toimenpiteisiin.
Oikeusministeriön hallinnonalan osalta asetuksentasoiset virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevat säännökset on kumottu 1.12.2000 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten
kumoamisesta (988/2000). Oikeusministeriö on 3.10.2000 päivätyllä kirjeellään kehottanut
muita ministeriöitä, joiden hallinnonalalla on muodollisesti voimassa asetuksentasoisia virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevia säännöksiä, kumoamaan kyseiset säännökset.
Menettämisseuraamukset
Laajennettu hyödyn menettäminen
HE 80/2000 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 21.9.2001, että hallitus seuraa laajennettua hyödyn menettämistä
koskevan rikoslain 10 luvun 3 §:n soveltamista ja ryhtyy tarvittaessa toimiin mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.
Laajennettua hyödyn menettämistä koskeva uudistus tuli voimaan 1.1.2002. Oikeusministeriön on tarkoitus seurata uuden säännöksen toimivuutta Valtakunnansyyttäjänviraston tai
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen avulla.
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Kriminaalihuollon omaisuus- ja rahoitusjärjestelyt
HE 136/2000 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2000, että Kriminaalihuoltoyhdistyksen omaisuusjärjestelyjä
tehtäessä hallitus huolehtii siitä, että perustettavalle säätiölle luovutetaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen alkuperäiseksi katsottavaa omaisuutta sellainen määrä, että sillä
voidaan turvata niiden Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintamuotojen jatkuminen,
joita ei siirretä valtion tehtäviksi ja joilla pyritään edesauttamaan vankilasta vapautuvien vankien yhteiskuntaan sijoittumista.
Eduskunta edellytti, että Tampereen toimintakeskukselle myönnetään määrärahaa
lainrikkojien kuntouttamisen edistämiseen suuntautuvien uusien projektien rahoittamiseen, koska keskuksessa vapautuu kokenutta henkilökuntaa, jonka aikaisempi toiminta ja projektityöskentely on osoittautunut tulokselliseksi.
Kriminaalihuoltoyhdistyksen toiminnan päättyessä 31.7.2001 lahjoitettiin kriminaalihuoltotyötä varten perustetulle Kriminaalihuollon tukisäätiölle vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn valtuuden perusteella yhdistyksen Helsingissä sijaitseva toimitalo
sekä Tampereen toimintakeskuksen käytössä oleva kiinteistö ja kiinteistöyhtiön osakkeet.
Tampereen toimintakeskuksen toimintaa jatkaa Silta-valmennusyhdistys ry. Toimintakeskuksen toiminnan alkuvaiheen rahoituksen ja henkilöstön aseman turvaamiseksi laadittiin
oikeusministeriössä vuoden 2003 loppuun ulottuva rahoitussuunnitelma, johon eri osapuolet
ovat sitoutuneet. Vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen toimintakeskukselta ostamien koulutus- ja kuntoutuspalvelujen lisäksi oikeusministeriö on myöntänyt toimintaa varten vuonna 2001 harkinnanvaraista avustusta. Toteutetuilla
rahoitusjärjestelyillä on pystytty turvaamaan Tampereen toimintakeskuksen henkilökunnan
siirtyminen Silta-valmennusyhdistys ry:n palvelukseen. Oikeusministeriö seuraa lähivuosina
tiiviisti Silta-valmennusyhdistys ry:n rahoitustilannetta ja toimintaedellytyksiä.
Rekisteröity parisuhde
HE 200/2000 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 28.9.2001, että hallitus saattaa asianomaisten hallinnonalojen tietoon ja noudatettaviksi seuraavat kannanotot:
Rekisteröityä parisuhdetta koskeva laki ei koske sellaisten samaa sukupuolta olevien,
yhdessä asuvien henkilöiden asemaa, jotka eivät rekisteröi suhdettaan.
Niitä säännöksiä, joita lainsäädännössä, erityisesti sosiaali- ja verotuslainsäädännössä,
on avioliitonomaisista suhteista, ei voida rekisteröityä parisuhdetta koskevan lain perusteella soveltaa samaa sukupuolta oleviin, yhdessä asuviin henkilöihin.
Jos myöhemmin ilmenee perusteltuja syitä muuttaa suhtautumista asiaan, se ei saa tapahtua hallintoviranomaisten yksittäisillä tulkintapäätöksillä, vaan edellyttää huolellista selvitystä siitä, missä ja mitä toimenpiteitä tarvitaan tilanteen muuttamiseksi ja
uuteen yhtenäiseen käytäntöön pääsemiseksi, sekä tällaisten toimenpiteiden toteuttamista.
Oikeusministeriö on saattanut eduskunnan lausuman 9.11.2001 päivätyllä kirjeellä valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden tietoon.
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Päätöksenteko asunto-osakeyhtiöissä
Kustannusten tasoitus
HE 201/2000 vp
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 16.3.2001, että valtioneuvosto seuraa asunto-osakeyhtiölain muutoksen vaikutuksia asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon ja että valtioneuvosto selvittää mahdollisuutta ohjeistaa kiinteistöjen uudistamisesta ja perusparantamisesta aiheutuvien kustannusten tasoittamista osakkaiden kesken huoneistojen saaman hyödyn
suhteessa esimerkiksi asettamalla tätä koskevia ehtoja valtion varoista myönnettäville
tuille.
Asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa koskeva asunto-osakeyhtiölain muutos tuli voimaan
1.6.2001. Tällä hetkellä kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa työryhmässä selvitetään asumisen oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä asunto-osakeyhtiölakiin perustuvien riitojen osalta. Työryhmän määräaika päättyy 30.6.2002.
Eduskunnan lausumassa edellytetään, että selvitetään kiinteistöjen uudistamisesta ja perusparantamisesta aiheutuvien kustannusten tasoittamista osakkaiden kesken huoneistojen saaman hyödyn suhteessa. Asia on ympäristöministeriössä selvitettävänä.
Oikeusministeriö ja ympäristöministeriö seuraavat lain toimivuutta.
Huumausaineiden käyttäjien hoito
Huumausaineen käyttörikos
HE 213/2000 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.2001, että huumeiden käyttäjien mahdollisuuksia päästä hoitoon parannetaan pikaisesti ja selvitetään hoidosta kunnille aiheutuvien kustannusten
tasaamista.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa huumausaineen käyttörikoksesta rangaistusmääräysmenettelyssä määrättäviä sakkorangaistuksia, niiden muuntorangaistuksia,
toimenpiteistäluopumissäännösten soveltamista ja rangaistukselle vaihtoehtoisen hoidon vaikutuksia ja mahdollisten epäkohtien esiintyessä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.
Vuoden 2002 talousarvioesityksessä on lisäyksenä otettu huomioon 841 000 euron määräraha mielenterveystyön ja -palvelujen tehostamiseksi sekä päihdeäitien hoidon tehostamiseksi.
Huumausaineiden käyttäjien palveluohjauksen ja kuntoutuksen tehostamiseen sekä opioidiriippuvaisten henkilöiden hoitomahdollisuuksien lisäämiseen on kuluvalle vuodelle myönnetty 7 570 000 euron valtionavustusta kunnille ja kuntaryhmille.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt huumausaineiden käyttäjien
hoidon kehittämistarpeita (STM 2001:8). Opioidiriippuvaisten hoidon kehittämistarpeita on
selvitetty erillisessä työryhmässä (STM 2001:21). Työryhmien ehdotuksiin liittyviä jatkotoimia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.
Valtakunnansyyttäjänvirasto asetti 27.7.2001 yhdessä poliisiylijohtajan kanssa työryhmän
(Huumausaineen käyttörikostyöryhmä, ensimmäinen väliraportti 1.9.2001), jossa sovitaan
menettelytavoista syyttäjien ja hoitopalvelujen kesken sekä valmistellaan poikkihallinnollista koulutusta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama pilottihanke huumerikoksista kiinni
jääneen nuoren varhaiseksi hoitoon ohjaamiseksi on toteutettu. Kokeilu on laajenemassa.
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Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on oikeusministeriön toimeksiannosta käynnistämässä
huumausaineen käyttörikoksen seurantaa koskevan tutkimuksen.
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Sisäasiainministeriö
Alueellisen kehittämisen rahoitus ja organisointi
HE 99/1993 vp.
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.1993 hallituksen huolehtivan siitä, että maakunnan kehittämisrahaan kootaan varoja muun muassa eri hallinnonalojen alueellisesti kohdennetuista elinkeinotoiminnan kehittämisvaroista siten, että määrärahan suuruus vuonna
1995 on noin 200 miljoonaa markkaa.
Eduskunta edellytti kunnallislain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelussa hallituksen
huolehtivan siitä, että kuntayhtymien luottamushenkilöhallinnossa otetaan vallitsevat
poliittiset voimasuhteet huomioon mahdollisimman hyvin kaikissa toimielimissä eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamien äänimäärien suhteessa.
Eduskunta edellytti hallituksen selvittävän kuntien yhteistoimintaa rajoittavien säännösten väljentämistä.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että aluekehitysvaroista varataan
kuntayhtymien käyttöön erillismäärärahoja, jotta lääninsuunnitteluyksiköiden aluekehitystehtävissä ammattikokemusta hankkinutta henkilökuntaa voidaan siirtää niiden
maakunnan liittojen palvelukseen, missä siihen on tarvetta.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että valtion eri piirihallintoviranomaisilla on riittävästi toimivaltaa ja toiminnan edellyttämiä resursseja mukaan lukien
aluekehitysrahat, jotta piirihallintoviranomaiset voivat tehokkaasti osallistua ohjelmasopimusmenettelyyn sekä siitä, että aluekehitysrahat nimetään jo valtion talousarvioesityksessä riittävän yksilöidysti hallinnonaloittain kunkin pääluokan kohdalla.
Eduskunta edellytti, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua eduskunnalle selonteon siitä, miten laissa asetetut alueiden kehittämistavoitteet ovat toteutuneet.
Valtion vuoden 2001 talousarvioon varattiin 52,5 miljoonaa markkaa maakunnan kehittämisrahaa. Määrärahaa saa käyttää lähinnä alueiden elinkeinotoiminnan omaehtoiseen kehittämiseen, mukaan lukien osaamiskeskustoiminta ja aluekeskusten kehittäminen. Kehittämisrahaa käytettiin aluekeskusohjelmaan 25 miljoonaa markkaa, osaamiskeskusohjelmaan 10
miljoonaa markkaa ja muuhun kansalliseen toimintaan 17,5 miljoonaa markkaa, josta maakuntien käyttöön osoitettiin yhteensä 13,5 miljoonaa markkaa.
Vuoden 2000 talousarviota laadittaessa tehtiin muutos, jossa maakunnan kehittämisrahan
määräraha jaettiin kahdelle momentille. Maakunnan kehittämisrahasta rahoitetaan kansallista aluepolitiikkaa. EU:n tavoiteohjelmien valtion rahoitukseen perustettiin uusi momentti,
joka on nimeltään ”EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta” (26.98.62). Vastaava budjetointitekniikka otettiin käyttöön muissa EU:n tavoiteohjelmia
toteuttavissa ministeriöissä lukuun ottamatta liikenne- ja viestintäministeriötä. EU:n tavoiteohjelmiin suunnattavan rahoituksen momentit ovat arviomäärärahaa.
Vuoden 2001 varsinaisessa talousarviossa sai EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus
sisäasiainministeriön osalta momentilta (26.98.62) tehdä myöntämisvaltuuspäätöksiä yhteensä 135,3 miljoonalla markalla. Määrärahaa myöntämisvaltuuksista aiheutuviin maksatuksiin oli yhteensä 111,4 miljoonaa markkaa. Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1 ja 2 –ohjelmien, Interreg III ja Urban II yhteisöaloitteiden ja pilottiprojektien hankkeiden valtion rahoitusosuuden
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maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien
toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja
34.05.61 olevien EU–osuuksien kanssa. Myöntämisvaltuudesta aiheutuviin maksatuksiin
budjetoidaan varat vuosien 2001, 2002 ja 2003 valtion talousarvioihin.
Vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta momentin myöntämisvaltuus kasvoi 135,3 miljoonasta
markasta 150,2 miljoonaan markkaan. Valtuuden kasvu 14,9 miljoonalla markalla johtui
Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisten toimien ohjelman valtion vastinrahoituksesta.
Lisämäärärahan tarpeesta 4,5 miljoonaa markkaa aiheutui myöntämisvaltuuden kasvusta ja
1,4 miljoonaa markkaa vanhalla ohjelmakaudella vuonna 1998 tehdyistä sitoumuksista jäljellä olevista maksatuksista. Momentin perusteluja muutettiin lisäksi siten, että määrärahaa
saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1 ja 2 –ohjelmien, Interreg III ja Urban II -yhteisöaloitteiden sekä innovatiivisten toimien ja ohjelmakauden 1995-1999 tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden hankkeiden valtion
rahoitusosuuden maksamiseen.
Vuoden 2001 toisessa lisätalousarviossa EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta momentin myöntämisvaltuus kasvoi 150,2 miljoonasta markasta
157,3 miljoonaan markkaan. Valtuuden kasvu 7,1 miljoonalla markalla johtui tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden myöntämisvaltuusjakojen täsmentymisestä hallinnonalojen välillä. Myöntämisvaltuuden kasvu ei aiheuttanut muutoksia momentin määrärahaan.
Kaikkiaan maakuntien liitoille jaettiin 132 miljoonaa markkaa valtion rahoitusosuuden
myöntämisvaltuutta, johon sisältyi yhteensä 7,3 miljoonaa markkaa rahoitusta osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen.
Sisäasiainministeriöllä oli käytettävissään maakunnan kehittämisraha momentilla (26.98.43)
yhteensä 52,5 miljoonaa markkaa siirtomäärärahaa (3 v) sekä EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta momentilla (26.98.62) myöntämisvaltuutta yhteensä 157,3 miljoonaa markkaa ja arviomäärärahaa yhteensä 117,3 miljoonaa markkaa.
Kuntalailla (365/95) on lisätty kuntien toimintavapautta ja toteutettu varsin pitkälle kuntien
organisoitumisvapaus. Kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset uudistettiin kokonaan.
Poliittisten voimasuhteiden huomioonottamista kuntayhtymien luottamushenkilöhallinnossa
koskevat säännökset on sisällytetty kuntalakiin. Sen 81 §:n 4 momentin mukaan muun kuin
päätösvaltaa käyttävän ylimmän toimielimen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa
ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vuonna 1999 kuntalakia on muutettu siten, että maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen ryhmien ääniosuuksien tulee vastata ryhmien koko maakunnan alueella kunnallisvaaleissa saamaa kannatusta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Asia ei anna enää aihetta
toimenpiteisiin.
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon (VNS 3/1999) uuden kuntalain soveltamisen
vaikutuksista kuntien hallintoon ja toimintaan. Eduskunnan selonteosta antaman lausunnon
(hallintovaliokunnan mietintö 11/2000 vp.) perusteella hallitus antoi eduskunnalle esityksen
kuntalain muuttamisesta (HE 46/2001 vp.) kevätistuntokaudella 2001. Eduskunta hyväksyi
mainitun lain syysistuntokaudella 2001
Maakunnan liitot ovat vuoden 1994 maakunnan kehittämisrahalla voineet palkata lääninsuunnitteluyksiköissä ammattikokemusta hankkineita henkilöitä. Määrärahalla on voitu
maksaa vuosina 1994 1995 12 henkilön noin 1 vuoden palkkakustannukset jokaisessa maa-
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kunnallisessa liitossa. Vuoden 1995 aikana osa näin siirtyneistä henkilöistä on saanut vakinaisen työpaikan maakunnan liitoissa. Vuoden 1996 aikana maakunnan kehittämisrahaa ei
tähän tarkoitukseen enää käytetty. Asia ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Vuoden 2001 aikana jatkettiin tavoite 1- ja 2-ohjelmien toteutusta suunnitellulla tavalla.
Komissio hyväksyi vuoden 2001 aikana kaikki ne Interreg III A- ja B-yhteisöaloiteohjelmat,
joissa Suomi on mukana. Suomi osallistuu myös Pohjoisen vyöhykkeen Interreg III Cyhteisöaloiteohjelmaan, joka jätettiin komissiolle hyväksyttäväksi syksyllä 2001. Hyväksymispäätös on odotettavissa keväällä 2002.
Valtioneuvosto päätti 9.11. 2000 aluekehityslain mukaisesta tavoiteohjelmasta, jonka perusteella käynnistettiin mm. aluekeskusohjelma.
Valtioneuvosto päätti 22.12.1999 aluekehityslain mukaisesta kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueista. Aluejaot ovat voimassa vuosina 2000 – 2006.
Ulkomaalaishallinto
HE 219/1994 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 18.11.1994, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla
kootaan hajanainen ulkomaalaishallinto yhteen sisäasiainministeriön hallinnonalalle.
Ulkomaalaishallinnossa noudatetaan nykyisellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliit tiseksi ohjelmaksi 16.10.1997 hyväksyttyä kahden
pilarin hallintomallia, jossa päävastuu ulkomaalaisasioista on sisäasiainministeriöllä ja työministeriöllä. Ulkomaalaishallinnon rakennetta on selvitetty keskushallintohankkeeseen liittyen.
Pakolais - ja siirtolaisasioiden alue - ja paikallishallinnon järjestäminen
HE 125/1995 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 18.6.1996 hallituksen huolehtivan siitä, että ulkomaalaishallinnon
toimivuutta seurataan pakolaisasioiden ja siirtolaisasioiden osalta sekä omalta osaltaan siitä, että pakolaisasioiden ja siirtolaisasioiden alue- ja paikallishallinto tehtävineen järjestetään lailla.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että ulkomaalaisvirastolle turvataan
riittävät resurssit, jotta virasto voi huolehtiva tehtävistään asianmukaisella tavalla.
Aluehallinnon osalta maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisen edistäminen ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto määrättiin asetuksella työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastolle (A työvoima- ja elinkeinokeskuksista 31.1.1997/93).
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan
1.5.1999 (493/1999). Työministeriö valmistelee eduskunnalle vuoden 2002 kevätistuntokaudella lain toimivuudesta annettavaa selontekoa.
Ulkomaalaisviraston määrärahatasoa ja henkilöstömäärää on viime vuosina lisätty valtion
talousarviossa. Ulkomaalaisviraston nettomäärärahataso on vuodesta 1996 kaksinkertaistunut. Vastaavana aikana viraston palvelusten kysyntä on kasvanut n. 77 %. Asiamäärien jatkuvan kasvun johdosta määrärahatarve kasvaa myös tulevaisuudessa.

Sisäasiainministeriö  osa III

134

Eduskunta on hyväksynyt ulkomaalaisviraston voimavarojen osalta asiasta uuden lausuman
(HE 15/2000) ja asiaa selostetaan seuraavissa kertomuksissa kyseisen lausuman yhteydessä.
Kunnallisessa virkasuhteessa olevien henkilöiden palkkatodistuksen saanti
HE 24/1996 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.5.1996, että kunnallisessa virkasuhteessa olevien henkilöiden
palkkatodistusten saantiin liittyvät epäkohdat selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Asia on hoidettu kunnallisten työmarkkinaosapuolten tekemällä kunnallisella virkaehtosopimuksella, joka on tullut voimaan 1.9.1996.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvalainsäädännön rakenne ja kirjoittami
tapa
HE 44/1996 vp
Hallintovaliokunta

s-

Eduskunta edellytti 18.6.1996, että kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvalainsäädännön muuttamista valmisteltaessa noudatetaan muun muassa virkasuhteen luonteesta johtuen työsopimuslain sijasta olemassa olevan virkamieslainsäädännön rakennetta ja kirjoittamistapaa.
Sisäasiainministeriö on asettanut kolmikantaisen toimikunnan laatimaan ehdotuksen lainsäädännöksi kunnallisen viranhaltijan oikeusaseman järjestämisestä. Tavoitteena on, että
kunnallisen viranhaltijan oikeudellinen asema on järjestetty lainsäädännössä kootusti ja kattavasti ottaen huomioon perustuslain vaatimukset. Toimikunnan määräaika päättyy
30.4.2002.
Poliisien virat, määrärahat
HE 103/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Hyväksyessään 20.12.1996 valtion talousarvion vuodelle 1997 eduskunta edellytti
momentin 26.75.21 kohdalla, että hallitus selvittää mahdollisuudet lisätä poliisitoimen
ehdotettua toimintamäärärahaa jo vuoden 1997 aikana siten, että poliisin virat voitaisiin mahdollisimman suurelta osin pitää täytettyinä läpi vuoden.
Poliisin toimintamenomomentin määräraha vuoden 2001 talousarviossa oli 2 963 miljoonaa
markkaa. 1. lisätalousarviossa poliisille myönnettiin lisämäärärahaa yhteensä 85,76 miljoonaa markkaa, josta 76,86 miljoonaa markkaa aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta
sekä valtion eläkemaksun muutoksesta sekä 8,4 miljoonaa markkaa toimitilamenojen kasvusta.
Poliisitoimen kaksivuotisen siirtomäärärahan siirtyvä erä on pudonnut tasolle, josta sitä ei
voida järkevän taloudenpidon puitteissa laskea. Siirtyvä erä oli vuonna 1999 3,3 % budjettirahoituksesta, vuonna 2000 enää 2,5 % budjettirahoituksesta ja vuodelta 2001 arvioidaan
siirtyvän erän olevan tätäkin alhaisempi. Siirtyvää erää tarkasteltaessa on lisäksi otettava
huomioon, että osa siitä on sidottua menoa.
Poliisimiesten määrä vuonna 2001 oli keskimäärin 7 682 (tilanne lokakuu 2001, ei sisällä
opiskelijoita) ja työharjoittelussa tai kenttäharjoittelussa olevien opiskelijoiden määrä 491.
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Vuonna 2000 vastaavat luvut olivat 7 698 ja 339. Vähennys on kohdistunut erityisesti miehistöön, jonka määrä on laskenut 58:lla (tilanne lokakuu 2001).
Ministeriö on edellyttänyt, että poliisin menojen sopeuttamiseen ei käytetä henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä. Kasvavien henkilöstömenojen takia sopeuttamiseen on käytetty edellä
mainittua siirtyvää erää sekä toisaalta on tingitty investoinneista ja toiminnan kehittämisen
kannalta välttämättömistä kehitys- ja ylläpitohankkeista.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 2001 valmistuneen selvityksen johtopäätös
on, että poliisitoiminnan taloudellinen tehokkuus on parantunut aikavälillä 1992-1999, sillä
palvelujen keskeisten suoritteiden määrä kasvoi enemmän kuin reaalimenot.
Sisäasiainministeriö on palkannut selvitysmiehen arvioimaan poliisin budjetointia ja rahoitusta sekä laatimaan talouden suunnittelua ja seurantaa tukevaa laskentamallia. Selvitysmiehen raportti valmistuu vuoden 2002 alussa.
Kuntien valtionosuuslaki
HE 149/1996 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1996, että hallitus seuraa tarkoin valtionosuusuudistuksen
vaikutuksia ja kohdentumista sekä antaa tarvittaessa pikaisesti eduskunnalle näitä
koskevat muutosehdotukset.
Eduskunta edellytti, että hallitus antaa eduskunnalle kahden vuoden kuluttua valtionosuusuudistuksen voimaantulosta selvityksen sen toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää pikaisesti yhteisöveron nykyistä oikeudenmukaisemmat jakoperusteet ja selvittää samalla voimalaitoskuntien osalta voimalaitosten aiheuttamat pysyväisluonteiset haitat sekä ryhtyy selvitysten edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin.
Eduskunta edellytti, että hallitus antaa vuoden 1997 aikana esityksen lastensuojelusta
sekä ulkomaalaisten ja erityisen vaikeavammaisten hoidosta aiheutuvien poikkeuksellisen suurten kustannusten tasausjärjestelmästä.
Eduskunta edellytti, että kuntayhtymän ja yksityisen ylläpitäjän rahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän uuden järjestelmän toimivuutta seurataan ja että tarpeelliseksi havaittaviin lainsäädäntötoimiin ryhdytään välittömästi.
Kuntien valtionosuuslain tarkistamistarpeita selvitettiin kyselyllä, joka lähetettiin kunnille
sekä opetus- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjille. Selvitys valtionosuusjärjestelmän toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta valmistui alkuvuodesta 1999 ja se annettiin eduskunnan
hallintovaliokunnalle vuoden 1999 kesäkuussa. Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Sisäasiainministeriön 11.6.1997 asettama työryhmä on selvittänyt kuntien yhteisöveroosuuksien muutostarpeet ja -mahdollisuudet siten, että lähtökohtana on kunnan säilyminen
veronsaajana. Työryhmän esitykset koelaskelmineen valmistuivat tammikuussa 1998 ja lakiesitykset valmisteltiin valtiovarainministeriössä. Yhteisöverouudistus tuli voimaan portaittain ja täysimääräisesti uusia perusteita sovellettiin vuodesta 2001.
Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan valtionosuusjaosto on selvittänyt voimalaitoskuntien asemaa valtionosuusjärjestelmässä ja todennut, ettei ole riittäviä perusteita
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näiden kuntien valtionosuuksien määräytymisperusteiden muuttamiseen. Asia ei anna enää
aihetta toimenpiteisiin.
Osana valtionosuusperusteiden tarkistusta annettiin hallituksen esitys kuntien valtionosuuslain muuttamisesta (HE 128/2001 vp.). Muutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta.
Kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen sisältyneestä tasausvähennyksen kattosäännöstä luovutaan ja yleisen valtionosuuden saaristo- ja syrjäisyyslisiä korotetaan. Lisäksi jatketaan valtionosuusuudistuksen siirtymäkauden päättymisen kunnille aiheuttaman tulonmenetyksen kompensointia harkinnanvaraisella rahoitusavustuksella. Esitykset perustuvat toimenpidekokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on vakauttaa kuntataloutta
vuoden 2002 alusta luopumalla kuntien arvonlisäveron takaisinperinnästä, korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia ja alentamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakes selvittävät valtionosuusuudistuksen vaikutuksia yhteisessä tutkimushankkeessa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 1998 ja 1999 on selvitetty sosiaali- ja terveydenhuollon eri menoerien suhteellisten suuruuksien ja menorakenteen muutoksia. Muutokset ovat kokonaisuutena olleet vähäisiä eikä sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuusjärjestelmän määräytymisperusteisiin ole esitetty muutoksia. Hankkeen toisessa
vaiheessa
vuonna
2000
on
valmistunut
perusteellisempi
valtionosuuden
määräytymisperusteita koskeva Stakesin tutkijoiden muutosesitys. Valtionosuuden
määräytymisperusteiden tarkistamistarvetta selvitetään edelleen.
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on tullut voimaan 1.3.1999. Sosiaalija terveysministeriö seuraa uudistuksen toteutumista ja antaa vuoden 2002 alkupuolella
eduskunnalle lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon yhteydessä selvityksen tasausrahaston toimivuudesta. Valtioneuvoston 28.10.1999 hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman mukainen selvitystyö erillisryhmien erityisen tuen
tarpeesta on käynnistymässä.
Poliisiammattikorkeakoulun toiminta
HE 260/1996 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.1997 hallituksen huolehtivan siitä, että ennen Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan aloittamista saatetaan opetuksen ja tutkintojen tason arviointi korkeakoulujen arviointineuvoston tehtäväksi.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että Poliisiammattikorkeakoulussa
poliisipäällystön tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus suorittaa myös oikeustieteen kandidaatin tutkinto.
Eduskunta edellytti, että poliisin koulutuksen kehittämistä koskevan uudistuksen toimeenpanoa sekä Poliisiammattikorkeakoulussa että tiedekorkeakouluissa seurataan
tarkkaan ottaen huomioon muun ohella opetuksen taso ja tutkintojen riittävän korkeat
vaatimukset.
Poliisiammattikorkeakoulun toiminta käynnistyi vuoden 1998 alussa. Toiminnan kehittämisessä on otettu huomioon arviointineuvoston suorittaman ulkoisen arvioinnin johtopäätökset
ja suositukset (Korkeakoulutettu poliisi, poliisiammattikorkeakoulun ulkoinen arviointi,
Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1:1998).
Arviointineuvoston toteuttaman ulkoisen arvioinnin jälkeen oppilaitoksen toiminnan arviointia on jatkettu säännöllisesti vuosittain käyttäen arviointiperusteena ammattikorkeakou-
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luissa käytettyä vastaavaa kriteeristöä. Arviointia on tehty yhteistyössä Poliisikoulun, Rajaja Merivartiokoulun, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja sisäasiainministeriön poliisiosaston edustajien kanssa. Tämän lisäksi oppilaitoksessa kerätään normaalisti koulutusta ja –
palveluja koskevaa palautetietoa toiminnan kehittämisen pohjaksi.
Yhteistyö Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa on edennyt suunnitelmien mukaan. Poliisipäällystön tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan sopimusyliopistoissa suorittaakseen maisterin tutkinnon. Pääaineena Tampereen yliopistossa on hallintotiede (hallintotieteen turvallisuushallinnon linja) ja Turun yliopistossa kriminologia ja oikeussosiologia).
Vuoden 2000 loppuun saakka voimassa olevan sopimusjärjestelyn mukaan myös kriminol ogian ja oikeussosiologian opiskelijat on valittu Tampereen yliopistoon. Näitä opiskelijoita
varten Tampereen yliopistoon on perustettu hallintotieteen turvallisuushallinnon linjan rinnalle hallintotieteen kriminologian linja. Vuonna 2001 kriminologian ja oikeussosiologian
opinnot ovat siirtyneet kokonaan Turun yliopiston vastuulle. Oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä on perustettu syyslukukaudesta 2001 alkaen oikeussosiologian ja kriminologian maisterinohjelma Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Poliisipäällystötutkinnon perusteella koulutusohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat
valtiotieteen maisterin tutkinnon. Tutkintotodistuksen antaa oikeustieteellinen tiedekunta.
Kummatkin yliopistot vastaavat tutkinnoistaan ja valitsevat opiskelijat omien opiskelijavalintasääntöjen pohjalta.
Hallintotieteen kriminologian ja turvallisuushallinnon opintolinjalta on vuoden 2001 loppuun mennessä valmistunut 40 maisterin tutkinnon suorittanutta. Tästä joukosta 7 opiskelijaa jatkaa tohtorinopinnoissa.
Helsingin yliopiston kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja tutkimustyöstä ja koulutuksesta.
Yliopiston toimesta on myös laadittu yhteistyötä koskeva suunnitelma lähivuosille.
Poliisipäällystötutkinnon pohjalta jatkokoulutustien avaaminen oikeustieteellisiin tiedekuntiin ei näytä mahdolliselta poliisipäällystötutkinnon kautta johtuen otk-tutkinnon erilaisista
tavoitteista ja oppisisällöistä.
Poliisipäällystötutkinnon suorittaneilla on kuitenkin mahdollisuus osallistua normaaliin
opiskeluvalintaan ja hyväksytyksi tultuaan suorittaa otk-tutkinto normaalissa järjestyksessä.
Poliisiopiskelijan tiedekunnassa suorittamat poliisikoulutukseen liittyvät opinnot voidaan
hyväksyä oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja korvaaviksi.
Poliisin henkilörekisterilain uudistaminen
HE 133/1997 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 17.12.1997 hallituksen huolehtivan siitä, että viimeistään yleisen
henkilörekisterilain uudistamista koskevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen
eduskunnalle annetaan lakiehdotus mahdollisimman pian koskien poliisin henkilörekisterilain uudistamista muun ohella siten, että lain tasolla säädetään riittävän yksityiskohtaisesti poliisin henkilörekistereistä, niihin talletettavista tiedoista, tietojen
käyttötarkoituksesta ja tietojen säilytysajoista.
Lakia poliisin henkilörekistereistä on muutettu laeilla 4/98 ja 658/98, joilla on lain tasolla
tarkennettu poliisin henkilörekisterit, niihin talletettavat tiedot, tietojen käyttötarkoitus ja
tietojen säilytysajat. Yleisen henkilörekisterilain uudistamisen (henkilötietolaki 523/99) johdosta poliisin henkilörekisterilain kokonaisuudistusta on valmisteltu 1998 asetetun työryhmän sekä virkamiesvalmistelun avulla. Valmistuneesta hallituksen esitysluonnoksesta on
saatu lausunnot syksyllä 2001. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2002 aikana.
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Kokonaisuudistuksen tavoitteena on varmistaa poliisin henkilörekisterilain yhdenmukaisuus
henkilötietolain ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevien lakien kanssa. Samassa
yhteydessä huomioidaan myös vuoden 2001 alussa käyttöön otetun Schengenin tietojärjestelmän käytöstä saadut kokemukset.
Kuntien rahoitusmallit
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
8) Eduskunta edellyttää, että valtion ja kuntien työnjakoa selkiytetään. Lisäksi määritellään ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat kaikilla kansalaisilla asuinkunnasta
riippumatta. On etsittävä joustavia rahoitusmalleja, jotka ottavat huomioon kunnissa
tapahtuvat yhtäkkiset rakennemuutokset.
Sisäasiainministeriö kutsui 10.12.1999 valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarisen selvitysmieheksi tutkimaan kuntien tehtäviä, rahoitusasemaa sekä kuntien ja valtion välisiä rahoitussuhteita. Selvitysmies antoi ehdotuksensa tammikuussa 2001. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 15.5.2001 valtionosuusjärjestelmään ensi vaiheessa tehtävistä muutoksista.
Nämä muutokset koskivat kuntien verotulojen perusteella valtionosuuksiin tehtävän tasausvähennyksen enimmäismäärän poistamista ja siihen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuuksien lisäämistä, kuntien yleisen valtionosuuden saaristo- ja syrjäisyyslisän korottamista sekä arvonlisäveron ja yhteisöveron käsittelyä valtionosuusjärjestelmässä. Mainitut muutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta. Muilta osin selvitysmiehen ehdotusten
arviointi on kytketty osaksi myöhemmin tehtävää valtionosuusjärjestelmän kehittämistyötä.
Alueiden kehittäminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
27) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää eduskunnalle maakunnallisen itsehallinnon toteuttamisvaihtoehdot Suomessa tarkoituksena lisätä kansalaisten osallisuutta
kuntien ja maakuntien päätöksenteossa. Silti myös valtion on kannettava oma vastuunsa tasapuolisesta aluekehityksestä. Uusia alueiden kehittämismalleja tulee edistää
mahdollistamalla alueelliset kokeilut.
Kuntalakia on vuonna 1999 muutettu niin, että maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen ryhmien äänioikeuksien tulee vastata ryhmien koko maakunnan alueella kunnallisvaaleissa saamaa kannatusta ja että ko. toimielinten jäsenten tulee olla kunnanvaltuutettuja. Sisäasiainministeriö on kesäkuussa 2001 käynnistänyt arvioinnin aluehallinnon toimivuudesta
ja kansanvaltaisuudesta sekä kehittämistarpeista. Työn on määrä valmistua 30.9.2002.
Aluekeskusohjelman toteutus käynnistyi syksyllä 2001. Ohjelmaan nimettiin 34 aluetta.
Vuoden 2001 ohjelmatyön perusrahoitus jaettiin maakuntien liitoille valtioneuvoston päätöksellä 25.10.2001. Ohjelmakausi päättyy vuoden 2006 lopussa.
Rajamiesten koulu tus sekä poliisi -tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminta
HE 42/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 3.2.1999 hallituksen tarkkaan seuraavan lain soveltamista ja toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että säädettävän uuden lainsäädännön edellyttämät tehtävät ja näiden tehtävien hoitamiselle asetettavat vaatimukset
huomioon ottaen myös aikaisemman koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen saa-
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neille rajavartiomiehen tehtävässä palveleville upseereille, erikoisupseereille ja opistoupseereille sekä kaikille merivartijoille ja rajavartioille annetaan rajavartiomiehen
tehtävien ja niiden asianmukaisen hoitamisen edellyttämä täydennyskoulutus.
Eduskunta edellytti hallituksen selvittävän uuden, erillisen poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoimintaa koskevan säädöksen tarpeellisuuden ottaen huomioon muun muassa kyseisten viranomaisten laissa säädetyt toimialakohtaiset tehtävät,
olemassa olevan sääntelyn mahdollistama yhteistoiminta ja käytännön yhteistoimintatarpeet sekä tämän lisäksi antavan eduskunnalle tarvittaessa lakiehdotuksen koskien
rajatarkastustoimivallan antamista rajavartiolaitoksen ohella myös poliisi- ja tulliv iranomaisille.
Rajavartiolaitoksen henkilöstön peruskoulutukseen sisältyy noin neljän opintoviikon pituinen rajavartiolaitoksen toimialan lainsäädäntöä koskeva oppijakso. Lisäksi vuosina 1999 2006 annetaan kaikille aikaisemman koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen saaneille
rajavartiomiehille täydennyskoulutuksena edellä mainitun sisältöinen lainsäädännön oppijakso. Vuosien 1999 – 2001 aikana on täydennyskoulutettu yhteensä 1 300 rajavartiomiestä.
Poliisi, tullihallitus ja rajavartiolaitos ovat antaneet keskenään yhtenevät hallinnolliset määräykset poliisin ja rajavartiolaitoksen, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen sekä tullilaitoksen
ja poliisin tehtävin yhteensovittamisesta. Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta (257/2001) annettiin 22.3.2001. Rajatarkastusten toimivaltuus on annettu poliisilain muutoksen (21/2001) yhteydessä poliisille ja tullilain muutoksen (241/2001) yhteydessä tulliviranomaisille. Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoimintaa koskeva asia ei anna enää aihetta jatkotoimenpiteisiin, joten lausuma ehdotetaan poistettavaksi tältä osin.
Ulkomaalaispolitiikka
Ulkomaalaislain uudistaminen
HE 50/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 19.2.1999 hallituksen käynnistävän mahdollisimman pian ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen siten, että voidaan säätää mahdollisimman selkeä,
johdonmukainen ja yksiselitteinen laki, jossa otetaan huomioon ulkomaalaisen oikeusturva sekä muun muassa erityisesti turvapaikkamenettelyn nopeuttaminen, turvapaikkamenettelyyn liittyvien väärinkäytösten estäminen, tehokkaat täytäntöönpanotoimenpiteet ja eduskunnan aseman vahvistaminen ulkomaalaispolitiikan seurannassa
ja tavoitteiden asettamisessa.
Ulkomaalaislain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä luovutti mietintönsä sisäasiainministerille 1.11.2001. Lausunnot mietinnöstä saadaan vuoden 2002 alussa ja hallituksen
esitys annettaneen vuoden 2002 aikana. Uusi lainsäädäntö on tarkoitus saattaa voimaan
vuonna 2003.
Poliisin voimavarat
Liikennevalvonta
HE 74/1998 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 12.2.1999, että päiväsakko- ja rikesakkojärjestelmän muuttamisesta johtuva poliisin voimavarojen vapautuminen käytetään liikennevalvonnan tehostamiseen.
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Poliisi on asettanut liikennevalvonnalle valvontakontaktien lisäämiseen tähtääviä määrällisiä, mitattavissa olevia tavoitteita vuosille 2000 ja 2001. Vuonna 2000 dokumentoitujen liikennevalvontakontaktien määrä on ennakkotietojen mukaan pääsääntöisesti noussut lukuunottamatta Helsinkiä, jossa kontaktien määrä jää alle tavoitellun tason.
Päiväsakko- ja rikesakkojärjestelmän muuttamisesta johtuvalla poliisin poliisin voimavarojen vapautumisella ei ole ollut mainittavaa vaikutusta liikennevalvonnan tehostamiseen ja
valvontakontaktien määrän lisääntymiseen, sillä vapautunut aika on ollut siksi lyhyt. Asia ei
anna aihetta toimenpiteisiin ja edellä mainitusta syystä lausuma voidaan poistaa.
Pelastustoimilain soveltaminen
HE 76/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 26.1.1999 hallituksen tarkkaan seuraavan pelastustoimilain soveltamista ja toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan edellyttämiin tarpeellisiin lainvalmistelu- ja muihin toimenpiteisiin.
Pelastustoimilakiin (561/1999) on sen soveltamista ja toimivuutta koskevan seurannan perusteella tehty lain voimaan tulon jälkeen useampia muutoksia. Muutokset liittyvät puolustusvoimien osallistumiseen pelastustoimintaan, poikkeusolojen toimivaltuuksien määrittelyyn, nuohoojien kelpoisuuteen, hätäkeskusuudistukseen sekä hätäkeskusten tietojensaantiin
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2001 lain pelastustoimen alueiden muodostamisesta
(1214/2001). Lain tarkoituksena on tehostaa pelastustoimen voimavarojen käyttöä sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Valtioneuvoston määräämiin pelastustoimen alueisiin kuuluvien kuntien on tuotettava pelastustoimilaissa tarkoitetut kunnan pelastustoimen
palvelut yhteistoiminnassa vuoden 2004 alusta lukien. Uudistukseen liittyen on kertomusvuonna käynnistetty pelastustoimilain tarkistaminen vastaamaan uutta pelastustoimen järjestelmää. Säädösvalmistelutyössä pyritään järjestelmämuutoksesta johtuvien säädösmuutosten
lisäksi valmistelemaan muitakin pelastustoimen järjestelmää parantavia ja tehostavia uudistuksia.
Julkisen vallan käyttö, Ruotsin ja Suomen kuntien yhteistyö
HE 191/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 17.2.1999 hallituksen selvittävän mahdollisimman pian mahdollisuudet perusteellisen valmistelun jälkeen järjestää määritellyissä tehtävissä julkisen
vallan käytön salliva Ruotsin ja Suomen kuntien välinen yhteistyö joko Ruotsin ja
Suomen valtioiden välisen sopimuksen tai erillisen lainsäädännön pohjalta.
Sisäasiainministeriö asetti 20.4.2001 valmisteluryhmän selvittämään oikeudelliset edellytykset Suomen ja Ruotsin kuntien valtakunnan rajat ylittävän yhteistyön syventämiseksi sekä tekemään selvityksen pohjalta asiaa koskevat ehdotukset. Selvityksessä tulee muun muassa tutkia oikeudelliset edellytykset Suomen ja Ruotsin kuntien välisen yhteisen julkisoikeudellisen yhteistyöelimen aikaansaamiselle. Työssä tulee tarkastella eri yhteistyömuotoja.
Yhteistyömuodon tulisi olla käytettävissä myös Suomen kuntien yhteistyössä muiden maiden kuntien kanssa. Selvitystä tehdään yhteistyössä Ruotsissa vastaavaa selvitystä tekemään
asetetun selvitysmiehen kanssa. Molempien maiden raporttien on määrä valmistua
31.5.2002 mennessä.
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Sähköinen henkilökortti, käyttö
HE 192/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 10.2.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että mahdollisuuksien
mukaan kaikissa valtion viranomaisissa ja toiminnoissa voidaan käyttää yhtä yhteistä
sähköistä henkilökorttia ja että sama kortti on mahdollisimman pitkälle käytettävissä
myös kuntahallinnossa.
Henkilökorttia ja sähköistä henkilökorttia koskeva henkilökorttilaki (829/1999) sekä Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluja koskeva lainsäädäntö (laki väestötietolain muuttamisesta 527/1999, laki väestötietolain 23 §:n muuttamisesta 830/1999 ja laki rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta 528/1999) tulivat voimaan 1.12.1999.
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999) tuli voimaan 1.1.2000. Laissa säädetään muun muassa sähköiseen tunnistamiseen liittyvistä keskeisistä vaatimuksista. Lain 33
§:n mukaan sähköisessä asioinnissa hyväksytään aina sähköisessä henkilökortissa oleva
henkilökorttilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu varmenne. Sähköistä asiointia koskevan
yleislain mukaan asia voidaan siten aina saattaa hallinnossa vireille, allekirjoittaa ja antaa
tiedoksi Väestörekisterikeskuksen sähköiseen henkilökorttiin myöntämällä varmenteella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta
annettu laki (811/2000) tuli voimaan 1.10.2000. Määräaikaisessa, 31.12.2003 saakka voimassa olevassa ja alueellisesti rajatussa kokeilussa käytetään erillistä sosiaaliturvakorttia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin. Sosiaaliturvakortissa käytetään Väestörekisterikeskuksen myöntämää varmennetta. Eduskuntakäsittelyssä on pidetty tarpeellisena,
että kokeilun aikana selvitetään asianmukaisesti, miten sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä
muuhun sosiaaliturvaan liittyvät tieto- ja käyttötarpeet voidaan hoitaa valtion yleisen henkilökortin avulla niin, että hallinnossa toteutuu eduskunnan väestötietolain ja rekisterihallintolain muutosten hyväksymisen yhteydessä edellyttämä yhden kortin periaate.
Sähköisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämisestä on neuvoteltu sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen
kesken ja asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 9.10.2001. Sisäasiainministeriössä on
valmisteilla yhden kortin periaatteen toteuttamiseksi väestötietolakiin ja henkilökorttilakiin
tehtäviä muutoksia koskeva hallituksen esitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2002. Tämän lisäksi tarvitaan eräitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon
saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annettuun lakiin (811/2000) sekä mahdollisesti sairausvakuutuslakiin (364/1963) ja –asetukseen (473/1963).
Sähköinen asiointi, varmen teet
HE 18/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 18.6.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että sähköistä asiointia
koskevaa lainsäädäntöä edelleen kehitettäessä siinä varmistetaan, että Väestörekisterikeskuksen kansalaisille sekä valtion tai kunnan viranomaisille sähköiseen henkilökorttiin myöntämällä varmenteella asia voidaan aina saattaa hallinnossa vireille, allekirjoittaa ja antaa tiedoksi, sekä siitä, että ennen kuin muiden kuin Väestörekisterikeskuksen myöntämillä varmenteilla voidaan asioida hallinnossa, on yhtenäisessä hallintomenettelyssä selvitettävä, että nämä varmenteet täyttävät laissa säädettävät edellytykset.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että väestötietolain ja rekisterihallintolain muutosten yhteydessä 10 päivänä helmikuuta 1999 eduskunnan hyväksymän
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yhtä yhteistä sähköistä henkilökorttia koskevan lausuman mukaisesti sähköistä asiointia ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitetään edelleen niin, että henkilökorttilain mukaista valtion yleistä henkilökorttia voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä muun sosiaaliturvan sähköisessä asioinnissa.

Henkilökorttia ja sähköistä henkilökorttia koskeva henkilökorttilaki (829/1999) sekä Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluja koskeva lainsäädäntö (laki väestötietolain muuttamisesta 527/1999, laki väestötietolain 23 §:n muuttamisesta 8301/1999) ja laki rekisterihallintolain muuttamisesta 830/1999 ja laki rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta
(528/1999) tulivat voimaan 1.12.1999.
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999) tuli voimaan 1.1.2000. Laissa säädetään muun muassa sähköiseen tunnistamiseen liittyvistä keskeisistä vaatimuksista. Lain 33
§:n mukaan sähköisessä asioinnissa hyväksytään aina sähköisessä henkilökortissa oleva
henkilökorttilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu varmenne. Sähköistä asiointia koskevan
yleislain mukaan asia voidaan siten aina saattaa hallinnossa vireille, allekirjoittaa ja antaa
tiedoksi Väestörekisterikeskuksen sähköiseen henkilökorttiin myöntämällä varmenteella.
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu hallituksen esitys laiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 197/2001 vp) on annettu eduskunnalle 26.10.2001. Lailla pannaan täytäntöön sähköisiä allekirjoituksia koskevista
yhteisön puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (1999/93/EY).
Laissa säädetään sähköisestä allekirjoituksesta ja sen oikeusvaikutuksista, sähköisiin allekirjoituksiin liittyvien varmenteiden tarjonnasta, varmentajien velvollisuuksista ja vastuista sekä varmentamistoiminnan viranomaisvalvonnasta. Laki aiheuttaa muutostarpeita myös sähköisestä asioinnista hallinnossa annettuun lakiin sekä väestötietolakiin.
Oikeusministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2002 alussa.
Lailla on tarkoitus kumota sähköisestä asioinnista hallinnossa annettu laki (1318/1999). Uudessa laissa ei enää säädettäisi varmentamistoiminnasta, vaan tätä koskeva sääntely sisältyisi
liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltuun lakiin sähköisistä allekirjoituksista.
Sisäasiainministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2002. Väestötietolain muutoksessa otetaan huomioon edellä mainitut ehdotukset laiksi sähköisistä allekirjoituksista ja
laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Kumottavan sähköisestä hallinnosta
annetun lain 33 §:ää vastaava säännös on tarkoitus ottaa väestötietolakiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta
annettu laki (811/2000) tuli voimaan 1.10.2000. Määräaikaisessa, 31.12.2003 saakka voimassa olevassa ja alueellisesti rajatussa kokeilussa käytetään erillistä sosiaaliturvakorttia
sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin niin hallintoasioiden käsittelyssä Sosiaaliturvakortissa käytetään Väestörekisterikeskuksen myöntämää varmennetta. Eduskuntakäsittelyssä on pidetty tarpeellisena, että kokeilun aikana selvitetään asianmukaisesti, miten
sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä muuhun sosiaaliturvaan liittyvät tieto- ja käyttötarpeet
voidaan hoitaa valtion yleisen henkilökortin avulla niin, että hallinnossa toteutuu eduskunnan väestötietolain ja rekisterihallintolain muutosten hyväksymisen yhteydessä edellyttämä
yhden kortin periaate.
Sähköisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämisestä on neuvoteltu sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen
kesken ja asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 9.10.2001. Sisäasiainministeriössä on
valmisteilla yhden kortin periaatteen toteuttamiseksi väestötietolakiin ja henkilökorttilakiin
tehtäviä muutoksia koskeva hallituksen esitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätis-
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tuntokaudella 2002. Tämän lisäksi tarvitaan eräitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon
saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annettuun lakiin (811/2000) sekä mahdollisesti sairausvakuutuslakiin (364/1963) ja –asetukseen (473/1963).
Peitetoiminta ja valeosto
HE 34/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 29.11.2000 hallituksen huolehtivan siitä, että tarkkaan seurataan
peitetoiminnan ja valeoston käyttöä poliisin toiminnassa, ja siitä, että peitetoiminnasta
vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle annettava kertomus sisältää oikeusasiamiehen suorittaman valvonnan kannalta riittävät tiedot, sekä siitä, että lisäksi selvitetään,
mikä merkitys telepakkokeinoilla, teknisellä valvonnalla ja teknisellä tarkkailulla on
rikosten torjunnassa ja tutkinnassa.
Valeosto- ja peitetoimintaan koulutettavat poliisimiehet valittu ja ensimmäinen koulutusjakso toteutettu. Sisäasiainministeriö on 27.11.2001 asettanut toiminnan ohjausryhmän, joka
osaltaan tulee huolehtimaan toiminnan seurannasta ja valmistelee sitä koskevaa eduskunnan
oikeusasiamiehelle laadittavaa raporttia. Toiminnan valvonnan laadun takaamiseksi keskusrikospoliisin palvelukseen on palkattu juristi, jonka ensisijaisena tehtävänä on valeoston ja
peitetoiminnan sekä myös teknisen tiedonhankinnan oikeudellisten kysymysten selvittäminen ja lainmukaisuuden valvonta.
Kuntien rahoitusasema
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 26.97 kohdalla, että hallitus tarkoin seuraa palvelujen saatavuutta ja kuntien rahoituksen rahoituksen riittävyyttä, kehittää kuntien keskinäisen vertailun ja tulopohjan vahvistamisen työvälineeksi yleisesti uskottavia tunnuslukuja sekä analysointi- ja
ennakointimalleja.
Sisäasiainministeriö seuraa jatkuvasti kuntien talouden kehitystä sekä koko maan tasolla, että kunnittain tilinpäätösten yhteenvetojen perusteella. Tilinpäätöksistä lasketaan keskeiset
kuntien rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut. Kuntien talouden
tulevaa kehitystä arvioidaan ennustemallilla, joka kuvaa muiden tunnuslukujen ohella kuntakohtaisesti vuosikatteen riittävyyttä nettoinvestointien rahoittamiseen.
Kunnallistalous
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
3) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 26.97 kohdalla, että kunnallistaloutta selvittämään asetettavan selvitysmiehen
toimeksianto määritellään niin laajaksi, että se kattaa kuntien koko valtionosuusjärjestelmän tarkistamisen ja useiden, samanaikaisesti kuntien talouteen vaikuttavien tekijöiden, kuten yhteisöveromuutosten arvioinnin sekä ehdotukset kuntakohtaisten erojen lieventämiseksi rahoituksen riittävyydessä.
Sisäasiainministeriö kutsui 10.12.1999 valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarisen selvitysmieheksi tutkimaan kuntien tehtäviä, rahoitusasemaa sekä kuntien ja valtion välisiä rahoitussuhteita. Selvitysmies antoi ehdotuksensa tammikuussa 2001. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 15.5.2001 valtionosuusjärjestelmään tehtävistä muutoksista, jotka koskivat kuntien verotulojen perusteella valtionosuuksiin tehtävän tasausvähennyksen enimmäismäärän
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poistamista, kuntien yleisen valtionosuuden saaristo- ja syrjäisyyslisän korottamista, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäämistä sekä arvonlisäveron ja yhteisöveron käsittelyä valtionosuusjärjestelmässä. Mainitut muutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta.
Muilta osin selvitysmiehen ehdotus päätettiin kytkeä osaksi myöhemmin tehtävää valtionosuusjärjestelmän valmistelutyötä.
Hätäkeskustoiminta
HE 87/1999
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1999, että pääkaupunkiseudun hätäkeskustoiminnan järjestämistapaa arvioidaan yhdistetystä hätäkeskusjärjestelmästä saatujen kokemusten perusteella eduskunnalle vuoden 2003 loppuun mennessä annettavalla selvityksellä.
Eduskunta edellytti, että hätäkeskusalueita määriteltäessä pääsääntöisesti noudatetaan
maakuntajakolakia (1159/1997), kuitenkin niin, että hätäkeskuksen toimialue voi tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa ulottua myös yli maakuntarajan ja että hätäkeskusten sijaintipaikkoja valittaessa tulee ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, erityisesti etäisyys-, kieli-, ja työllisyysnäkökohdat sekä toimitilojen asettamat erityistarpeet. Lisäksi eduskunta edellytti, että eduskunnalle annetaan selvitys aluejaon ja sijaintipaikkojen ratkaisuperusteista ennen päätöksentekoa.
Eduskunta edellytti, että selvitetään hätäkeskuksissa työskentelevän henkilöstön eläketurvan yhtenäistämismahdollisuudet uudistuksessa valtion hätäkeskusten palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläketurvaa heikentämättä.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että seurataan hätäpuheluja koskevien yksilöintitietojen maksuttomuudesta teleyrityksille aiheutuvia kustannuksia.
Eduskunta edellytti hallituksen tarkkaan seuraavan uudistuksen ja sen tavoitteiden toteutumista sekä uuden lainsäädännön soveltamista ja toimivuutta sekä antavan eduskunnalle uudistuskokonaisuutta koskevan seikkaperäisen selonteon viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä, missä arvioidaan muun ohella hätäkeskuspalvelujen saatavuutta, hätäkeskusten mahdollisuutta palvella sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä väestöä asianmukaisesti, tietojärjestelmien toimivuutta, henkilötietojen käsittelyä
koskevia kysymyksiä, henkilöstön ammattitaitoa erityisesti henkilötietojen käsittelyssä ja pääkaupunkiseudun erillisjärjestelmää.
Vastuu pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustoiminnasta siirtyy hätäkeskuslain (157/2000) mukaan vuosina 2001-2005 valtion hätäkeskuslaitokselle, joka aloitti
toimintansa vuoden 2001 alussa. Hätäkeskuslain soveltamisalan ulkopuolelle jääneen pääkaupunkiseudun hätäkeskustoiminnasta vastaavat edelleen erilliset poliisin hälytyskeskukset
ja pelastus- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustehtäviä hoitava kunnallinen hätäkeskus (Helsingin hätäkeskus). Hallituksen päättämän aluepoliittisen tavoiteohjelman mukaisesti maan tasapainoista kehitystä tuetaan sijoittamalla keskushallinnon yksiköitä maan eri
osiin. Kesäkuussa sisäasiainministeri teki päätöksen hätäkeskusyksikön sijoittamisesta Poriin vuoden 2003 alusta alkaen. Hätäkeskuslaitokselle asetettiin johtokunta ja valtakunnallinen yhteistyöryhmä. Ensimmäiset neljä valtion vakinaista hätäkeskusta aloitti toimintansa1.4.2001. Uusia valtion hätäkeskuksia perustetaan vuosittain 2-3 vuoden 2005 loppuun asti, jolloin uuden järjestelmän mukaisia hätäkeskuksia on yhteensä 13. Uusien hätäkeskusten
henkilöstön rekrytointi ja koulutus uusiutuvia tehtäviä varten käynnistettiin. Uudesta hätäkeskusjärjestelmästä ja toisaalta pääkaupunkiseudun erillisestä hätäkeskusjärjestelmästä kerätään tietoja, joiden perusteella voidaan Eduskunnalle antaa vuoden 2003 loppuun mennessä pääkaupunkiseudun hätäkeskustoiminnan järjestämistapaa koskeva selvitys.
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Hätäkeskusalueita määriteltäessä maakuntajakolakia noudatettiin siten, että hätäkeskusalueet muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Poikkeuksena on pääkaupunkiseutu
hätäkeskuslakiin perustuen. Hätäkeskusten sijaintipaikkoja valittaessa eduskunnan edellyttämät alueelliset erityispiirteet otettiin huomioon.
Sisäasiainministeriö antoi 11.4.2000 Eduskunnan hallintovaliokunnalle selvityksen aluejaon
ja sijaintipaikkojen ratkaisuperusteista. Hallintovaliokunta päätti 14.6.2000 ryhtymättä
enempiin toimenpiteisiin merkitä selvityksen saaduksi. Valtioneuvosto teki 21.6.2000 päätöksen hätäkeskusalueista ja sisäasiainministeriö antoi 29.6.2000 määräyksen hätäkeskusten
sijaintipaikoista.
Uuden hätäkeskusjärjestelmän mukaisiin valtion ylläpitämiin hätäkeskuksiin siirtyy henkilöstöä poliisin hälytyskeskuksista ja kuntien ylläpitämistä hätäkeskuksista. Hätäkeskuslaissa
on siirtyvän henkilöstön osalta säännökset oikeudesta kunnallisen eläkejärjestelmän mukaiseen alempaan eläkeikään sekä toisaalta säännökset siirtyvien poliisimiesten oikeudesta
alempaan eläkeikään. Poliisimiehen eroamisiästä on säädetty poliisin hallinnosta annetussa
asetuksessa (158/1996). Eroamisiän (pääsääntöisesti 60 vuotta) täyttänyt poliisimies on oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. Muulla hätäkeskushenkilöstöllä on yleinen eläkeikä (65 vuotta). Sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö ovat selvittäneet yhteistyössä asiakokonaisuutta ja sitä koskeva selvitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2001.
Hätäkeskuslaki, johon hätäpuheluja koskevien yksilöintitietojen maksuttomuussääntö sisältyy, on tullut voimaan 1.1.2001. Hätäpuhelujen yksilöintitietojen maksuttomuudesta teleyrityksille aiheutuvia kustannuksia ja niiden säädösperusteita ja selvitetty liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, jonka loppuraportti valmistui vuoden 2001 lopussa.
Uudesta hätäkeskusjärjestelmästä kerätään tietoja, joiden perusteella voidaan Eduskunnalle
antaa viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä uudistuskokonaisuutta koskeva seikkaperäinen selonteko.
Rakennerahasto -osuuden myöntäminen
Alueiden kehittäminen, lain uudistaminen
HE 140/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamiseksi siten, että maakuntien liitoille annetaan toimivalta myöntää rakennerahasto-osuus hankkeisiin, joiden kansallinen julkinen rahoitus tulisi kokonaan tai pääosin kunnilta.
Eduskunta edellytti hallituksen tarkkaan seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä uuden lainsäädännön soveltamista, toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä antavan eduskunnalle uudistuskokonaisuutta koskevan seikkaperäisen selonteon vuoden
2003 loppuun mennessä.
Maakuntien liitoille on annettu toimivaltaa myöntää EU-osuus hankkeisiin, joiden kansallinen julkinen rahoitusosuus tulee kokonaan kunnilta 1.7.2001 lukien (alueiden kehittämisestä
annetun lain muutos 29.6.2001/574).
Sisäasiainministeriö käynnisti aluekehityslain uudistamisen vuonna 2001. Aluekehityslain
muuttaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Kevätistuntokaudella 2001 annettiin eduskunnalle aluekehityslain tekninen muutosesitys, jolla mahdollistettiin Interreg III –ohjelmien toteutuksen käynnistys. Lainmuutos tuli voimaan 1.7.2001. Laajempi aluekehityslain muutos annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2002.
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Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista tuli voimaan 1.1.2000. Laissa
säädetään mm. rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista keskushallinnossa ja aluehallinnossa, maakunnan yhteistyöryhmän asemasta ja tehtävistä sekä valvonnasta ja tarkastuksesta. Laki koskee tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmia. Syysistuntokaudella 2000 eduskunnalle annettiin
esitys lisäämällä siihen yhteisöaloitteiden hallintoa ja tarkastusoikeuksia, hallintokomiteoiden asemaa ja tehtäviä sekä rakennerahasto-ohjelmien hallinto- ja maksuviranomaistehtäviä
koskevaa sääntelyä. Uudistus tuli voimaan 1.1.2001. Asetus rakennerahastojen kansallisesta
hallinnoinnista tuli voimaan 1.1.2000 eikä siihen tehty muutoksia po. lainmuutoksen yhteydessä.
Kihlakuntauudistus
VNS 1/1999
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 14.3.2000 hallituksen huolehtivan uudistuksen tarkasta seurannasta sekä antavan eduskunnalle vuoden 2005 loppuun mennessä selonteon kihlakuntauudistuksen toimeenpanon edistymisestä ottaen huomioon muun ohella eri toimialojen palvelujen riittävän ja tasapuolisen saatavuuden turvaaminen maan eri osissa, erityisesti poliisi-, ulosotto- ja syyttäjätehtävien järjestäminen ja hoitaminen kihlakunnittain, toimenpiteet eri toimialojen resurssitarpeiden johdosta, kihlakuntajaon säilyttäminen paikallisen luonteensa mukaisesti ja läheisyysperiaatetta noudattaen riittävän
tiheänä, eri toimialojen yhteistoiminnan laatu ja laajuus, palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä suomen, että ruotsin kielellä, toimenpiteet viranomaisten yhteispalvelun syventämiseksi ja laajentamiseksi, toimenpiteet kihlakuntien hallinto- ja tukipalvelujen hoitamiseksi yhteisesti ja yhteisen henkilöstön aseman vakiinnuttamiseksi sekä yhteisten tehtävien laajentamiseksi, toimenpiteet yhteisen määrärahan käyttöalan
laajentamiseksi ja yhteiseen määrärahaan liittyvän ohjauksen yhteensovittamiseksi
osastojen omien määrärahojen ja niihin liittyvän ohjauksen kanssa, toimenpiteet kihlakuntahallinnon tietojärjestelmien kehittämiseksi yhteentoimiviksi ja yhteensopiviksi, toimenpiteet tulosohjauksen kehittämiseksi, toimenpiteet eri hallinnonalojen ja –
tasojen yhteistyön kehittämiseksi, sekä toimenpiteet kihlakunnanvirastojen johtamistoimintojen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi.
Kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä päätti 8.5.2000 kihlakuntahallinnon kehittämisen jatkotoimista. Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen
yhteispalvelun kehittämisestä 26.4.2001. Kihlakunnanvirastojen palvelutoimistojen ja –
pisteiden mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteinä on selvitetty lääneittäin. Kihlakuntajaon muutosesitys valmisteltiin, mutta sitä ei viety valtioneuvoston käsittelyyn. Yhteisen
henkilöstön yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita sekä luottamusmiestoimintaa koskevat sopimukset on allekirjoitettu. Tulosohjaus on uudistettu. Kihlakunnannimismiehille suunnattu
johtamiskoulutus on toteutettu lähes kokonaan.
Kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmälle on valmisteltu esitys yhteisten tehtävien yhtenäistämisestä ja laajentamisesta sekä yhteisen määrärahan käyttöalan laajentamisesta ja määrärahaan liittyvän ohjauksen kehittämisestä. Kihlakuntien sähköpostin käyttöä toimintasektoreiden välillä on kehitetty ja tehostettu toteuttamalla eräpohjainen sähköpostiosoitetietojen
vaihto oikeusministeriön Lotus Note- ja sisäasiainministeriön Teamware Toimisto - sähköpostijärjestelmien välillä. Muilta osin kehittämistoimenpiteet jatkuvat eduskunnan edellyttämän selonteon antamiseen asti.
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Arpajaisvalvonta
HE 197/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 26.10.2001 hallituksen huolehtivan siitä, että arpajaisten toimeenpanon yhteiskunnallisia vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että arpajaisten toimeenpanon valvonta muodostetaan organisaatioltaan yhtenäiseksi ja resursseiltaan riittäväksi sekä että samalla järjestetään valvontaorganisaation yhteyteen ainakin arpajaisten toimeenpanon tarkoituksenmukaisuuden arviointia suorittava esimerkiksi neuvottelukunta-tyyppinen elin, jonka tehtäväala olisi laajempi kuin nykyisen tavaraarpajaislautakunnan.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että seurataan uuden lainsäädännön
toimivuutta tavara-arpajaisten ja bingo-pelien osalta sekä muutoinkin yleishyödyllisten yhteisöjen, muun muassa urheiluseurojen, varainhankinnan kannalta ja ryhdytään
tarvittaessa seurannan edellyttämiin lainvalmistelutoimenpiteisiin.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että selvitetään erikseen sähköisissä
verkoissa harjoitettavan arpajaistoiminnan sekä kansallista että kansainvälistä, uutta
arpajaislainsäädäntöä täydentävää, sääntelytarvetta ja mahdollisuuksia.
Arpajaisvalvontaa varten perustetaan hallinnollisesti sisäasiainministeriön poliisiosaston yhteyteen arpajaisvalvontayksikkö. Yksikkö on tarkoitus sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle jonkin toisen poliisihallintoyksikön yhteyteen. Perustettavan yksikön yhteyteen perustetaan vuoden 2002 aikana arpajais-, rahankeräys- ja viihdelaiteasiain neuvottelukunta.
Neuvottelukunnassa olisivat edustettuina keskeiset poliittiset puolueet ja intressitahot. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida arpajaisten ja rahankeräysten toimeenpanon yleistä tarkoituksenmukaisuutta sekä seurata viihdelaitetoimintaa. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi
seurata myös uuden lainsäädännön toimivuutta, arvioida arpajais- ja rahankeräystoiminnan
kansallista ja kansainvälistä kehitystä, antaa sen toimialaan kuuluvia lausuntoja valvontayksikölle sekä tehdä tarpeellisia lainsäädännön muuttamista koskevia esityksiä. Neuvottelukunta voi asettaa työryhmiä.
Kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvalainsäädännön rakenne ja kirjoittami
tapa
HE 1/2000
Hallintovaliokunta

s-

Eduskunta edellytti 11.4.2000 hallituksen huolehtivan siitä, että kolmikantaisen valmistelun pohjalta annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian valtion virkamieslain
/750/1994) tapaan ja sen kirjoittamistapaa seuraten hallituksen esitys laiksi kunnallisen viranhaltijan asemasta, johon kootaan kattavasti säännökset kunnallisen viranhaltijan oikeusasemasta.
Sisäasiainministeriö on asettanut kolmikantaisen toimikunnan laatimaan ehdotuksen lainsäädännöksi kunnallisen viranhaltijan oikeusaseman järjestämisestä. Tavoitteena on, että
kunnallisen viranhaltijan oikeudellinen asema on järjestetty lainsäädännössä kootusti ja kattavasti ottaen huomioon perustuslain vaatimukset. Toimikunnan määräaika päättyy
30.4.2002.
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Ulkomaalaisviraston toiminta
HE 15/2000
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 20.6.2000 hallituksen huolehtivan siitä, että ulkomaalaisviraston
työtapoja kehitetään, palvelukykyä parannetaan ja virastolle turvataan asianmukaiset
henkilöstövoimavarat, jotta muun muassa käsittelyaikoja saadaan kauttaaltaan nopeutettua.
Ulkomaalaisvirastossa valmistui huhtikuussa 2001 julkaistu konsulttiselvitys, jossa tarkastellaan muun muassa viraston päätöksentekoprosesseja, ja työtapoja ja palvelukykyä. Prosessien kuvaamista ja kehittämistä on jatkettu omana projektinaan. Prosessien kehittäminen
on esillä myös vireillä olevissa ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain kokonaisuudistuksissa.
Ulkomaalaisviraston määrärahatasoa ja henkilöstömäärää on viime vuosina lisätty valtion
talousarviossa. Ulkomaalaisviraston nettomäärärahataso on vuodesta 1996 kaksinkertaistunut. Vastaavana aikana viraston palvelusten kysyntä on kasvanut n. 77 %. Asiamäärien jatkuvan kasvun johdosta on todennäköistä, että määrärahatarve kasvaa myös tulevaisuudessa.
Poliisitoimen määrärahat
HE 59/2000 ja 71/2000
Valtiovarainvaliokunta
2) Eduskunta edellytti 21.6.2000 luvun 26.75 kohdalla, että hallitus eri toimenpitein ja
luotettaviin määräraha-arvioihin pohjautuen huolehtii poliisin resursseista varsinaisten talousarvioiden yhteydessä.
Poliisitoimen määrärahat vuonna 2001 olivat lisätalousarviot mukaan lukien 3 052 miljoonaa markkaa. Tästä palkkojen ja palkkioiden osuus on noin 80 %. Jäljelle jäävästä osuudesta
pakollisten toimitilamenojen osuus on yli 5 %. Investointeihin ja käyttömenoihin jää siten
alle 15 % toimintavuoden määrärahasta. Rahoitustilanteesta johtuen poliisin yksiköt ovat
säästäneet voimakkaasti investoinneissa ja hankinnoissa talouden tasapainottamiseksi. Poliisin rahoitustilannetta arvioinut ministeriön asettama selvitysmies on raportissaan todennut,
että työkaluissa säästäminen ei ole todellista säästämistä vaan lähinnä menojen lykkäämistä.
Käytännössä tämä on kuitenkin ollut ainoa mahdollisuus, sillä ministeriö on edellyttänyt, että menojen sopeuttamiseen ei käytetä henkilöstöpoliittisia keinoja.
Vuosien 2001 ja 2002 määrärahatason vertailua vaikeuttaa poliisin lupapalvelujen nettobudjetointi sekä eräät budjetin rakenteelliset muutokset, kuten ruumiinavauskustannusten siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Lisäksi valtioneuvosto on vahvistanut toimintaohjelmia (esim. harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelma), joissa
toiminnalle asetetaan tavoitteita ilman lisärahoitusta. Tämä tarkoittaa rahoituksen uudelleen
kohdentamista poliisin toimintamenomomentin sisällä eli käytännössä edellä mainitun 15 %
kohdistamista näiden toimintaohjelmien tavoitteiden toteuttamiseen.
Sisäasiainministeriö on palkannut selvitysmiehen arvioimaan poliisin budjetointia ja rahoitusta sekä laatimaan talouden suunnittelua ja seurantaa tukevaa laskentamallia. Selvitysmiehen raportti valmistuu vuoden 2002 alussa.
Kihlakunnanvirastojen toimitilat
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
3) Luku 26.07. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että kihlakunnanvirastojen toimitiloissa olevat, myös terveydellisiä haittoja aiheuttavat puutteet ja muut toimitilatarpeet
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selvitetään pikaisesti siten, että korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä tarvittaessa
jo vuoden 2001 aikana.
Vuonna 2001 on käynnistetty toimitilojen uudistamishankkeet Raahen, Raision ja YläSavon kihlakunnanvirastojen osalta, koska menokehysten korjaus sen mahdollisti. Muiden
perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden käynnistäminen ei hyväksyttyjen menokehysten
puitteissa ollut mahdollista.
Kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä on priorisoinut ne toimitilahankkeet, joita pyritään
viemään eteenpäin kehys-kaudella 2003 – 2006. Näiden lisäksi pyritään ratkaisemaan myös
muita toimitiloihin liittyviä ongelmia käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Menokehyksiin vuosille 2003 – 2006 on esitetty korjauksia siten, että tulevalla kehyskaudella voitaisiin käynnistää Seinäjoen, Pietarsaaren ja Vantaan kihlakunnanvirastojen toimitilojen uudistaminen sekä Hyvinkään, Jämsän, Nurmeksen, Kemin, Haukiputaan, Limingan
kihlakunnanviraston, Liminga-Muhoksen palvelutoimiston ja Inari–Utsjoen kihlakunnanviraston tilojen perusparannus- ja ajanmukaistamistyöt.
Kartoituksen mukaan kihlakunnanvirastojen toimitiloissa on edelleen vakavia puuteita. Perusparannusta ja tilojen lisäystä tarvitaan useassa kihlakunnanvirastossa ja palvelutoimistossa samoin kuin kihlakunnanvirastojen poliisilaitosten pidätettyjen ja päihtyneenä säilöön
otettujen säilytystiloissa. Säilytystilojen osalta kartoitustyö on kesken, koska eräät lakihankkeet toteutuessaan aiheuttavat myös tilaratkaisuihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia.
Virastojen toimitilaturvallisuuden osalta kartoitustyö on käynnistymässä, jonka jälkeen kustannusten arviointi on mahdollista. Kaikkia tarpeita ei täten ole esitetty menokehykseen
2003 – 2006, koska kustannusten arviointi on vielä kesken.
Eduskunnan edellyttämiä kihlakunnanvirastojen toimitiloissa olevia puutteita korjaavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa vain mikäli sisäasiainministeriön vuosille 2003 – 2006 esittämä
menokehys hyväksytään.
Kunnallistalous
Selvitysmiehen raportti
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
4) Luku 26.97. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että kunnallistaloutta koskevan, kuluvan vuoden lopussa jätettävän selvitysmiehen raportin edellyttämät säännösmuutokset
saatetaan eduskunnan käsittelyyn jo vuoden 2001 aikana.
Selvitysmies antoi ehdotuksensa tammikuussa 2001. Talouspoliittinen ministerivaliokunta
päätti 15.5.2001 valtionosuusjärjestelmään tehtävistä muutoksista, jotka koskivat kuntien
verotulojen perusteella valtionosuuksiin tehtävän tasausvähennyksen enimmäismäärän poistamista, kuntien yleisen valtionosuuden saaristo- ja syrjäisyyslisän korottamista, sosiaali- ja
terveydenhuollon valtionosuuksien lisäämistä sekä arvonlisäveron ja yhteisöveron käsittelyä
valtionosuusjärjestelmässä. Mainitut muutokset tulivat voimaan vuoden 2002 alusta. Muilta
osin selvitysmiehen ehdotus päätettiin kytkeä osaksi myöhemmin tehtävää valtionosuusjärjestelmän valmistelutyötä.
Keskus -, alue- ja paikallishallinnon toimivuus ja kehittäminen
VNS 3/2000 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 30.5.2001 hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2005 loppuun mennessä kokonaisvaltainen selonteko maamme keskus-,

Sisäasiainministeriö  osa III

150

alue-, ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista ottaen huomioon
muun muassa Aluehallinto 2000 -uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja
keskushallinnon uudistaminen, hallinnon tehokkuus, palvelujen saatavuus ja laatu sekä lisäksi johtamisen kehittäminen, henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä muut työhön ja työyhteisöön liittyvät kysymykset.
Aluehallintoa on kehitetty eduskunnan valtioneuvoston selontekoon 3/2000 vp antaman vastauksen linjausten mukaisesti. Vuoden 2005 loppuun mennessä annettavan kokonaisvaltaisen selonteon valmistelu keskus-, alue-, ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista on aloitettu muun muassa tilaamalla kolmelta riippumattomalta tutkijalta vuoden
2002 syksyllä valmistuva aluehallinnon kokonaisuuden arviointi.
Väestöpoliittinen selonteko
TPA/2000 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Eduskunta ehdotti 17.5.2001, että hallitus sisällyttää väestöpoliittisen selonteon pitkän
aikavälin tulevaisuutta käsittelevään selontekoonsa vuonna 2001
Valtioneuvosto päätti 31.1.2002 merkitä eduskunnan kirjelmän pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Toimenpidealoitteen johdosta perustettiin asiaa valmisteleva työryhmä ja väestöpoliittinen
selonteko sisällytettiin tulevaisuuspoliittiseen selontekoon ”Tasapainoisen kehityksen Suomi
2015”, joka annettiin eduskunnalle 8.11.2001.
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Puolustusministeriö
Puolustusvoimien henkilöstön asema
Varusmieskoulutuksen menettävät varuskunnat
Selonteko 1/1997 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Hyväksyessään 30.5.1997 selonteon eduskunta edellytti, että puolustusvoimien henkilöstöä koskevat muutokset tehdään hallituksen selonteossa esitetyn mukaisesti luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen ja irtisanomisia välttäen. Päätökset siitä, mitä
toimintoja varusmieskoulutuksen menettäviin varuskuntiin jää ja millaisiin korvaaviin
toimenpiteisiin ryhdytään, on tehtävä viipymättä. Samalla selvitetään, miten yhteistyötä jatketaan puolustusvoimien ja sen eri yhteistyötahojen kesken.
Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisiin puolustusvoimien rauhanajan organisaatiotarkistuksiin liittyviä henkilöstövoimavarojen uudelleenkohdentamisia on jatkettu
ja ne on pyritty toteuttamaan luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen. Puolustusvoimien erikoissairaanhoidon ja vaatetuskorjaamotoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyen kertomusvuonna on kuitenkin jouduttu irtisanomaan noin 70 puolustusvoimien henkilöä, koska he eivät ole voineet perustellusta syystä siirtyä uuteen tehtävään toiselle paikkakunnalle.
Pääministerin 25.4.1997 asettaman turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon alueellisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koordinoivan työryhmän työ on toimeksiannon mukaisesti päättynyt 31.12.1999 tehtävän tultua suoritetuksi. Työryhmän puheenjohtajana toimi
valtiosihteeri Rauno Saari valtioneuvoston kansliasta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Puolustusvälineteollisuuden toimintaedellytykset
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
3) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 27.10.16 kohdalla, että puolustusmateriaalimäärärahat mitoitetaan siten, että ne turvaavat kotimaisen puolustustarviketeollisuudentoimintaedellytykset.
Lausuma ehdotetaan poistettavaksi. Eduskunta on hyväksynyt asiasta uudet lausumat
21.6.200 ja 28.11.2001, ja asiaa selostetaan seuraavissa kertomuksissa kyseisten lausumien
yhteydessä.
Puolustusvoimien toimintamenomääräraha
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
4) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 27.10.21 kohdalla, että selonteossa kaavailtu toimintamenojen lisäys tapahtuu vuonna 2000.
Vuoden 2000 varsinaisessa talousarviossa puolustusvoimien toimintamenot kasvoivat 426
milj. markalla verrattuna vuoden 1999 talousarvioon. Vuoden 2001 talousarviossa puolustusvoimien toimintamenoihin on myönnetty 365 milj. markkaa enemmän määrärahaa kuin
vuoden 2000 varsinaisessa talousarviossa. Puolustusmateriaalihankintoihin myönnettiin vastaavasti vuoden 2000 varsinaisessa talousarviossa 270 milj. markkaa enemmän kuin vuoden
1999 varsinaisessa talousarviossa, ja vuoden 2001 talousarviossa puolustusmateriaalihankin-
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tamäärärahat pienenivät 534 milj. markalla verrattuna vuoden 2000 varsinaiseen talousarvioon. Toimintamenomäärärahan suhteellinen osuus puolustusvoimien määrärahoista on siten
kasvanut huomattavasti viime vuosina.
Puolustusvoimien toimintamenoihin varsinaisessa talousarviossa myönnetty määräraha on
kasvanut vuodesta 1999 vuoteen 2001 yhteensä noin 791,5 milj. markalla. Tähän perustuen
voidaan katsoa, että eduskunnan edellyttämä toimintamenojen lisäys on tapahtunut, ja lausuma ehdotetaan poistettavaksi toimenpidekertomuksesta.
Ilmavoimien lentäjien sitoumusjärjestelmä
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
5) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 27.10.21 kohdalla, että ilmavoimiin luodaan sitoumusjärjestelmä, joka takaa riittävän lentäjien määrän
Ilmavoimien toimintaedellytysten varmistamiseksi puolustusministeriö, Pääesikunta sekä
Ilmavoimien esikunta ovat yhteistyössä ryhtyneet useisiin uudistustoimenpiteisiin, joilla on
pyritty varmistamaan riittävä lentäjämäärä ilmavoimille.
Ilmavoimien lentolisäjärjestelmän alunperin työnantajan yksipuolisin toimenpitein toteutetut
tarkistukset on kertomusvuonna sisällytetty virkaehtosopimukseen. Palkkauksellisten ratkaisujen ohella myös ohjaajien sitoumusjärjestelmää on uudistettu, jotta voitaisiin taata riittävä
lentäjien määrä ilmavoimissa. Uusien, vuonna 1999 Maanpuolustuskorkeakoulussa aloittaneiden kadettien osalta sitoumusjärjestelmää kehitettiin siten, että sitoumusaika pidentyi aiemmasta 10,5 vuodesta 13 vuoteen. Samalla uudistettiin sitoumuksen rikkomisesta maksettavan korvauksen määräytymisperusteet siten, että uudessa järjestelmässä korvaussumma
nousee portaittain lentokoulutuksen edistyessä ja on suurimmillaan 500 000 markkaa.
Ilmavoimien lentolisäjärjestelmän alunperin työnantajan yksipuolisin toimenpitein toteutetut
tarkistukset sisällytettiin aluksi virkaehtosopimukseen. Palkkauksellisten ratkaisujen ohella
myös ohjaajien sitoumusjärjestelmää uudistettiin.
Uusi sitoumusjärjestelmä koskee vain vuonna 1999 ohjaajakoulutuksen aloittaneita. Aiemmin palveluksensa aloittaneiden osalta sitoumusjärjestelmän kehittäminen on tapahtunut
palkkauksen tarkistusten yhteydessä siten, että vanhan 10,5 vuoden sitoumusajan päättyessä
ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta tehdä kolmen vuoden jatkositoumus. Sitoumuksen tehneille maksetaan sitoumuskorvauksena 40 000 markkaa vuodessa kolmen vuoden ajan. Mikäli asianomainen eroaa palveluksesta ennen sitoumusajan päättymistä, hänen on maksettava sitoumuskorvauksena 156 000 markkaa. Kolmen vuoden jatkositoumuksen päätyttyä ohjaajilla on mahdollisuus uusia kolmen vuoden jaksoissa vastaavilla etuuksilla eläkkeelle
siirtymiseen asti.
Uusi sitoumusjärjestelmä koski vain vuonna 1999 ohjaajakoulutuksen aloittaneita. Aiemmin
palveluksensa aloittaneiden osalta sitoumusjärjestelmän kehittäminen tapahtui palkkauksen
tarkistusten yhteydessä
Siviili-ilmailun koulutusjärjestelmää sekä siviili- ja sotilasilmailun yhteistyömahdollisuuksia selvittäneen työryhmän työn pohjalta on tehty päätös ilmailuoppilaitoksen perustamisesta, jota opetusministeriö on valmistellut. Oppilaitoksen perustaminen edesauttaisi osaltaan
myös ilmavoimien ohjaajatilannetta.
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Siviili-ilmailun suhdannevaihteluista johtuen lentäjien hallitsematon siirtyminen ilmavoimista lentoyhtiöihin on kertomusvuonna pysähtynyt ja tilanne ilmavoimien kannalta on tyydyttävä.
Eduskunta on hyväksyessään puolustusvoimista annetun lain muutoksen (452/2001) uudistanut puolustusvoimien sitoumusjärjestelmän perusteita siten, että myös lentäjien sitoumusjärjestelmä sanktioineen perustuu puolustusvoimista annetun lain 10 b §:ään. Sitoumusjärjestelmää on selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Uudistus otetaan käyttöön vuonna 2002.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Aluevalvontalain täytäntöönpano
HE 38/2000
Puolustusvaliokunta
Eduskunta edellytti 21.6.2000, että hallitus seuraa aluevalvontalain ja erityisesti siinä
säädetyn lupamenettelyn toteutumista ja antaa tarvittaessa esitykset korjaaviksi toimenpiteiksi eduskunnalle viipymättä.
Aluevalvontalain kokonaisuudistusta merkinnyt aluevalvontalaki (755/2000) tuli voimaan
vuoden 2001 alusta. Aluevalvontalaki sisältää keskeiset säännökset Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta. Aluevalvontalaissa säädetään aluevalvontaviranomaisista ja niiden toimivallasta sekä vieraan valtion sotilaan ja sotilasajoneuvon, valtionaluksen ja valtionilma-aluksen maahantulosta, merenpohjan tutkimisesta ja kartoittamisesta, maaperän tutkimisesta, ilmakuvauksesta sekä suoja-alueista ja niillä noudatettavista
erityisrajoituksista.
Uudistuksen tärkein muutos oli kaikkien keskeisten säännösten nostaminen lain tasolle.
Keskeinen sisältöä koskeva muutos oli se, että säännökset tutkimustoiminnan luvanvaraisuudesta sekä suoja-aleilla noudatettavista erityisrajoituksista ulotettiin koskemaan kaikkia
Suomessa olevia, toisin sanoen myös Suomen kansalaisia. Säännöksiä, jotka koskevat aluevalvonnan käytännön toimeenpanoa tai aluevalvontaviranomaisia ja niiden toimivaltuuksia
ja vakiintuneita yhteistoiminnan muotoja, uudella lailla ei asiallisesti muutettu.
Aluevalvontalain täytäntöön panemiseksi annettiin valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta
(971/2000). Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa aluevalvontalaissa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelemisestä. Valtioneuvoston asetuksella suoja-alueista (1125/2000)
Suomen aluevesille perustettiin 19 suoja-aluetta.
Koska jo uuden lain säätämisvaiheessa oli nähtävissä, että muutokset tulisivat käytännössä
vaikuttamaan erityisesti laitesukellusta ja ammattimaista kalastusta Suomenlahden ja Saaristomeren alueella harjoittaviin, puolustusvoimat järjesti näille ryhmille tiedotustilaisuuksia
valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Niissä selvitettiin erityisesti lupasäännöstön tarkoitusta ja lupamenettelyyn liittyviä käytännön seikkoja. Merivoimat on lisäksi julkaissut tietoa
suoja-alueista painettuna oppaana sekä internetissä.
Lupahakemuksia, jotka koskevat toimenpiteitä suoja-alueilla on vuoden aikana käsitelty
noin 250. Hakemuksista noin 80 prosenttia on koskenut laitesukellusta. Myönnettyjen sukelluslupien piiriin kuuluu noin 7000 henkilöä, mikä johtuu siitä, että valtaosa luvista on
myönnetty yhteisöille. Muut lupaa edellyttävät toimenpiteet ovat kalastaminen pohjaan
kiinnitettävillä tai pohjaa laahaavilla pyydyksillä, ankkuroiminen erikseen merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huvialuksella sekä eräissä tapauksissa liikkuminen
puolustusvoimien käytössä olevan kohteen läheisyydessä. Noin kaksi kolmasosaa luvista on
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myönnetty määräajaksi eli käytännössä kalenterivuodeksi. Vain yksi prosentti hakemuksista
on hylätty kokonaan.
Merenpohjan tutkimusta koskevia lupa-asioita on käsitelty noin 20 ja ilmakuvausta koskevia
kymmenkunta. Kaikki hakemukset on voitu hyväksyä, tarvittaessa aluevalvontalaissa säädetyin lupamääräyksin rajattuina.
Uudistuksen tavoitteena oli korjata erityisesti aiemman sääntelyn säädöstasoa koskevat
puutteet. Samalla tehtiin muutoksia, jotka aiheutuivat perusoikeusuudistuksesta, muista lainsäädännön muutoksista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Yleisenä arviona
voidaan todeta, että uusi aluevalvontalaki on antanut asianmukaisen perustan aluevalvonnan
toimeenpanolle. Toimeenpano on onnistunut hyvin myös lupamenettelyjen osalta niin kansalaisten kuin viranomaistenkin näkökannalta katsoen.
Puolustustarviketeollisuus
HE 59/2000 ja 71/2000
Valtiovarainvaliokunta
3) Eduskunta edellytti 21.6.2000 momentin 27.10.16 kohdalla, että hallitus tulevissa
talousarvioissa huolehtii kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytyksistä ja työllisyydestä
Vuoden 2001 osalta kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä on pyritty turvaamaan siten, että puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjä määrärahoja on kohdennettu uudelleen ja hyödynnetty kansainvälisen yhteistyön antamia mahdollisuuksia.
Hallitus on antanut pääluokkia koskevan ohjeellisen kehyksen vuoteen 2004 asti. Vuonna
1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa toimenpiteitä ja menolinjauksia on
tehty vuoteen 2008. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon tarkistuksen yhteydessä
arvioidaan edellisen selonteon toteutuminen ja puolustusmenojen lähivuosien menojen linjaus.
Vuonna 2001 tarkistetussa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa
todetaan, että puolustusvoimat voi kattaa kehittämisohjelmiensa hankkeiden rahoituksella
vain osan puolustusmateriaaliteollisuutemme tuotantokapasiteetin ylläpidon vaatimasta tavara- ja palvelutuotannosta. Puolustusvoimien hankintojen merkittävä kotimaisuusasteen
nostaminen edellyttää, että puolustusmateriaaliteollisuus edelleen kehittää osaamistaan kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Selonteossa on määritelty ne Suomen puolustuksen kannalta keskeiset osaamisalueet, jotka kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tulee hallita.
Vuonna 2001 on kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä pyritty turvaamaan siten, että puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjä määrärahoja on kohdennettu uudelleen ja luotu mahdollisuuksia kotimaista puolustusmateriaaliteollisuutta hyödyttävälle kansainväliselle yhteistyölle.
Eduskunta on myöntänyt vuoden 2001 kolmannessa lisätalousarviossa 100 milj. markkaa
kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtäviin puolustusvoimien hankintoihin. Eduskunta edellytti tässä yhteydessä, että hallitus laatii pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman ruuti- ja ammustarviketuotannon turvaamiseksi Suomessa. Eduskunnan edellyttämän kehittämissuunnitelman
valmistelu on aloitettu.
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Turvallisuus - ja puolustuspoliittinen selonteko
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
5) Pääluokka 27. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että hallitus valmistelee vuoden
1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon tarkistuksen linjaukset keväällä
2001 siten, että ne perustuvat realistiselle ja kansallisen puolustuskyvyn turvaavalle
määrärahatasolle vuodesta 2002 lähtien.
Vuoden 2001 selonteon valmistelu käynnistettiin valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä 31.3.2000. Valiokuntaa informoitiin joulukuussa 2000 puolustusministeriön hallinnonalalla tehdyn selvitystyön pohjalta siitä, mitä vaikutuksia erisuuruisilla määrärahatasoilla on kansalliseen puolustuskykyyn ja puolustuksen järjestelyihin. Selontekoon sisällytettäviä kokonaismaanpuolustukseen liittyviä, tulevan toiminnan ja kehittämisen sekä määrärahatason linjauksia on tarkoitus tehdä tammi - maaliskuussa 2001
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka”
13.6.2001. Selonteko sisältää linjaukset ja puolustushallinnon määrärahatarpeen vuosina
2002 – 2008. Vuoden 2002 talousarviossa puolustushallinnon määrärahat ovat selonteon
mukaiset. Eduskunta käsitteli selonteon 19.12.2001 mennessä.
Puolustusvoimien päällystön koulutusuudistus
HE 18/2001 vp
Puolustusvaliokunta
Eduskunta edellytti 15.5.2001, että hallitus antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen
päällystön koulutusuudistuksen toteutumisesta ja erityisesti sen vaikutuksista pätevän
henkilöstön saatavuuteen siinä vaiheessa, kun uudesta järjestelmästä on saatu riittävästi kokemuksia.
Valtioneuvosto päätti 31.5.2001 ryhtyä lausuman aiheuttamiin toimenpiteisiin.
Ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden kehittäminen
HE 78/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
Momentti 27.10.16
Eduskunta edellytti 20.6.2001, että hallitus esittää pikaisesti tarvittavat lisämäärärahat
kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon jatkamiseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.
Vuonna 2001 on kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä pyritty turvaamaan siten, että puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjä määrärahoja on kohdennettu uudelleen ja luotu mahdollisuuksia kotimaista puolustusmateriaaliteollisuutta hyödyttävälle kansainväliselle yhteistyölle.
Eduskunta on myöntänyt vuoden 2001 kolmannessa lisätalousarviossa 100 milj. markkaa
kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtäviin puolustusvoimien hankintoihin. Eduskunta edellytti tässä yhteydessä, että hallitus laatii pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman ruuti- ja ammustarviketuotannon turvaamiseksi Suomessa. Eduskunnan edellyttämän kehittämissuunnitelman
valmistelu on jo aloitettu.
Vuonna 2001 tarkistetussa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa
todetaan, että sodan ajan edellyttämää ruuti- ja ammustuotantoa ei kyetä enää ylläpitämään
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käytettävissä olevalla puolustushallinnon rahoituksella. Ruuti- ja ammustuotannon kokonaisuutta ja tietotaidon sekä tuotannon ylläpitoa tulee tarkastella osana kotimaista teollisuusstrategiaa ja huoltovarmuutta. Kaikissa tapauksissa tulevaisuudessa tarvitaan ruuti- ja ammustuotannon sekä eri tuotantomenetelmien osaamista kotimaassa. Tätä voidaan ylläpitää
esimerkiksi teollisuuden, tutkimuslaitosten ja puolustushallinnon yhteisesti ylläpitämissä
osaamiskeskuksissa.
Ruuti- ja ampumatarviketeol lisuuden turvaaminen Suomessa
HE 177/2001vp, HE 204/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Momentti 27.10.16
Eduskunta edellytti 28.11.2001, että hallitus laatii pikaisesti pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman ruuti- ja ammustarviketuotannon turvaamiseksi Suomessa.
Vuonna 2001 on kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä pyritty turvaamaan siten, että puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyjä määrärahoja on kohdennettu uudelleen ja luotu mahdollisuuksia kotimaista puolustusmateriaaliteollisuutta hyödyttävälle kansainväliselle yhteistyölle.
Eduskunta on myöntänyt vuoden 2001 kolmannessa lisätalousarviossa 100 milj. markkaa
kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtäviin puolustusvoimien hankintoihin. Eduskunta edellytti tässä yhteydessä, että hallitus laatii pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelman ruuti- ja ammustarviketuotannon turvaamiseksi Suomessa. Eduskunnan edellyttämän kehittämissuunnitelman
valmistelu on jo aloitettu.
Vuonna 2001 tarkistetussa valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa
todetaan, että sodan ajan edellyttämää ruuti- ja ammustuotantoa ei kyetä enää ylläpitämään
käytettävissä olevalla puolustushallinnon rahoituksella. Ruuti- ja ammustuotannon kokonaisuutta ja tietotaidon sekä tuotannon ylläpitoa tulee tarkastella osana kotimaista teollisuusstrategiaa ja huoltovarmuutta. Kaikissa tapauksissa tulevaisuudessa tarvitaan ruuti- ja ammustuotannon sekä eri tuotantomenetelmien osaamista kotimaassa. Tätä voidaan ylläpitää
esimerkiksi teollisuuden, tutkimuslaitosten ja puolustushallinnon yhteisesti ylläpitämissä
osaamiskeskuksissa.
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Valtiovarainministeriö
Vammaisten henkilöiden autoveron huojentaminen
HE 42/1993 vp.
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 22.6.1993 hallituksen pikaisesti selvittävän, miten invalidien
omaan käyttöön tulevien pakettiautojen vero voidaan kompensoida invalideille niissä
tapauksissa, joissa autoveron yleistä invalidipalautusta ei voida soveltaa.
Eduskunta edellytti lisäksi, että autoverolain 17 §:ssä tarkoitettu autoveron invalidipalautusjärjestelmä kokonaisuudessaan uudistetaan.
Vammaistyöryhmä ´96 esitti muistiossaan 15.4.1997 (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1997:6) vammaisten autoveronpalautuksen korvaamista suoralla, osittain
tulosidonnaisella tuella. Tämä vastaa myös hallituksen ohjelmaa vammaispolitiikan voimavarojen uudelleenkohdentamisesta. Vammaisten liikkumisen tukijärjestelyjä ja uudistusten
toteuttamismahdollisuuksia voidaan yksityiskohdiltaan arvioida asian tullessa tarvittavan
jatkovalmistelun jälkeen käsiteltäväksi valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Tarkoituksenmukaista toteuttamistapaa tukijärjestelyn uudistamiseksi ei kuitenkaan vielä ole löydetty.
Merenkulun veronhuojennukset
HE 199/1993 vp.
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.1993, että hallitus pikaisesti selvittää mahdollisuudet ottaa
käyttöön merenkulkuelinkeinon verotuksessa ehdotettua tasapuolisemmin kaikkia
merenkulkuelinkeinoelämän eri lohkoja kohteleva veronhuojennuslainsäädäntö esimerkiksi jälleenhankintavarausta käyttämällä.
Hallitus on 13.12.2001 antanut esityksen tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 234/2001 vp). Lakiehdotuksen mukaan kansainvälistä meriliikennettä harjoittavat varustamot voisivat valita tonnistoveron normaalin tuloverotuksen sijasta.
Tonnistoverotuksen valinneen yhtiön tuen piiriin kuuluvasta toiminnasta saamaa voittoa ei
verotettaisi tuloverotuksessa. Tuloveron sijasta tonnistoveron valinneelle yhtiölle määrättäisiin alusten nettotonnistoon perustuva alhainen tonnistovero. Kysymyksessä on varustamotoimintaan kohdistuva verotuki, joten tonnistoveron taso olisi varsin alhainen. Yhtiön muusta kuin tonnistoverotettavasta toiminnasta saadusta tulosta määrättäisiin tulovero normaaliin
tapaan. Verotuki kohdistuisi vain jakamatta jätettävään voittoon. Yhtiön jakamaan voittoon
sovellettaisiin yhtiöveron hyvityslain säännöksiä. Yhtiön jakamaan voittoon kohdistuisi siten normaalin yhtiöverokannan mukainen verotus.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Autoverotus
HE 321/1994 vp.
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 20.12.1994 hallituksen selvittävän vähäpäästöisen ajoneuvon
määrittelyn ja vähäpäästöisyyden perusteella myönnettävän autoveron vähennyksen
oikean suuruuden siten, että uusia säännöksiä voidaan soveltaa samanaikaisesti vuoden 1997 alusta tapahtuvan henkilöautojen päästönormien tiukentamisen kanssa.

Valtiovarainministeriö  osa III

158

Eduskunta edellytti hallituksen selvittävän, mitkä ovat ne liikenneturvallisuutta tehostavat lisälaitteet, jotka tulisi jättää autoverotuksen ulkopuolelle tai joista tulisi myöntää erityinen vähennys autoverosta.
Eduskunta edellytti, että hallitus suorittaa pikaisesti kokonaisselvityksen siitä, miten
invalidien autoveron palautusjärjestelmä uudistetaan tai korvataan muulla järjestelmällä, ja antaa pikaisesti eduskunnalle tarvittavat esitykset.
Eduskunta edellyttää hallituksen pikaisesti selvittävän autoverouudistuksen käyttöönoton vaikutukset sekä uuden autoverolain mahdolliset epäselvyydet ja tulkinnanvaraisuudet.
Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuoden 1995 alkukuukausina eduskunnalle
esityksen uuden autoverolain epäkohtien, epäselvyyksien ja tulkinnanvaraisuuksien
poistamiseksi.
Invalidien autoveronpalautusjärjestelmän uudistusta lukuunottamatta lausumassa tarkoitetut
kohdat on katsottava tulleen otetuiksi huomioon 1.6.1997 voimaantulleen autoverolain muutoksen yhteydessä, joten lausuma ei näiltä osin anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vammaistyöryhmä ´96 esitti muistiossaan 15.4.1997 (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1997:6) vammaisten autoveronpalautuksen korvaamista kansaneläkelaitoksen hallinnoimalla suoralla, osittain tulosidonnaisella tuella. Tämä vastaa myös hallituksen
ohjelmaa vammaispolitiikan voimavarojen uudelleenkohdentamisesta. Vammaisten liikkumisen tukijärjestelyjä ja uudistusten toteuttamismahdollisuuksia voidaan yksityiskohdiltaan
arvioida asian tullessa tarvittavan jatkovalmistelun jälkeen käsiteltäväksi valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Vielä toistaiseksi ei kuitenkaan ole löydetty tarkoituksenmukaista
toteuttamistapaa tukijärjestelyjen uudistamiseksi.
Jäteveron laajentaminen
HE n:o 48/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 18.6.1996 hallituksen huolehtivan jäteverolain jatkovalmistelusta
siten, että verotus kohtelee tasapuolisesti kaikkia kaatopaikkoja.
Eduskunta edellytti hallituksen selvittävän välittömästi lain tultua voimaan lain vaikutukset jätehuoltoon, työllisyyteen ja ympäristöön sekä ryhtyvän pikaisesti toimenpiteisiin lain muuttamiseksi vastaamaan paremmin lain tarkoitusta.
Valtiovarainministeriö on 28.7.1997 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuudet laajentaa jätevero koskemaan myös muita kuin kunnallisia tai siihen verrattavia
kaatopaikkoja. Samalla työryhmän on tarkastettava eri jätelajien verollisuutta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on arvioida, miten voimassa oleva jäteverolaki on toiminut ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia sen toimivuuden parantamiseksi. Työryhmän tulee kiinnittää erityistä
huomiota siihen, etteivät jätehuollon kustannukset veron takia nouse eri teollisuuden aloilla
kohtuuttomasti kilpailijamaihin verrattuna. Työryhmän on otettava huomioon kansainvälinen kehitys tällä alalla ja erityisesti EU:ssa vireillä oleva ehdotus neuvoston direktiiviksi jätteiden käsittelystä kaatopaikalla ja sen aikataulu. Työryhmän määräaika päättyi 15.3.1999.
Työryhmä aloitti selvityksensä tarkastelemalla nykyisen lain toimivuutta, ja työryhmän ehdotukseen perustuva lakimuutos tuli voimaan 1.1.1999. Jätteen hyödyntämiseen kannustamiseksi lakia muutettiin siten, että jätteen hyödyntäminen kaatopaikan rakenteissa ja sen
enintään kolme vuotta kestävä väliaikainen varastointi ovat verottomia. Lakiin tehtiin myös
eräitä lähinnä veronalaiseen kaatopaikan määritelmää täsmentäviä muutoksia.
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Muun toimeksiannon osalta työryhmä jätti muistionsa 15.3.1999. Johtopäätöksenään työryhmä katsoo, että ei ole perusteita laajentaa jäteverolain soveltamisalaa koskemaan muita
kuin kunnallisia ja niihin verrattavia kaatopaikkoja. Näin ollen työryhmä ei ehdota aiemmin
ehdottamiensa, sittemmin toteutuneiden muutosten lisäksi nykyiseen jäteverolakiin uusia
muutoksia. Perusteluna tälle työryhmä toteaa muun muassa, että verosta voisi tietyille toimialoille aiheutua äkillisiä, suuria kustannusrasituksia, minkä johdosta joitain jätelajeja olisi
välttämätöntä vapauttaa verosta. Näitä vapauksia voitaisiin puolestaan pitää yhteisölainsäädännössä tarkoitettuina valtiontukina, ja ne vaatisivat Euroopan komission hyväksynnän.
Hitaasta ja lopputulokseltaan epävarmasta lupaprosessista aiheutuisi epävarmuutta yritysten
toiminnalle. Muistioon liittyy eriävä mielipide.
Jäteveron laajentamista tarkasteltiin valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Tarkastelussa päädyttiin siihen, ettei edellä mainituista perusteluista johtuen jäteveroa
tule laajentaa, vaan asia hoidetaan muin kuin verotuksellisin toimenpitein.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Pk-yritysten omavaraisuuden parantaminen
HE n:o 106/1996 vp, LA 62/1995 vp, LA 45/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 3.12.1996, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla
edistetään erityisesti pk-sektorin yritysten omavaraisuutta.
Valtiovarainministeriö asetti keväällä 1996 Pienyritysten verotuksen uudistamistyöryhmän
(VM 1996:7). Työryhmä teki ehdotuksen niin sanotusta laajennusrahastosta, joka olisi mahdollistanut pk-sektorin yritysten tulon säätämisen yhtiöverokannalla myös muissa yrityksissä kuin osakeyhtiöissä. Ehdotusta kuitenkin arvosteltiin voimakkaasti muun muassa monimutkaisuudesta ja siitä, että se olisi käytännössä hyödyttänyt vain pienehköä osaa yrityksistä.
Laajennusrahastomallin sijasta elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden tulorajoitusmahdollisuuksia päätettiin vahvistaa pääomatulo-osuutta korottamalla
Verovuodesta 1997 lähtien yksityisen elinkeinonharjoittajan ja henkilöyhtiön yhtiömiehen
verotuksessa pääomatuloksi on katsottu 18 prosenttia elinkeinotoimintaan verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta nettovarallisuudesta. Nettovarallisuuden laskentaa muutettiin myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen palkkojen määrästä lisätään nettovarallisuuteen laskettaessa pääomatulo-osuutta.
Paitsi pääomatulo-osuuden kasvattaminen myös ansiotulojen verotuksen keventäminen on
parantanut näiden yritysten tulorahoitusmahdollisuuksia. Suotuisa taloudellinen kehitys,
maltilliset palkkaratkaisut sekä korkotason mataluus ovat osaltaan parantaneet yritysten
omavaraisuutta. Pk-yritysten omavaraisuus on viime vuosina kohentunut. Pk-yritysten oman
pääoman osuus taseesta on jo yli kolmannes, jota voidaan luonnehtia hyväksi tasoksi (lähde:
Pk-yritykset kansantaloudessa, kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja
3/2000).
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Energiaveron kehittäminen
HE n:o 225/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellytti 13.12.1996, että hallitus välittömästi ottaa käsiteltäväkseen linjauksensa EU:n ympäristöverotuksen kehittämisessä ja asettaa tavoitteekseen sellaisen
yhdenmukaisen ympäristöverojärjestelmän aikaansaamisen, jonka ensisijainen tavoite
on päästöiltään edullisimpien polttoaineiden suosiminen ja että hallitus pikaisesti selvittää, onko Pohjoismaiden kesken mahdollista ennen EU:a luoda edellä mainitut tavoitteet täyttävä yhdenmukainen pohjoismainen ympäristöverojärjestelmä.
Eduskunta edellytti, että mikäli turpeen käyttö vähenee energiaverouudistuksen johdosta enemmän kuin 5 prosenttia nykytasosta, hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turpeen
kilpailukyvyn parantamiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa uudistuksen ympäristö- ja työllisyysvaikutuksia, jatkaa energiaverotuksen kehittämistä edelleen ja pyrkii selvitysten avulla uudistuksiin, jotka lisäävät energiaverotuksen ympäristöohjaavuutta ja työllisyyden
edistämistä.
Eduskunta edellytti, että hallitus kiirehtii toimenpideohjelmaa energiapuun korjuun
sekä puun energiakäytön kannattavuuden kehittämiseksi mm. verotuksellisin ja työllisyyspoliittisin keinoin. Toimenpideohjelman ehdotusten on sisällyttävä viimeistään
valtion vuoden 1998 talousarvioon ja siihen liittyviin lakiehdotuksiin.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää ennen vuoden 1998 budjettiesityksen valmistumista, onko tarkoituksenmukaista jatkaa maakaasun verohelpotusta ja luopua
siitä asteittain.
Eduskunta edellytti, että hallitus kotimaisin toimin sekä vaikuttamalla EU-tasolla
toimii tehokkaasti bioenergian edelleen kehittämiseksi.
Hallitus katsoo, ettei ole syytä pyrkiä luomaan Pohjoismaista ympäristöverojärjestelmää
samanaikaisesti kuin energiaverotusta koskeva yhtenäistämishanke on vireillä Euroopan
unionissa.
Vuoden 1998 alusta voimaan tulleella lailla maakaasun verohelpotus on saatettu voimaan
pysyvästi ja puu- ja puupohjaisten polttoaineiden käyttöä tuetaan sähköntuotannossa. Vastaavasti muuta energiaverotusta on korotettu. Tältä osin asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Hallitus seuraa edelleen energiaveromuutosten ja tukien vaikutuksia ja erityisesti turpeen
käyttöä energiatuotannossa. Kauppa- ja teollisuusministeriön selvitys valtion energiapolitiikan vaikutuksesta turveteollisuuteen 1990-luvulla valmistui vuoden 2000 huhtikuussa.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä laadittiin vuoden 1999 aikana uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma, joka pyrkii toteuttamaan valkoisessa kirjassa esitettyjä Euroopan
unionin tavoitteita uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Kansallisen ohjelman tavoitteena
on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian määrä puolitoistakertaiseksi vuoteen
2010 mennessä verrattuna vuonna 1995 tuotettuun. Ohjelman mukaan lisäys saadaan bioenergian, erityisesti metsäpolttoaineiden, käyttöä eri tavoin tukemalla.
Talousneuvoston asettama työryhmä selvitti ympäristö- ja energiaverotuksen tasoa, kohdentamista ja vaikutuksia. Selvityksessä otettiin huomioon, millaiset ovat ympäristöverotuksen
kansainväliset kehityssuunnat, mikä on maamme ympäristöverotuksen taso suhteessa EU-
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maihin ja muihin keskeisiin kilpailijamaihin, millaisia velvoitteita kansainväliset sopimukset, erityisesti Kioto-sopimus Suomelle asettaa sekä mitä vaikutuksia ympäristöveroilla on
ympäristöpäästöihin ja verorakenteen muutosten kautta kansalliseen kilpailukykyyn, taloudelliseen kasvuun sekä täystyöllisyyteen ja tulonjakoon. Selvitys valmistui 29.2.2000.
Tutkintojen tunnustaminen
HE 248/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 22.4.1997, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toteuttamiseen ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin
epäkohtien korjaamiseksi.
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (418/1997) ja laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten
koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
(419/1997) tulivat voimaan 15.6.1997. Lakien muutoksella siirrettiin tutkintojen tunnustamispäätösten teko opetusministeriöltä opetushallitukselle.
Edellä mainituilla lainmuutoksilla ei ole ollut käytännön vaikutuksia tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toteuttamisessa.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Haja-asutusalueiden postitoiminta
HE 22/1997 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 16.6.1997, että haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi
postipalvelun myynnistä valtiolle tuloutuvia maksuja käytetään tarvittaessa hajaasutusalueiden ja saariston postitoimipaikkojen tukemiseksi liikenneministeriön ohjauksessa.
Haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain
(708/1997) mukaista maksua kannetaan rajoitetun toimiluvan saaneilta postitoiminnan harjoittajilta kilpailun avautumisen vaikutusten lieventämiseksi postitoiminnassa. Valtion talousarvioon vuosille 1997-2002 ei sisälly edellä mainitun lain mukaisia tuloja eikä myöskään
eduskunnan lausumassa tarkoitetun tuen myöntämistä. Tämä johtuu siitä, että maksun piiriin
kuuluvaa toimintaa ei ole käynnistetty. Lisäksi näköpiirissä ei ole niin laaja-alaista kilpailua,
että syntyisi tarve korvata Suomen Posti Oy:lle tulojen menetyksestä aiheutuvia kustannuksia palvelu- ja hintatason säilyttämiseksi.
Kotitalouden väliaikainen verotuki
HE 85/1997 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.1997, että hallitus seuraa tarkoin kokeilun kustannus- ja työllisyysvaikutuksia ja ryhtyy välittömästi lainsäädäntötoimenpiteisiin, mikäli kokeilun
lähtökohtaoletuksista poikkeava kehitys sitä edellyttää.
Kotitaloustyön tukikokeilu on jatkunut osassa maata yritystukimallin ja osassa maata verotukimallin mukaisena vuoden 2000 loppuun voimassa olleiden määräaikaisten lakien nojalla. Valtiovarainministeriö on teetättänyt yhdessä työministeriön kanssa ulkopuolisena työnä
selvityksen kokeilun vaikutuksista. Selvitys on valmistunut kesällä 2000 ja se on julkaistu
Työministeriön julkaisusarjassa (Kotitaloustyön tukikokeilun arviointi, Työhallinnon julkai-
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su nro 255). Kokeilulakien voimassaolo on päättynyt vuoden 2000 lopussa ja vuoden 2001
alusta on tullut voimaan laki tuloverolain muuttamisesta (995/2000). Tuki myönnetään nyt
koko maassa pelkästään verovähennyksenä.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Energiaverotus
HE 194/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1997, että hallitus pikaisesti selvittää mahdollisuudet ja
keinot saada käyttöön linja-autoliikenteen käyttämän dieselöljyn alennettu polttoaineverotus.
EU:n lainsäädännön mukaan Suomella ei ole yksipuolisesti oikeutta alentaa linjaautoliikenteen dieselöljyn valmisteveroa. Linja-autoliikenteen polttoaineita tuetaan verotuksellisesti tarkoituksenmukaisella ja EU-lainsäädännön sallimalla tavalla, sillä polttoaineiden
verotus kohdistuu julkisen liikenteen käyttämään dieselöljyyn merkittävästi lievempänä kuin
muun liikenteen moottoribensiiniin. Lisätuen myöntämistä verotuksellisin keinoin ei voida
pitää edes tarkoituksenmukaisena sen vuoksi, ettei siinä voitaisi ottaa huomioon alueellisia
tai liikennöitsijäkohtaisia kannattavuuseroja.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Eri veromuodot
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
5) Eduskunta edellyttää, että verotuksen taakkaa jaetaan työn verottamista laajemmalle esimerkiksi ympäristö- ja energiaveroihin.
Asiaan otetaan kantaa kunkin vuoden veroperusteista päätettäessä. Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Maksurasituksen kohdentuminen
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
6) Eduskunta edellyttää, että työantajan kustannuksista on karsittava ikääntyneiden
ihmisten palkkaamisesta aiheutuvat muun muassa eläkevastuisiin liittyvät riskit ja
vastaavasti on jaettava tasaisemmin perheenperustamisiässä olevien lapsenhuoltovelvoitteita koskevia kustannuksia.
Vastaus lausumaan on sosiaali- ja terveysministeriön osuudessa.
Kuntien rahoitusmallit
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
8) Eduskunta edellyttää, että valtion ja kuntien työnjakoa selkiytetään. Lisäksi määritellään ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat kaikilla kansalaisilla asuinkunnasta
riippumatta. On etsittävä joustavia rahoitusmalleja, jotka ottavat huomioon kunnissa
tapahtuvat yhtäkkiset rakennemuutokset.
Asiaa käsitellään jatkossa sisäasiainministeriön osuudessa.
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Sosiaaliturvan ja verotuksen kannustavuus
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
9) Eduskunta edellyttää, että turvajärjestelmiä ja verotusta yksinkertaistetaan ja yhteensovitetaan tavoitteena kannustava yhtenäinen perusturva.
Kannustavuuteen liittyviä ohjelmakohtia sisältyy sekä edellisen hallituksen että nykyisen
hallituksen ohjelmiin. Toimenpiteitä kannustinloukkujen pienentämiseksi verotusta,
sosiaaliturvaa ja palvelumaksuja yhteensovittamalla toteutettiin jo viime hallituskaudella,
erityisesti vuosina 1997 ja 1998. Pääministeri Lipposen II hallituksen ohjelmassa
korostetaan työn ensisijaisuutta: Sosiaaliturvaetuuksien, verotuksen ja palvelumaksujen
uudistamista jatketaan siten, että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa.
Työ tapahtuu useissa, eri hallinnonaloilla asetetuissa valmisteluelimissä ja on monilta osin
johtanut hallituksen esityksiin.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Ekologinen rakennemuutos
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
12) Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa tavoitteekseen ekologisen rakennemuutoksen ja ryhtyy yhdessä eri toimijoiden, kuten tutkimuksen, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen kanssa valmistelemaan pitkäjänteisiä taloudellisia ohjauskeinoja kuten
ympäristöverojen ja tukien uudistussuunnitelmaa sekä asettaa ekologisen rakennemuutoksen EU-politiikan keskeiseksi tavoitteeksi.
Verotuksen rakennetta tarkasteleva työryhmä on asetettu.
Henkilöstön osaamistason nostaminen ja ammattitaidon ylläpito
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
21) Eduskunta edellyttää, että hallitus tukirahoituksellaan ja muilla toimenpiteillään
käynnistää julkisen sektorin läpikäyviä pilottihankkeita, joiden avulla luodaan henkilöstön osaamistason nostamiselle ja ammattitaidon ylläpidolle hyviä käytäntöjä.
Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto – Valtion työmarkkinalaitos - on viime vuosien
aikana toimeenpannut - myös valtion talousarvion momentilta 28.80.20. Kehittämis- ja koulutustoiminta sen käytettäväksi asetettuja siirtomäärärahoja hyödyntäen - useita lausumassa
tarkoitettuja kehittämishankkeita. Hankkeiden juuret ovat valtioneuvoston valtion henkilöstöpolitiikan ja –hallinnon kehittämisestä 7.5.1991 tekemässä periaatepäätöksessä ja 7.5.1992
tekemässä ohjelmapäätöksessä edellytetyissä, 1990-luvun alkupuoliskolla toimeenpannuissa
laajoissa kehittämishankkeissa. Erillinen määräraha on ollut tarpeen poikkihallinnollisten
henkilöstövoimavarojen kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja sen tarve jatkuu varustauduttaessa turvaamaan tulevaisuudessa pätevän henkilöstön saanti julkishallintoon.
Vuosina 1994 – 1996 valtion organisaatioille kehitettiin henkilöstötilinpäätöksen nimellä
tunnettu henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä. Henkilöstötilinpäätös on nykyisin käytössä 75 %:ssa valtion tilivirastoja.
Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen on henkilöstötilinpäätöksessä keskeisessä asemassa. Marraskuussa 2000 julkaistiin kehittämishankkeen puitteissa valmisteltu opaskirja:
Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä (Valtion työmarkkina-
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laitoksen julkaisuja 8/2000). Opas tarjoaa yleispätevän ja konkreettisen käytännön sovellusmallin ammattitaidon ylläpidolle ja kehittämiselle. Se sisältää myös Puolustusvoimien,
Tielaitoksen Tuotannon ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pilottikuvaukset siitä, miten osaamisen johtaminen on käytännössä toteutettu näissä kolmessa toiminnaltaan eri tyyppisessä organisaatiossa. Opasta voivat valtion virastojen ja laitosten ohella hyödyntää myös
kuntien organisaatiot.
Henkilökiertoon perustuva toimistohenkilöstön kehittämisohjelma toteutettiin pilottihankkeena vuosina 1997-1998. Hankkeeseen osallistui useita valtion virastoja kiertopaikkojen
tarjoajina ja/tai lähettävinä työnantajina. Tavoitteena oli edistää henkilökierron käyttöä henkilöstön kehittämisen keinona sekä saada kokemuksia ja tutkimustietoa menetelmän toimivuudesta.
Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto ja Suomen kuntaliitto edistivät vuosina 1998-2000
yhteistyössä henkilökierron ja mentoroinnin käyttöä koulutuksen ohella henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi. Valtio- ja kuntasektorin käyttöön tarkoitettu opas Henkilökierto oppimisen ja motivoinnin menetelmänä julkaistiin vuoden 1999 lopussa. Oppaalla haluttiin
edistää suunnitelmallista henkilökierron käyttöä ja tuoda esiin julkishallinnon yhteistoimintamahdollisuudet kiertopaikkojen järjestämisessä.
Mentorointimenetelmän tunnetuksi tekemiseksi ja käytön edistämiseksi valtiovarainministeriön henkilöstöosasto ja Suomen kuntaliitto toteuttivat pilottiohjelman, johon osallistui mentoroitavia molemmilta sektoreilta. Toinen ryhmä aloitti syksyllä 2000. Molemmille sektoreille tarkoitettu opas Mentoroinnilla tukea tulevaisuuteen julkaistiin syksyllä 2000.
Valtiovarainministeriö toteutti vuonna 1999 hankkeen, jossa kukin pilottivirasto loi itselleen
soveltuvan käytännön asiantuntija- ja johtamispotentiaalinsa tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tuloksena oli strategisia toimintalinjauksia ja/tai kehittämisohjelmia henkilöstön pätevyyden laajentamiseksi.
EU-puheenjohtajuuteen valmennettiin suunnitelmallisilla ohjelmilla lähinnä ministeriöiden
asiantuntijoita (n. 1000) ja tukihenkilökuntaa (n.500). Tehdyn arvioinnin mukaan valmennus
oli pääosin oikeaan osunutta. Valmennus koettiin hyödylliseksi ja se edisti jaksamista työssä.
Väestön ikääntyminen ja sen seurauksena vuosikymmenen aikana tapahtuva merkittävä
poistuma eläkkeelle merkitsee henkilöstöpolitiikan ja –hallinnon toimijo ille mittavaa haastetta. Valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla onkin parhaillaan meneillään laaja ja syvällinen valtion henkilöstöstrategian suuntaamista koskeva, muun muassa asiakastutkimuksiin ja muuhun aineistoon pohjautuva kehittämistyö. Tavoitteena on selvittää, mitä työnantajan kilpailukyvyn turvaaminen ja osaavan henkilöstön varmistaminen sekä inhimillisestä
pääomasta huolehtiminen ja toiminnan arvolähtöisyys merkitsevät niin valtion henkilöstöstrategian kuin henkilöstöosaston tulevan toiminnan suuntaamisen kannalta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tietoyhteiskuntahankkeita
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
23) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tietoyhteiskunnan kehittämistoimenpiteissä huomioon sukupuolinäkökulman, kehittää onnistuneisuuden arviointiin tarvittavia
menetelmiä sekä tukee erityisesti naisten ja tyttöjen osallistumista teknologian ja sen
sovellusten kehittämiseen ja käyttöön.
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Vuonna 1995 valmistuneessa ensimmäisessä koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa
luotiin koulutuksen ja tutkimuksen tieto- ja viestintäpolitiikan suuntaviivat vuosituhannen
vaihteeseen. Strategian tavoitteita toteutettiin opetusministeriön vuosia 1995-1999 koskevalla tietoyhteiskuntaohjelmalla. Vuonna 1999 laaditussa strategiassa linjataan koulutuksen ja
tutkimuksen osalta tavoitteet vuosiksi 2000-2004. Strategiassa korostetaan kansalaisten tasaarvoista mahdollisuutta opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Tavoitteiden toteuttamiseksi käynnistetään muun muassa laaja
ohjelma tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja medialukutaidon antamiseksi kaikille kansalaisille. Ohjelma on keskeinen keino estää kansalaisten syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta.
Opetusministeriö on vuosina 1999-2001 toteuttanut yhteistyössä alan korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä naisten ja tyttöjen kiinnostusta tekniikan ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alojen opiskeluun. Samassa yhteydessä on yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kiinnitetty huomiota koulutusohjelmien kehittämiseen siten, että ne sekä valintakriteereiltään että sisällöltään houkuttelisivat myös naispuolisia
opiskelijoita. Naisten osuus tietoteollisuuden ja lähialojen uusista opiskelijoista on kasvanut
yliopistoissa vuoden 1997 15 %:sta 18 %:iin (v. 2000) ja ammattikorkeakouluissa vuoden
1997 15 %:sta 25 §:iin (v. 2001).
Lahjoitusvähennyksen korottaminen
VNS 3/1997 vp
Tulevaisuusvaliokunta
26) Eduskunta edellyttää, että selvitettäisiin onko perusteltua nostaa nykyistä verotonta ylärajaa tehtäessä lahjoituksia yliopistoille.
Tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetun lahjoitusvähennyksen yläraja on pitkään ollut 150 000
markkaa samalta lahjoittavalta vuodessa siinä tapauksessa, että lahjoitus annetaan tieteen tai
taiteen tukemiseksi. Sama yläraja koskee niin korkeakouluille kuin verohallituksen nimeämille säätiöille tai yhdistyksille annettavia lahjoituksia.
Vaatimuksia ylärajan nostamiseksi on esitetty varsin harvoin, sillä yleensä yksittäinen lahjoitus jää selvästi alle enimmäismäärän. Toisaalta taloudellinen kasvu ja yritysten menestyminen saattavat lisätä yritysten lahjoitushalukkuutta. Siten ylärajan korotuskin voi tulla harkittavaksi, jos käy ilmi, että elinkeinoelämän piirissä olisi halukkuutta antaa yliopistoille ja
korkeakouluille suuria yksittäisiä lahjoituksia. Tällaisia hankkeita ei toistaiseksi ole tullut
valtiovarainministeriön tietoon.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin
Euroalueen laajennus ja EMU -selvitykset
VNS 4/1997 vp
Suuri valiokunta
Eduskunta on 18.6.1997 hyväksynyt selonteon johdosta suuren valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon. Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto arvioi euroalueen
kokoonpanoon liittyvien eri vaihtoehtojen vaikutukset Suomen kannalta siten, että arvio on käytettävissä ennen kuin eduskunta tekee yhtenäisvaluuttaan liittymistä koskevan ratkaisunsa. Valtioneuvoston ei tule myötävaikuttaa lähentymisperusteiden, varsinkaan velkakriteerin joustavaan tulkintaan ennen kuin tällainen selvitys on tehty ja
eduskunta on ottanut siihen kantaa.
Lisäksi eduskunta edellytti lausunnossaan, että valtioneuvosto jatkaa EMUasiantuntijatyöryhmän raportin päätösluvussa esitettyä eri vaihtoehtoihin liittyvää jatkoselvitystyötä siten, että tutkimusten tulokset ovat käytettävissä riittävän ajoissa en-
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nen kuin eduskunta vuoden 1998 keväällä tekee päätöksen Suomen liittymisestä euroalueeseen tai siitä jättäytymisestä sekä antaa siihen mennessä suuren valiokunnan
mietinnössä mainitut lisäselvitykset.

Vuoden 1997 loppuun mennessä eduskunnan käytettäväksi toimitettiin 16 talous- ja rahaliittoa koskevaa lisäselvitystä.
Euroalueen kokoonpanoon liittyvien vaikutusten arviointi on tapahtunut normaalin EUasioiden valmistelu- ja seurantatyön yhteydessä. Nämä asiat ovat tulleet säännönmukaisesti
esille suuressa valiokunnassa hallituksen ECOFIN- neuvostoa koskevan informoinnin yhteydessä. Erityisesti nämä kysymykset ovat tulleet esille talouspolitiikan suuntaviivojen,
monenkeskisen seurannan sekä yksittäisten jäsenvaltioiden lähentymisohjelmien tullessa
neuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto antoi 24.2.1998 eduskunnalle tiedonannon Suomen
osallistumisesta euroalueeseen. Tiedonannossa valtioneuvosto katsoi, että Suomen tulee
osallistua euroalueeseen, kun tämä aloittaa toimintansa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 1999. Eduskunnan kirjelmä (EK 7/1998 vp) tiedonannon johdosta annettiin 17.4.1998. Euroopan unionin neuvosto, joka kokoontui valtiontai hallitusten päämiesten kokoonpanossa katsoi päätöksessään 2.5.1998, että Suomi täyttää
yhtenäisvaluutan käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset.
Hallitus antoi eduskunnalle tiedoksi vuoden 1999 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä ensimmäisen vakausohjelman vuosille 1998-2002; ohjelma on jatkoa vuodesta 1995 lähtien vuosittain laadituille lähentymisohjelmille. ECOFIN -neuvoston lausunnossa 3.10.1998
mm. todetaan, että Suomen vakausohjelma on sopusoinnussa talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa ja että ohjelma on vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukainen.
Vuoden 2001 alusta myös Kreikka liittyi euroalueen jäseneksi. Tässä yhteydessä noudatettiin samoja perustamissopimuksen mukaisia kriteereitä ja menettelytapoja kuin euroaluetta
muodostettaessa ja Suomen liittyessä siihen. Jotta yhteisen rahan vakaus turvataan tullaan
samoja kriteerejä soveltamaan myös euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden sekä nykyisten hakijamaiden tullessa euroalueen jäseniksi.
Lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Kasvihuoneviljelyn energiaverorasitus s ekä eräiden moottoriajoneuvojen kokonaisv erorasitus
HE 55/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.6.1998, että hallitus kiireellisesti valmistelee kasvihuoneviljelyn energiaverorasituksen alentamiseksi välttämättömät toimenpide-ehdotukset siten,
että uudistus tulee voimaan vuoden 1999 alusta lukien.
Eduskunta edellytti, että hallitus pikaisesti valmistelee esitykset kaasu- ja sähkökäyttöisten sekä biopolttoaineita käyttävien moottoriajoneuvojen kokonaisverorasituksen
alentamiseksi.
Vuoden 1999 alusta voimaan tulleella lailla (245/98) korotettiin kasvihuoneiden toiminnan
käyttämän kevyen polttoöljyn veronpalautusta samalla, kun palautus laajennettiin koskemaan raskasta polttoainetta.
Moottoriajoneuvolakia on muutettu vuoden 1999 alusta voimaan tulleella lailla (240/98) siten, että laissa tarkoitetusta lisäverosta on vapautettu nestekaasua tai maakaasua käyttävä
kuorma- tai linja-auto, jonka typen oksidin päästötaso on ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olevien pakokaasupäästöjä koskevien säännösten mukaisessa
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hyväksymisjärjestelmässä käytetyn menetelmän mukaan mitattuna enintään 2,5 g/kwh.
Maakaasu- ja nestekaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttämästä polttoaineesta ei myöskään
tarvitse suorittaa moottoripolttoaineiden valmisteveroa, koska Suomi on saanut Euroopan
yhteisöltä sitä koskevan vapautuksen.
Sähkökäyttöisten moottoriajoneuvojen kokonaisverorasitus on huomattavasti bensiini- ja
dieselkäyttöisiä ajoneuvoja lievempi muun muassa siksi, että sähkön valmisteverotus on lievä verrattuna moottoribensiinin ja dieselöljyn valmisteverotukseen. Biopolttoaineita käyttävien moottoriajoneuvojen ajoneuvoverotuksen tai biopolttoaineiden verotuksen alentaminen
ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan perusteltavissa ympäristötekijöillä eikä biopolttoaineiden käytön edistämisen kokonaistaloudellisuudella. Myöskään yhteisön polttoaineverotusta
koskevat säännökset eivät mahdollista biopolttoaineiden lievempää verotusta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Auton ikäalennuksen laskeminen
HE 264/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta

ja veteraaniautojen verotuksen laskeminen

Eduskunta edellytti 18.12.1998 hallituksen pikaisesti selvittävän, miten voidaan oikeudenmukaisesti määrittää lähinnä uuden auton hinta tai muulla tavalla se hinta, josta ikäalennukset lasketaan.
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ns. veteraaniautojen autoveron
tason alentamiseksi.
Asia on valtiovarainministeriössä selvitettävänä.
Kalleusluokitus, luopuminen
HE 29/1999 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 19.10.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2001 loppuun mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty
yleisestä kalleusluokituksesta luopumiseksi vuoden 2004 alusta lukien.
Laki tuli voimaan 15.11.1999 ja sen perusteella kuntien kalleusluokitus vahvistettiin jatkumaan entisellään vuoden 2003 loppuun saakka. Järjestelmän lopettamista vaikeuttaa siihen
liittyvä kustannusvaikutus, joka liittyy sosiaaliturvan yhtenäistämiseen I ja II luokkien välillä. Kustannusvaikutus valtiolle arvioitiin työryhmämuistiossa (VM 3/1999) 0,7 mrd. markaksi. Kustannusvaikutus pienenee hitaasti ajan kuluessa, jolloin kalleusluokituksen lopettaminen on myöhemmässä vaiheessa helpommin hyväksyttävissä myös valtiontaloudellinen
vaikutus huomioiden. Asiaa selostava valtiovarainministeri Sauli Niinistön kirje lähetettiin
eduskunnalle 18.12.2001.
Yritystulon pääomatulolaskenta ja talletuksien lisääminen elinkeinonharjoittajien ne ttovarallisuuteen
HE 32/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1999, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2000 aikana
toimenpiteet, joilla tuloverolain 38 §:n mukaista jaettavan yritystulon pääomatulolaskentaa voidaan korjata siten, että yritystulon pääomatulon osuus voidaan jättää vahvistamatta silloin, kun tämä johtaa ansiotuloverotusta ankarampaan lopputulokseen.
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Eduskunta edellytti, että pankkitalletusten korkojen tullessa verollisiksi hallitus selvittää kevätistuntokauden 2000 aikana toimenpiteet, joiden nojalla liiketoimintaan kuuluvat varallisuusverolain 10 §:n 16 kohdassa tarkoitetut talletukset voidaan lisätä
elinkeinonharjoittajien nettovarallisuuteen tuloverolain 38 §:n mukaista jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta laskettaessa.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää ensi tilassa ne toimenpiteet, joihin tulee ryhtyä pk-yritysten sukupolvenvaihdosten verosäännösten huojentamiseksi siten, ettei
perheyritysten toiminnan jatkuvuus vaarannu tarpeettomasti niiden sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2000 aikana mahdollisuudet kehittää muuttuneissa olosuhteissa toisaalta matkakustannusten vähentämistä
tuloverotuksessa ja toisaalta työnantajien antamien työmatkaan liittyvien työsuhdeetujen verotusta.

Eduskunta on hyväksynyt lain tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta (576/2001), jonka
mukaan maatalouden harjoittaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kuolinpesä ja verotusyhtymän osakas voivat valita verotuksessa pääomatulo-osuudeksi 18 %:n sijasta 10 %:ia verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä maatalouteen tai elinkeinotoimintaan kuuluneesta
nettovarallisuudesta tai osakkaan yhtymävarallisuudesta. Tältä osin asia ei anna enää aihetta
toimenpiteisiin.
Varallisuusverotusta varten määritettävä yrityksen nettovarallisuus otettiin hallinnollisista
syistä myös yritystulon pääomatulo-osuuden laskentaperusteeksi. Varallisuusverotuksessa
nettovarallisuus määritetään siten, että veronalaisista varoista vähennetään velat. Samaa periaatetta noudatetaan laskettaessa nettovarallisuutta pääomatulo-osuutta varten. Varallisuusverotuksessa verovapaat varat jäävät näin nettovarallisuuden ulkopuolelle.
Talletustilien korkojen muuttuminen veronalaiseksi tuloksi tuloverotuksessa ei merkitse
muutosta niiden veronalaisuuteen varallisuusverotuksessa, vaan ne ovat edelleen varallisuusverotuksessa verovapaita varoja. Talletustilien korkojen muuttuminen veronalaisiksi ei
ole sen vuoksi peruste tilien käsittelyn muuttamiselle pääomatulo-osuutta laskettaessa.
Jos varallisuusverotuksessa verovapaat talletukset otettaisiin mukaan nettovarallisuuteen,
symmetrisyyden mukaan ne pitäisi lukea myös verotettavaan varallisuuteen, mikä puolestaan lisäisi varallisuusverovelvollisten määrää huomattavasti. Talletustilien veronalaisuus
varallisuusverotuksessa vaikuttaisi myös kaikkien muiden kuin yrittäjien verotukseen ja
muille kuin yrittäjille muutos olisi aina epäedullinen. Talletustilien sisällyttäminen nettovarallisuuteen lisäisi pääomatulon määrää, mikä pahentaisi joidenkin yrittäjien epäkohdaksi
kokemaa pääomatulon liian suuren määrän ongelmaa.
Perintö- ja lahjaverolakia muutettiin vuoden 2001 alusta voimaan tulleella lailla siten, että
osakeyhtiön tai henkilöyhtiön muodossa harjoitetun maatilan tai yrityksen osan siirtyessä
perintönä tai lahjana toimintaa jatkavalle sukupolvenvaihdostapauksissa myönnettävän huojennuksen saa, jos omistusosuus on vähintään 10 prosenttia aikaisemman 20 prosentin asemesta. Muutos helpottaa tuntuvasti yrittäjän elinaikana toteutettavan sukupolvenvaihdoksen
toteuttamista. Se antaa entistä paremmat mahdollisuudet esimerkiksi vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen ja ottaa huomioon tilanteet, joissa on useita rintaperillisiä.
Sukupolvenvaihdostapauksissa sovellettavien huojennusten tulisi ottaa huomioon sekä verotuksen neutraalisuus että yrittäjien aseman helpottaminen. Voimassa olevat säännökset, joihin sisältyy mahdollisuus saada sekä huojennus verosta että korotonta maksuaikaa verolle,
merkitsevät huomattavaa veroetua muihin perinnönsaajiin verrattuna. Nykyiset säännökset
takaavat sen, että yritystoiminnan jatkuvuus tuskin voi vaarantua.
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Verohallituksen kanssa selvitetään mahdollisuutta kaavamaistaa nykyistä matkakuluvähennystä. Selvitystehtävä ei ole helppo, sillä matkakuluvähennyksen julkistaloudellinen merkitys on huomattava. Ajateltavissa olevat yksinkertaistamisvaihtoehdot johtaisivat käytännössä oman auton käyttäjien vähennyksen pienenemiseen.
Työmatkaan liittyvän työsuhde-edun eli työsuhdematkalipun verokohtelua selvitetään osana
luontoisetuja koskevien säännösten laajempaa tarkistamista. Matkalippuedun verotukseen
liittyy myös kiinteästi kysymys vastaavien työmatkakustannusten vähentämisestä.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Taloutta koskeva valtion ja kuntien yhteistyöasiakirja
HE 71/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1999, että hallitus hallitusohjelmansa mukaisesti kiirehtii
valtion ja kuntien välisen koko vaalikauden kattavan yhteistyöasiakirjan valmistelua,
jotta kuntien taloudessa päästään nykyistä parempaan ennakoitavuuteen ja peruspalvelut voidaan turvata koko maassa nykyistä tasapuolisemmin.
Valtio-kunta-neuvotteluryhmä asetettiin kesäkuussa 1999 Paavo Lipposen II hallituksen
toimikaudeksi.
Neuvotteluryhmä
on
hyväksynyt
15.12.1999
Valtio-kuntayhteistyöasiakirjan (SM393:00/03/02/1999). Yhteistyöasiakirjan osapuolina ovat valtioneuvosto ja Suomen Kuntaliitto.
Yhteistyöasiakirjan tarkoituksena ja tavoitteena on muun muassa kehittää kunnallistalouden
ja –hallinnon seuranta- ja neuvottelujärjestelmää. Siinä määritellään menettelytavat ja toimintaperiaatteet, joilla sovitetaan yhteen valtion ja kuntien kuntapoliittisia tavoitteita, voimavaroja ja toimintaa. Pyrkimyksenä on turvata yhteisvastuullinen yhteiskunta, joka
huolehtii tasa-arvopyrkimysten toteuttamisesta, syrjäytymisen ehkäisemisestä ja
heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Tavoitteet pyritään toteuttamaan siten, että ne
ovat sopusoinnussa taloudellisen kasvun ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.
Yhteistyöasiakirjamenettelyn avulla pyritään löytämään tasapaino kuntien tehtävien ja
velvoitteiden sekä taloudellisten voimavarojen välillä sekä tukemaan julkistalouden vakautta
ja kunnallistalouden ennustettavuutta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Kiinteistöverolain muutoksen käyttööno tto
HE 100/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 9.11.1999 valtiovarainministeriön heti selvittävän, miten ja miksi
on päässyt syntymään edellisen kiinteistöverolain muutoksen käyttöönotossa tällä
hetkellä vallitseva täysin eduskunnan ilmaiseman tahdon vastainen tilanne sekä ryhtyvän kaikkiin sen selvittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi eduskunta edellytti valtiovarainministeriön huolehtivan tehokkaasti siitä, ettei nyt hyväksytyn lain,
joka sisältää edellä tarkoitetun lainmuutoksen kanssa täysin samanlaisen porrastetun
voimaantulon, soveltamisessa synny lainsäätäjän selvästi ilmaiseman tahdon vastaista
tilannetta.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt eduskunnan lausuman sisältäneen valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 14/1999 vp) lokakuun 28 päivänä 1999 Verohallitukselle. Verohallitus on tämän johdosta lokakuun 29 päivänä 1999 toimittanut verohallinnon kentälle tiedotteen, jossa on ohjeistettu lainsäätäjän tahdonilmaisun noudattamista kyseissä asiassa.
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Valtiovarainministeriö katsoo, että asiassa on toimittu eduskunnan edellyttämällä tavalla.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Venäjällä työskentelevien verotus
HE 101/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 9.11.1999 valtiovarainministeriön selvittävän vielä tämän syksyn
aikana, miten Venäjällä työskentelevien verotuksessa olevat epäselvyydet voidaan
korjata, ja edellyttää hallituksen antavan tarvittaessa asiasta eduskunnalle lakiesityksen.
Venäjällä työskentelevien suomalaisten verotukseen vaikuttaa sekä Suomen sisäinen verolainsäädäntö että Suomen ja Venäjän välinen verosopimus. Valtiovarainministeriö selvitti
syksyllä 1999 yhdessä verohallituksen kanssa sekä ulkomaantyöskentelyä koskevan tuloverolain 77 §:n ns. kuuden kuukauden säännön että verosopimuksen soveltamista käytännössä
Venäjällä työskenteleviin henkilöihin. Selvityksessä ei tullut esiin periaatteellisia epäselvyyksiä säännön tai verosopimuksen soveltamisesta. Verohallitus on antanut ulkomaantyöskentelyä koskevan kuuden kuukauden säännön soveltamisesta ohjeet, joissa käsitellään
myös erityisesti säännön soveltamista yhdessä verosopimusmääräysten kanssa.
Tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisella
(1242/2001) pyritään lieventämään kuuden kuukauden säännön muutoksesta johtuvia vaikutuksia erityisesti Venäjän projektivientiin liittyvän rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoiminnan osalta. Säännön muutosten lieventäminen on tältä osin liittynyt samaan aikaan vireillä olleeseen Suomen ja Venäjän välillä neuvoteltuun uuteen tuloverosopimukseen, joka
ei ole vielä voimassa. Hallitus on antanut 16.6.2000 esityksen eduskunnalle uuden Suomen
ja Venäjän välisen verosopimuksen hyväksymisestä (HE 84/2000 vp).Uusi sopimus sisältää
mm. ajanmukaiset verotusoikeuden jakoa koskevat sopimusmääräykset, jotka omalta osaltaan edelleen parantavat sisäisen verolainsäädännön ja verosopimusmääräysten yhteensopivuutta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Internet -yhteydet verotustietoihin
HE 149/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1999, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2000 aikana
toimenpiteet, joilla voidaan ulottaa yritysten sähköinen tarkastusoikeus Internetyhteyksiä käyttäen ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin siten, että
tässä yhteydessä voidaan luopua myös pelkästään ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta. Lisäksi tulee selvittää ja kiirehtiä, miten yritykset voivat antaa
eri viranomaistahoille toimitettavat tilinpäätösilmoitukset yhdistetyllä tilinpäätösilmoituksella myös sähköisesti.
Verohallitus ja Patentti- ja rekisterihallitus ovat tekemässä yhteistä Yritystietojärjestelmää
(YTJ). YTJ:n myötä on mahdollista tarkistaa Internetin kautta mm. yritysten ja yhteisöjen
verotuksellinen asema, kuten arvonlisäverovelvollisena tai työnantajana toimiminen sekä
ennakkoperintärekisteröinti. Tämän ansiosta ennakkoperintärekisteristä poistettuja ei enää
julkaista erikseen.
Uusi yritys- ja yhteisötunnus on otettu käyttöön 1.4.2001. Tietopalvelu, jota yllä on kuvattu,
on käytettävissä 1.6.2001 alkaen osoitteessa www.ytj.fi.
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Verohallinto ja Tilastokeskus ovat yhtenäistäneet lomakkeistonsa vuodelle 2001 siten, että
sama tilinpäätösaineisto palvelee kummankin viranomaisen tarpeita. Vielä on selvitettävänä,
kuinka sovittaa yhteen verohallinnon ja kaupparekisterin erilaiset tietotarpeet: verohallinto
tarvitsee verotuksen toimittamista varten tarkemmat tilinpäätöstiedot kuin kaupparekisteri
osakeyhtiölain edellytysten täyttämistä varten. Edellytyksiä mainittujen kolmen viranomaisen yhteiseen tietojärjestelmään siirtymiselle selvitetään.
Verohallinto tarjosi vuonna 2000 rajoitetulle asiakaskunnalle mahdollisuuden antaa veroilmoitus sekä sen liitteeksi vaadittava tilinpäätös sähköisesti ja myöhemmin kokeilua on laajennettu. Lisätietoa on saanut osoitteessa www.vero.fi/palvelut/6b-sahkoisesti .
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Omistusajan ottaminen huomioon myyntivoittoverotuksessa ja maatalouteen kuuluv
en arvopapereiden luovutuksen verotus
HE 158/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta

i-

Eduskunta edellytti 13.12.1999 hallituksen selvittävän, onko tarkoituksenmukaista ja
voidaanko omistusaika ottaa nykyistä laajemmin huomioon myyntivoittoverotuksessa.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää nopeasti maatalouden tuloverolain muuttamisen siten, että myös maatalouteen kuuluvien arvopapereiden luovutuksesta saadut
voitot verotetaan tuloverolaissa säädetyllä tavalla ja että hallitus tarvittaessa tekee esityksen siten, että sen käyttö voisi olla mahdollista jo vuoden 1999 verotusta toimitettaessa.
Maatalouden tulo jaetaan pääomatuloksi siten, että pääomatulo-osuus lasketaan maatalouteen kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. Maatalouden varoihin kuuluvien arvopapereiden luovutusvoittojen osuus on kokonaan pääomatuloa nettovarallisuuden tuotosta riippumatta.
Jako pääomatuloon ja ansiotuloon on keskeinen osa nykyistä verojärjestelmää. Pääomatulon
luonteiset erät kuuluvat suhteellisen verotuksen piiriin. Jos maatalouden varoihin kuuluvien
arvopapereiden luovutusvoittoja laskettaessa sovellettaisiin tuloverolain hankintamenoolettamaa, jouduttaisiin pääomatulon ja ansiotulon määrittelyä koskevia säännöksiä tarkistamaan ja koko verojärjestelmän keskeisiä perusajatuksia harkitsemaan uudelleen. Maatalous on rakenteen ja tilakoon suurentumisen johdosta muuttumassa yhä enemmän muun yritystoiminnan kaltaiseksi. Maatalouden verotusta ei ole aiheellista muuttaa ottamalla siihen
muusta yritysverotuksesta poikkeavia säännöksiä, sillä pyrkimyksenä on uudistaa maatalouden verotusta pikemminkin lähemmäksi muun yritystoiminnan verotusta. Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Virvoitusjuomavero
HE 40/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.2000, että kaikkien pakkausten ja ensi vaiheessa
juomapäällysten ympäristönohjausjärjestelmän kokonaisuudistus toteutetaan ensi
tilassa. Ennen uudistuksen sisällöstä päättämistä on kuitenkin viranomaisten ja alan
teollisuuden välisenä yhteistyötä tehtävä päällysten elinkaaritutkimus ja sen tulosten
perusteella tehtävä tarpeelliset lainsäädäntöehdotukset. Asiasta päättäminen tulee
saattaa eduskunnan ratkaistavaksi siten, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön
tarvittaessa asteittain viimeistään vuoden 2003 alusta.
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Valtiovarainministeriö asetti 23.8.2001 työryhmän selvittämään juomapakkausten ympäristöohjausjärjestelmiä.
Valtion virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutuksen huomioon ottaminen
HE 59/2000 ja 71/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Eduskunta edellytti 21.6.2000, että hallitus antaa eduskunnalle syyskuun loppuun
mennessä toisen lisätalousarvioesityksen, jossa on otettu huomioon valtion virka- ja
työehtosopimusten kustannusvaikutuksista saadut uudet tiedot ja talousarvioon sisältyvien määrärahojen riittävyys valtionhallinnon tehtävien ja pitkäjänteisen, hyvän
henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.
Hallitus ehdotti vuoden 2000 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä (HE 59/2000 vp)
vuoden 2000 valtion sopimusratkaisun palkankorotusten perusteella yhteensä 433 milj.
markkaa lisäyksiä toimintamenomomenteille. Hallitus totesi, että palkankorotukset toteutetaan sopimusten mukaan siten, että valtion henkilöstön irtisanomisiin, lomautuksiin taikka
pysyväisluontoisen henkilöstön vähennyksiin ei palkkaratkaistun johdosta jouduta. Hallitus
ilmoitti arvioivansa tarvittaessa tilannetta syksyllä. Lisätalousarvio vahvistettiin ehdotetun
sisältöisenä, eduskunnan alussa lainatuin lausumin 21.6.2000.
Sen jälkeen kun vuoden 2000 toisessa lisätalousarvioesityksessä oli myönnetty yhteensä 29
milj. markan lisäykset 14 viraston toimintaedellytysten turvaamiseksi, hallitus vuoden 2001
talousarvioesitystä täydentävässä esityksessään (HE 187/2000 vp) hallitus ehdotti eri hallinnonalojen toimintaedellytysten turvaamiseksi toimintamenoihin lisättäväksi yhteensä 22
milj. markkaa.
Valtiovarainvaliokunta pyysi 14.11.2000 HE 111/2000 ja 139/2000:n yhteydessä käsiteltyyn
lausumaan viitaten valtiovarainministeriötä antamaan selvityksen täydellisyysperiaatteen toteutumisesta vuoden 2001 talousarviossa erityisesti virastojen palkkausmäärärahojen osalta.
Selvityksessään 20.11.2000 valtiovarainministeriö totesi, että määrärahojen on turvattava virastojen lakisääteisten tehtävien hoitaminen, ja katsoi, että toimintamenomäärärahat ylittävät yleensä selvästikin tähän välttämättä vaadittavan tason ja turvaavat selvästi resurssit
niin, ettei virastojen tarvitse palkankorotusten vuoksi ryhtyä irtisanomisiin, lomautuksiin tai
pysyväisluontoisen henkilöstön vähentämiseen. Näin ollen toimintamenomäärärahat ovat,
talousarvioesityksen täydennysesityksissä ehdotettujen lisäysten jälkeen, vähintään täydellisyysperiaatteen edellyttämällä tasolla.
Marraskuun 24 päivänä 2000 annettuun vuoden 2000 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen
(HE 191/2000 vp) ei sisältynyt tätä asiaa koskevia ehdotuksia. Esitys hyväksyttiin lausumitta 30.11.2000.
Niin ikään vuoden 2001 talousarvioesitys (HE 109/2000 vp) hyväksyttiin 19.12.2000, ilman
nyt kysymyksessä olevaa asiaa koskevia lausumia.
Vuosille 2001-2002 joulukuun 15 päivänä 2000 tehdyn tulopoliittisen sopimuksen osalta
hallitus on kannanotossaan 21.11.2000 ilmoittanut, että sopimuksesta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset budjetoidaan vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.
Vuoden 2002 henkilöstömenojen lisäykset budjetoidaan kyseistä vuotta koskevassa talousarvioesityksessä.
Edellä sanotun perusteella lausuma ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
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Tulovero
HE 102/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.2000 hallituksen pikaisesti selvittävän, millä keinoin voidaan
tehokkaimmin vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien parempaan työllistymiseen sekä millä
toimenpiteillä voidaan tehokkaimmin parantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan
ulkopuolella olevien pitkäaikaistyöttömien asemaa, ja ryhtyvän vuoden 2002 talousarvion yhteydessä tarvittaviin toimenpiteisiin kohtuullisen tulotason turvaamiseksi
heille.
Eduskunta edellytti hallituksen pikaisesti saattavan loppuun selvitykset, joiden pohjalta voidaan ratkaista eriytetyn verojärjestelmän aiheuttamat ongelmat matalilla tulotasoilla oleville yrittäjille ja maatilatalouden harjoittajille. Eduskunta edellyttää, että
asiaa koskeva esitys saatetaan eduskunnan käsittelyyn kevättalvella 2001.
Hallitus antoi kevätkaudella 2001 esityksen, jonka mukaan yrittäjä voi valita verotuksessa
yrityksen pääomatulo-osuudeksi 18 prosentin sijasta 10 prosenttia. Mahdollisuus valita
kymmenen prosentin pääomatulo-osuus poistaa liian korkeasta pääomatulo-osuudesta aiheutuvan epäkohdan. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttumattomana.
Asia ei aiheuta muita toimenpiteitä.
Perintö- ja lahjavero
HE 104/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 4.12.2000 hallituksen selvittävän edellytykset uudistaa perintö- ja
lahjaverolakia tarpeellisilta osin siten, että sukupolvenvaihdoksia voidaan hallitusohjelman mukaisesti edelleen edistää.
Perintö- ja lahjaverolain muutos antaa entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa sukupolvenvaihdos yrittäjän elinaikana myös vaiheittaisena samoin kuin voidaan ottaa huomioon tilanteet, joissa on useita rintaperillisiä.
Sukupolvenvaihdostapauksissa sovellettavien huojennusten tulisi ottaa huomioon sekä verotuksen neutraalisuus että yrittäjien aseman helpottaminen. Sukupolvenvaihdostapauksissa jo
voimassa olevat säännökset antavat mahdollisuuden saada sekä huojennusta verosta että korotonta maksuaikaa. Nämä merkitsevät huomattavaa veroetua muihin perinnönsaajiin verrattuna. Lisähuojennusten myöntäminen sukupolvenvaihdostapauksissa verotuksen neutraalisuustavoitteet huomioon ottaen ei olisi oikeudenmukaista muiden perinnönsaajien kannalta.
Eduskunnan lisärakennus
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Momentti 22.02.74 Eduskunta edellytti 19.12.2000, että suhdannetilanteen vaikutus otetaan eduskunnan lisärakennuksen rakentamisen käynnistämistä koskevaa päätöstä tehtäessä huomioon.
Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2002 talousarvion, johon sisältyy eduskunnan tarvitsemien lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin 9,75 miljoonan euron suuruinen määräraha. Lisärakennuksen tontin asemakaava on saanut loppuvuodesta 2001 lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä asiasta tehdyt valitukset.
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Valtion virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutuksen huomioon ottaminen
HE 111/2000 ja 139/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 27.10.2000, että puuttuva rahoitus hoidetaan joko marraskuussa
annettavalla lisätalousarvioesityksellä tai annettavalla täydentävällä talousarvioesityksellä vuoden 2001 budjetissa siten kuin asiantuntijalausunnot edellyttävät.
Hallitus ehdotti vuoden 2000 toisessa lisätalousarvioesityksessä (HE 111/2000 vp), ottaen
huomioon virastojen kokonaisresurssitilanteet ja mahdollisuudet toteuttaa palkankorotukset
ilman henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia tai pysyväisluontoisen henkilöstön vähennyksiä, yhteensä 29 milj. markan lisäystä 14 virastolle niiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Toinen lisätalousarvio vahvistettiin ehdotetun sisältöisenä, eduskunnan alussalainatuin
lausumin 27.10.2000.
Vuoden 2001 talousarvioesitystä täydentävässä esityksessään HE 187/2000 vp) hallitus ehdotti eri hallinnonalojen toimintaedellytysten turvaamiseksi toimintamenoihin lisättäväksi
yhteensä 22 milj. markkaa.
Valtiovarainvaliokunta pyysi 14.11.2000 sanottuun lausumaan viitaten valtiovarainministeriötä antamaan selvityksen täydellisyysperiaatteen toteutumisesta vuoden 2001 talousarviossa erityisesti virastojen palkkausmäärärahojen osalta. Selvityksessään 20.11.2000 valtiovarainministeriö totesi, että määrärahojen on turvattava virastojen lakisääteisten tehtävien hoitaminen, ja katsoi, että toimintamenomäärärahat ylittävät yleensä selvästikin tähän välttämättä vaadittavan tason ja turvaavat selvästi resurssit niin, ettei virastojen tarvitse palkankorotusten vuoksi ryhtyä irtisanomisiin, lomautuksiin tai pysyväisluontoisen henkilöstön vähentämiseen. Näin ollen toimintamenomäärärahat ovat, talousarvioesityksen täydennysesityksissä ehdotettujen lisäysten jälkeen, vähintään täydellisyysperiaatteen edellyttämällä tasolla.
Marraskuun 24 päivänä 2000 annettuun vuoden 2000 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen
(HE 191/2000 vp) ei sisältynyt tätä asiaa koskevia ehdotuksia. Esitys hyväksyttiin lausumitta 30.11.2000.
Niin ikään vuoden 2001 talousarvioesitys (HE 109/2000 vp) hyväksyttiin 19.12.2000, ilman
nyt kysymyksessä olevaa asiaa koskevia lausumia.
Vuosille 2001-2002 joulukuun 15 päivänä 2000 tehdyn tulopoliittisen sopimuksen osalta
hallitus on kannanotossaan 21.11.2000 ilmoittanut, että sopimuksesta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset budjetoidaan vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.
Vuoden 2002 henkilöstömenojen lisäykset budjetoidaan kyseistä vuotta koskevassa talousarvioesityksessä.
Edellä sanotun perusteella lausuma ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Kehitysalueiden veronhuojennukset
HE 121/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.11.2000, että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa lain soveltamisala matkailuelinkeinoon liittyviin ohjelmapalveluyrityksiin.
Matkailuyrityksellä tarkoitetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetussa laissa majoitusliikettä sekä majoitusliikkeen omistajan sen yhteydessä harjoittamaa ravitsemusliikettä. Lisäksi matkailuyrityksellä tarkoitetaan maatalouden yhteydessä
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harjoitettua majoitustoimintaa, jos se muodostaa maataloudesta erillisen liikkeen. Veronhuojennukseen oikeuttavan investoinnin on kohdistuttava selkeästi kehitysalueelle. Veronhuojennuksen kohteena on rakennus, rakennelma ja irtain kuluva käyttöomaisuus, joita käytetään matkailuyrityksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen. Matkailuun liittyvä ohjelmapalvelutoiminta on luonnostaan liikkuvampaa kuin laissa mainitut matkailuyritykset. Ohjelmapalvelutoiminta ei myöskään toimialana ole kovin selkeä. Ohjelmapalvelutoiminnan lisääminen lakiin muodostaisi tulkinta- ja rajanveto-ongelmia lain soveltamisalasta. Esimerkiksi matkailuelinkeinoa palveleva erillisenä harjoitettu ravintolatoiminta sekä tavaroiden ja palvelujen myyntitoiminta ei kuulu veronhuojennuksen piiriin.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Elinkeinonharjoittajien matkakulujen vähentäminen
HE 172/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.2000, että käytännön soveltamistilanteita seurataan ja verovelvollisia ohjeistetaan väärinymmärrysriskien vähentämiseksi. Edelleen eduskunta
edellytti, että soveltamisongelmien ilmetessä hallitus ryhtyy toimiin lainsäädännön
korjaamiseksi siten, että elinkeinon- ja maatilataloudenharjoittajien matkavähennykset saatetaan lakitekniseltä ratkaisultaan tasavertaisemmin vastaamaan palkansaajiin
sovellettavaa lainsäädäntötekniikkaa
Verohallitus on 23.2.2001 antanut ohjeen 518/349/01 liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä
maatalouden harjoittajien matkakustannusten vähentämisestä, mikä on osaltaan poistanut
säännöksen soveltamiseen liittyviä mahdollisia soveltamisongelmia. Asiassa ei ole ilmennyt
lainsäädännön muutostarpeita. Hallitus seuraa edelleen tilannetta.
Kierrätyspolttoaineen ja biokaasun käytön verotuksellinen asema
HE 131/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.2001, että hallitus huolehtii siitä, että energiaverotuksen
uudistustyön yhteydessä ensi vuoden aikana selvitetään mahdollisuudet saattaa kierrätyspolttoaineen ja biokaasun käyttö verotuksellisesti samaan asemaan kuin muiden
uusiutuvien energialähteiden käyttö. Lisäksi eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että asian valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa.
Valtioneuvosto päätti 12.12.2001 ryhtyä eduskunnan lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Arpajaisten järjestäjien tasapuolinen verotusk ohtelu
HE 183/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2001 hallituksen huolehtivan arpajaisverolain jatkovalmistelusta siten, että verotus kohtelee tasapuolisesti kaikkia yksinoikeudella toimivia arpajaisten järjestäjiä
Valtioneuvosto päätti 20.12.2001 ryhtyä eduskunnan lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
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Opetusministeriö
Oppilaanohjaus
Lukion määrällisen sääntelyn purkamisen vaikutukset
Erityislukiot
HE n:o 176/1993 vp.
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1993 hallituksen jatkavan toimenpiteitä oppilaanohjauksen
turvaamiseksi muun muassa siten, että itsenäisen opiskelun ohjaukseen sekä oppilaanohjaukseen varataan riittävät voimavarat oppilaitoksissa.
Eduskunta edellytti hallituksen seuraavan lukion määrällisen sääntelyn purkamisen
vaikutuksia lukiokoulutukseen ja muuhun keskiasteen koulutukseen hakeutumiseen,
ja jos vinoutumia ilmenee, ryhtyvän toimenpiteisiin valtakunnallisten sisäänottovaatimusten säätämiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus huolehtii vuoden 1995 talousarvion valmistelun yhteydessä erityislukioiden tuntikehystarpeista niin, että musiikki-, urheilu- ja kuvataidelukiot sekä kansainväliset lukiot voivat säilyä ja kehittyä niille annetuissa erityistehtävissä.
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta (107/94) antoi koulujen ylläpitäjille aiempaa enemmän liikkumavaraa opetuksen järjestämisessä ja opetukseen käytettävissä olevien voimavarojen kohdentamisessa. Oppilaanohjauksen asemaan ovat vaikuttamassa myös virkaehtosopimuksin tehdyt ratkaisut. Opinto-ohjaajien virkaehtosopimuksen mukaan opinto-ohjaajien
työaika on muutettu vuotuiseksi työajaksi. Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen
yhteydessä on kiinnitetty huomiota oppilaan ohjaukseen.
Lukuvuoden 1994-95 alusta lukien lukion aloituspaikkojen määrästä ovat päättäneet ensisijaisesti kunnat lukioiden ylläpitäjinä. Päivälukion opiskelijamäärä on vuodesta 1993 lähtien
lievästi kasvanut. Lukion määrällisen säätelyn poistamisella ei ole ollut oleellista vaikutusta
lukion oppilasmäärän kasvuun. Erityislukioiden perusrahoitus on otettu huomioon talousarvioon sisällytetyn lakisääteisen valtionosuuden mitoituksessa.
Asia ei aiheuta enää toimenpiteitä.
Oppisopimuskoulutus
HE n:o 200/1993 vp.
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 29.11.1993, että työvoimahallinnon ja opetushallinnon yhteistyön
parantaminen selvitetään siten, että työvoimahallinnon tukeman koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliltä poistetaan epäsuhtainen kilpailutilanne niin, että nämä
kaksi järjestelmää tukevat toisiaan kaikin puolin. Eduskunta korostaa oppisopimuskoulutuksen etuja sen koulutuksellisten tavoitteiden vuoksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin vammaisten oppisopimusten solmimisen helpottamiseksi.
Eduskunta edellytti, että uudistuksen toteutumista ja muodostuvaa käytäntöä seurataan. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi esimerkiksi
lainsäädäntömuutoksin niin, että koulutuskorvausta koskevat määräykset palautetaan.
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Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksessa, jota koskevat lait tulivat voimaan
1.1.1999, oppisopimuskoulutuksesta on tehty yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen
koulutuksen lähentämisen. Tavoitteena on hyödyntää kummankin koulutusmuodon parhaat
puolet. Työhallinto on osallistunut oppisopimuskoulutuksen rahoittamiseen etenkin alle 25vuotiaiden työttömien nuorten osalta myöntämällä opetushallinnon maksaman koulutuskorvauksen lisäksi oppisopimuksen solmivalle työnantajalle työllistämistukea. Oppisopimuskoulutus on profiloitumassa tutkintoon valmistavaksi peruskoulutukseksi ja lisäkoulutukseksi.
Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä 1.1.1999 lukien vammaisten oppisopimuskoulutusta on helpotettu säätämällä, että vammaisten oppisopimuskoulutukseen myönnetään valtion
rahoitusta korottamalla normaaleja yksikköhintoja 50 %:lla. Kuntoutusrahalakia (611/1991)
on muutettu siten, että kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain
(610/1991) 2 §:ssä mainitulla tavalla vajaakuntoiselle kuntoutujalle voidaan maksaa kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta oppisopimuksen perusteella.
Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksettavia koulutuskorvauksia ja niiden kehitystä
seurataan. Lisäksi uuteen lainsäädäntöön otettiin säännös, jonka mukaisesti opetusministeriö
voi tarvittaessa määrätä koulutuskorvausten määrästä. Toistaiseksi koulutuskorvausten määrää koskevista päätöksistä on pidättäydytty. Koulutuskorvausten kustannuskehitystä seurataan.
Opetushallitus seuraa oppisopimuskoulutuksen kustannuksia menolajeittain. Työnantajille
maksettavien koulutuskorvausten kustannuskehitys/vuosittainen opiskelijapaikka vuosina
1993-1998 oli seuraava:
Peruskoulutus
1993
1994
1995
1996
1997
1998
12 640
12 050
9 120
8 130
9 200
10 170
Lisäkoulutus
7 840
8 530
5 322
6 259
6 000
7 521
Lausuma ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Teattereiden aseman turvaaminen
HE n:o 215/1994 vp.
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.1994 hallituksen huolehtivan siitä, että Teatteri Pienen
Suomen, Unga Teaternin ja alueteattereiden toimintaedellytykset turvataan ja että lisäksi lasten- ja nuortenteattereiden erityistarpeista tehdään selvitys.
Lastenteattereiden sekä alueteattereiden erityistoimintatarpeista on parhaiten pystytty huolehtimaan teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta annetun lain (1277/94) 6 a §:n mukaisella
harkinnanvaraisella määrärahalla ja harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Vuonna 2001
määrärahan suuruus oli 8 950 000 markkaa. Vuodelle 2002 on varattu veikkausvoittomomentille 1 254 000 (7 450 000 markkaa) euroa sekä lisäksi 558 000 euroa (n. 3 500 000
markkaa) momentille 29.90.31 vastaavaan toimintaan. Lasten- ja alueteattereille osoitettiin
vuonna 2001 harkinnanvarainen lisämääräraha seuraavasti: Teatteri Pieni Suomi 635 000
mk (teatteri yhdistyi Helsingin teatterisäätiön kanssa 1.8.2001), Unga Teatern 480 000 mk,
Kajaanin kaupunginteatteri/Oulun läänin alueteatteri 835 000 mk, Rovaniemen Teatteri/Lapin alueteatteriyhdistys 740 000 mk, Åbo Svenska Teatern 585 000 mk, Wasa Teater/
Österbottens regionteater 665 000 mk, Joensuun teatteri 430 000 mk.
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Opetusministeriön taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuuri-jaostolle tehtäväksi antama
selvitys nukketeatterin aseman kehittämisestä luovutettiin ministeri Suvi Lindénille
12.12.2000 ja otetaan huomioon laadittaessa taide- ja taiteilijapoliittista ohjelmaa (valmistuu 31.5.2002) sekä lastenkulttuuripoliittista ohjelmaa (valmistuu 31.1.2002).
Lastenteattereiden ja alueteattereiden toimintaedellytykset tullaan turvaamaan myös tulevina
vuosina talousarvion toimintaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Ammattikorkeakoulu, ylläpitäjämalli, laadunvalvonta, rahoitusjärjestelmä, opett ajankoulutus
HE 319/1994 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.2.1995, että ammattikorkeakoulujen ylläpitäjä- ja hallintomallien osalta tutkitaan vaihtoehtoisia malleja niin sanotun instituutiomallin rinnalle koulutuksen laadun kehittämiseksi sekä hallinnon joustavuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän
toteuttamista ja tarvittaessa, mikäli epäkohtia ilmenee, ryhtyy toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi siten, että ammattikorkeakoulujen toiminta- ja kehittämismahdollisuudet voidaan turvata.
Opetusministeriö on 30.10.2001 asettanut työryhmän valmistelemaan ammattikorkeakoululainsäädännön tarkistamista.
Opetusministeriön asettama selvitysmies on laatinut selvityksen ammattikorkeakoulujen taloushallinnosta. Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamista. Työryhmä saa työnsä valmiiksi 31.12.2001,
minkä jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä.
Peruskoulu, valtionosuusperustelut
HE 35/1995 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.1995 hallituksen huolehtivan siitä, että lain vaikutusta kuntien erityisopetuksen järjestämiseen seurataan ja selvitetään muun muassa,
− turvataanko peruskoulun yleisopetuksen osana annettava erityisopetus niin, että päätökset perustuvat erityisopetusta saavien lasten etuun ja todellisiin tarpeisiin, sekä
− turvataanko kunnissa vammaisten koulutuksen järjestäminen niin, että opetus järjestetään peruskoululain 3 §:n edellyttämällä tavalla.
Eduskunta edellytti, että opetusministeriö käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 §:ssä säädettyä mahdollisuutta korottaa kunnan peruskoulun valtionosuuden perusteena olevaa yksikköhintaa, jos kunnan peruskoulumenot ovat esimerkiksi kunnan koosta ja harvasta asutuksesta, saaristoisuudesta, kaksikielisyydestä,
saamenkielisestä opetuksesta tai muusta niihin verrattavasta erityisestä syystä keskimääräistä korkeammat eikä kunta muutoin pysty turvaamaan asianmukaisen opetuksen antamista. Eduskunta pitää lisäksi tärkeänä, että päätökset korotetusta valtionosuudesta voidaan tehdä useammaksi vuodeksi kerrallaan, jolloin kunnat pystyvät arvioimaan niille tulevia valtionosuuksia pidemmällä aikavälillä.
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Eduskunta edellytti hallituksen seuraavan peruskoulun käyttökustannuksia varten
myönnettävien valtionosuuksien uudistusta koskevan lainsäädännön vaikutuksia opetuksen järjestämiseen kunnissa ja antavan asiaa koskevan selvityksen sivistysvaliokunnalle kahden vuoden kuluttua sekä ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.
Opetusministeriön ja opetushallituksen tekemän vuotta 1995 koskevan tulossopimuksen
mukaan opetushallitus antoi arvionsa erityisopetuksen tilasta vuonna 1996. Kokonaisarvion
pohjalta on käynnistetty tarvittavat kehittämistoimenpiteet vuonna 1997. Toimenpiteitä on
jatkettu ja tehostettu vuoden 1998 ja 1999 tulossopimuksen mukaisesti. Valtionosuusperusteet muuttuivat 1.1.1997. Opetusministeriö seuraa opetustoimen kustannuskehitystä ja valtionosuuslainsäädännön vaikutuksia. Vaikeimmin kehitysvammaisten oppivelvollisuusikäisten lasten opetus on siirretty peruskoulussa annettavaksi 1.7.1997 lähtien.
Opetusministeriö teki viimeksi 15.11.1999 päätökset yhteensä 35 kunnan peruskoulun sekä
11 perusopetusta antavan yksityisen koulun yksikköhinnan harkinnanvaraisesta korottamisesta. Päätökset tehtiin vuodeksi 2000.
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi 23.5.1997 (HE 86/1997). Tähän liittyvässä esityksessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaksi laiksi kiinnitettiin huomiota kuntien rahoitusjärjestelmää koskeviin
muutoksiin. Koska hallituksen esitykseen sisältynyt lakiehdotus tuli korvaamaan kokonaan
lain, jota eduskunnan lausumassa tarkoitetaan ei hallitus pitänyt erillisen selvityksen antamista tarpeellisena. Laki tuli voimaan 1.1.1999.
Eduskunta edellytti hyväksyessään uudet koululait, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen
vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Eduskunta on hyväksynyt asiasta uuden lausuman ja asiaa selostetaan myöhemmin siinä yhteydessä.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asema
Työllisyysmäärärahojen kohdentaminen koulu -, liikunta - ja kulttuurilaitosten peru sparannuksiin
HE 72/1995 vp
Valtiovarainvaliokunta
4) Hyväksyessään 15.12.1995 valtion talousarvion vuodelle 1996 eduskunta edellytti
pääluokan 29 kohdalla, että valtion tulevissa talousarvioissa turvataan kansallisen innovaatiojärjestelmän tehokas toiminta lisäämällä korkeakoulujen, Suomen Akatemian, ammattikorkeakoulujen ja alemman korkeakouluasteen oppilaitosten opetus- ja
tutkimusresursseja erityisesti kasvavilla tulevaisuuden aloilla. Resurssien lisäämisen
tulee tapahtua innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden huomioon ottavan ohjelman
puitteissa.
Eduskunta edellytti, että syrjäytymisen vaarassa olevien nuorten asemaa ja ongelmia
selvitetään sekä opiskelumahdollisuuksia parannetaan mahdollisimman pikaisesti.
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin työllisyysmäärärahojen kohdentamiseksi koulu-, liikunta- ja kulttuurilaitosten perusparannuksiin.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä keskeistä oli vuonna 1999 edelleen nuorten työpajatoiminnan tukeminen. Opetusministeriö tuki vuoden aikana yhteensä 210 pajaa 21 miljoonalla
markalla. Tuetuista pajoista oli EU:n sosiaalirahaston tavoite 3 ohjelmaan sisältyviä innova-
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tiivisia nuorten työpajoja 73 ja niitä tuettiin 8,2 miljoonalla markalla. Nuorten työpajoja oli
vuonna 1999 toiminnassa noin 350 ja niissä työskenteli vuoden aikana noin 10 000 nuorta.
Uutena toimintamuotona käynnistettiin koululaisten iltapäivätoiminnan tukeminen. Läänien
kautta tuettiin vuoden aikana 1,5 miljoonalla markalla noin 500 kerhoa, joiden toiminta
kohdistettiin 12-15 vuotiaille.
Kansainvälisestä Award-nuorisotoimintaohjelmasta kehitettiin kotimainen Avartti-ohjelma,
jonka tavoitteena on luoda nuorille pitkäjänteistä tavoitteellista ja monipuolista toimintaa,
joka soveltuu myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Ministeriö on tukenut vuoden aikana Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustettu nuorisotutkimusverkostoa 3,2 miljoonalla markalla, jolla on käynnistetty noin 20 uutta tutkimushanketta, joista useat koskettavat nuorten elinoloja ja siten myös syrjäytymisen ehkäisyä.
Erikseen teetettiin nopeat selvitykset saatananpalvonnan asemasta nuorisokulttuureissa sekä
kouluväkivallasta.
Nuorisoasiain neuvottelukunta on kehittänyt edelleen nuorten elinoloindikaattorijärjestelmää
(noin 150 indikaattoria) ja sen alueellistamista. Läänien nuorisotoimien ja lääninhallitusten
asettamien alueellisten nuorisoasianneuvostojen kanssa on luotu järjestelmää, jolla voidaan
seurata nuorten elinolojen kehitystä maan eri osissa.
Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimet ovat siirtyneet osaksi nuorisotoimen perustoimintaa.
Asia ei annan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Opettajankoulutukseen valikoituminen
Opettajien sivuaineopinnot ja täydennyskoulutus
Kertomus 6/1995 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta hyväksyi 3.9.1996 perustuslakivaliokunnan mietinnön, jonka liitteenä olevassa lausunnossa sivistysvaliokunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin,
joilla tuetaan opettajankoulutuksen valintaperusteiden laajentamista niin, että valinnassa huomioidaan muun muassa työelämän kokemus ja lisäopinnot sekä painotetaan
nykyistä enemmän soveltuvuustyyppisiä menetelmiä ja taide- ja taitoaineiden hallintaa.
Valiokunta edellytti selvityksen tekemistä siitä, olisiko tarkoituksenmukaista, että valikoituminen aineenopettajakoulutukseen tapahtuisi jo yliopistoon pyrittäessä.
Valiokunta edellytti, että opettajankoulutuslaitoksille luodaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet ja riittävät voimavarat sivuaineopintojen toteuttamiseen eri
paikkakunnilla ja eri tiedekunnissa.
Valiokunta edellytti nopeasti selvitettäväksi, olisiko tarkoituksenmukaista lisätä opettajien pitkäkestoista täydennyskoulutusta esimerkiksi siten, että koulutyössä jo toimiville opettajille järjestettäisiin täydennysjaksoja opettajankoulutuslaitoksissa, ja heidän sijaisinaan opettajaksi opiskelevat voisivat suorittaa osan opetusharjoitteluun
kuuluvasta ns. kenttäharjoittelusta. Samalla tulee selvittää opetusharjoittelun ohjaamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Näin myös yhteistyö perus- ja täydennyskoulutuksen kanssa vahvistuisi.
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Opettajankoulutuksen valinnoissa otetaan huomioon työelämäkokemus ja lisäopinnot siten,
että opettajakokemuksesta tai kouluavustajana toimimisesta ja samoin suoritetuista arvosanaopinnoista saa lisäpisteitä. Taide- ja taitoaineiden hallinta otetaan huomioon valinnoissa siten, että niiden opintosuorituksista saa lisäpisteitä. Joissakin yliopistoissa on myös
käytäntö, jonka mukaan taide- ja taitoaineissa voi antaa lisäpisteitä tuottavia näytteitä valintatilanteessa. Soveltuvuutta testaavien valintamenetelmien käyttö on laajentunut. Yliopistot
käyttävät opetustuokioita, soveltuvuustestejä, yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluja sekä erilaisia observoituja työskentelytilanteita. Myös kirjallisissa tehtävissä kiinnitetään huomiota soveltuvuuden arviointiin.
Aineenopettajakoulutuksen valikoitumista jo yliopistoon pyrittäessä on kokeiltu eri yliopistoissa. Ministeriön vuodesta 1998 lähtien osoittaman tuen avulla kokeilu on meneillään matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja teologiassa. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kokeilua jatketaan ja laajennetaan, jotta sen vaikutuksia voidaan seurata pidemmällä
aikavälillä ja useilla eri aloilla.
Sivuaineopintojen tarjonnan monipuolistamiseksi on käynnistetty ja tuettu etä- ja monimuoto-opetuskokeiluja. Kokeiluja laajennetaan koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 20002004 -hankkeen puitteissa, erityisesti virtuaaliyliopiston tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi
käyttäen.
Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on käynnistynyt opettajankoulutuslaitoksissa ja erityisesti harjoittelukouluissa siten, että kenttäharjoittelua on voitu käyttää koulutuksen ajan
sijaisuuksien hoitamiseen. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat myönteisiä, joten toiminnan laajenemiselle on hyvät edellytykset.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Ammatillisen koulutuksen määrällinen säätely
HE 62/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.6.1996, että lain vaikutuksia jatkuvasti seurataan ja että opetusministeriö suorittaa kolmen vuoden kuluttua perusteellisen selvityksen lain toimivuudesta. Tässä
yhteydessä on erityisesti selvitettävä,
− onko laki johtanut työvoimatarpeen kannalta alueellisesti tarkoituksenmukaiseen koulutustarjontaan;
− miten uuden lainsäädännön jälkeen on onnistuttu ratkaisemaan mahdollisia ristiriitatilanteita koulutusta mitoitettaessa paikallisesti ja alueellisesti;
− miten paikallinen tai talousaluekohtainen eri tahojen yhteistyö on ammatillisen koulutuksen koordinointi- ja ohjaustehtävässä toiminut.
Ammatillisen koulutuksen säätelyjärjestelmä uudistettiin kahdessa vaiheessa. Vuoden 1998
alusta tuli voimaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/1987) muuttamisesta
annettu laki (612/1996), jolla osana koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta muutettiin ammatillisen koulutuksen säätelyjärjestelmää siten, että ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjien päätösvaltaa koulutuksen järjestämisessä lisättiin sekä selkeytettiin ja yksinkertaistettiin hallintoa ja päätöksentekoa. Ylläpitämisluvasta sekä koulutustehtävästä ja siihen
sisältyvästä ylläpitäjäkohtaisista koulutuksen mitoittamisen perusteista päätti valtioneuvosto
ja opetusministeriö. Muista asioista päätti oppilaitoksen ylläpitäjä sille asetetun koulutustehtävän rajoissa.
Vuoden 1999 alusta voimaan tulleella koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksella
ammatillisen koulutuksen säätelyjärjestelmään sisällytettiin em. määrällistä säätelyä koskevat pääperiaatteet, kuitenkin siten muutettuna, että luovuttiin oppilaitoskohtaisesta säätelystä
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ja siirryttiin koulutuksen järjestäjäkohtaiseen säätelyyn. Koulutuksen järjestäjä päättää myös
oppilaitosten muodostamisesta. Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, jonka järjestämistä säädellään muun ammatillisen koulutuksen säätelyn yhteydessä, kuitenkin siten, että oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoiden enimmäismääriä ei säädellä. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjäkohtaisista oppisopimusopiskelijoiden
enimmäismääristä päätetään erikseen. Opetusministeriö on uudistanut ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat 1.1.1999 lukien vastaamaan uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. Kaikille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille annettiin järjestämislupien uusimisen yhteydessä lupa oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Lisäksi eräille muille koulutuksen järjestäjille annettiin lupa järjestää oppisopimuskoulutusta.
Hyväksyessään vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen eduskunta edellytti lakien vaikutusten seurantaa ja että opetusministeriö antaa
kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta selonteon lakien toimivuudesta. Koska
ammatillisen koulutuksen määrällinen säätely sisältyy em. keskeisiltä osiltaan muutettuna
tähän uudistukseen ja sen seurantavelvoitteeseen, opetusministeriön käsityksen mukaan on
tarkoituksenmukaista yhdistää tässä tarkoitettu selvitys samaan yhteyteen ja samaan aikatauluun.
Eduskunta on hyväksynyt asiasta uuden lausuman ja asiaa selostetaan seuraavissa kertomuksissa kyseisen lausuman yhteydessä.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Opettajankoulutuksen virkavapausjärjestelmä
HE 138/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 26.11.1996, että opettajankoulutusyksiköiden ja harjoittelukoulujen rehtoreiden ja lehtoreiden virkavapausjärjestelmää pikaisesti kehitetään kokonaisuutena ottaen huomioon myös muut kouluttautumismahdollisuudet, muun muassa
opettajankouluttajien erikoistumisohjelma (PD-koulutus) ja muu täydennyskoulutus
sekä vuorotteluvapaa.
Eduskunta on hyväksynyt lain opettajankoulutuslain kumoamisesta. Laki tulee voimaan
1.1.2000. Tällöin lakkaa yliopistojen opettajankoulutusyksikön lehtorin virkaan ja harjoittelukoulujen rehtorin ja lehtorin virkaan kuuluva oikeus ja velvollisuus virkavapauteen opiskelua varten. Hyväksyessään lain eduskunta edellytti, että hallitus laatii pikaisesti opettajankouluttajien jatko- ja täydennyskoulutusohjelman ja että ohjelman toteuttamiseen varataan
vuosittain riittävät määrärahat. Ohjelman valmistelutyö on käynnistynyt määrärahavarauksineen.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Näyttöapurahat
HE 158/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 26.11.1996, että näyttökorvausjärjestelmää kehitetään edelleen
taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi.
Eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annettiin vuonna 1997 laki
(115/1997) ja asetus (116/1997), joiden nojalla käynnistettiin kuvataiteen näyttöapurahajärjestelmä. Opetusministeriö asetti asiantuntijoista kootun lautakunnan, jonka tehtävänä on ja-
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kaa apurahat hakemusten perusteella. Vuoden 2000 määräraha 5 000 000 markkaa jaettiin
124 taiteilijalle. Vuoden 2001 talousarviossa on näyttöapurahoja varten varattu niin ikään
5 000 000 markkaa. Opetusministeriö pyrkii valtion talousarvion rajoissa järjestelmän edelleen kehittämiseen.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vaikeasti kehitysvammaisten opetus
HE 159/1996
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1996, että koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen
yhteydessä selvitetään vaikeasti kehitysvammaisten koulunkäyntiin ja erityisopetukseen liittyvät avustajakysymykset ja että samassa yhteydessä annetaan esitys tehtävään koulutettujen koulunkäyntiavustajien palkkaamisesta vaikeimmin kehitysvammaisten koulunkäynnin tukemiseksi.
Eduskunta edellytti, että vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksesta vastaa lehtorin,
luokanopettajan tai erityisluokanopettajan tai erityisopettajan pätevyysvaatimukset
täyttävä henkilö ellei oppilaan tarpeesta johtuvasta erityisestä syystä ole perusteltua,
että opetusta antaa muu viranhaltija.
Eduskunnan lausumat on käsitelty koulutuksen kokonaisuudistusta valmisteltaessa. Perusopetuslaki (628/1998) ja perusopetusasetus (852/1998) sekä 14.12.1998 annettu asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) tulivat voimaan 1.1.1999. Kehitysvammaisille oppilaille annettavaa opetusta koskevat kelpoisuusvaatimukset on määrätty
edellä mainitun asetuksen 8 §:ssä, jonka mukaan vain avustavana opettajana voi toimia
myös henkilö, joka ei ole soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi suorittanut säännöksessä
tarkoitettuja erityisopettajan opintoja. Vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksen korkeammat kustannukset on otettu huomioon samoin 1.1.1999 voimaan tulleessa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998).
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Ammatillinen lisäkoulutus
HE 186/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 3.12.1996, että lääninhallitukset hankintapäätösten tekijöinä korostavat koulutuksen laatua ja edistävät oppilaitosten verkostomaista yhteistyötä. Mikäli tarvittavan koulutuksen laatu tai sisältö sitä edellyttävät, tulee koulutusta voida
käytännössäkin ostaa miltä tahansa lain sallimalta oppilaitokselta.
Eduskunta edellytti hallituksen tekevän kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta
selvityksen uuden rahoitusjärjestelmän toimivuudesta ottaen huomioon myös mahdolliset valtion aluehallinnon uudistukset sekä ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.
Vuosina 1997-1998 opetusministeriö rahoitti lääninhallitusten henkilöstölle suunnatun lisäkoulutuksen hankinnan laadun kehittämisprojektin, jonka toteuttamisesta vastasivat Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus sekä Teknillisen korkeakoulun Lahden
keskus. Lisäkoulutuksen hankintatoiminnan suuntaviivoja vuosina 1999 ja 2000 koskevien
opetusministeriön päätösten mukaisesti on lääninhallitusten käytössä ollut projektin yhtenä
tuloksena syntynyt lomakkeisto, joka kiinnittää aikaisempaa laajemmin huomiota tarjottavan koulutuksen laatuun.
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Lisäkoulutuksen hankintatoiminnan vuotuisia suuntaviivoja koskevissa opetusministeriön
päätöksissä on edellytetty, että lääninhallitukset suosivat hankinnoissaan oppilaitosten välisenä yhteistyönä sekä yhdessä työelämän kanssa järjestettävää koulutusta.
Vuonna 1998 hankintatoiminta laajennettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alle 20
opintoviikon laajuiseen sekä musiikkioppilaitosten järjestämään koulutukseen. Lisäkoulutusta voidaan hankkia kaikilta julkisen valvonnan alaisilta oppilaitoksilta.
Opetusministeriö asetti kesällä 1997 keskeisten ministeriöiden, aluehallinnon, oppilaitosten
ja työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuneen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituslain
seurantaryhmän. Työryhmän muistio valmistui 15.2.2000.
Hallitus antoi muun muassa seurantaryhmän muistioon perustuen syksyllä 2000 eduskunnalle esityksen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE
144/2000 vp), jonka eduskunta 7.12.2000 hyväksyi osittain muutettuna. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus liitetään vuoden 2001 alusta osaksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoitusjärjestelmää. Samalla kumotaan laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta, johon tässä käsiteltävät lausumat liittyvät.
Asia ei aiheuta enää toimenpiteitä.
Ulkomaisissa yliopistoissa suomalaisilta opiskelijoilta perittävät maksut
Apulaisprofessori -virkanimikkeestä luopuminen
HE 263/1996 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.6.1997, että hallitus selvittää ulkomaisissa yliopistoissa
suomalaisilta opiskelijoilta perittävien maksujen aiheuttamat epäselvyydet ja ryhtyy
toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus ensi tilassa selvittää mahdollisuuden luopua apulaisprofessori-virkanimikkeestä.
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus selvitti ulkomaisissa yliopistoissa suomalaisilta
opiskelijoilta perittävien maksujen aiheuttamia epäselvyyksiä. Tehdyn selvityksen perusteella päätettiin tehostaa ulkomaisissa yliopistoissa suomalaisilta opiskelijoilta perittävistä maksuista tiedottamista.
Yliopistojen apulaisprofessorin virat on yliopistolain 1.8.1998 tapahtuneen voimaantulon
jälkeen muutettu professorin viroiksi lukuun ottamatta eräitä ennen yliopistolain voimaantuloa avoimeksi julistettuja virkoja. Myös nämä virat tullaan virantäyttötoimenpiteiden päätyttyä muuttamaan professorin viroiksi.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Liikuntapoliittinen selonteko
Kertomus 5/1996 vp
Sivistysvaliokunta
2) Eduskunta hyväksyi 13.5.1997 perustuslakivaliokunnan mietinnön, jonka liitteenä
olevassa lausunnossa sivistysvaliokunta edellytti, että hallitus antaa liikuntapoliittisen
selonteon eduskunnalle kuluvan vaalikauden aikana.
Uusi liikuntalaki annettiin 18.12.1998, ja se tuli voimaan 1.1.1999. Lain valmistelun yhteydessä käytiin eduskunnassa laaja lähetekeskustelu ja sivistysvaliokunta kuuli suuren joukon
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asiantuntijoita. Tältä osin on maamme liikuntapolitiikan linjaamiselle eduskunnan tuore ja
laaja yksimielinen kanta. Opetusministeriön toimesta on valmistunut syksyllä 1998 Suuntana Hyvinvointi - Mitkä ovat liikunnan mahdollisuudet?- asiakirja, jossa on monipuolista tutkimukseen perustuvaa tietoa liikunnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.
Edellä mainitut asiakirjat ovat toimineet liikuntapolitiikan linjaajina edellisen vaalikauden
aikana. Vuonna 2001 opetusministeriö valmisteli liikuntapoliittisen strategian. Strategiatyön
pohjalta laaditaan tarvittaessa liikuntapoliittinen selonteko annettavaksi eduskunnalle sen
toivomuksen mukaan.
Uusi koululainsäädäntö
HE 86/1997 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta totesi 17.6.1998, että uudet koululait merkitsevät laajavaikutteista uudistusta ja uusia, monensuuntaisia mahdollisuuksia suomalaisen koulutuksen koko toimintakenttään. Uudistuksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi eduskunta edellytti, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.
Eduskunta edellytti, että arviointitoiminta Opetushallituksessa järjestetään riittävän itsenäisenä suhteessa opetushallinnon muuhun organisaatioon. Arvioinnin
toimivuudesta on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa. Samalla on kerättävä
kokemuksia ei tehtävien tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja tarvittaessa on
ryhdyttävä toimenpiteisiin arviointia koskevien säännösten tarkistamiseksi.
Eduskunta edellytti, että valtiontalouden tilanteen salliessa perusopetuksen yksikköhintojen jälkeenjääneisyys pikaisesti korjataan vastaamaan todellisia kustannuksia.
Eduskunta edellytti, että hallitus osaltaan pyrkii edistämään toimenpiteitä, joilla opettajien kokonaistyöaikajärjestelmä saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti.
Eduskunta edellytti, että hallitus tekee suomen ja ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajalapsille selvityksen, huomioiko opetus lasten kielellisen lähtötason. Tavoitteena on, että lapset voisivat oppia suomea tai ruotsia mahdollisimman hyvin.
Eduskunta edellytti, että opetussuunnitelmia kehitetään siten, että ne sisältävät myös
koulun ja opettajien ammattitaidonkehittämisen tavoitteenasettelun, kehittämisprosessien kuvaukset sekä menetelmät, joilla kehittämistoimintaa arvioidaan.
Eduskunta edellytti, että tilannetta tukiopetuksen järjestämisestä kouluissa seurataan
ja tarvittaessa ryhdytään tehostettuihin toimenpiteisiin niin, että opinnoissa tilapäisesti
jälkeen jääneen tai muutoin erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oikeus tukiopetukseen
voidaan turvata.
Eduskunta edellytti, että hallitus huolehtii siitä, että päätökset erityisopetukseen siirtämisestä tehdään oppilaan tarpeista lähtien ja siten että erityisopetusta tarvitsevien
oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun turvataan.
Eduskunta edellytti, että opetusministeriö seuraa perusopetuslain 28 §:n soveltamiskäytäntöä ja antaa siitä kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta selvityksen sivistysvaliokunnalle.
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Eduskunta edellytti, että opetusministeriö painottaa lähivuosien toiminnassaan koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä riittävän monipuolisesti opetuksen
pedagogisen kehittämisen osana.
Eduskunta edellytti, että valtiovalta ja kunnat yhteistyössä kansalais- ja muiden järjestöjen kanssa kehittävät toimenpiteitä, joilla lisätään perusedellytyksiä kerhotoiminnalle.
Eduskunta edellytti, että lukion liikunnan ja terveystiedon opetusta kehitetään siten,
että oppiaineet jaksotetaan läpi koko lukiokoulutuksen. Tavoitteena on vahvistaa terveitä elämäntapoja ja liikuntaharrastusta.
Eduskunta edellytti, että kaikessa 3-vuotisessa ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjakso kehitetään kiinteäksi osaksi tutkintoa. Sen vuoksi tulee selvittää ja arvioida tarkoituksenmukaisimmat työssäoppimisen järjestämistavat.
Eduskunta edellytti, että hallitus antaa eduskunnalle kiireellisesti oppisopimuskoulutuksen kehittämistä koskevat ehdotukset.
Eduskunta edellytti, että lähivuosina talousarvioissa varataan valtionosuusuudistuksessa menetyksiä kokeneille opistoille siirtymäkauden harkinnanvaraista lisäavustusta.
Eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen asutusrakenne ryhmittelyn uudistamiseksi kansalaisopistojen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus järjestää taiteen perusopetuslain toimivuuden seurannan kaikkien taiteenalojen perusopetuksen osalta korostaen erityisesti nykyisten
musiikkioppilaitosten toiminnan määrän ja laadun turvaamista.
Eduskunta edellytti, että kansanopistojen mahdollisuudet yleissivistävän ja tutkintotavoitteisen opetuksen antamiseen turvataan määrittelemällä kansanopistojen harjoittamalle perus- ja lukio-opetukselle sen erityispiirteet huomioon ottava riittävä yksikköhinta.
Eduskunta edellytti, että hallitus kiirehtii sellaisen rahoitusjärjestelmän aikaansaamista, joka turvaa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen myönteisen kehityksen jatkumisen.

Uuden koulutusta koskevan lainsäädännön vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevan eduskunnalle annettavan selonteon valmistelu on käynnissä opetusministeriössä. Selonteon valmisteluun liittyvä koulutuksen järjestäjille suunnattu kysely toteutettiin
kertomusvuoden aikana. Selonteon valmistelun yhteydessä selvitetään muun ohella tukiopetuksen järjestämistä, erityisopetukseen siirtämismenettelyä ja perusopetuslain 28 §:n soveltamiskäytäntöä. Selonteko annetaan eduskunnalle keväällä 2002. Erityisopetuksen laadun
kehittämistä on selvitetty lisäksi erillisessä kertomusvuoden aikana päättyneessä kehittämisprojektissa. Projektissa on etsitty ratkaisuja erityisopetuksen käytännön ongelmiin ja kehitetty uudentyyppisiä ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen. Projektin tuloksia
käytetään hyväksi erityisopetuksen kehittämisessä.
Koulutuksen arvioinnista annettiin eduskunnan sivistysvaliokunnalle erillinen selvitys kertomusvuoden aikana. Sivistysvaliokunta antoi kesäkuussa selvityksen johdosta lausunnon
(SiVL 5/2001 vp - MINS 4/2001 vp). Opetusministeriö asetti 16.8.2001 työryhmän, jonka
tehtävänä oli valmistella koulutuksen arviointitoiminnan organisointia koskevat säädösmuu-
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tosehdotukset ottaen huomioon sivistysvaliokunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat. Työryhmä saa työnsä valmiiksi 31.12.2001, minkä jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä.
Perusopetuksen valtionrahoituksen perusteena käytettäviin yksikköhintoihin vuosina 19931995 tehdyt leikkaukset on purettu kokonaan vuoden 2002 alusta voimaan tulleella lainsäädännöllä. Yksikköhinnat määräytyvät vuoden 2002 alusta toteutuneiden keskimääräisten
kustannusten perusteella.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Perusopetuksen opettajien kokonaistyöaikaa koskeva kokeilu on käynnissä muutamilla
paikkakunnilla työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemän sopimuksen mukaisesti.
Valtioneuvosto antoi joulukuussa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Uuteen tuntijakoon perustuvien opetussuunnitelmien perusteiden valmistelutyö on käynnissä opetushallituksessa. Valtioneuvoston asetuksen mukaan asetuksen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2002 ja ne tulee ottaa käyttöön viimeistenkin vuosiluokkien osalta viimeistään elokuussa 2006. Valmistelun yhteydessä selvitetään
maahanmuuttajaoppilaiden kielenopetuksen nykytila ja mahdolliset muutostarpeet. Samassa
yhteydessä on tarkoitus selvittää myös, millä tavoin opetussuunnitelmissa voidaan käsitellä
koulun ja opettajien ammattitaidon sekä koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä opetuksen pedagogisen kehittämisen osana.
Opetusministeriö on asettanut kertomusvuoden aikana työryhmän selvittämään koululaisten
ilta- ja aamupäivätoiminnan kehittämistä. Työssä on mukana myös kansalaisjärjestöjen ja
muiden järjestöjen edustus. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa kesäkuun 2002 loppuun
mennessä.
Eduskunta hyväksyi terveystiedon opettamista koskevat säännösmuutokset perusopetuslakiin, lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin kertomusvuoden huhtikuussa. Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta tuli voimaan elokuussa 2001. Lain mukaan liikuntaa ja terveystietoa opetetaan lukiossa erillisinä oppiaineina ja niille on vahvistettu oma
tuntimäärä. Tämän lisäksi lukion tuntijaon ja valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudistus on käynnistynyt. Opetussuunnitelman perusteisiin tehtävien muutosten valmistelun yhteydessä on tarkoitus selvittää, millä tavoin oppiaineiden opetuksen
jaksotus koko lukiokoulutuksen ajaksi voidaan toteuttaa.
Työssäoppiminen sisältyy kaikkiin ammatillisena peruskoulutuksena toteutettaviin perustutkintoihin vuonna 2001 alkavasta koulutuksesta lukien. Työssäoppimisen uudistuksen tueksi
on käynnissä laajaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa, joka sisältää opettajien koulutuksen ja
työelämäjaksot, työpaikkaohjaajien koulutuksen, tiedotustoiminnan ja pilottiprojekteja.
Työssäoppimisen tukiohjelman ohjausta varten on perustettu kolmikantainen ohjausryhmä.
Oppisopimuskoulutusta koskevia säännöksiä on muutettu tammikuussa 1999 voimaan tulleella lailla siten, että oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös yrittäjälle omassa yrityksessään. Samanaikaisesti uudistettiin oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitussäännökset.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Musiikin ja muiden taiteen alojen perusopetuksen kattavuutta on tarkoitus lisätä ja opetuksen laatua kehittää opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman linjausten mukaisesti
opetustuntikohtaisen valtionosuuden ja ylimääräisten valtionavustusten avulla. Opetusministeriön ja opetushallituksen tulossopimuksen mukaan kehitetään eri taiteenalojen opetus-
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suunnitelman valtakunnallisia perusteita. Lisäksi päätetään toimenpiteistä, joilla lisätään
koulun ja kulttuurin yhteistyöprojektin vaikuttavuutta taiteen perusopetuksen sekä koulun ja
kulttuurielämän yhteistyömuotojen kehittämisessä. Samalla on tarkoitus kiinnittää huomiota
taiteen perusopetuslain toimivuuteen myös toiminnan määrän ja laadun turvaamisen osalta.
Uuden lainsäädännön johdosta valtionrahoitusta menettäneille kansanopistoille on myönnetty harkinnanvaraista valtionavustusta. Lisäksi kansanopistojen rahoitusasemaa on turvattu
myöntämällä harkinnanvaraisia yksikköhinnan korotuksia tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
Kansalaisopistojen asutusrakenneryhmityksen uudistamista vuonna 2000 valmistelleen työryhmän ehdotuksen pohjalta oli tarkoitus valmistella ja toteuttaa uudistus samassa yhteydessä, kun valtionosuusjärjestelmään tehdään hallitusohjelman mukaisia tarkistuksia vuonna
2002. Valtionosuusjärjestelmän uudistamista ei kuitenkaan vuoden 2002 talousarviossa lähdetty viemään eteenpäin selvitysmiehen ehdotusten pohjalta. Tässä tilanteessa ei ollut edellytyksiä käynnistää kansalaisopistojen asutusrakenneuudistustakaan erillisenä hankkeena
vuodelle 2002 talousarviossa. Tarvittavat jatkoselvitykset käynnistetään niin, että uudistus
voidaan toteuttaa tarvittaessa vuonna 2003.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin on vuoden 1999 alusta lisätty
säännökset saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen saamelaisten kotiseutualueen kunnissa erikseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Säännösten mukaan valtioavustuksella
katetaan mainittua opetusta antavien opettajien palkkauskustannukset. Valtionavustus koskee mainittua opetusta perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Valtion vammaisten koulujen ja ammatillisten erityisoppilaitosten taloudellisten to
mintaedellytysten turvaaminen
HE 100/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta

i-

4) Hyväksyessään 19.12.1997 valtion talousarvion vuodelle 1998 eduskunta edellytti
momentin 29.40.21 kohdalla vammaisten koulujen ja ammatillisten erityisoppilaitosten taloudellista ja toiminnallista tilannetta seurattavan ja selvitettävän siten, että
vammaisten lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksia heikentävä tilanne voidaan
korjata kevään 1998 aikana.
Vuoden 1998 1. lisätalousarvioon varattiin 17 377 000 markan määräraha, jolla turvattiin taloudelliset edellytykset vammaisten lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksien asianmukaiseen hoitamiseen.
Valtion vuoden 1999 talousarviossa on varattu 114 795 000 markan määräraha (mom.
29.60.21) valtion ammatillisten oppilaitosten toimintaan. Vastaavasti vuoden 1999 talousarvion momentilla 29.40.21 on osoitettu 142 260 000 markkaa vammaisten lasten koulujen
toimintaan.
Valtion vuoden 2000 talousarviossa on varattu 130 131 000 markan määräraha (mom.
29.60.21) valtion ammatillisten oppilaitosten toimintaan. Vastaavasti vuoden 2000 talousarvion momentilta 29.40.21 on osoitettu 153 010 000 markkaa vammaisten lasten koulujen
toimintaan. Määrärahoilla voidaan turvata valtion vammaisten koulujen ja ammatillisten erityisoppilaitosten toiminta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Teattereiden avustusmäärärahat
HE 100/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta
5) Hyväksyessään 19.12.1997 valtion talousarvion vuodelle 1998 eduskunta edellytti
momentin 29.90.52 kohdalla, että hallitus selvittää mahdollisuudet teattereiden harkinnanvaraisten avustusmäärärahojen lisäämiseksi
Valtion talousarviossa vuodelle 2001 osoitettiin näyttämötaiteen edistämiseen kaikkiaan
8 850 000 markkaa. Tästä määrärahasta käytettiin säännöllistä ammattiteatteritoimintaa harjoittavien teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden toiminnan tukemiseen 3
500 000 markkaa, 900 000 markkaa lyhytaikaisiin ammattiteatterikokeiluihin sekä 650 000
markkaa näytelmäkirjallisuuden edistämiseen. Valtakunnallisille teatterijärjestöille ja teattereiden yhteistyöhankkeisiin osoitettiin 3 800 000 markkaa. Määräraha on kasvanut vuodesta
1999 yhteensä 2 500 000 markkaa.
Liikunnan tukeminen
HE 100/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Hyväksyessään 19.12.1997 valtion talousarvion vuodelle 1998 eduskunta edellytti
momentin 29.98.50 kohdalla, että liikunnan osuutta veikkausvoittovarojen jaosta lisätään vuoden 1999 talousarviossa.
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001)
on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
Lain mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään: 1) 25 prosenttia urheilun ja
liikuntakasvatuksen edistämiseen; 2) 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen; 3) 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen; 4) 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen; ja 5) 10 prosenttia 1–4 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskentaperusteet
HE 122/1997 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 25.11.1997, että hallitus välittömästi selvittää ne rahoitukselliset
ongelmat, jotka aiheutuvat opiskelijoista, jotka eivät saa tutkintoaan valmiiksi ohjeellisessa normiajassa ja siitä, että näitä opiskelijoita ei ole rajattu pois seuraavien vuosien yksikköhintojen laskennasta sekä tämän vaikutuksesta ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitukseen, sekä valmistelee erillisen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi siten, että edellä mainittua rahoitusta koskevat
säännökset selkiytetään ja edellä mainittu ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen
laskentaperusteisiin nyt sisältyvä epäkohta poistetaan. Esitys tulee antaa eduskunnalle
siten, että korjaukset voidaan saattaa voimaan vuoden 1999 rahoituspohjien laskennassa.
Hallitus antoi keväällä 1998 eduskunnalle esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta vuoden 1999 alusta lukien siten, että ammattikorkeakoulujen
yksikköhinnat eivät vääristy niiden opiskelijoiden vuoksi, jotka eivät saa tutkintoaan valmiiksi ohjeellisessa normiajassa.
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Vuoden 1999 alusta voimaan tulevan uuden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan laskettaessa ammattikorkeakoulujen opiskelijakohtaisia yksikköhintoja todellisten kustannusten perusteella ei kustannusten jakajana enää oteta huomioon opiskelijoita, joiden perusteella ammattikorkeakouluille ei myönnetä valtionosuutta. Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat eivät siten enää voi alentua niiden opiskelijoiden vuoksi, jotka eivät
saa tutkintoaan valmiiksi ohjeellisessa normiajassa.
Asia ei aiheuta enää toimenpiteitä.
Opetusalan koulutuskeskus
HE 127/1997 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.1997, että ammattikasvatushallinnon koulutuskeskukseen
kehittynyt ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen henkilöstön korkeatasoisen täydennyskoulutuksen erityisosaaminen, asiantuntemus, asiakassuhteet ja yhteistyöverkostot sekä Heinolan kurssikeskuksessa kehittynyt yleissivistävän täydennyskoulutuksen korkeatasoinen osaaminen hyödynnetään
siten, että uuden koulutuskeskuksen mahdollisuudet kehittyä koulutustarpeita vastaavaksi ja tasokkaaksi yksiköksi turvataan. Koulutusta järjestetään erityisesti Heinolassa
ja Tampereella sekä muilla paikkakunnilla, missä koulutuksen järjestäminen on tarkoituksenmukaista ja koulutusta hankitaan sieltä, missä kulloinkin on saatavissa paras
asiantuntemus.
Eduskunta edellytti että hallitus seuraa lain toteutumista ja tekee viimeistään neljän
vuoden kuluttua selvityksen siitä, ovatko Opetusalan koulutuskeskukselle asetetut tavoitteet sekä ammatillisen että yleissivistävän opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen ja taloudellisten toimintamahdollisuuksien osalta toteutuneet.
Laki opetusalan koulutuskeskuksesta (1259/1997) ja siitä annettu asetus (187/1998) ovat tulleet voimaan 1.8.1998 lukien. Opetusalan koulutuskeskus toimii lain mukaan opetushallituksen alaisena. Opetushallitus ohjaa koulutuskeskuksen toimintaa ja seuraa samalla asetettujen tavoitteiden toteutumista. Opetusministeriö on pyytänyt syksyllä 2001 Opetushallitukselta selvityksen Opetusalan koulutuskeskuksen toiminnasta 1998-2001 ja valmistelee sen
pohjalta Eduskunnan edellyttämän selvityksen kevätistuntokaudelle 2002.
Tietoverkoissa saatavi lla olevan aineiston käyttö opetuksessa
HE 170/1997 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.3.1998, että opetusministeriö selvittää tietoverkoissa saatavilla
olevan aineiston käyttöön liittyvät kysymykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
niin, että tietoverkoissa saatavilla olevan aineiston käyttömahdollisuudet erityisesti
opetuksessa voidaan turvata.
Valtion talousarvion momentin 29.01.22. (Kehittämistoiminta) määrärahasta on osoitettu
vuoden 2001 talousarviossa digitaalisen opetusmateriaalin tuotannon tukemiseen sekä kulttuuriperinnön digitointiin ja muihin sisällöntuotantoa palveleviin tarkoituksiin 20 000 000
markkaa Merkittävä osa tästä määrärahasta on suunnattu avointen oppimisympäristöjen ja
uuden oppimateriaalin kehittämiseen. Valtion talousarvion määrärahoista on osoitettu vuoden 2001 talousarviossa 52 000 000 markkaa virtuaaliyliopiston sekä 5 600 000 markkaa
virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämiseen. Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen, tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön opetuksessa sekä tietoverkkojen rakentamiseen suunnattiin valtion vuoden 2001 talousarviossa 25 300 000 markkaa.
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Opetusministeriö asetti vuonna 2001 työryhmän laatimaan verkko-opetuksen kehittämishankkeiden käyttöön tekijänoikeuksia koskevat mallisopimukset. Mallisopimukset on tarkoitettu virtuaalikoulu-, virtuaaliammattikorkeakoulu- ja virtuaaliyliopistohankkeiden käyttöön ja ne on julkistettu lokakuussa 2001. Sopimusmalleista kootaan palautetta, jonka perusteella mallisopimukset päivitetään vuonna 2002.
Opetusministeriö pyrkii turvaamaan tietoverkoissa saatavilla olevan aineiston
käyttömahdo llisuudet erityisesti opetuksessa pyrkimällä tekemään oikeudenhaltijoiden tai
heitä edustavien järjestöjen kanssa sopimukset aineiston käyttämisestä ja tukemalla
digitaalisten aineistojen yksinkertaisten ja toimivien käyttölupajärjestelmien kehittämistä.
Yliopistojen ja korkeakoulujen valokopiointisopimus kattaa vuonna 2001 myös
digitaalisesta lähteestä tapahtuvan teoksen tulostamisen ja tulosteen valokopioinnin.
Sopimus- ja käyttölupajärjestelmien toimivuutta voidaan tarvittaessa tukea sellaisilla
lainsäädäntöratkaisuilla, jotka ovat yhteensopivia EY-lainsäädännön ja kansainvälisten
sopimusten kanssa.
Liikuntapaikkarakentaminen
HE 236/1997 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 24.11.1998, että valtioneuvosto harkitsee liikuntapaikkarakentamiseen myönnettävien rakentamisavustusten markkamääräisen alarajan tarkistamista
niin, että myös kuntien pieniin lähiliikuntapaikkahankkeisiin voitaisiin myöntää rakentamisavustusta.
Valtioneuvosto on 30.12.1998 antamassaan opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeista
annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1200/1998) päättänyt, että liikuntalaissa
(1054/1998) tarkoitettujen liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 31
§:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 100 000 markkaa.
Valtioneuvosto on tarkistanut 20.12.2001 liikuntapaikkojen perustamishankkeen alarajan
(100 000 mk) euromääräiseksi vuoden 2002 alusta alkaen. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden alaraja tulee päätöksen mukaisesti olemaan 15 000 euroa. Perustamishankkeen
alaraja mahdollistaa näin entistä paremmin valtion talousarviossa 2002 mainitun lähiliikuntapaikkarakentamisen painotuksen huomioon ottamisen.
Valtion vuoden 2000 talousarvioesityksen selvitysosan mukaan vuoden 2000 liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin osoitetulla määrärahalla (77 500 000 mk) tuettiin erityisesti lähiliikuntaedellytysten luomista huomioon ottaen erityisesti lasten liikuntamahdollisuuksien
kehittäminen.
Opetusministeriö on liikuntapaikkojen avustamispolitiikassa painottanut erityisesti lähiliikuntapaikkojen avustamista tavoitteena lasten ja nuorten liikuntaedellytysten kehittäminen.
Opetusministeriö osoitti tarkoitukseen vuonna 2000 yhteensä 22,5 mmk.
Koulutuksen sisältö
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
1) Eduskunta edellyttää, että koulutuksen sisällössä varataan riittävästi aikaa ihmisyyteen kasvuun. Pohtivan, kyseenalaistavan ja uutta luovan etsinnälle sekä ymmärrykselle ja ilmiöiden oivaltamiselle on annettava tilaa muun opetuksen ohessa.
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Opetushallitus on vahvistanut Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Perusteet
on valmisteltu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin
kanssa. Valiokunnan esittämät periaatteet on tässä yhteydessä varsin laajasti otettu huomioon yleisissä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteissa. Perusopetuksen tuntijaon ja opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä sekä lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä pyritään varaamaan aikaa valiokunnan esittämille näkökohdille.
Perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta on annettu valtioneuvoston asetus 20.12.2001. Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan
vastaavaa uudistusta lukion osalta. Valiokunnan esittämät näkökohdat tulevat käsittelyyn
myös laajaan sidosryhmäyhteistyöhön perustuvassa opetussuunnitelmatyössä.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Elämyskasvatus
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin kokonaisvaltaisen elämyskasvatuksen aikaansaamiseksi niin että siinä ovat mukana vanhemmat, neuvolat, varhaiskasvatus, koulut ja nuorisotyö. Tämä voidaan toteuttaa osana vakiintuneita toimintoja.
Tässä prosessissa käytettäisiin taiteilijoita apuna ja yhdessä heidän kanssaan luotaisiin
projektinomaisesti hyvin yksilöllisiäkin alue- ja koulukohtaisia luovia ratkaisuja.
Elämyskasvatusta on kehitetty kokonaisvaltaisesti nuoriso- ja vapaa-ajan koulutuksessa.
Opetushallituksen julkaisemassa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnonopetussuunnitelmassa ja näyttötutkinnon perusteissa on mukana elämyskasvatus tärkeänä osana.
Elämyskasvatusta on kehitetty myös asianomaisissa ammattikorkeakouluissa. opetusministeriö tukee elämys- ja seikkailukasvatusta resursoimalla asianomaisia hankkeita, kuten
Avartti-toimintajärjestelmää. Elämyskasvatusta voi olla myös koululaisten iltapäivätoiminnan yhteydessä.
Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2000 todetaan, että hyvä
oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan. oppimisympäristössä tulee vallita iloinen, avoin, rohkaiseva ja
kiireetön ilmapiiri. Toiminnassa otetaan huomioon lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja
leikin avulla. Oppimista tapahtuu opittavan aineksen, muodostuneiden tietorakenteiden sekä
ajattelun vuotovaikutuksena.
Nuorisotyön alueella on toteutettu jokaisessa (10) leiri- ja luontokoulutoimintaa järjestävässä ja nuorisotyölain perusteella tuettavassa valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa elämys- ja
seikkailukasvatuksen turvallisuuteen liittyvä Setla -auditoinnit.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tutkimus - ja kehitystoiminta
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
18) Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää toimenpiteitä, joiden tuloksena Suomi
profiloituu osaamisen ja sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijäksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahoja edelleen lisättäessä lähivuosina valtion osuus pidetään
vähintään 40 prosenttina.
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Opetusministeriön hallinnonalalla on tutkimuspanostuksen turvaamiseksi lisätty Suomen
Akatemian tutkimusmäärärahojen myöntövaltuutta 165 miljoonalla markalla vuoden 2001
talousarviossa. Yrityssektorin tutkimus- ja kehityspanoksen erityisen vahvasta kasvusta johtuen julkisen tutkimusrahoituksen osuus kansallisesta tutkimuspanostuksesta on kuitenkin
laskenut. Opetusministeriön vuosia 2003-2006 koskevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa
tavoitteeksi on asetettu julkisen tutkimusrahoituksen lisääminen siten, että julkisen tutkimusrahoituksen osuus säilyy nykytasolla suhteessa kokonaistutkimuspanostukseen. Tämä
edellyttää Valtion tiede- ja teknologianeuvoston suosituksen mukaista Suomen Akatemian
myöntämisvaltuuden vuotuista lisäämistä 5 prosentilla.
Tutkimustulosten hyödyntäminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
19) Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää ja kehittää toimenpiteitään, joilla tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten siirtymistä kansainvälisiksi menestystuotteiksi voidaan nopeuttaa. Tällaisia ovat muun muassa investoinnit yritys- ja tiedepuistojen kehittämiseen, määrärahojen lisäys innovaatiotoimintaan sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tietopalvelutoimintaan.
Tutkimustulosten hyödyntämistä on edistetty usein eri toimenpitein ja asiaan on kiinnitetty
erityistä huomiota yliopistojen ja Suomen Akatemian tulostavoitteista sovittaessa. Tutkimuksen hyödyntämiseen liittyvä tietoisuus ja osaaminen on kehittynyt yliopistoissa huomattavasti, ja niihin on luotu innovaatiopalvelutoimintaan liittyviä toimintamalleja. Tarkoitukseen osoitetaan yliopistoille vuosina 2001-2003 vuosittain 13 miljoonaa markkaa erityisrahoitusta. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut syyskuussa 2001, opetusministeriötä
kuultuaan, työryhmän tarkastelemaan yliopistoissa syntyviin keksintöihin liittyviä oikeuksia
keksintöjen taloudellisen hyödyntämisen ja patentoimisen edistämiseksi.
Teknologiaohjelma
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
22) Eduskunta edellyttää, että Tekes organisoi uutena kansallisena teknologiaohjelmana käyttäjäystävällisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka avulla koulutuksen laadullista kehitystä nopeutetaan kulttuurisen sisältötuotannon ja uuden tieto- ja viestintäteknologian kehittäjien yhteistyönä ja jonka tavoitteena on kansainvälisten menestystuotteiden synnyttäminen.
Asiaa käsitellään jatkossa kauppa- ja teollisuusministeriön osuudessa.
Yliopistokoulutuksen laadun parantaminen ja tietoteollisuusalojen tutkintojen lisä
minen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta

ä-

24) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin yliopistokoulutuksen laadun parantamiseksi sekä erityisesti elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinnon suorittaneiden määrän saattamiseksi työelämän kysyntää vastaavaksi.
Yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisesti korkea laatu on asetettu keskeiseksi
tavoitteeksi valtioneuvostossa vahvistetussa vuosien 1999-2004 koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelmassa. Opetusministeriö on viime vuosina suunnannut valtakunnallista
hankerahoitusta opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Lisäksi yliopistot valmistelevat pe-
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rustutkintojen ja -opetuksen kehittämisstrategiansa vuoden 2001 loppuun mennessä. Myös
opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa valmistui syksyllä 2001. Kehittämistoimien
kautta opetusta on kehitelty opiskelijakeskeisemmäksi ja sivuaineopintojen tarjontaa laajennettu mielekkäiden opintokokonaisuuksien kehittämiseksi. Tätä kehitystä tukee myös virtuaaliopetuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Osaltaan koulutuksen laatua parannetaan
myös opettajankoulutusta kehittämällä tällä alueella. Koulutuksen laadun kehittämistä tukee
osaltaan myös tuloksellisuuskriteerinä oleva koulutuksen laatuyksikkökriteeri, jota koskevan
esityksen korkeakoulujen arviointineuvosto on valmistellut vuosille 2001-2003. Koulutuksen arviointia on kehitetty ja käynnistetty muun muassa opetuksen ohjauksen arviointi kul uvana vuonna. Koulutuksen laatua on tuettu myös toteuttamalla ja tukemalla useita arviointeja sekä toteuttamalla arviointien seurantaa.
Opetusministeriö toteuttaa vuosina 1998-2002 tietoteollisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on
lisätä tietotekniikan, tietoliikennetekniikan, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietojenkäsittelyalojen sekä uuden median ja muiden lähellä olevien alojen korkeakoulututkinnon vuosittain suorittaneiden määrää. Ohjelma sisältää sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen
perustutkinto-opiskelijoiden määrän lisäämisen ja jo työelämässä oleville suunnattujen, tutkintoon johtavien muuntokoulutusohjelmien toteuttamisen. Tietoteollisuuden ja lähialojen
uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut yli 40 %:lla vuodesta 1997 vuoteen 2000. Samassa
ajassa valmistuneiden määrä on kasvanut n. 41 %. Tietoteollisuuden alan tutkijakoulujen
opiskelijamääriä on kasvatettu siten, että vuonna 2002 tohtoriopiskelijoita on 350.
Tieteen kehittämiskeskus
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
25) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuksia vahvistaa tieteellistä
tutkimusta ja tieteenarvostusta esimerkiksi muodostamalla nykyisestä Suomen Akatemiasta tieteen kehittämiskeskus ("Tikes") ja erillinen Suomen Akatemia.
Tieteellisen tutkimuksen nykyiset hallinnolliset järjestelyt ovat perusteiltaan osoittautuneet
onnistuneiksi ja tuottaneet hyvää tulosta. Tämän vuoksi esimerkiksi Suomen Akatemian
osalta näihin järjestelyihin ei ole suunnitteilla muutoksia.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Yliopistojen perusrahoituksen turvaaminen
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
luvun 29.10 kohdalla, että yliopistojen perusrahoituksen turvaaminen otetaan painopisteeksi valmisteltaessa uutta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa.
Valtioneuvosto hyväksyi 29.12.1999 koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen
kehittämissuunnitelman vuosille 1999-2004. Kehittämissuunnitelman mukaan yliopistojen
pitkäjänteisen työn mahdollistamiseksi yliopistojen perusrahoituksen kehitys turvataan lainsäädännöllä. Yliopistolaitokselle asetettujen tavoitteiden ja määrärahojen yhteyttä parannetaan siten, että uudet tehtävät sekä koulutuksen ja tutkimuksen laajentaminen kasvattavat
vastaavasti budjettirahoitusta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Oppisopimuskoulutus
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
7) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 29.60.31 kohdalla, että hallitus seuraa ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusten kokonaismääräkiintiön riittävyyttä ja tarvittaessa tuo lisätalousarvioehdotuksessa esityksen kiintiön nostamiseksi.
Vuodelle 1999 on talousarviossa varattu oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutukseen 9 000
vuotuista koulutuspaikkaa. Yhdessä vuodelta 1998 siirtyvien ammattitutkintoon valmistavien 3 000 vuotuisen koulutuspaikan kanssa oppisopimuskoulutuksen enimmäismäärä on noin
12 000 vuotuista paikkaa vuonna 1999. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen kysyntää seurattiin vuonna 1999. Vuoden 2000 talousarviossa oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen koulutuspaikkamäärä nostettiin 14 000 paikkaan ja vuoden 2001 talousarviossa edelleen 16 000 paikkaan. Lisäkoulutuksen kiintiöiden käyttöä on tehostettu siten,
että koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia ilmoittamaan kunkin vuoden toukokuun loppuun
mennessä, mikäli kuluvan vuoden paikkoja näyttää jäävän käyttämättä. Tällöin opetusministeriö jakaa paikat uudestaan. Vuonna 2000, jolloin ilmoitusvelvollisuus otettiin ensimmäistä
kertaa käyttöön, saatiin 200 paikkaa uudelleen jakoon. Vuonna 2001 käyttämättä jätettyjä
paikkoja jaettiin uudelleen 201. Paikkojen uudelleen kohdentaminen on otettu vakiintuneeksi käytännöksi.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Veikkausvoittovarojen käyttäminen kirjastojen valtionosuuksiin
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
8) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti,
että heti valtiontalouden tilanteen salliessa palataan menettelyyn, jossa viime vuosina
veikkausvoittovaroista rahoitetut lakisääteiset valtionosuudet katetaan yleisistä budjettivaroista, jolloin myös kirjastojen valtionosuudet rahoitetaan yleisistä budjettivaroista.
Joulukuussa 1998 annetun kirjastolain (904/1998) 12 § 2 momentissa todetaan, että kirjastolaissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan vuoden 1999 loppuun
käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.
Kirjastojen valtionosuuksien kattaminen yleisistä budjettivaroista toteutetaan 23.11.2001
hyväksytyn lain 1054/2001 (Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä) 2 §:n mukaisesti vuodesta 2003 alkaen.
Liikunnan tukeminen
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
9) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti,
että liikunnan osuutta veikkausvoittovarojen jaosta lisätään vuoden 2000 talousarviossa
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001)
on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
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Lain mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään: 1) 25 prosenttia urheilun ja
liikuntakasvatuksen edistämiseen; 2) 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen; 3) 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen; 4) 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen; ja 5) 10 prosenttia 1–4 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Ammattilentäjien koulutus
HE 40/1999 vp
Valtiovarainministeriö
4) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
momentin 27.10.21 kohdalla, että ammattilentäjien koulutus järjestetään asiasta valmistuneen liikenneministeriön työryhmämuistion pohjalta
Asian oltua käsiteltävänä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, opetusministeriö on jatkanut lentäjien ammatillista koulutusta antavan oppilaitoksen perustamisen valmistelua
edellä tarkoitetun työryhmän ehdotusten pohjalta. Opetusministeriö on myöntänyt 1.1.2002
lukien koulutuksen järjestämisluvan Suomen Ilmailuopisto Oy:lle. Oppilaitoksen koulutustehtävänä on ammattilentäjien kouluttaminen.
Yliopistojen perusv oimavarat
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
5) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 29.10 kohdalla, että yliopistojen perusvoimavarojen vaje korjataan kuluvalla
vaalikaudella
Hallitusohjelmassa todetaan, että yliopistojen perusrahoituksen kehitys turvataan edelleen
lainsäädännöllä. Valtioneuvosto hyväksyi 29.12.1999 koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 1999-2004. Kehittämissuunnitelman
mukaan yliopistojen pitkäjänteisen työn mahdollistamiseksi yliopistojen perusrahoituksen
kehitys turvataan lainsäädännöllä. Yliopistolaitokselle asetettujen tavoitteiden ja määrärahojen yhteyttä parannetaan siten, että uudet tehtävät sekä koulutuksen ja tutkimuksen laajentaminen kasvattavat vastaavasti budjettirahoitusta.
Vuonna 2001 yliopistojen toimintamenomäärärahat lisääntyivät yli 400 miljoonaa markkaa
edellisvuoteen verrattuna ja vuonna 2002 yliopistojen toimintamenot tulevat lisääntymään
yli 500 miljoonaa markkaa. Suomen Akatemialle on osoitettu 90 miljoonan markan vuotuinen lisävaltuus tutkimushankkeiden yleiskustannuksiin. Tämä tulee vuoteen 2005 vapauttamaan yliopistoissa muuhun käyttöön voimavaroja, jotka ovat aiemmin sitoutuneet Suomen
Akatemian rahoittamiin hankkeisiin.
Yliopistojen toiminnan rahoittaminen perustuu korkeakoululaitoksen kehittämisestä annettuun lakiin, jonka rahoitusta koskevan säännöksen muuttamista koskeva hallituksen esitys
(HE 30/2001 vp) annettiin eduskunnalle 11.4.2001. Laki vahvistettiin hallituksen esittämässä muodossa 13.12.2001. Tämän perusteella yliopistojen toimintamenomomentille osoitettua määrärahaa korotetaan vuosittain määrällä, mikä vastaa valtion keskustason palkkauksia
koskevista sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua. Lisäksi on säädetty, että määrärahaa korotetaan vuonna 2002 vähintään 40 miljoonalla eurolla, vuonna 2003 vähintään 30 miljoonalla eurolla ja vuonna 2004 vähintään 20 miljoonalla eurolla. Säännös
koskee vuosia 2002-2005.
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Lasten ja nuorten psykiatri en koulutus
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 29.10 kohdalla hallituksen huolehtivan siitä, että lasten ja nuorten psykiatrien
määrän lisäämiseksi näiden alojen koulutusta lisätään, tarvittaessa erityistoimenpitein.
Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian koulutusta on uudistettu vuoden 1999 alusta, jolloin
tuli voimaan uusi asetus erikoislääkärin tutkinnosta. Keskussairaaloiden käyttöä on laajennettu, mutta myös perheneuvoloita ja koulukoteja on kytketty mukaan koulutukseen ohjausja konsultaatiojärjestelyjä uudistaen. Koulutuksen sisällöissä yliopistosairaalaosuutta on voitu lyhentää yksilöllisesti rakennettujen koulutuskokonaisuuksien pohjalta. Terveydenhuollon yksiköissä on perustettu uusia koulutusvirkoja ja koulutuksessa käytettäviä toimia otettu
käyttöön. Uudet järjestelyt edistävät myös erikoistumassa olevien valmistumista aiempaa
tehokkaammin.
Opiskelijamäärä on kasvanut tuntuvasti. Suoritettujen tutkintojen määrä on kasvanut jonkin
verran, ja kasvaa tulevina vuosina selkeästi. Lastenpsykiatriaan sekä nuorisopsykiatriaan
erikoistumassa olevien lääkäreiden määrä oli vuoden 2001 lopussa noin 170 ja tutkintoja
suoritettiin 20. Kasvaneiden koulutus- ja tutkintomäärien myötä erikoislääkäreiden määrä
kasvaa lähivuosina koko ajan ja pula lieventyy. Terveydenhuollon tarpeiden kannalta koulutusmääriä olisi vielä kyettävä kasvattamaan, mutta lääkäripula rajoittaa osaltaan koulutukseen rekrytointia.
Mielenterveyttä tukevan koulutuksen kehittämiseksi opetusministeriö on yhdessä sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa käynnistänyt myös psykoterapiakoulutuksen kehittämisen. Asettamiskirjeen toimeksiannon mukaisesti tavoitteena on laatia ehdotukset psykoterapeuttikoulutuksen järjestämisestä korkeakoululaitoksen piirissä osana julkista koulutusjärjestelmää
sekä tehdä ehdotukset koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Työryhmän tulee laatia lisäksi ehdotukset siitä, millä tavalla kaikilla sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tasoilla voitaisiin koulutuksessa oleville antaa valmiuksia mielenterveyttä tukevaan työhön osana omaa
ammatillista työtä. Työryhmän tulee antaa ehdotuksensa lokakuun 2002 loppuun mennessä.
Veikkauksen ja raha -arpajaisten voittovarat, lakisääteiset va ltionosuudet
HE 54/1999 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 22.10.1999, että hallitus laatii suunnitelman, jonka mukaisesti nyt
veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista rahoitettavat lakisääteiset valtionosuudet siirretään yleisistä budjettivaroista katettavaksi.
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja on vuodesta 1993 lähtien jouduttu valtiontalouden säästötoimenpiteiden vuoksi käyttämään niiden alkuperäisten käyttötarkoitusten lisäksi myös eräisiin lakisääteisiin valtionosuuksiin. Tällöin veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovarojen käyttöä tieteen, taiteen, urheilun sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyön tukemiseen on jouduttu vastaavasti supistamaan.
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001)
on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
Lain mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään: 1) 25 % urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen; 2) 9 % nuorisotyön edistämiseen; 3) 17,5 % tieteen edistämi-
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seen; 4) 38,5 % taiteen edistämiseen; ja 5) 10 % 1–4 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.
Laki sisältää siirtymäkauden, jonka mukaan lain prosenttiosuuksiin siirrytään asteittain siten, että kirjastolaissa (904/1998) tarkoitettuja valtionosuuksia voidaan rahoittaa rahaarpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotosta enintään seuraavilla laissa säädetyillä prosenttiosuuksilla: v. 2003 85 %; v. 2004 75 %; v. 2005 65 %; v. 2006 55 %; v. 2007
45 %; v. 2008 35 %; v. 2009 25 %; v. 2010 15 % ja v. 2011 5 %. Vuonna 2002 osoitetaan
määrärahat edellä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin kuitenkin valtion talousarviossa tarkemmin päätetyllä tavalla.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Opiskelijoiden asumislisäjärjestelmä
HE 73/1999
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1999, että hallitus selvittää opiskelijoiden asumislisäjärjestelmän
vaikutukset opiskelijoiden asumisolosuhteisiin ja mahdollisuuden opiskelijoiden asumisen
tukemiseen ympärivuotisesti
Opiskelijoiden asumisen tukijärjestelmä uudistettiin 1.5.2000 lukien siten, että lapsiperheitä
ja omistusasunnossa asuvia lukuun ottamatta kaikki opiskelijat kuuluvat saman asumisen
tukijärjestelmän piiriin. Ne opiskelijat, jotka aikaisemmin ovat saaneet yleistä asumistukea,
siirtyvät asumislisän piiriin liukuvasti asumistuen vuositarkistusten yhteydessä. Uudistuksen
yhteydessä opintotuen asumislisän tukiprosentti korotettiin 67 prosentista 80 prosenttiin,
mikä merkitsi olennaista tuen tason paranemista jo aiemmin opintotuen asumislisän piiriin
kuuluneille opiskelijoille. Puolison tulot otetaan huomioon asumislisää myönnettäessä.
Opetusministeriön arvion mukaan uudistus on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti parantanut ja yhtenäistänyt opiskelijoiden asumisen tukea.
Opetusministeriön vuosia 2002-2005 koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan tarkoituksena on seurata asumisen tukijärjestelmän uudistuksen vaikutuksia selvittää edellytykset asumislisän vuokrakaton nostamiselle ja sille, että asumislisää voitaisiin kesäkuukausina myöntää opiskelijalle, joka ei kesäkuukausina harjoita opintoja, mutta on taloudellisen
tuen tarpeessa. Valtiontaloudellisia edellytyksiä näiden uudistusten toteuttamiselle ei toistaiseksi ole.
Opettajankouluttajien jatko- ja täydennyskoulutusohjelma
HE 74/1999 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 23.11.1999, että hallitus laatii pikaisesti opettajankouluttajien jatko- ja täydennyskoulutusohjelman ja että ohjelman toteuttamiseen varataan vuosittain
riittävät määrärahat.
Opetusministeriö on sisällyttänyt opettajankouluttajien täydennyskoulutuksen koulutuksen
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman edellyttämään opettajien perus-, pätevöittämis- ja
täydennyskoulutuksen ohjelmaan. Opettajankouluttajien täydennyskoulutuksen pääsisällöt
ovat opetusharjoittelun ohjaus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen sekä koulutuspoliittisesti keskeiset painoalueet, kuten matemaattisluonnontieteellisten aineiden opetuksen kehittäminen. Koulutukseen on tehty määrärahavaraukset. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Esiopetuksen työaika
Vammaisten lasten oppivelvollisuus
Esiopetusta antavien täydenny skoulutus
Opettajien pätevyys
Päivähoidon hallinto ja ohjaus
Perusopetuslain mukainen esiopetus, koulumatkaetu
Esiopetusuudistus, selonteon antaminen
HE 91/1999 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1999 hallituksen huolehtivan siitä, ettei esiopetuksen päivittäinen työaika muodostu alkuopetuksen päivittäistä työaikaa pidemmäksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, aiheuttaako nykytilanne eriarvoisuutta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien vammaisten lasten kohdalla ja tekee tarvittaessa muutosesitykset asianomaiseen lainsäädäntöön.
Eduskunta edellytti, että täydennyskoulutusta järjestetään myös perusopetuslain mukaista esiopetusta antaville luokanopettajille ja lastentarhanopettajille.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että opettajien pätevyyksiin liittyvän
siirtymäkauden pituus on kolme vuotta.
Eduskunta edellytti, että hallitus valmistelee säännösmuutokset, jotka antavat kunnille
mahdollisuuden halutessaan siirtää päivähoidon hallinto ja ohjaus sosiaalilautakunnalta opetustoimesta vastaavalle lautakunnalle.
Eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin säädösmuutosten tekemiseksi
niin, että perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvat oppilaat saatetaan
koulumatkaedun piiriin 1.8.2001 lukien.
Eduskunta edellytti, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun esiopetusuudistus koko laajuudessaan tulee voimaan, esiopetusuudistusta koskevan selonteon,
jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Perusopetuksen (852/1998) 4 §:ssä säädetään työpäivän enimmäispituudesta esiopetuksessa.
Pykälän mukaan esiopetuksen oppilaan työpäivään saa kuulua enintään viisi oppituntia.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Esiopetusuudistuksen tavoitteista ja sisällöstä sekä opetussuunnitelmien laatimisesta on järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia eri puolilla maata. Varsinainen opetushenkilöstölle
suunnattu täydennyskoulutus on aloitettu vuonna 2001.
Vuoden 2000 elokuun alussa voimaan tulleen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (327/2000)
voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan asetuksen 7 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuilta sosiaalikasvattajilta, sosiaalialan ohjaajilta ja sosionomeilta (AMK) vaaditaan esiopetuksen opettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi opetusministeriön hyväksymät esiopetuksen
opinnot 1 päivästä elokuuta 2003 lukien.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Esiopetuksen oppilaiden yleistä, lakisääteistä koulumatkaetua ei voida valtiontaloudellisista
syistä toteuttaa vielä vuonna 2002. Lakisääteinen matkaetu pyritään toteuttamaan lähivuosi-

200

Opetusministeriö  osa III

en aikana. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla esiopetuksen oppilailla on oikeus matkaetuun vastaavilla perusteilla kuin perusopetuksen oppilailla.
Opetushallinnossa on aloitettu esiopetuksen paikallisia järjestelyitä koskeva tiedonkeruu.
Tietoja on tarkoitus käyttää eduskunnalle annettavan selonteon valmistelussa.
Lapsille haitallisen aineiston leviämise n ehkäiseminen
HE 2/2000 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 21.6.2000, että Suomi kiirehtii EU-tason toimenpiteitä, joilla voitaisiin ehkäistä lapsille haitallisen aineiston leviäminen eri kanavien, myös Internetin
välityksellä.
Opetusministeriö on osallistunut liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta kehitettävän audiovisuaalisen alan itsesääntelyä koskevan selvitystyön toteuttamiseen. Asiasta järjestettiin
kaksi koko alaa koskevaa keskustelutilaisuutta, joiden pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö asetti kertomusvuonna selvitysmiehen. Selvitys valmistui 1.10.2001. Selvityksen mukaan itsesääntelyjärjestelmää tulee kehittää perustamalla seurantajärjestelmän tapainen foorumi, jonka koordinoijana ja rahoittajana toimisi esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö,
samoin tulisi perustaa vihjepuhelimia, kuten 9 muussa EU-maassa on perustettu. Lisäksi
selvitysmies esittää asiasta laadittavaksi tutkimusta, joka tukisi jo aloitettua tutkimustoimintaa. Lisäksi opetusministeriö on osallistunut eurooppalaiseen suunniteluun tietokone- ja videopelimerkintöjen ikärajojen merkintöjen yhdenmukaistamiseksi Euroopassa. Toistaiseksi
EU ei ole ryhtynyt yhdenmukaisen lainsäädännön valmisteluun lapsille haitallisen aineiston
torjumiseksi mm. Internetin välityksellä vaan todennut, että itsesääntelyjärjestelmää kehittämällä ja muita toimenpiteitä korostamalla voidaan päästää parhaisiin tuloksiin. Lisäksi EU
on teettänyt tutkimuksia ja selvityksiä muiden kanavien lapsille haitallisen aineiston leviämisen ehkäisemiseksi. EU:n komissio on käynnistämässä tutkimusta elokuvien tarkastusta
järjestelmistä ja ikärajoista EU- ja ETA maissa elokuvan eri levitysmuodoissa (elokuvateatterit, video, televisio, DVD jne.). Opetusministeriö on osallistunut Euroopan Neuvostossa
lokakuussa hyväksytyn suosituksen valmisteluun. Se koskee lapsille haitallisen ja laittoman
aineiston levittämistä Internetissä.
Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahat
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Luku 29.69. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että hallitus seuraa omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahojen riittävyyttä vuonna 2001 ja tuo tarvittaessa
lisätalousarviossa ehdotuksen määrärahojen lisäämisestä niin, että lisäkoulutusta voidaan asianmukaisesti järjestää koulutustarpeen mukaan.
Hallitus totesi kannanotossaan 17.11.2000 saavutettuun tulopoliittista sopimusta vuosille
2001-2002 koskevaan neuvottelutulokseen, että työelämän tarpeiden edellyttämän ammatillisen lisäkoulutuksen turvaamiseksi ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahoja vuonna 2001
lisätään 80 miljoonaa markkaa talousarvioesitykseen verrattuna. Lisäksi hallitus totesi perehtyvänsä työmarkkinajärjestöjen muihin koulutusta koskeviin kehittämisehdotuksiin ja
harkitsevansa tarvittavia toimenpiteitä. Yksi ehdotuksista oli, että ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahaa korotetaan lähivuosina. Opetusministeriö on osana vuosia 2002-2005
koskevien menokehysten valmistelua esittänyt ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahan asteittaista lisäämistä.
Edellä mainittuun hallituksen kannanottoon liittyen ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahoihin esitettiin 80 miljoonaa markkaa vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa.
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Eduskunta lisäsi määrärahaan vielä 20 miljoonaa markkaa. Määräraha merkittiin opetusministeriön jaettaviksi valtionavustuksiksi momentille 29.69.32. Valtioneuvosto antoi heinäkuussa 2001 asetuksen ko. avustuksen myöntämisperusteista (613/2001). Opetusministeriö
on myöntänyt elo-syyskuussa valtionavustuksina noin 84 miljoonaa markkaa ammatillisten
aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ylläpitäjille, noin 14 miljoonaa markkaa ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjille sekä vajaan miljoona markkaa muille järjestäjille.
Kansalaisopistojen valtionosuuden laskentaperusteiden uudistami
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta

nen

7) Momentti 29.69.30. Eduskunta edellytti 19.12.2000 hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen valtionosuuden laskentaperusteiden uudistamiseksi vuoden
2002 alusta niin, että kansalaisopistoille asutusrakenteesta ja paikallisista olosuhteista
riippumatta turvataan tasavertaiset toimintaedellytykset.
Koulutusta koskevan lainsäädännön hyväksymiseen liittyi muun muassa eduskunnan lausuma, jonka mukaan eduskunta edellyttää "hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen asutusrakenneryhmittelyn uudistamiseksi kansalaisopistojen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi" (EV 70/1998 vp - HE 86/1997 vp).
Asutusrakenneryhmitystä on selvittänyt muun muassa opetusministeriön asettama työryhmä,
joka jätti 29.2.2000 ehdotuksensa opetusministeriölle: Asutusrakenneryhmitys kansalaisopistojen ja kirjastojen valtionosuuksissa (Opetusministeriön työryhmien muistioita
10:2000). Sen tehtävänä oli selvittää kansalaisopistojen ohella myös kirjastojen valtionosuuksien myöntämisessä nykyisin sovellettavan asutusrakenneryhmityksen tarkoituksenmukaisuus ja tehdä tarvittavat muutosehdotukset lainsäädäntöön. Valmistelussa lähdettiin
siitä, että ehdotukset valmisteltaisiin ja toteutettaisiin samassa yhteydessä, kun valtionosuusjärjestelmään tehdään hallitusohjelman mukaisia tarkistuksia vuonna 2002. Valtionosuusjärjestelmän uudistamista ei kuitenkaan vuoden 2002 talousarviossa lähdetty viemään eteenpäin selvitysmiehen ehdotusten pohjalta. Tässä tilanteessa ei ollut edellytyksiä käynnistää
kansalaisopistojen asutusrakenneuudistustakaan erillisenä hankkeena vuodelle 2002. Kansalaisopistojen valtionosuuden laskemisessa noudatettavan asutusrakenteen uudistaminen erillishankkeena edellyttää uuden selvitystyön käynnistämistä. Tarvittavat jatkoselvitykset
käynnistetään niin, että uudistus voidaan toteuttaa tarvittaessa vuonna 2003.
Naisjärjestöjen valtiontuki
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
8) Momentti 29.69.53. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että ennen vuoden 2002 valtion talousarvioehdotuksen antamista selvitetään naisjärjestöjen valtiontuen vakinaistaminen niin, että järjestöjen toiminta pysyvästi turvataan.
Valtion vuoden 2002 talousarvioesityksessä naisjärjestöille, -organisaatioille ja projekteille
on varattu yhteensä 1 150 000 markkaa. Määräraha on saman suuruinen kuin vuonna 2001.
Momentilta 29.69.53 myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia.
Momentin määrä on ollut vuonna 1999 yhteensä 41 075 000 markkaa ja tästä naisjärjestöjen
avustusten osuus yhteensä 550 000 markkaa. Vuonna 2000 momentilla oli yhteensä
42 440 000 markkaa ja siitä naisjärjestöjen osuus yhteensä 650 000 markkaa. Vuonna 2001
momentilla on yhteensä 43 340 000 markkaa ja tästä naisjärjestöjen osuus on yhteensä
1 150 000 markkaa. Lausumassa todettu valtiontuen vakinaistaminen naisjärjestöjen toiminnan turvaamiseksi pysyvästi edellyttäisi lainsäädäntötoimia. Ottaen huomioon, että myös
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muut, esimerkiksi kotitalousneuvontajärjestöille ja käsi- ja taideteollisuusjärjestöille kyseiseltä momentilta perustelu- ja selvitysosan erittelyn tarkkuudella vuosittain myönnettävät
avustukset ovat vastaavalla tavalla harkinnanvaraisia, opetusministeriö pitää perusteltuna
nykyisen käytännön jatkamista myös lausumassa tarkoitettujen naisjärjestöjen avustamisessa.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Aikuiskoulutuksen määrällinen ja laadullinen kehitys
HE 144/2000 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2000, että hallitus asettaa pikaisesti parlamentaarisen toimikunnan selvittämään aikuiskoulutuksen koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista sekä rahoitusta.
Eduskunta edellytti, että lääninhallitukset ammatillisen lisäkoulutuksen ostopäätöksiä
tehdessään korostavat useiden oppilaitosten yhteistyöhankkeita ja täten edistävät koulutuksen laadun kehitystä.
Opetusministeriö on asettanut parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän 30.3.2001. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Markku Linna ja jäseninä seitsemän poliittisia
puolueita edustavaa jäsentä. Lisäksi työryhmän työskentelyyn on kutsuttu osallistumaan 17
henkilön asiantuntijaryhmä. Työryhmä on kesäkuussa 2001 antanut väliraporttinsa ja on jatkanut syksyllä työtään. Työryhmän määräaika päättyy tammikuun 2002 lopussa.
Ammatillisen lisäkoulutuksen uusi rahoituslaki eduskunnan siihen tekemine muutoksineen
tuli voimaan 1.1.2001. Aiempi rahoituslaki ja sen nojalla tapahtunut lääninhallitusten hoitama hankintatoiminta on kumottu/lakkaa. Uuden lainsäädännön mukaan opetusministeriö
jakoi 60 prosenttia valtionosuusrahoituksesta ammatillisen lisäkoulutuksen keskeisille järjestäjille. Valtionosuusjakopäätöstä varten ministeriö pyysi lääninhallitusten lausunnot.
Opetusministeriö siirsi lääninhallitusten käyttöön 40 prosenttia ammatilliseen lisäkoulutukseen tarkoitetusta valtionosuusrahoituksesta jaettavaksi avustuksina lähinnä vapaan sivistystyön, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen järjestämään lisäkoulutukseen ja syrjäseutujen
tarjonnan turvaamiseen. Valtionosuusrahoituksen määrä oli 105,7 miljoonaa markkaa ja
lääninhallitusten myöntämien valtionavustusten 70,5 miljoonaa markkaa. Lääninhallituksilla
oli avustuspäätöksiä tehdessään tiedossa edellä mainittu opetusministeriön päätös valtionosuuden jakamisesta. Ministeriö on näillä toimenpiteillä sekä uuden rahoitusjärjestelmän
toimeenpanoa koskevalla informaatio- ja muulla ohjauksella luonut edellytyksiä eduskunnan
lausumassa mainittuja oppilaitosten yhteistyötä ja koulutuksen laatua koskevien tavoitteiden
edistämiselle.
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä
Kertomus 2/2000 vp
Sivistysvaliokunta
Hyväksyessään 18.12.2000 perustuslakivaliokunnan mietinnön hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 1999 eduskunta edellytti, että hallitus ottaa asianmukaisesti
huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin
sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita
seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. Sivistysvaliokunta edellytti lausunnossaan hallituksen huolehtivan siitä, että ammatillisen lisäkoulutuksen
rahoitusjärjestelmä pidetään nykyisellään ja sitä kehitetään erityisesti panostamalla
arviointiin ja koulutuksen laatuun.
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Hyväksyessään ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevan lain 3.12.1996 eduskunta
hyväksyi kaksi lausumaa. Ensimmäisessä lausumassaan eduskunta edellytti, että lääninhallitukset hankintapäätösten tekijöinä korostavat koulutuksen laatua ja edistävät oppilaitosten
verkostomaista yhteistyötä. Mikäli tarvittavan koulutuksen laatu ja sisältö sitä edellyttävät,
tulee koulutusta käytännössäkin hankkia miltä tahansa lain sallimalta oppilaitokselta. Tämän
lausuman toteuttamiseksi hankintatoiminnan ala laajennettiin vuoden 1998 valtion talousarvioon sisältyvällä päätöksellä kattamaan myös yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten järjestämä ammatillinen lisäkoulutus.
Toisessa lausumassaan eduskunta edellytti hallituksen tekevän kolmen vuoden kuluttua
mainitun lain voimaantulosta selvityksen uuden rahoitusjärjestelmän toimivuudesta ottaen
huomioon myös mahdolliset aluehallinnon uudistukset sekä ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Opetusministeriö asetti 30.7.1997 eri ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja lisäkoulutuksen järjestäjien edustajista koostuvan seurantatyöryhmän,
jonka tehtäväksi annettiin eduskunnan edellyttämän selvityksen laatiminen. Ammatillisen
lisäkoulutuksen rahoituslain seurantatyöryhmän loppuraportti valmistui vuoden 2000 alussa
(OPM 1:2000). Lausumassa mainittujen aluehallinnon uudistusten vaikutuksia, erityisesti
työvoimapoliittisen ja omaehtoisen aikuiskoulutuksen hankintajärjestelmien työnjakokysymyksiä, selvitettiin mm. kauppa- ja teollisuusministeriön asettamissa valmisteluelimissä.
Työnjakokysymysten lisäksi opetushallituksen laatimat arviot ammatillisen lisäkoulutuksen
pedagogisesta tasosta (OPH/Arviointi 10/1998) samoin kuin lisäkoulutukseen määrärahojen
väheneminen noin 500 miljoonalla markalla, 977 miljoonasta markasta vuonna 1997 471
miljoonaan markkaan vuonna 2000 olivat tekijöitä, joiden takia hallitus katsoi tarkoituksenmukaisesti ryhtyä toimenpiteisiin ilmenneiden ongelmien poistamiseksi sekä vakaamman resurssitason ja laadun edellytysten turvaamiseksi ammatillisessa lisäkoulutuksessa.
Vuoden 2000 valtion talousarvioon sisältyi maininta siirtymisestä ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksessa laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään vuoden 2001 alusta. Toimeenpano valmisteltiin opetusministeriön 13.9.1999 asettaman työryhmän ehdotusten
(OPM 3:2000) pohjalta. Opetusministeriön puolelta uudistuksella pyrittiin vakaampaan
määrärahatasoon myös lisäkoulutuksessa, ammatillisen lisäkoulutuksen keskeisten järjestäjien toimintaedellytysten ja ammattitutkintojärjestelmän rahoituksen turvaamiseen, muun
koulutuksen kanssa yhteensopivampaan rahoitus- ja ohjausjärjestelmään sekä opetusministeriön ja työministeriön työnjakokysymysten ratkaisuun. Valtioneuvoston 29.12.1999 hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1999-2004 on lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittämiselle asetettu samat tavoitteet.
Hallitus antoi vuoden 2000 syksyllä budjettilakien aikataulussa eduskunnalle esityksen edellä kuvatun uudistuksen toteuttamisen edellyttämästä lainsäädännöstä. Lakiesityksen eduskuntakäsittelyn aikana kävi ilmi, että aikuiskoulutuksen kenttä antoi varsin kattavasti tukensa hallituksen esityksen mukaiselle uudistukselle. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2001.
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus on siirtynyt osaksi opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista valtionosuusrahoitusta. Uudistus merkitsi ammatillisen lisäkoulutuksen pääjärjestäjien (ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, valtakunnalliset erikoisoppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset) siirtymistä lakisääteisen valtionosuusrahoituksen piiriin. Opetusministeriö
jakoi näille järjestäjille ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden opiskelijatyövuosien
mukaan. Tähän tarkoitukseen käytettiin 60 % valtion talousarviossa ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitukseen osoitetuista määrärahoista. Loput on siirretty lääninhallituksille jaettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisina harkinnanvaraisina valtionavustuksina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten
järjestämään ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä syrjäseutujen koulutustarjonnan turvaamiseen. Lisäksi ensimmäisessä lisäbudjetissa lisättiin tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä sovitun mukaisesti ammatilliseen aikuiskoulutukseen yhteensä 100 miljoonaa markkaa, joka on myönnetty opetusministeriön myöntäminä valtionavustuksina pääosin ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ylläpitäjille. Edus-
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kunnan lausuman mukaisesti vuoden 2001 maaliskuussa asetettiin parlamentaarinen toimikunta selvittämään aikuiskoulutuksen koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista sekä rahoitusta.
Laki virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta
HE 3/2001 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 3.4.2001 hallituksen pikaisesti
− valmistelevan virallisia kääntäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisen siten, että
myös 70 vuotta täyttänyt henkilö voidaan hyväksyä viralliseksi kääntäjäksi,
− selvittävän, miten virallisten kääntäjien toiminnan valvontaa voitaisiin tehostaa ja
olisiko sen vuoksi tarkoituksenmukaista säätää oikeus toimia virallisena kääntäjänä
määräaikaiseksi, sekä
− selvittävän, osoittautuuko virallisena kääntäjänä toimivan henkilön koti- tai asuinkuntavaatimus nyt hyväksytyssä muodossaan tarkoituksenmukaiseksi.
70 vuotta täyttäneen henkilön oikeudesta tulla hyväksytyksi viralliseksi kääntäjäksi opetusministeriö toteaa, että tilannetta on seurattu, mutta säädösten muutosta ei ole katsottu tältä
osin tarkoituksenmukaiseksi. Opetusministeriö viittaa myös virallisista kääntäjistä annetun
lain 4 §:n antamaan mahdollisuuteen saada pidennystä virallisen kääntäjän toimintaan myös
70 ikävuoden jälkeen.
Toiminnan valvonnan osalta opetusministeriö toteaa, että valvonta toteutuu riittävästi käytännössä jo, kun asianomainen osallistuu tutkintolautakunnan toimeenpanemaan tutkintoon
ja tulee joko hylätyksi tai hyväksytyksi. Kääntäjien tutkintolautakunta voi myös virallisista
kääntäjistä annetun lain 7 §:n mukaan peruuttaa asianomaiselta oikeuden toimia virallisena
kääntäjänä, jollei hän täytä laissa säädettyjä edellytyksiä tai on muutoin osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. Tämä tapahtuu käytännössä kantelumenettelyn kautta. Virallisen kääntäjän oikeuden määräaikaistaminen todennäköisesti tehostaisi valvontaa, mutta
olisi samalla myös huomattava resurssikysymys. Määräaikaistamisella ei myöskään saisi
asettaa kääntäjän oikeuden jo saaneita ja toisaalta tulevia virallisia kääntäjiä eriarvoiseen
asemaan. Edellä mainituista syistä opetusministeriö ei pidä määräaikaistamista tarkoituksenmukaisena toimena.
Virallisena kääntäjänä toimivan henkilön asuinpaikkarajoituksen poistamista opetusministeriö ei pidä aiheellisena, vaan katsoo, että vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa on riittävä.
Edellä esitetyn perusteella opetusministeriö katsoo, ettei ole aihetta jatkotoimiin.
Yliopistojen tilakustannukset
HE 30/2001 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunta edellytti 20.11.2001, että hallitus pikaisesti selvittää yliopistojen tilakustannuksista aiheutuvat ongelmat siten, että tarvittavat korjaukset tehdään vuoden 2003
valtion talousarviosta päätettäessä.
Yliopistojen tilakustannusten ongelmat johtuvat olemassa olevien tilojen osalta lähinnä siitä,
että tilakustannukset ovat kustannustasosidonnaisia, jolloin kustannustasomuutos tulisi budjetoitaessa ottaa täysimääräisenä huomioon. Toisaalta toiminnan laajentumisesta johtuvan
lisätilantarpeen kustannukset tulisi huomioida kattavasti laajentumisesta aiheutuvia toimintamenoja määritettäessä.
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Tilakustannusten kehittymiseen vaikuttaa sisäisen vuokran peruste. Käydyssä keskustelussa
periaatteelliset näkemykset ovat kustannusperusteinen eli kustannuksia vastaava peruste ja
toisaalta markkinaperusteinen tai markkinaviitteinen eli pääomalle tuottoa / voittoa odottava
peruste.
Lisätilojen hankepäätökset siirrettiin vuonna 1999 substanssihallinnosta kiinteistölaitokselle/Senaattikiinteistöille. Saatujen kokemusten valossa on tarpeen arvioida muutoksen onnistumista ja tehdä sen perusteella arvio mahdollisista kehittämistarpeista.
Yliopistojen tilakustannuksista aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi opetusministeriö on
asettamassa selvitysmiehen, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia tilakustannusongelmien
korjaamiseksi.
Kansalaisopistojen valtionosuusjärjestelmä
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
3) Momentti 29.69.30
Eduskunta edellytti 18.12.2001 hallituksen antavan kansalaisopistojen valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevat muutosehdotukset eduskunnalle ensi tilassa.
Koulutusta koskevan lainsäädännön hyväksymiseen liittyi muun muassa eduskunnan lausuma, jonka mukaan eduskunta edellyttää "hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kansalaisopistojen asutusrakenneryhmittelyn uudistamiseksi kansalaisopistojen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi" (EV 70/1998 vp - HE 86/1997 vp). Asutusrakenneryhmitystä selvittänyt opetusministeriön työryhmä jätti opetusministeriölle 29.2.2000 ehdotuksensa "Asutusrakenneryhmitys kansalaisopistojen ja kirjastojen valtionosuuksissa. Opetusministeriön työryhmien muistioita 10:2000". Sen tehtävänä oli selvittää kansalaisopistojen ohella myös kirjastojen valtionosuuksien myöntämisessä nykyisin sovellettavan asutusrakenneryhmityksen
tarkoituksenmukaisuus ja tehdä tarvittavat muutosehdotukset lainsäädäntöön. Jatkoselvitykset laaditaan työryhmän esitysten pohjalta ja tarvittavat muutosesitykset valmistellaan valtion vuoden 2003 talousarvioesityksen yhteydessä ottaen huomioon tammikuun lopussa muistionsa jättävän parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän ehdotukset.
Tietokirjoittamisen tukijärjestelmä
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
4) Luku 29.88
Eduskunta edellytti 18.12.2001 hallituksen pikaisesti valmistelevan esitykset tietokirjoittamisen tuen kehittämiseksi niin, että tukijärjestelmän toimeenpanemiseksi varataan myös riittävät voimavarat.
Opetusministeriö osoittaa tiedonjulkistamisen tukemiseen vuonna 2002 168 000 euroa, mikä on runsaat 33 % enemmän kuin vuonna 2001. Lisäksi tarkoituksena on tehdä eräitä uudelleenjärjestelyjä tietokirjoittamisen tukijärjestelmissä
Teattereiden valtiontukijärjestelmä
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
5) Momentti 29.90.31
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hallitus selvittää teattereiden valtiontukijärjestelmässä olevat epäkohdat ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.
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Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain ja teatteri- ja orkesterilain mukaisesti teattereiden
saamien valtionosuuksien perusta on valtion vuosittaisen talousarvion rajoissa vahvistettava
henkilötyövuosimäärä sekä henkilötyövuoden yksikköhinta. Lisäksi museoiden, teattereiden
ja orkestereiden yksikköhinnat vahvistetaan vuosittain edellisen vuoden yksikköhinnan perusteella siten, että lisäksi otetaan huomioon arvioitu kustannustason ja valtion toimenpiteistä aiheutuva toiminnan muutos.
Vuonna 1996 teatterit irrotettiin tästä ns. indeksitarkistuksesta lakimuutoksella, koska teatterikenttä piti tuolla hetkellä henkilötyövuosien määrän lisäystä yksikköhinnan korotusta tärkeämpänä. Indeksitarkistukseen varattu määräraha ohjattiin näin henkilötyövuosiin ja teatterikenttä sai kaipaamansa lisävuodet. Hallintovaliokunnan asiaan liittyvässä kannanotossa
todetaan, että valtion vuoden 1997 talousarvion mukaan hallituksella ei ole aikomuksena lisätä teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosien määrää vuoden 1997 jälkeen enää lähivuosina. Valiokunta kuitenkin katsoi, että teattereiden toiminnassa tuli olla joustavuutta
myös henkilötyövuosien määrässä ja totesi, että vuosien määrää tulee tarkastella vuosittain
ottaen huomioon teatterialan muutokset.
Valtion talousarviossa on vuodelle 2002 2399 henkilötyövuotta, mikä on sama kuin vuonna
1999. Henkilötyövuosien todellinen tarve on 185 henkilötyövuotta enemmän. Henkilötyövuoden yksikköhintaan on tullut korotus vuosittain eduskunnan harkinnanvaraisella päätöksellä. Yksikköhinta on tällä hetkellä 30 223 euroa, mikä ei vastaa todellisia kustannuksia.
Todelliset kustannukset edellyttäisivät yksikköhinnaksi 31 363 euroa.
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Kotieläintuotannon edellytykset
HE n:o 145/1994 vp.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 18.11.1994, että maidontuotantoa koskevien kiintiöiden määräytymisen perusteista ja muista elinkeinonharjoittajien tuotanto-oikeuksiin olennaisesti
vaikuttavista seikoista säädetään jäsenyystilanteessa lain tasolla.
Eduskunta edellytti, että tukiehdoilla ja vastaavilla toimenpiteillä huolehditaan siitä,
että siirtymävaihe sika- ja siipikarjatalouden aloilla tapahtuu hallitusti, tuotannon rakennetta parantaen, ja että kokonaistuotannon määrä ei nykyisestään kasva.
Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta on säädetty lailla (355/1995) ja vastaavasti on säädetty emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä
lailla (274/1995). Tuottajien tuotanto-oikeuksien tultua vahvistetuiksi on jälkimmäinen täytäntöönpanolaki nyttemmin kumottu tarpeettomana 31.12.2000 lukien (HE 90/2000 vp /EV
109/2000 vp).
Maataloudelle myönnetty viiden vuoden siirtymäkausi ja siirtymäkauden tuet päättyivät
vuoden 1999 lopussa. Vuonna 1999 neuvoteltiin liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella Etelä-Suomen maa- ja puutarhataloudelle nelivuotinen tukijärjestelmä. Pohjoinen tuki on
voimassa toistaiseksi. Sika- ja siipikarjatalouden tuissa siirryttiin vuonna 2000 myös EteläSuomen kotieläintuessa eläinyksikköjen perusteella maksettavaan tukeen. Pohjoisen tuen
maksuperusteet säilyivät pääosin ennallaan. Komission hyväksymä pohjoisen tuen päätöksen muutos (2000/405/EY) mahdollistaa pohjoisen tuen rajoitteiden joustavamman tulkinnan.
Vuoden 2000 lopulla otettiin käyttöön Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuesta
maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukainen tukijärjestelmä, jota sovelletaan myös sika- ja siipikarjatalouden investointitukiin. Investointitukia voidaan myöntää, jos tuettavalle tuotannolle on tavanomaiset markkinat. Järjestelmää
sovelletaan koko maassa ja se on käytössä vuoden 2006 loppuun saakka.
Vuonna 2001 myönnettiin investointitukea noin 160 sikatalouden ja 30 siipikarjatalouden
investointiin. Siipikarjataloudessa tukea voitiin myöntää tuotantokapasiteettia laajentaviin
investointeihin ainoastaan kalkkunantuotannossa. Joulukuun 19. päivästä 2001 alkaen siipikarjatalouden tuotantokapasiteettia laajentaviin investointeihin ei enää voinut hakea miltään
osin tukea. Hakukieltoon päädyttiin, koska kasvaneen siipikarjanlihantuotannon vuoksi pohjoisen tuen alueella jouduttaisiin leikkaamaan eläinyksikköjen perusteella maksettavia tukia
vuonna 2002, jos komissio ei hyväksy Suomen esittämiä pohjoisen tuen muutosesityksiä.
Koska lausuma ei ole enää ajankohtainen asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Maatalouden tukijärjestelmät
HE 148/1994 vp.
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 22.11.1994, että tukijärjestelmiä valmisteltaessa ja niistä päätettäessä huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin seikkoihin:
1) tukijärjestelmien tulee mahdollistaa maa- ja puutarhatalouden rakennekehitys, 2)
järjestelmien tulee antaa edellytykset tuotannon ja jalostuksen säilymiseen nykyisillä
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tuotantoalueilla. Ne eivät kuitenkaan saa rohkaista tuotannon siirtymiseen epäedullisille alueille. Erikoiskasvien tuotantomahdollisuudet on turvattava neuvottelutuloksen
antamassa laajuudessa, 3) järjestelmien tulee tukea yrittäjäsuuntautunutta toimintaa ja
niissä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää yritystoimintaa passivoivia tukimuotoja.
4) tukijärjestelyitä ei pidä nähdä ainoastaan selviytymistukena, vaan niiden avulla
Suomen maa- ja puutarhatalous on pyrittävä saamaan tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi niin, että sillä pitkällä aikavälillä on mahdollisuus menestyä EU-jäsenyydessä ja
muussa kansainvälisessä kilpailussa.
Eduskunta edellytti, että peruselintarvikkeiden tuotannossa tulee vastaisuudessa olla
tavoitteena pääasiallinen omavaraisuus. Hallituksen tulee tarkoin seurata maa- ja puutarhatalouden sopeutumista jäsenyyteen ja tarvittaessa aloittaa neuvottelut EUjärjestelmässä. Eduskunta edellytti lisäksi, että eduskunta kytketään jatkossa tiiviisti
kansallisia tukia ja niiden muuttamista koskevaan valmisteluun.

Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu EU:n kokonaan rahoittamasta tulotuesta ja osarahoitteisista luonnonhaittakorvauksesta ja ympäristötuesta sekä näitä tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista tuista. Kansallisia tukia ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki,
pohjoinen tuki, kasvinviljelyn kansallinen tuki sekä eräät muut kansalliset tuet.
EU-tulotuet maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan säädösten mukaisesti. Maatalouden
ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus määräytyvät komission 27.6.2000 hyväksymän horisontaaliseen maaseudun kehittämisohjelman perusteella. Komission Suomen liittymissopimuksen nojalla antamat päätökset ja käytettävissä oleva kansallisen tuen määräraha määrittävät liikkumatilan kansallisessa päätöksenteossa. Vuosittaisessa päätöksenteossa käytettävissä oleva määräraha on pyritty jakamaan eri alueiden ja tuotantosuuntien kesken tasapuolisesti ottaen huomioon eduskunnan lausumassa esitetyt näkökohdat. Keskeisten maataloustuotteiden tuotannon alueellisessa sijainnissa ei ole tapahtunut jäsenyysaikana merkittäviä muutoksia.
Maatalouden tukijärjestelmän vaikutuksia koskeva selvitystyö on osa maatalousalan tutkimuslaitosten vuosittaista tutkimustoimintaa. Maatalouden taloudellista kehitystä ja tukien
vaikuttavuutta arvioitaessa hyödynnetään myös muita käytettävissä olevia tietolähteitä ja tilastoaineistoja.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Keskeisten maataloustuotteiden osalta tuotanto pääosin vastaa kotimaista kulutusta. Lihantuotanto kokonaisuudessaan alitti vuonna 2000 kulutuksen kolmella prosentilla. Sianlihan
omavaraisuusaste oli 101 prosenttia ja naudanlihan 93 prosenttiin. Naudanlihan tuonti aleni
17 prosenttia edellisvuodesta. Kananmunien tuotanto säilyi edellisen vuoden tasolla, ja
omavaraisuusaste oli 113 prosenttia. Maidon ja maitovalmisteiden nesteomavaraisuus oli
112 prosenttia ja maitorasvan 132 prosenttia. Leipäviljasato kasvoi edellisestä vuodesta hehtaarisatojen ja keskimääräisen laadun ollessa hyviä ja niinpä tuotanto kattoi kotimaisen teollisuuden käyttötarpeen.
Siemenperunan laatuvaatimukset
HE 364/1994 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.2.1995, että välittömästi ryhdytään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä selostettuihin toimiin siemenperunan korkean laatuluokan tuotantoalueelle asetettavien erityisvaatimusten täyttämiseksi kasvukauteen 1995 mennessä
ja samalla luodaan edellytykset tuotannon korkean tason ylläpitämiseen.
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Maa- ja metsätalousministeriö antoi 31.3.1995 päätöksellään (29/1995) tarkemmat määräykset Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista.
Tämä päätös perustuu lakiin Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista (356/1995) ja komission päätöksiin High grade alueilla noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista (93/231/ETY, 95/21/ETY, 95/76/ETY). Määräykset
edellyttävät pääosin mietinnössä selostettuja toimia.
Kaikki Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella käytettäväksi tarkoitettu siemenperuna tarkastetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimesta sen selvittämiseksi, että alueelle istutettavaksi käytetty siemenperuna täyttää asetetut kasvinterveyden vaatimukset. Alueelle
on sijoitettu Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tarkastaja, jonka tehtävä on valvoa, että
alueella voimassa olevia perunanviljelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan. Rengasmätää ei
ole alueella löytynyt vuoden 1994 jälkeen.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriö on
18.11.1997 toimittanut valiokunnalle suunnitelman perunan rengasmädän hävittämistoiminnan tehostamisesta. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle on lisäksi toimitettu 4.6.1998,
8.10.1998, 26.5.1999 ja 12.1.2001 asiantuntijaselvitys perunan vaalean rengasmädän hävittämisestä.
Samaa asiaa käsitellään myös lausumassa 87/1995 ja siihen annetussa vastauksessa.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja lausuma esitetään poistettavaksi.
Eläinsuojelulaki
HE 36/1995 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 5.3.1996, että maa- ja metsätalousministeriö seuraa tarkoin turkistarhauksessa tapahtuvia muutoksia ja laatii tilanteen niin vaatiessa tarvittavat säädösmuutokset.
Eduskunta edellytti, että uutta eläinsuojelulakia toimeenpantaessa kielletään munivien
kanojen pitäminen munitustarkoituksessa häkeissä 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien, ellei EU:ssa tai Pohjoismaissa vallitseva käytäntö puolla pidempää siirtymäaikaa.
Mikäli EU-lainsäädäntö kieltää häkkikanaloiden käytön aikaisemmin, tulee näin menetellä Suomessakin. Investointituet tulee suunnata vaihtoehtoisia tuotantotapoja edistävällä tavalla.
Eduskunta edellytti, että ennen asetuksen antamista maa- ja metsätalousministeriö
toimittaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen mikrosirun käytöstä eläinten
merkitsemisessä ja tunnistamisessa ja siihen liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, millaista säädöspohjaa tuotantoeläinten pitoon liittyvän valvonnan järjestäminen omavalvontasuunnitelman avulla suurehkoissa
eläintenpitoyksiköissä vaatii ja mitä siitä seuraa, sekä saattaa esityksensä säädöstason
sitä vaatiessa eduskunnan käsiteltäväksi.
Turkistarhausta koskevan lausuman osalta maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt turkistarhausta koskevien Euroopan Unionin edellyttämien eläinsuojeluvaatimusten (ministeriön päätös, 16/EEO/1999) noudattamista turkistarhoilla. Tarhoille on tehty eläinsuojelutarkastuksia, joilla on seurattu säädösten toteutumista. Tarvittaessa paikalliset viranomaiset
ovat ryhtyneet eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettuihin toimenpiteisiin asioiden saattamiseksi lainsäädännön edellyttämälle tasolle.
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Munivien kanojen munitustarkoituksessa häkissä pitämistä koskevan lausuman osalta eläinsuojeluasetusta on muutettu (valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 ja 25 §:n
muuttamisesta, 425/2000) siten, että elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia munivia kanoja ei
saa 1.1.2012 lukien pitää munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 1999/74/EY II luvussa tarkoitetussa varustelemattomassa häkissä. Uusia
edellä mainittuja häkkejä ei saa ottaa käyttöön 1.1.2003 lukien. Lisäksi on annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
(10/EEO/2000), joka sisältää kanojen pitoa koskevat yksityiskohtaiset vähimmäisvaatimukset. Myös investointitukia on suunnattu vaihtoehtoisia pitomuotoja edistävällä tavalla. Koska lausumassa edellytetyt toimenpiteet on tehty, lausuma esitetään tältä osin poistettavaksi.
Eläinten mikrosirulla merkitsemistä koskevan lausuman osalta maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen mikrosirun käytöstä eläinten merkitsemisessä ja tunnistamisessa ja siihen liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista. Ministeriö on toimittanut kyseisen selvityksen valiokunnalle 27.5.1996 ja eläinsuojeluasetus (396/1996) on annettu 7.6.1996. Koska lausumassa edellytetyt toimenpiteet on
tehty, lausuma esitetään tältä osin poistettavaksi.
Tuotantoeläintilojen omavalvontaa koskevan lausuman osalta terveydenhuoltojärjestelmän
luomista selvittävä työryhmä on mietinnössään esittänyt, että eläinten hyvinvointia koskevat
asiat sisällytetään terveydenhuoltojärjestelmään. Eläinten hyvinvoinnin omavalvonta toteutuu siten terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Työryhmän ehdotusten pohjalta on käynnistetty toimenpiteitä ensivaiheen toteuttamiseksi.
Perunan rengasmätä
HE 87/1995 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.11.1995, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä n:o
41/1994 vp ja maa- ja metsätalousministeriön 13.10.1995 päivätyssä selvityksessä
esitetyt toimenpiteet, niitä tarpeen vaatiessa vielä tehostaen, toteutetaan välittömästi
pyrkimyksenä luoda Suomesta rengasmädästä vapaa alue kolmessa vuodessa.
Maa- ja metsätalousministeriön 13.10.1995 maa- ja metsätalousvaliokunnalle sen pyynnöstä
esittämässä selvityksessä esitettiin suunnitelma, jonka mukaan rengasmädän hävittäminen
maassamme suoritetaan. Suunnitelma perustuu EU:n direktiiviin (93/85/ETY), joka velvoittaa jäsenvaltiot torjumaan rengasmätää alueeltaan. Suunnitelman pohjalta on tehty rengasmädän valtakunnallinen kartoitus ja ryhdytty toimenpiteisiin rengasmädän hävittämiseksi.
Jäsenvaltioilta edellytetään jatkuvaa rengasmädän valvontaa.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriö on
toimittanut 18.11.1997 valiokunnalle suunnitelman perunan rengasmädän hävittämistoiminnan tehostamisesta. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle on lisäksi toimitettu 4.6.1998,
8.10.1998, 26.5.1999 ja 12.1.2001 asiantuntijaselvitys perunan vaalean rengasmädän hävittämisestä.
Samaa asiaa käsitellään myös lausumassa 364/1994 ja siihen annetussa vastauksessa.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja lausuma esitetään poistettavaksi.
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Läänikohtainen viehekalastusmaksu
LA 4/1995 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.11.1996, että maaseutuelinkeinopiirit ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen kalantutkimus luovat yhdessä seurantajärjestelmän, jolla seurataan
koko maassa läänikohtaisen viehekorttijärjestelmän käytännön toimivuutta ja vaikutusta petokalakantoihin. Vuosiraportit tulee toimittaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle tiedoksi.
Eduskunta edellytti, että maaseutuelinkeinopiirit kalatalousyksiköidensä asiantuntemukseen nojautuen määrittävät lohi- ja siikapitoisten vesistöjen kosket ja virtapaikat
ja merkitsevät ne kalastuksen ohjausta varten tarkoituksenmukaisella tavalla.
Eduskunta edellytti, että maa- ja metsätalousministeriön toimesta selvitetään viehekalastusuudistuksen muille kalanpyyntimuodoille aiheuttamien kielteisten vaikutusten
laajuus ja taloudellinen merkitys.
Kalastuksenhoitomaksun kertymän voidaan arvioida vähentyvän kaikkien onkijoiden,
pilkkijöiden sekä 65 vuotta täyttäneiden kalastuksen harjoittajien vapautuessa kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Tämän vuoksi eduskunta edellytti, että kalastuslakia tarkistetaan siten, etteivät kalastuksenhoitomaksuista kalatalouden edistämiseen
valtion talousarviossa osoitetut varat vähene.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset (silloiset maaseutuelinkeinopiirit) laativat maaliskuussa 1997 suunnitelman seurantajärjestelmäksi viehekalastusmaksujärjestelmän käytännön toimivuuden ja petokalakantoihin sekä muihin kalanpyyntimuotoihin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi ja kalastuspaineiden määrittämiseksi määrärahojen jaon perustaksi. Yhden valtakunnallisen, riittävän laajan tutkimuksen tekeminen em. asioiden selvittämiseksi todettiin liian kalliiksi. Tästä syystä päätettiin hankkia
tarvittavat tiedot eri lähteistä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti vuoden 1998 alussa laajan valtakunnallisen
tutkimuksen kalastuspaineiden selvittämiseksi viehekalastusmaksuvarojen sekä kalastuksenhoitomaksuvarojen jaon perustaksi sekä viehekalastusmaksujärjestelmän toimivuuden ja
vaikutusten selvittämiseksi. Tutkimus on saatettu loppuun joulukuussa 1998. Maa- ja metsätalousministeriö asetti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle tulostavoitteeksi vuodelle
1999 laatia tämän "Kuinka Suomi kalastaa" -tutkimuksen pohjalta suunnitelman viehekalastuslain vaikutusten seurannaksi jatkossa sekä aloittaa kalastusoikeuden omistajien ja vapaaajankalastajien profiilitutkimukset, joissa selvitetään kalavesien omistajiin kohdistuvia viehekalastusmaksujärjestelmän vaikutuksia. Yleissuunnitelma seurantajärjestelmästä valmistui
syksyllä 1999. Vuonna 2000 käynnistettiin po. suunnitelman pohjalta vuonna 2002 toteutettavan valtakunnallisen kyselyn suunnittelu. Tutkimus käynnistyy vuoden 2002 alussa. Profiilitutkimusten loppuraportit oli tutkimuslaitoksen ilmoituksen mukaan tarkoitus saada
valmiiksi vuoden 2001 loppuun mennessä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa käytiin läpi keväällä 1997 laitoksen tutkimustoiminta ja ohjelmat tarkoituksena varmistaa, että aluetasolla meneillään olevista tutkimuksista saadaan tietoa viehekalastusmaksujärjestelmän vaikutuksista erityisesti taimen-, haukija kuhakantoihin Etelä- ja Lounais-Suomessa.
Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tehostaneet valvontaa ja viehekalastusjärjestelmän
vaikutusten seurantaa. Lähtökohtana on ollut se, että sikäli kun sellaisia ongelmia ilmenee,
jotka edellyttävät erillisselvityksiä, ne hankintaan.
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Uudenmaan TE-keskus ja Pernajan kalastusalue tekivät yhdessä kesällä 1997 haastattelututkimuksen, jossa selvitettiin kalastusaluetasolla viehekalastusmaksujärjestelmän vaikutuksia.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa laadittiin lyhyt yhteenveto Ruotsin itärannikolla
vuonna 1985 toteutetun vapakalastuksen vapauttamisen vaikutuksista.
Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
2.3.1999 päivätyn vuosiraportin vuodelta 1998, 29.3.2000 päivätyn vuosiraportin vuodelta
1999 sekä 11.4.2001 päivätyn vuosiraportin vuodelta 2000. Vuosiraporttien liitteinä valiokunnalle on toimitettu "Kuinka Suomi Kalastaa" - tutkimus, RKTL:n raportit "Viehekorttiuudistuksen vaikutuksista petokaloihin" 28.12.1998, 23.12.1999 ja 20.12.2001 sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten raportit viehekorttijärjestelmän toimivuudesta ja vaikutuksista
vuosilta 1998-2000.
Kalastusasetuksen muuttamisesta 10.1.1997 annettuun asetukseen on otettu säännökset lohija siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikkojen merkitsemisestä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat sen mukaisesti määrittäneet toimialueillaan lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat.
Puheena olevan kalastuslain muutoksen vaikutukset kalastuksenhoitomaksukertymään ovat
näkyneet vuodesta 1997 lähtien. Valtion talousarvion menopuolella vaikutukset näkyivät
ensimmäisen kerran vasta vuonna 1999. Kalastuslain 18.12.1998 hyväksytyllä muutoksella
kalastuksenhoitomaksua korotettiin 1.1.1999 alkaen 80 markasta 90 markkaan ja seitsemän
päivän maksua 20 markasta 25 markkaan. Hinnankorotuksella pyrittiin siihen, etteivät kalastuksenhoitomaksuista kalatalouden edistämiseen osoitetut varat vähene. Vastaisuudessa pelkästään kalastuksenhoitomaksun korotuksella ei voida estää kalatalouden edistämisvarojen
vähenemistä. Ministeriössä on käynnistetty kampanjoita maksu- ja tiedotusjärjestelmien kehittämiseksi ja sitä kautta kalastuksenhoitomaksusuoritusten lisäämiseksi. Maksusuoritusten
määrä onkin kääntynyt nousuun vuonna 2000, ollen kuitenkin tuntuvasti alhaisemmalla tasolla kuin ennen ns. viehekalastuslakiuudistusta.
Vuonna 2000 maa- ja metsätalousministeriössä on laadittu selvitys "Kalatalousalan järjestöjen toiminnan rahoittamisesta kalastuksenhoitomaksuvaroista." Selvityksessä on tarkasteltu
mm. kalastuksenhoitomaksukertymän kehitystä sekä järjestö- ym. toiminnan rahoitusmahdollisuuksia.
Metsälaki ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
HE 63/1996 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 3.12.1996, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vuoden 1886 metsälain kumoamiseksi.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa metsälainsäädäntöön sisältyvien metsän uudistamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi niin, että mahdolliset uudistamistoiminnassa esiintyvät epäkohdat voidaan poistaa.
Eduskunta edellytti, että metsälain 10 §:ssä tarkoitetut erityisen tärkeät elinympäristöt
kartoitetaan viipymättä lain voimaantulon jälkeen ja niiden elinympäristöjen määrittelyssä noudatetaan tiukasti hallituksen esityksen perusteluja.
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Eduskunta edellytti, ettei metsälain 11 §:ssä poikkeuslupamenettelyä sovelleta siten,
että kestävän metsätalouden rahoituksesta hyväksytyn lain 19 §:n mukaiset tukitoimenpiteet sivuutetaan vaarantaen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa kestävän metsätalouden rahoituksesta hyväksyttyyn lakiin sisältyvien töiden rahoittamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa
ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi niin, että toiminnassa mahdollisesti esiintyvät epäkohdat voidaan poistaa. Metsätaloustoimenpiteiden
suunnittelun ja toteutuksen vähimmäistason ja tarkoituksenmukaisuuden turvaamiseksi eduskunta edellyttää lisäksi, että töiden rahoittamiseen liittyviä alemmanasteisia
säännöksiä ja määräyksiä valmisteltaessa erityistä huomiota kiinnitetään laatu-, taloudellisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen metsätaloustoimenpiteiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Eduskunta edellytti, että toteutettaessa kestävän metsätalouden rahoituksesta
hyväksytyn lain 9 §:n mukaista vyöhykejakoa Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan
ja Tornion kunnat sijoitetaan samaan vyöhykkeeseen kuin muut Lapin läänin ja Koillismaan kunnat sekä Keiteleen kunta sijoitetaan toiseen vyöhykkeeseen.
Eduskunta edellytti, että valtion talousarvion laatimisen yhteydessä huolehditaan riittävien määrärahojen osoittamisesta metsälainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin.
Eduskunta edellytti, että metsäkeskusten metsälainsäädännön uudistamisen johdosta
lisääntyvät ja muuttuvat tehtävät otetaan huomioon niiden henkilövoimavaroihin vaikuttavia päätöksiä tehtäessä.
Eduskunta edellytti, että metsä-, ympäristö- ja työvoimaviranomaisten väliseen yhteistyöhön kiinnitetään erityistä huomiota metsälainsäädännön täytäntöönpanoa ohjattaessa ja lainsäädäntöä täytäntöön pantaessa.
Hallitus selvittää edellytykset vuoden 1886 metsälain kumoamiseksi ja ryhtyy selvityksen
edellyttämiin toimenpiteisiin. Laajasta metsälainsäädännön uudistamistyöstä sekä asian laajuudesta ja monitahoisuudesta johtuen vuoden 1886 metsälain kumoamismahdollisuuksia ei
ole voitu toistaiseksi selvittää. Asiaan liittyvät lisäksi vuoden 1999 lokakuussa valmistunut
selvitysmies Pekka Vihervuoren raportti "Maahan, veteen ja luonnonvaroihin sekä perinteisiin elinkeinoihin kohdistuvat oikeudet saamelaisten kotiseutualueella" sekä oikeustieteen
tohtori Juhani Wirilanderin oikeusministeriön pyynnöstä vuoden 2001 elokuussa laatima
lausunto "Maanomistusoloista ja niiden kehityksestä saamelaisten kotiseutualueella". Selvitysmies Vihervuoren ehdotuksia on käsitelty toimikunnassa, jonka oikeusministeriö asetti
selvittämään valtion maiden käyttöoikeutta saamelaisten kotiseutualueella. Toimikunta päätti työnsä joulukuussa 2001. Toimikunnan ehdotusten valmistelu jatkuu.
Valtioneuvosto antoi 15.11.2001 asetuksen metsäasetuksen muuttamisesta (987/2001). Valtioneuvoston asetus pidentää määräaikaa, jonka kuluessa metsäkeskuksen tulee puuttua
yksityismetsälain (412/1967) aikana hakatun alueen metsänuudistamiseen, yhdellä vuodella
vuoden 2002 loppuun. Metsäkeskusten vuoden 2002 tulossopimusten mukaan metsäkeskukset tarkastavat metsänuudistamiskohteet, joilla on voimassa yksityismetsälain mukainen
metsänuudistamisvelvoite ja joiden uudistumisesta ei ole selvyyttä sekä ryhtyvät tarvittaessa
metsälaissa (10931996) säädettyihin toimenpiteisiin uudistamistöiden tekemiseksi.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Metsäkeskukset ovat kartoittaneet erityisen tärkeitä elinympäristöjä vuodesta 1996 alkaen.
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on koordinoinut projektiluonteisena toteutettavaa
kartoitusta. Työ on rahoitettu metsäluonnon hoidon edistämiseen tarkoitetulta momentilta
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(vuoden 2001 valtion talousarviossa momentti 30.31.45). Erilliskartoituksella selvitetään
kahden kolmasosan yksityismetsien pinta-alan erityisen tärkeät elinympäristöt; yhden kolmasosan yksityismetsien pinta-alan elinympäristöt kartoitetaan metsäsuunnittelun yhteydessä samalla ajanjaksolla kuin erilliskartoituskin. Elinympäristöjen määrittelyssä on noudatettu tiukasti hallituksen esityksen perusteluja. Kartoitukseen on käytetty vuosittain 2-3 henkilötyövuoden panos kussakin metsäkeskuksessa. Kartoituksen maastotyö valmistuu PohjoisPohjanmaata ja Lapin pohjoisosia lukuun ottamatta vuonna 2003.
Metsälain voimassaolon kolmena ensimmäisenä vuotena koko maassa oli tarpeen myöntää
yhteensä vain seitsemän lain 11 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa. Tapausten vähäisyydestä
voidaan päätellä, ettei metsälain 11 §:n mukainen poikkeuslupamenettely ole vaarantanut
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen ympäristötuen kysyntä ja varojen käyttö ovat jatkuvasti kasvaneet. Tämä
vähentää osaltaan tarvetta poikkeuslupamenettelyyn.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vuoden 1997 aikana tehtiin kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin ja asetukseen tarpeelliset muutokset lausumassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi. Muutokset
mahdollistavat nuoren metsän hoitotöiden ja energiapuun korjuun joustavan toteutuksen sekä vähentävät muidenkin töiden hallinnointia. Rahoituspäätösten perusteeksi ja toiminnan
seurantaa varten vuonna 1998 saatiin valmiiksi metsäkeskuksia varten suunnittelun ja toteutuksen laatu-, taloudellisuus- ja ympäristövaikutukset käsittävä laatujärjestelmä. Maa- ja
metsätalousministeriön määräyksiä muutettiin nuoren metsän hoidon osalta vuonna 1999 siten, että töiden toteutukselle asetetut vaatimukset ja maksuperusteet vastaavat aikaisempaa
paremmin käytännön toimijoiden tarpeita ja helpottavat hallinnointia. 1.1.2001 tuli voimaan
valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa lisättiin valtion tukea metsänuudistamiseen erityisesti Pohjois-Suomessa
ja erotettiin tien perusparannuksen rahoitus uuden tien rakentamisen rahoituksesta. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, joka mahdollistaa työllisyystyönä tehtävän nuoren metsän hoidon ja energiapuun korjuun rahoittamisen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen tarkoitetuilla varoilla tuli voimaan 15.5.2001.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Kestävän metsätalouden rahoituksesta 30.12.1996 annetussa asetuksessa on tukivyöhykkeissä otettu huomioon eduskunnan lausuma lukuun ottamatta Keiteleen kuntaa, joka on sijoitettu 1. tukivyöhykkeeseen samoin kuin Pielaveden kunta. Metsätalouden harjoittamisen edellytyksiltään Keitelettä vastaavat kunnat on sijoitettu 1. tukivyöhykkeeseen.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Metsälainsäädännön kokonaisuudistuksen loppuvaiheessa hallitus päätti helmikuussa 1998
käynnistää Kansallinen metsäohjelma 2010:n valmistelun. Uudistettu metsä- ja luonnonsuojelulainsäädäntö antoi puitteet metsäohjelmalle. Ohjelma valmistui vuonna 1999 ja siinä on
arvioitu sen toteuttamisen edellyttämät määrärahat. Ottaen huomioon valtion vuoden 2002
talousarvion momenttien 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) ja
30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osalta aikaisemmilta vuosilta
vuodelle 2002 siirtyvät määrärahat, edellä mainittujen momenttien ja momenttien 30.31.42
(Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) ja 30.31.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) määrärahat mahdollistavat ohjelman toteuttamisen metsätalouden
tehtäväalueen osalta sekä myös metsälainsäädännön mukaisten tarkoitusten toteutumisen.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Metsäkeskusten henkilövoimavaroihin vaikuttaa ennen kaikkea valtion talousarviossa metsäkeskusten toimintaan osoitettu määräraha. Valtion vuoden 2002 talousarvion momentin
30.31.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) määräraha (43,1
milj. euroa eli noin 256,261 milj. mk) on nimellisesti selvästi suurempi (+ 64,645 milj. mk
eli noin 34 %) kuin vuoden 1997 määräraha (v. 1997 tilinpäätös 191,616 milj. mk).
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) valmisteltiin ja tuli voimaan samaan aikaan keskeisimpien
metsälakien kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on ollut useaan otteeseen yhteydessä
ympäristöministeriöön lakien yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Metsäkeskusten ja
ympäristökeskusten henkilöstöille on järjestetty yhteisiä koulutustilaisuuksia uusien lakien
sisällöstä ja niihin liittyvästä viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Koulutuspäivien aikana
on käyty maastokohteiden avulla läpi metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
ja luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Myös metsäluonnon hoidon menetelmät ja
metsätalouden toimenpiteiden ympäristövaikutukset ovat olleet aiheina. Lisäksi maa- ja
metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat yhdessä selvittäneet metsänhoidon ympäristöasioista kerättävien tietojen saatavuutta ja käyttöä metsä- ja ympäristökeskusten välillä
sekä menettelytapoja Euroopan Yhteisön Natura -2000 verkoston alueilla. Yhteydenpitoa
mainittujen viranomaisten kanssa on tarkoitus jatkaa. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, jossa säädetään mahdollisuudesta rahoittaa työllisyystyönä tehtävää nuoren metsän hoitoa ja energiapuun korjuuta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi myönnettävällä valtion tuella ja työministeriön asetus työllisyystyönä teetettävästä nuoren metsän hoidosta tulivat voimaan 15.5.2001. Tavanomaista yhteydenpitoa metsä- ja työvoimaviranomaisten kesken jatketaan.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Kansallinen tukipaketti ja investointituet
HE 103/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Hyväksyessään 20.12.1996 valtion talousarvion vuodelle 1997 eduskunta edellytti
luvun 30.31 kohdalla, että hallitus seuraa kansallisen tukipaketin ja investointitukien
soveltamisen vaikutuksia maatilojen toimeentuloon maan eri osissa ja eri tuotantosuuntien välillä.
Kansallisia tuki- ja investointitukipäätöksiä valmisteltaessa käytetään hyväksi yleisten tilasto-aineistojen ohella tutkimusten ja selvitysten tuottamaa tietoa. Tukien vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään myös eri tutkimuslaitosten tuottamia tila- ja kokonaistason aineistoja maatalouden taloudellisesta kehityksestä. Näitä ovat muiden muassa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen (MTTL) kannattavuuskirjanpitoaineisto ja kokonaislaskelma,
jotka ovat keskeisiä maatalouden tuottojen, kustannusten ja maataloustulon seurannan apuvälineitä. Tukien suunnittelussa ja seurannassa pyritään hyödyntämään monipuolisesti myös
muita käytettävissä olevia tutkimuksen ja neuvonnan aineistoja.
MTT Taloustutkimus (MTTL) arvioi pohjoisen tuen vaikuttavuutta ja merkitystä vuosina
1995-2000. Arviointi oli osa maa- ja metsätalousministeriön komissiolle tekemää kertomusta pohjoisen tuen soveltamisesta Suomessa. Arvioinnissa todetaan, että ilman pohjoista tukea maatalous olisi pohjoisilla alueilla kannattamatonta, ja monet maatilat joutuisivat todennäköisesti lopettamaan toimintansa.
Vuoden 2000 alusta alkaneen rakennerahastokauden tukijärjestelmiä arvioidaan ensimmäisen kerran väliarvioinnin yhteydessä. Väliarvioinnin ajankohtaa ei ole vielä päätetty.
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Koska lausuma ei ole enää ajankohtainen asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Maatalouden kehitys
HE 221/1996 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1996, että maa- ja metsätalousministeriö toimittaa maa- ja
metsätalousvaliokunnalle vuoden 1997 tammikuun loppuun mennessä selvityksen
maatalouden sisäisistä rahavirroista vuosilta 1995-1996 sekä arvion kyseisistä rahavirroista vuoden 1997 osalta.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa maataloustuotantomme kustannus- ja tuloskehitystä samoin kuin siinä mahdollisesti ilmeneviä tuotekohtaisia ja alueellisia eroavaisuuksia sekä toimittaa seurannan havainnoista vuosittain selvityksen eduskunnan
maa- ja metsätalousvaliokunnalle.
Eduskunta edellytti, että investointitukea myönnettäessä valtioneuvosto varmistaa tukivarojen riittävyyden huolehtimalla tukivarojen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Korkotukilainojen osuutta voidaan lisätä rahoituksessa. Korkotukea ei
kuitenkaan saa myöntää, jos korkotukilainan kokonaiskorko ylittää vastaavaan tarkoitukseen myönnetyn normaaliehtoisen lainan kokonaiskoron. Maa- ja metsätalousministeriön tulee toimittaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden 1998 alussa selvitys siitä, miten investointitukea on myönnetty ja investointituen vaikutuksista soveltamisalueen maatilojen toimeentuloedellytyksiin.
Eduskunta edellytti, että hyvissä ajoin ennen vuotta 1999 aloitetaan neuvottelut Euroopan yhteisöjen komission kanssa korotetun siirtymäkauden tuen saattamisesta pysyväksi kotieläintalouden sekä kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteiden
varastointituen osalta.
Eduskunta edellytti, ettei aktiivitilojen meijerimaidon tilakohtaisten viitemäärien korvauksettomaan leikkaamiseen ryhdytä.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuosina 1997 ja 1998 toimittanut eduskunnan maa- ja
metsätalousvaliokunnalle pyydetyt selvitykset. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Maa- ja metsätalousministeriö toimitti kesäkuussa 2001 maa- ja metsätalousvaliokunnalle
eduskunnan edellyttämän selvityksen maataloustuotantomme kustannus- ja tuloskehityksestä samoin kuin siinä mahdollisesti ilmenevistä tuotekohtaisista ja alueellisista eroavaisuuksista. Vuoden 2002 kansallisen tuen valmistelun yhteydessä MTT Taloustutkimus (MTTL)
laati laskelmia maa- ja puutarhatalouden tulokehityksestä.
Komissio hyväksyi 22.12.1999 suoran tulotuen maksamisen liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella Etelä-Suomen kotieläintaloudelle ja puutarhataloudelle vuoden 2003 loppuun
saakka. Tukijärjestelmän jatkoa tarkastellaan Suomen komissiolle 30.6.2003 mennessä toimittamien tietojen perusteella. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Siirryttäessä EY:n maitokiintiöjärjestelmään tuottajien viitemääriä jouduttiin alentamaan
4,5 %:lla 1.4.1997. Leikkauksen korvaamiseksi tuottajille maksettiin maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista 4 penniä kilolta 1.4.1997-31.12.1997 välisenä
aikana meijeriin toimitetusta maidosta. Korvauksen maksamista jatkettiin valtioneuvoston
18.12.1997 antamalla päätöksellä eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998
maksettavista siirtymäkauden tuista 10 päivänä joulukuuta 1997 annetun valtioneuvoston
päätöksen (1144/1997) 6 §:n muuttamisesta. Sanotun päätöksen mukaisesti 1.1.199831.3.1998 välisenä aikana kaikesta markkinointiin ostetusta tai kuluttajille myydystä mai-
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dosta maksettavaan tuotantotukeen sisältyi 2 penniä kilolta korvausta tuottajien meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön. Korvauksen tasoa määrättäessä lähtökohtana pidettiin viitemäärän hallinnollista hintaa 65 penniä litralta. Tuottajille ei ole maksettu korvausta leikkauksista 31.3.1998 jälkeen. Maitokiintiöhallinto on nykyisin normaalia
vuosittaista hallintoa. Asia ei anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
Maitokiintiöt
HE 29/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.5.1997, että tuotantorenkaan ja yhteenliittymän purkautuessa
toimintaa jatkavien osakkaiden edut turvataan siten, että toimintaa jatkavat voivat halutessaan säilyttää tuotantorenkaan viitemäärän kokonaisuudessaan. Viime kädessä
tulee myöntää koko menetettyä määrää vastaava lisäkiintiö. Maa- ja metsätalousministeriön meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 12 päivänä maaliskuuta 1997 antaman päätöksen (219/1997) 5 §:ään liittyen eduskunta edellyttää, että tapauksessa,
jossa sisarusten keskeisellä vuokrasopimuksella on vuokrattu maiden ohessa maitokiintiöt, tulee jatkavalle turvata maidontuotannon tason säilyttäminen.
Eduskunta edellytti, että tuottajien viitemäärien ylitysten ja alitusten tasaus tulee toteuttaa ostajatason tasauksena viitemäärien suhteessa, mikä edellyttää edellä mainitun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 16 §:n muuttamista.
Eduskunta edellytti, että mikäli ylimääräistä tuotantotukea maksetaan sen johdosta,
että viitemääriä alennetaan meijerimaidon viitemäärien sopeuttamiseksi maakiintiöön,
tulee kyseinen tuotantotuen rahoitus järjestää siten, ettei se vaikuta vähentävästi muihin kansallisiin tukiin. Tarpeen vaatiessa tähän tarkoitukseen tulee käyttää maatilatalouden kehittämisrahaston varoja. Eduskunta edellyttää edelleen, että kyseistä tukea
maksettaessa noudatetaan riittävää joustavuutta muun muassa siten, että tuottajat oikeutetaan tukeen myös siltä osin kuin he eivät vielä ole tuotannossaan pystyneet hyödyntämään hiljattain ostamaansa viitemäärän lisäystä. Päätöksen soveltamisessa tulee
maaseutuelinkeinopiireille antaa tarpeellinen harkintavalta.
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 12.3.1997 päätöksen (219/1997) meijerimaidon
viitemäärien siirtämisestä. Päätöksellä siirryttiin 1.7.1997 osittain hallinnolliseen viitemäärien välitykseen, jossa valtio ostaa viitemääriä kiinteään hintaan. Tuottajalla, joka tuotantojakson aikana on myynyt vähintään puolet viitemäärästään valtiolle, on tietyin rajoituksin
oikeus myydä jäljellä oleva viitemääränsä toiselle tuottajalle. TE-keskusten maaseutuosastot
myyvät valtiolle ostetut viitemäärät alueensa tuottajille. Osastot jakavat myytävät määrät
kolmen hakijaryhmän kesken.
Maa- ja metsätalousministeriö on 14.8.1998 lisännyt päätökseen uuden 10 a §:n, jolla säädetään poikkeuksista etuosto-oikeuteen viitemääriä hallinnollisesti myytäessä. Kyseisessä
säännöksessä tuotantorenkaan ja yhteenliittymän osakkaille myönnetään poikkeus siten, että
tuottajien yhteenliittymien purkautuessa toimintaa jatkavilla osakkailla on etuosto-oikeus
eroavan tuottajan viitemääriin. Tämä mahdollistaa sen, että TE-keskus voi palauttaa yhteenliittymän viitemäärän ennalleen. Ministeriön päätös on korvattu saman nimisellä ministeriön
asetuksella (333/2000). Huhtikuusta 2000 alkaen hallinnollinen hinta on ollut 0,50 mk/litra
(+arvonlisävero).
Kiintiöjärjestelmän toimivuus edellyttää riittävän varannon muodostamista. Tästä syystä Euroopan yhteisön maidon- ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annettua
lakia (355/1995) on muutettu 30.6.1997 siten, että Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää viitemäärien ostamiseen kansalliseen varantoon. Maa- ja metsätalousministeriö jakaa varantoon kertyneet viitemäärät TE-keskuksille erikseen määräämillään perus-
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teilla edelleen tuottajille jaettavaksi. Ministeriö pyrkii käytettävissään olevin keinoin turvaamaan maidontuotantoa jatkavien tuottajien tuotannon tason säilymisen. Osittain hallinnollisessa kiintiökauppa-järjestelmässä tuottajat voivat myös itse hankkia viitemääriä vapailta markkinoilta.
Kullekin EU:n jäsenvaltiolle on vahvistettu kokonaiskiintiö, jota tilakohtaisten viitemäärien
yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää. Jos maakiintiö ylittyy, jäsenvaltion on maksettava lisämaksua, joka on noin 2,18 markkaa ylityslitralta. Ylitysmaksu peritään tilakohtaisen viitemääränsä ylittäneiltä tuottajilta. Ennen maksun perimistä tehdään tilakohtaisten ylitysten ja
alitusten tasaus. Tämä antaa tuottajille mahdollisuuden ylittää viitemääränsä samalla määrällä, jolla muut alittavat viitemääränsä. Maidon tuotantotuen maksaminen on mahdollista tuotetulle maidolle siltä osin kuin siltä ei peritä ylityssakkoa. Kiintiökaudesta 1995/1996 lähtien
on sovellettu valtakunnan tasolla ylitysten suhteessa tapahtuvaa tasausta. Tuotantojaksolla
1999/2000 maakiintiö ylittyi ensimmäisen kerran noin 14 miljoonalla litralla (0,6 %). Tuottajatasolla lisämaksun alainen määrä oli tasauksen jälkeen 5,4 prosenttia tilakohtaisen viitemäärän ylityksestä. Tuotantojaksolla 2000/2001 maakiintiön ylitys oli 24,6 miljoonaa litraa
(1,1 %). Vastaavasti tuottajatasolla lisämaksun alainen määrä oli 10,7 prosenttia tilakohtaisen viitemäärän ylityksestä.
Viitemäärien 1.4.1997 tapahtuneen alentamisen korvaamiseksi tuottajalta 1.4.199731.12.1997 välisenä aikana markkinointiin myydystä maidosta maksettavaa tuotantotukea
korotettiin 4 penniä kilolta, jos tuottajan viitemäärää oli alennettu meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön annetussa valtioneuvoston päätöksessä (284/1997)
tarkoitetulla tavalla. Korvauksen tasoa määrättäessä lähtökohtana pidettiin viitemäärän
hallinnollista hintaa 65 penniä litralta. Sanotusta korvauksesta aiheutui valtiolle menoja
vuonna 1997 noin 70 milj. mk, joka maksettiin talousarviossa maa- ja puutarhatalouden
kansalliseen tukeen vuodelle 1997 varatusta siirtomäärärahasta. Koska kyseinen korvaus
maksettiin lisähintana vuoden 1997 yhdeksän viimeisen kuukauden aikana, kiintiöitä
alkuvuonna ostaneet tuottajat ja tuotantoaan laajentamassa olevat tuottajat eivät välttämättä
ehtineet saada edes hallinnollista hintaa vastaavaa 65 pennin korvausta leikattua litraa kohti.
Muun muassa tästä syystä korvauksen maksamista jatkettiin vielä vuonna 1998 siten, että
1.1.1998-31.3.1998 välisenä aikana kaikesta markkinointiin ostetusta tai kuluttajille
myydystä maidosta maksettavaan tuotantotukeen sisältyi 0,02 mk/kg korvausta tuottajien
meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön. Korvauksen maksamista ei ole
jatkettu 31.3.1998 jälkeen.
Asia ei anna aihetta uusiin toimenpiteisiin.
Laki eläinten lääkitsemisestä
HE 55/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet luoda
maahamme eläinhuoltovakuutus, joka kattaisi muut eläintaudit kuin salmonellan ja
lakisääteisesti vastustettavat taudit.
Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä Eläintautien torjuntayhdistys ry:n, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton ja vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa selvittänyt mahdollisuutta kyseiseen eläinhuoltovakuutukseen. Selvitystyössä ilmeni, että laajan, muut kuin lakisääteisesti vastustettavat eläintaudit kattavan eläinvakuutusjärjestelmän luominen ei ole
mahdollista. Yhteistyössä viranomaisten, elinkeinon ja vakuutusyhtiöiden kanssa on kuitenkin mahdollista arvioida vakuutuksen mahdollisuus yksittäisille eläintaudeille. Tältä pohjalta vakuutuksen piiriin on saatu salmonellan lisäksi sikojen PRRS -tauti. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laajapohjaisen työryhmän suunnittelemaan eläintautien vastustamisen strategiaa Suomessa. Työryhmän tulee myös selvittää eläintaudeista aiheutuvien kustannusten jakaminen ja mahdollisuudet perustaa maahan uusia rahoitusmahdollisuuksia vä-
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hentämään eläintaudeista aiheutuvia tappioita erityisesti epidemiatilanteissa. Työryhmän
määräaika oli vuoden 2001 loppuun. Työryhmä saattaa työnsä loppuun vuoden 2002 alkupuolella. Viivästys johtui Britannian suu- ja sorkkatautiepidemiasta aiheutuneista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja näiden edellyttämien säädösmuutosten valmistelusta ja BSEtautitapauksen aiheuttamista toimenpiteistä sekä osittain henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta.
Kalastuslain muutokset ja kalastuksen valvonta
HE 68/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 26.5.1997, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten kalastuksen valvonta
on toteutunut tämän vuoden alusta kalastuslakiin tulleiden muutosten osalta samoin
kuin muutosten vaikutuksista maksukertymään.
Eduskunnan edellyttämä, 29.09.1997 päivätty selvitys on määräaikaan mennessä toimitettu
eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Metsänhoitoyhdistysten toiminta puukaupassa
HE 171/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.6.1998, että hallitus seuraa metsänhoitoyhdistysten toimintaa
puukaupassa sääntelevien säännösten soveltamista ja vaikutuksia erityisesti energiapuun ja pienyrityksille toimitettavan puun osalta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin säännösten muuttamiseksi.
Eduskunta edellytti, että lain puukauppaa koskevia säännöksiä täytäntöön pantaessa
pidetään riittävänä, että metsänhoitoyhdistyksellä on kirjallinen valtuutus siinä vaiheessa, kun omistusoikeus puuerään siirtyy puun ostajalle.
Maa- ja metsätalousministeriö seuraa metsänhoitoyhdistyslain puukauppaa sääntelevien
säännösten soveltamista ja vaikutuksia sekä antaa tarpeen vaatiessa tarkempia säännöksiä.
Toistaiseksi tarkempien säännösten antamista ei ole arvioitu tarpeelliseksi.
Metsänhoitoyhdistyslain puukauppaa koskevat säännökset pyrkivät osaltaan turvaamaan
kansantalouden kannalta keskeisten raakapuumarkkinoiden häiriötöntä toimintaa. Maa- ja
metsätalousministeriön tietoon ei ole tullut vakavia ongelmia, jotka liittyisivät metsänhoitoyhdistyslain 7 §:ssä tarkoitetun kirjallisen valtuutuksen ajalliseen ulottuvuuteen.
Metsätilojen tukeminen
HE 197/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 10.12.1997, että maaseutuelinkeinolain mukaisia maanjärjestelyja rahoitusmahdollisuuksia käytetään kompensoivasti alueellisella tasolla
metsätaloustoimintaa harjoittavien tahojen metsätilojen tiluskokojen kehittämiseksi ja
että lain kumoamisen vaikutuksia muutenkin seurataan.
Maa- ja metsätalousministeriö on työvoima- ja elinkeinokeskuksille antamassaan maanostoja myyntitoimintaa koskevissa ohjeissaan edellyttänyt, että TE-keskusten hallintaan tuleva ja
hallinnassa oleva maa tulee mahdollisimman nopeassa aikataulussa käyttää maatilojen koon
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suurentamiseen. Työvoima- ja elinkeinokeskusten hallinnassa oli 1.5.2000 maata yhteensä
17 839 ha.
Maanostoon käytettäviä määrärahoja on v. 2001 myönnetty TE-keskusten käyttöön 10 milj.
mk. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä maaseutuelinkeinolain mukaisten velkajärjestelyjen yhteydessä tai silloin, kun omaisuuden osto valtion saatavien turvaamiseksi on
perusteltua. Muuten pelto ja metsäalueet on pääsääntöisesti pyrittävä ohjaamaan maatilojen
koon suurentamiseen lisämaanostolainoituksella.
Maatila- ja metsätalousyritysten tilakoon kehittämistavoitetta on toteutettu myöntämällä pelto- ja metsälisämaan kaupoille korkotukilainaa. Lisäalueen ostoon myönnetty lainamäärä on
ollut enintään 80 % kauppahinnasta, tukitason ollessa enintään 20. Lisämaanostoon myönnetty tuki on tarkoituksella pidetty alempana, kuin muihin tuotannollisiin investointeihin
suunnattu tuki, ettei se osaltaan vaikuttaisi maan hintatasoa nostavasti. Lisämaan ostoon on
vuonna 2001 myönnetty 1 609 kpl lainoja, tuettujen lainojen kokonaismäärän ollessa noin
406 milj. mk.
Maanhankintaoikeuslaki (391/78) kumottiin 1.1.1998. Kumoamisen eräänä kielteisenä seurauksena voitiin arvella olevan maa- ja metsätalousmaan hintatason lievän nousun, joskaan
hallitus ei arvioinut sitä merkittäväksi.
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin mukaan metsän keskihinta on vuonna 2000 noussut koko maassa edelliseen vuoteen verrattuna 6 %. Metsän
hintatason kehityksessä on voimakkaita alueellisia vaihteluja siten, että maamme syrjäisimmillä alueilla metsän hinta on edelliseen vuoteen verrattuna jopa laskenut. Pitemmän ajanjakson tarkasteluun ja hintakehityksen mahdollisimman puhtaaseen kuvaamiseen perustuvassa metsän hintaindeksissä maan eri osa-alueet erottuvat siten, että eteläisimmillä alueilla
metsämaan hehtaarihinta on vuonna 1994 saavutetun aallonpohjan jälkeen jatkuvasti noussut kun taas Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa metsämaan hintataso on
elinkustannusindeksiin verrattuna laskenut ja jäänyt vuoden 1994 tasolle.
Tapahtuneesta hintakehityksestä ei voi päätellä, että maanhankintaoikeuslain kumoamisella
olisi ollut merkittävää vaikutusta metsämaan hintatason muodostumiseen. Siihen on voimakkaammin vaikuttanut yleiset taloudelliset tekijät, jotka vaihtelevat alueellisesti voimakkaasti. Metsämaan hintatason vakauteen maamme syrjäseuduilla vaikuttaa myös se, että
käytettävissä olevien tietojen mukaan metsäteollisuutta harjoittavat yhtiöt eivät ole viime
vuosina olleet kiinnostuneita metsäomaisuutensa ja raaka-aineomavaraisuuden kartuttamisesta. Tämä johtuu yhtiöiden kansainvälistyneen omistajakunnan yhtiön pääomasijoituksille
asettamista korotetuista tuottovaatimuksista.
Metsäsuunnitelma ja nuoren metsän hoito
HE 212/1997 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.1997, että hallinnoinnin selkeyttämiseksi metsäsuunnitelma
määritellään keskitetysti siten, että eri säännöksissä asetettavat suunnitelmavelvoitteet
muodostuvat mahdollisimman yhtenäisiksi.
Eduskunta edellytti, kiinnittäen samalla huomiota nuoren metsän hoitotarpeen laajuuteen ja kiireellisyyteen, että myös metsätalouden organisaation kautta ohjataan varoja
työllisyystöihin.
Maa- ja metsätalousministeriö selvittää metsäsuunnitelmaa koskevien säännösten kehittämistarpeen lausumassa edellytetyllä tavalla ja tekee tarvittavat muutosehdotukset säännösten
muun tarkistamisen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on vuosille 2001-2010 laati-
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massaan metsäsuunnittelustrategiassa todennut muutostilassa olevan metsäsuunnittelun käsitteistön vaativan selkeyttämistä. Tämä tullaan ottamaan huomioon säännöksiä tarkistettaessa.
Tältä osin lausuma edellyttää vielä toimenpiteitä metsälain (1093/1996) osalta.
Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1286/1997)
9 §:n 3 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriö on määräyksinä (nro 11/98, Dnro
1543/00/98, annettu 27.3.1998) määritellyt tilakohtaisen metsäsuunnitelman sisällön.
Tältä osin lausuma ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Maa- ja metsätalousministeriö aloitti nuoren metsän hoito -kampanjan vuoden 1997 loppupuolella. Kampanjan tarkoituksena on vuosien 1998-2002 aikana lisätä nuoren metsän
hoitotöitä yksityismetsissä siten, että jälkeenjääneisyys näissä töissä saataisiin kurottua umpeen. Vuoden 1998 valtion talousarviossa nuoren metsän hoitoon osoitettu määräraha on
mahdollistanut hyvän alun kampanjalle. Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt yhteistyössä työministeriön kanssa nuoren metsän hoitotöiden ja energiapuun korjuun rahoitusmahdollisuuksia. Kampanjan ansiosta nuoren metsän hoidon suorite kasvoi noin puolella
vuonna 1998. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1999) 1.12.1999
voimaan tullut muutos mahdollistaa valtion tuen myöntämisen energiapuun haketukseen,
mikä osaltaan edistää hoitotöiden tekemistä ja työllisyyttä.
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, jossa säädetään
mahdollisuudesta rahoittaa työllisyystyönä tehtävää nuoren metsän hoitoa ja energiapuun
korjuuta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi myönnettävällä valtion tuella ja työministeriön asetus työllisyystyönä teetettävästä nuoren metsän hoidosta tulivat voimaan
15.5.2001. Nuoren metsän hoito-kampanja on sisällytetty vv. 2000-2003 osaksi Huomisen
metsä -viestintähanketta.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Maaseudun ympäristövaikuttavuuden selkiyttäminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
15) Eduskunta edellyttää, että maataloustuen ympäristövaikuttavuutta selkeytetään.
Tuen tulee olla sitä suurempi mitä pienempi toiminnan ympäristöhaitta on. Kalankasvatuksen lupaehtoja tulee tiukentaa vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä hyväksyttiin 27.6.2000 EU:n komissiossa osana
Suomen horisontaalista maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2000-2006. Uusi
ympäristötukijärjestelmä on selkeästi kustannusperusteinen ja viljelijälle maksettava tuki
riippuu niistä ympäristönsuojelu- ja hoitotoimenpiteistä, joita viljelijä sitoutuu
noudattamaan. Lisäksi vuonna 2000 alkaneella ohjelmakaudella erityisiä ympäristönhoitoon
liittyviä tukiehtoja on liitetty luonnonhaittakorvaukseen, peltokasvien tukijärjestelmään ja
muihin EU:n kasvitukiin, EU:n eläinpalkkioihin ja eräisiin kansallisiin tukiin.
Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi on käynnistetty. Väliarviointi
tulee saada valmiiksi vuoden 2003 syksyllä. Lisäksi on perustettu ympäristötuen
seurantaryhmä, joka mm. tuottaa aineistoa arviointia varten sekä ohjaa ympäristötuen
vaikuttavuustutkimusta.
Asia ei anna enää aihetta muihin toimenpiteisiin.
Ympäristöministeriö asetti vuonna 1997 työryhmän laatimaan ministeriölle ehdotuksen kalanviljelyä koskevaksi ympäristönsuojeluohjeeksi. Työryhmässä olivat edustettuina ympä-
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ristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö aluehallintoineen ja kalanviljelijät. Työryhmä jätti yksimielisen esityksensä ympäristöministeriölle 17.5.1999. Ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on varmistaa, että kalanviljelylle asetettavat ympäristövelvoitteet ja tavoitteet saavutetaan ja että niiden määräämisessä noudatetaan yhdenmukaisia periaatteita.
Ministeriön pyydettyä esityksestä lausunnot eri intressiryhmiltä se on viimeistellyt työryhmän esitystä vuoden 2000 aikana vahvistettavaksi käytettäväksi kalanviljelyn lupa-, valvonta- ja muissa hallinnollisissa asioissa.
Luomustrategia
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
16) Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee luomustrategian.
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 2.6.2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella
ehdotus luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämisestä vuosina 2000-2006 (luomustrategiatyöryhmä). Työryhmässä olivat edustettuina hallinto, tuottajat, teollisuus, kauppa,
kuluttajat ja tutkimus.
Luomustrategiatyöryhmä jätti 21.12.2000 maa- ja metsätalousministeriölle väliraporttinsa
”Luonnonmukaisen tuotannon toimintaympäristön kuvaus.” Väliraportissa kuvataan luonnonmukaisen tuotannon nykytilaa, luomutuotteiden markkinoita ja markkinointia sekä luonnonmukaisen tuotannon ympäristövaikutuksia.
Väliraportin pohjalta työryhmä jatkoi työtään ja luovutti 15.6.2001 maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksensa luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämisestä. Ehdotus sisältää sekä kehittämistavoitteet että tärkeimmät toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja vastuutahot.
Työryhmä pitää tavoiteltavana kehitystä, jossa luonnonmukaisesti viljelty peltoala olisi vähintään 10 prosenttia viljelyalasta vuonna 2006. Tämä edellyttää, että maatalouden ympäristötukijärjestelmässä on käytettävissä noin 26 milj. mk vuosittain uusia luomusopimuksia
varten vuoteen 2007 asti. Kotieläintuotteiden lisäämiseksi tulee uusia luomusopimuksia tehtäessä suosia mahdollisuuksien mukaan tiloja, jotka siirtävät myös kotieläimet luonnonmukaiseen tuotantoon.
Kiireellisesti on myös selvitettävä kotieläinrakennusten rakentamiseen, laajentamiseen ja
peruskorjaukseen liittyvien investointitukien korottamismahdollisuudet. Maaseudun kehittämistoimenpiteiden väliarvioinnin yhteydessä tulee arvioida myös peltoalaperusteisen luomukotieläintukijärjestelmän toteuttamisen mahdollisuudet.
Kotimainen luomutuotanto ei toistaiseksi vastaa tuotevalikoiman, tuotekehittelyn eikä osittain myöskään tuotannon määrän osalta siihen kohdistuvaa kysyntää. Luomuelintarvikkeiden määrää tulee lisätä kuluttajien kysynnän tyydyttämiseksi. Myös markkinointiponnisteluja luomutuotteiden tunnetuksi tekemiseksi tulee jatkaa. Markkinoiden, kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen varmistaminen edellyttää lainsäädännön kehittämistä ja yhtenäistä
valvontajärjestelmää. Vientiin liittyvät ongelmat, jotka koskevat käytössä olevaa valvontajärjestelmää ja siihen liittyviä tuotantoehtoja, ehdotetaan selvitettäväksi erillisessä työryhmässä.
Luonnonmukaisen tuotannon vaikutuksista ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen on
vielä varsin vähän tutkimustietoa. Samoin puuttuu tietoa luomutuotteiden terveellisyydestä
ja ravitsemuksellisesta merkityksestä. Työryhmän mielestä on tarpeen nopeasti kartoittaa
olemassa oleva tieto, meneillään olevat tutkimukset ja tarve tehdä täydentävää tutkimusta.
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Lisäksi tulee laatia konkreettinen toimintaohjelma rahoitusmalleineen lähiajan tärkeimpien
tutkimushankkeiden toteuttamiseksi.
Ehdotus luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämisestä on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiona (MMM 2001:10). Muistio pitää sisällään myös työryhmän väliraportin.
Maa- ja metsätalousministeriö on työryhmän ehdotusten mukaisesti asettanut syksyllä 2001
kaksi työryhmää. Toisen tulee selvittää luomutuotteita koskevan valvontajärjestelmän toimivuus ja toisen tehdä ehdotus lähiajan tärkeimpien tutkimushankkeiden toteuttamisesta.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Satovahinkokorvaukset siirtymävaiheessa olevalle tuotannolle
HE 241/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
1) Hyväksyessään 4.12.1998 vuoden 1998 toisen lisätalousarvion eduskunta edellytti
momentin 30.31.44 kohdalla, että hallitus käynnistää toimet asetuksen antamiseksi siten, että satovahinkokorvausten myöntäminen myös siirtymävaiheessa olevalle tuotannolle tulee mahdolliseksi, jossa yhteydessä tulee arvioida myös esimerkiksi omavastuun taso ja erikoistuotannon ongelmat.
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi satovahinkojen korvaamisesta (HE
86/2000), jonka eduskunta on vastauksessaan 161/2000 vp hyväksynyt 24 päivänä marraskuuta 2000. Presidentti on vahvistanut lain 21 päivänä joulukuuta 2000. Annetun lain 4 §:n
mukaan korvausta ei voida maksaa, ellei valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä, sellaisessa kasvulohkossa aiheutuneesta vahingosta, josta viljelijällä on valtion kanssa tehty sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä, siltä ajanjaksolta, jolta tuottajalle maksetaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamaa siirtymävaiheen tukea tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen vuoksi.
Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 16 §:n mukaan laki tulee voimaan
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lakia ei ole voitu panna voimaan,
koska satovahinkojen korvaamista koskevan tukijärjestelmän valtiontukikäsittely on EY:n
komissiossa vielä kesken. Näin ollen ei myöskään lain perusteella ole voitu antaa säännöksiä luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymävaiheessa olevien oikeudesta satovahinkokorvaukseen.
Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Elintarvikehygienian valvonta
HE 10/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 18.6.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että toisaalta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen aluelaboratorioiden sekä toisaalta kuntatason voimavarat ja
kunnallisten laboratorioiden toimintaedellytykset elintarvikehygienian valvonnassa
turvataan tasapuolisesti koko maassa.
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen aluelaboratorioiden osalta asia liittyy laitoksen toiminnan kehittämiseen vuonna 1998 tehdyn kansainvälisen arvioinnin pohjalta. Tarkoituksena
on, että aluelaboratorioita (=alueyksiköitä) kehitetään erikoistumaan siten, että kunkin
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alueyksikön erityinen osaamisalue palvelisi laitoksen sisäisen työnjaon ohella myös niiden
sijoituspaikkakuntia ympäristöineen.
Voimassa olevan valtionosuuslainsäädännön mukaan ympäristöterveydenhuollon valtionosuuksia ei korvamerkitä tiettyyn tarkoitukseen, kuten esimerkiksi elintarvikehygienian valvontaan. Elintarvikevirasto jatkaa kuntien elintarvikevalvonnan voimavarojen riittävyyttä
koskevaa selvitystä. Arvioinnissa heikoimmin menestyneiltä kunnilta pyydettiin selvitys
toimista, joihin ne ryhtyvät tilanteen korjaamiseksi. Elintarvikevirasto seuraa edelleen tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Vuoden 2001-2002 kansalliseen elintarvikevalvonnan
ohjelmaan sijoitettiin kunnallisen valvonnan tavoitteet koko elintarvikevalvonnan osalta.
Uusi Elintarvikevirasto perustettiin 1.3.2001 lukien. Organisaatiouudistuksella yhdistettiin
maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloihin kuuluvan elintarvikevalvonnan johto samaan viranomaiseen. Tämä tehostaa kuntien ja lääninhallitusten valvontaviranomaisten toiminnan ohjaamista elintarvikevalvontaan liittyvissä kysymyksissä ja näin parantaa niiden toimintaedellytyksiä.
Elintarvikevalvontaa pyrittiin terävöittämään myös kunnan hygienialain mukaisissa valvonta- ja tarkastustehtävissä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä pätevyydestä annetulla maaja metsätalousministeriön asetuksella (19/EEO/2000), hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (3/EEO/2000) sekä sosiaalija terveysministeriön asetuksella elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta ( 1115 /2001).
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenisiä tutkimuksia tekeviä laboratorioita koskevia vaatimuksia muutettiin syyskuun 1999 alusta lukien maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 858/1999. Laboratorioiden hyväksymisedellytyksiä lievennettiin tinkimättä
tutkimusten laadusta.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, joka arvioi valtion ja kuntien
työnjakoa elintarvikevalvonnassa. Selvitysmiehen raportti valmistuu 31.5.2002 mennessä.
Laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta
HE 30/1999
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1999, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin eläinlääkintään liittyviä vahingonkorvauskysymyksiä selvittävän asiantuntijalautakunnan
asettamiseksi.
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta (1205/2001) tulee voimaan 1.3.2002. Asia
ei anna enää aihetta toimenpiteisiin ja lausuma esitetään poistettavaksi.
Puurakentamisen edistäminen
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
15) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 35.30 kohdalla, että puurakentamisen edistämiseen tarkoitetun kansallisen Puun
Aika -ohjelman, puualan osaamiskeskusverkoston, Puu-Suomi-kampanjan sekä puualan teknologiaohjelmien jatkuvuus, kehittäminen ja rahoitus turvataan.
Päävastuu lausumassa mainittujen kolmen ensimmäisen hankkeen toteuttamisesta on ollut
maa- ja metsätalousministeriöllä, joka on johtanut tai osallistunut niiden jatkamiseen ja kehittämiseen sekä pyrkinyt huolehtimaan riittävästä julkisesta rahoitustuesta. Puualan teknologiaohjelmia ovat "Tukista tuplasti" ja osittain myös metsäalan tutkimusohjelma "Wood
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Wisdom". Ensiksi mainitun toteuttamisesta vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö Teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) kanssa. Jälkimmäisen jatkuvuudesta, kehittämisestä ja
rahoituksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö yhdessä TEKESin kanssa sekä Suomen Akatemia. Ympäristöministeriö edistää puurakentamista siten kuin siitä on hallitusohjelman asumista, rakentamista ja yhdyskuntia koskevassa
luvussa todettu. Vuonna 2001 lausumassa tarkoitetut hankkeet etenivät ohjelmoidulla tavalla
ja julkisen rahoituksen voidaan katsoa olleen riittävää.
Neljän vuoden mittainen Puun Aika -kampanja päättyi 31.12.2000. Ainakin osittain sen ansiosta sahatavaran ja jalosteiden kotimainen käyttö nousi jyrkästi, mekaanisen jatkojalostuksen tasoa saatiin kohotetuksi ja alan vientiä kasvatetuksi. Maaseudulle syntyi uusia työpaikkoja ja raakapuulle lisäkysyntää. Yleinen asenneilmapiiri metsää ja kotimaista puuta kohtaan on entistä myönteisempi, koulutusta on vahvistettu, alan normeja uudistettu, luotu uusia
puurakentamismenetelmiä ja toteutettu mittavia rakennushankkeita esimerkkinä Lahden Sibeliustalo. Jatkoksi Puun Aika –kampanjalle hallitus käynnisti 2.3.2001 yhdessä alan yritystoiminnan kanssa PuuEurooppa-kampanjan vuosiksi 2001 – 2005. Tavoitteena on edistää
puun mekaanista käyttöä Euroopassa, lisätä puutuotteiden vientiä ja turvata jo saavutetut tulokset Suomessa. Kampanjaorganisaatio on kehitellyt pitkälle ideaa EU:n puurakentamisen
edistämisohjelmasta. Seuraavaksi Euroopan puutuoteteollisuusliiton CEI-BOIS’n edellytetään tekevän aloitteen asiasta komissiolle. Eestin Puun Aika –kampanja käynnistyy alkuvuodesta 2002 ja Latvian vastaavaa hanketta valmistellaan. Vuoden 2001 teemoja ”Puu sisustamisessa” ja ”Puu rakentamisessa” on toteutettu lähinnä kotimaassa. Kampanjan toteutuksen ja julkisen rahoituksen päävastuu on kauppa- ja teollisuusministeriöllä. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa lähinnä kotimaan toiminnoista rahoittaen niitä. Pääosa
rahoituksesta tulee yrityksiltä ja niiden järjestöiltä. Kampanjan toimijat ovat mainitut kaksi
ministeriötä, Wood Focus Oy, Suomen Sahat ry ja Suomen Metsäyhdistys ry.
Boreal Kasvinjalostus Oy:n omistuspohja
HE 58/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.1999, että laajennettaessa perustettavan osakeyhtiön omistuspohjaa suunnatulla osakeannilla tulee siementen myyntiä harjoittavat eri tahot ottaa
mahdollisimman laajasti huomioon.
Eduskunta edellytti, että Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteyteen perustetaan ”pelto- ja puutarhakasvien biodiversiteettiyksikkö”, jonka tehtävänä on säilyttää peltokasvien, myös tietyllä hetkellä taloudellisesti kannattamattomien kasvien (lajien/lajikkeiden) geneettinen monimuotoisuus.
Kasvinjalostuslaitoksen toimintaa jatkamaan perustetun Boreal Kasvinjalostus Oy:n omistuspohjaa laajennettiin vuoden 2000 aikana suunnatulla osakeannilla siten, että yhtiön osakepääoma korotettiin 1.000.000 markasta 1.538.500 markkaan. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Hankkija Maatalous Oy, Kemira Agro Oy, Raisio Yhtymän tutkimussäätiö sr., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. ja Tilasiemen Oy merkitsivät osakkeita uusmerkinnässä 5.385 kappaletta 1.290 markan merkintähinnalla. Asia ei
anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Maatalouden tutkimuskeskus ja Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos yhdistettiin
1.3.2001 alkaen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseksi. Tutkimuskeskuksessa
olevan kasvinjalostustutkimuksen tutkimusalan asemaa lausumassa tarkoitetussa asiassa
selvitettiin kesällä 2001 valmistuneessa Suomen maa- ja metsätalouden kansallisessa kasvigeenivaraohjelmassa. Siinä korostetaan edelleen Pohjoismaisen geenipankin roolia maa- ja
puutarhatalouden kasvigeenivarojen suojelussa. Pohjoismaiset jalostajat lähettävät lajikemateriaalistaan näytteen Pohjoismaiden geenipankkiin, jonka tehtävänä on säilyttää pysy-
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västi sinne lähetetty materiaali. Ohjelmassa ehdotetaan myös maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivaraohjelman toimeenpanovastuuta lisättäväksi maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT). Tutkimuskeskukseen esitetään uuden viran perustamista maa- ja
puutarhatalouden kasvigeenivarojen suojelun ja kestävän käytön koordinoimiseksi.
Metsäntutkimuslaitos
HE 61/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 23.11.1999, että Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestyksen vahvistaminen määritellään Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan tehtäväksi.
Eduskunta edellytti, että asetuksella määritellään Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan tehtäväksi nimittää myös tutkimuskeskusten johtajat samoin kuin tutkimusasemien johtajat.
Eduskunta edellytti, että pääosa Metsäntutkimuslaitoksen nyt hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista sekä muista suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan.
Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annettiin 9.12.1999 (1140/1999). Sen 3 §:ssä määritellään
johtokunnan tehtäväksi mm. tutkimuslaitoksen työjärjestyksen vahvistaminen, jollei johtokunta anna sitä ylijohtajan vahvistettavaksi.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Em. Metsäntutkimuslaitosta koskevan asetuksen mukaan johtokunnan tehtävänä on nimittää
tutkimuskeskuksen johtaja ja tutkimusaseman johtaja.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus
ovat yhteistyössä valmistelleet valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnan keskittämistä siten,
että pääosa Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista sekä suojelualueista siirrettäisiin Metsähallituksen hallintaan. Siirtoa koskeva ehdotus valmistui marraskuussa 2000 ja ympäristöministeriö lähetti sen lausunnolle mm. alueiden kunnille ja
maakuntaliitoille. Tavoitteena on, että siirroista saadaan päätökset vuoden 2001 kuluessa ja
että muutokset toteutuvat vuoden 2002 alusta.
Saamiensa lausuntojen käsittelyn jälkeen ympäristöministeriö on valmistellut luonnonsuojelualueiden hallinnan siirtoja 3.11.2000 valmistuneen neuvottelumuistion ehdotuksen mukaisesti. Siirrettäviä alueita koskevat lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2002 alussa. Yhteensä Metsähallituksen hallintaan siirtyy luonnonsuojelualueita n. 61 000 hehtaaria ja Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan jää n. 8 000 hehtaaria. Valtion vuoden 2002 budjettiin on
tehty momentille 30.32.21 alueiden siirroista johtuva 521 000 euron vähennys, joka on otettu huomioon vastaavasti lisäyksenä momentilla 35.20.22.
Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Maan hankinnan tuki sekä luopumistuki
HE 131/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1999, että nuorten viljelijöiden asemaa maatilan hankinnan
yhteydessä sekä lisämaan hankintaa myyntikauppojen perusteella helpotetaan luovu-
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tusten yhteydessä siten, että nuorten viljelijöiden aloitustuen avustusosuuden enimmäismäärää nostetaan nykyisestä 70 000 markasta 130 000 markkaan, nuorille viljelijöille maatilan hankintaan myönnettävän valtion- tai korkotukilainan enimmäismäärä
nostetaan nykyisestä 250 000 markasta 500 000 markkaan, vuotuisesta korkotukilainavaltuudesta osoitetaan lisämaan ostojen rahoittamiseen vähintään 250 miljoonaa
markkaa, nuorille viljelijöille lisämaan hankintaan myönnettyjen korkotukilainojen
lyhennykset aloitetaan vasta 2 vuoden kuluttua lainan nostamisesta ja hallitus antaa
eduskunnalle ensi tilassa esityksen maaseutuelinkeinojen rahoituslain 21 §:n 4 momentin muuttamisesta siten, että luodaan menettely, jolla voidaan riittävän tehokkaasti vaikuttaa maan hintakehitykseen maatalousmaan osalta maanostoa rahoitettaessa.
Eduskunta edellytti, että hallitus luo mahdollisimman pian järjestelyn, jolla valtio ostaa tilapäiseksi tarkoitettuun hallintaansa peltomääräaloja luopumistukeen oikeutetuilta henkilöiltä, joilla ei ole ruokakunnassaan tilalle jatkajaa, ja joiden pelloille ei löydy
vapailta markkinoilta ostajaa.
Lisäksi eduskunta edellytti, että vuoden 2001 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunnalla on käytettävissään selvitys luopumistukijärjestelmän toteutumisesta ja erityisesti vuokrausmahdollisuuden poisjäännin vaikutuksista.
Maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (613/2000) 41 §:n mukaan nuorten
viljelijöiden aloitustuen avustusosuutena voidaan myöntää enintään 22 000 euroa eli runsaat
130 000 markkaa. Valtionlainaan liittyvän korkoetuuden määrä on samansuuruinen. Maaseudun kehittämisasetuksen (609/2000) 42 §:n 2 momentin mukaan lainaa maatilan tai maatalousirtaimiston tai niiden molempien hankintaan voidaan myöntää yhteensä 100 000 euroa
eli hieman vajaat 600 000 markkaa. Nuorille viljelijöille lisämaan hankintaan myönnetyn
korkotukilainan lyhennykset aloitetaan 2 vuoden kuluttua lainan nostamisesta (Valtioneuvoston asetus N:o 808/2000, 13 §).
EU:n hyväksyntä maaseutuelinkeinojen rahoituslaille saatiin vasta vuoden 2000 loppupuolella, jonka jälkeen uuden rahoituskauden mukaisia rakennetukia päästiin myöntämään. Tästä syystä uuden rahoituslain mukaisia rakennetukia myönnettiinkin vuonna 2000 varsin vähän. Kyseisenä vuonna nuorten viljelijöiden aloitustukia myönnettiin vain 117 aloittavalle
viljelijälle. Vuonna 2001 on marraskuun loppuun mennessä tilanpidon aloitustukia
myönnetty lähes 1 200 hakijalle. Maanhankinnan, lähinnä lisämaan ostojen rahoittamiseen
on korkotukilainojen myöntämisvaltuutta käytetty runsaat 400 miljoonaa markkaa.
Luopumistukijärjestelmää koskevat säännökset tulivat voimaan vasta 1.7.2000 sen jälkeen,
kun EU:n hyväksyntä järjestelmän jatkamiselle oli saatu. Järjestelmän myöhäisen käyntiinlähdön johdosta myönnettyjen luopumistukien määrä oli vuonna 2000 varsin vähäinen.
Vuosien 2000-2001 aikana luopumistuki on myönnetty 848 maatilalle.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle on joulukuussa 2000 toimitettu selvitys luopumistukijärjestelmän toteutumisesta ja erityisesti vuokrausmahdollisuuden poisjäännin
vaikutuksista. Vuonna 2001 uusitun kyselytutkimuksen mukaan vuokrausmahdollisuuden
poisjäänti on vaikuttanut ennen kaikkea keskikokoista pienempien karjatilojen ratkaisuun siten, että luopumista on lykätty ja toimintaa jatkettu. Ikääntyvillä viljelijöillä näyttäisi olevan
enemmän halukkuutta peltojen vuokraamiseen kuin myyntiin naapuriviljelijöille. Tämä vaikuttaa lisämaaluovutusten määrään. Sen sijaan sukupolvenvaihdokset tapahtuvat tyypillisesti omistusoikeuden luovutuksella, joten vuokrausmahdollisuuden puuttuminen ei ole merkittävästi vaikuttanut niiden määrään.
Hallituksen tarkoituksena on heti vuoden 2002 alussa antaa eduskunnalle lakiesitys luopumistukijärjestelmän jatkamiseksi vuosille 2003-2006. Ehdotuksen mukaan vuosina 2003-
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2004 luopuminen tapahtuisi voimassa olevan lain mukaisin ehdoin. Sen sijaan vuosina
2005-2006 toteutettavissa luopumisissa luopujien ikäraja nousisi 55 vuodesta 57 vuoteen,
mutta omistusoikeuden luovuttamisen lisäksi luopuva maatila voitaisiin vuokrata lisäalueeksi toisen viljelijän maatilaan. Vuokrausvaihtoehdolla edistettäisiin toimintaansa kehittävien
viljelijöiden mahdollisuuksia hankkia lisämaata luopuvilta viljelijöiltä tilakokonsa kasvattamiseksi ja toimintansa kannattavuuden parantamiseksi.
Yhteisaluelaki
HE 198/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 9.6.2000, että lakiuudistuksen sisällöstä tiedotetaan mahdollisimman selkeästi ja tehokkaasti niin painetuilla tiedotteilla kuin verkkotiedotteilla.
Yhteisaluelain muuttamisesta 14.7.2000 annettu laki (686/2000) ja seitsemän muuta siihen
liittyvää lakia ovat tulleet voimaan 1.1.2001. Lakiuudistuksen sisällöstä maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut 14.7.2000 julkaistulla tiedotteella, joka on myös nähtävissä maaja metsätalousministeriön internetsivuilla (www.mmm.fi).
Maa- ja metsätalousministeriö on järjestänyt lisäksi yhteisaluelain uudistumiseen liittyviä
kouluttajien koulutustilaisuuksia maanmittauslaitoksen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten
virkamiehille sekä Kalatalouden Keskusliiton alaisten kalatalouskeskusten toimihenkilöille.
Ensimmäinen koulutuskokonaisuuteen kuulunut koulutustilaisuus on pidetty 13.12.2000
Oulussa ja toinen 23.1.2001 Helsingissä. Koulutusmateriaali muun muassa yhteisaluelain
keskeisistä muutoksista on nähtävissä maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla.
Siemenhuollon toimivuuden ja siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaam
nen
HE 45/2000 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta

i-

Eduskunta edellytti 15.6.2000, että hallituksen tulee vaikuttaa EU:n komissioon siten,
että komissio tekee ehdotuksen, joka mahdollistaa toimenpiteet maamme siemenhuollon toimivuuden ja Suomen oloissa käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamiseksi siten kuin eduskunta on jo aikaisemmin edellyttänyt.
Eduskunta edellytti, että yhteisötasolla käytössä olevan kokeilutoiminnan puitteissa
myös Suomessa mahdollistetaan alemman asteen säännöksillä irtotavarana toimitettavan kylvösiemenen markkinointi.
Euroopan Unionin neuvosto on kylvösiemendirektiivin muutosten käsittelyn yhteydessä antamassaan lausunnossa joulukuussa 1998 todennut, että sellaisia tarjottuja siemeneriä, joita
ei voida pitää viljelyyn sopivina maassa tai maissa, joissa on ylipääsemättömiä siementen
tarjontaongelmia, ei huomioida. Samalla neuvosto toteaa, että poikkeuksen kohteena oleva
markkina-alue on tarkoin rajattava ja että poikkeusalueen hallinnointi on hoidettava mahdollisimman nopeasti. Suomi on komission siementen pysyvässä komiteassa toistuvasti tuonut
esiin, että ilmasto-olosuhteista johtuen Suomelle on turvattava käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden säilyminen. Vuoden 2001 siemensato oli Suomessa laadultaan ja määrältään sellainen, ettei poikkeusmenettelyihin ollut tarvetta pellavan siementä lukuun ottamatta, jonka osalta komissio teki päätöksen itävyyden alentamisesta. Suomi tulee
kuitenkin edelleen siemenasioita yhteisön toimielimissä käsiteltäessä vaatimaan oloissamme
käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamista.
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Suomessa irtotavarana toimitettavan kylvösiemenen markkinointi on mahdollistettu siemenkauppalailla (728/2000) ja sen nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
viljakasvien siemenkaupasta (109/2000), jossa säädetään yksityiskohtaisesti irtotavarana
myytävästä siemenestä ja irtotavaramyyntiä koskevista vaatimuksista (10 §). Käytännössä
menettelyä on pyritty kehittämään siten, että pakkaamot voivat ilmoittaa Kasvintuotannon
tarkastuskeskukselle valvonnan varmistamiseksi, milloin niiden on tarkoitus myydä siementä irtotavarana. Pakkaamot voivat näin keskittää siemenen myynnin haluamaansa ajankohtaan.
Vesihuoltolaitokset
HE 85/2000 vp
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 11.12.2000, että hallitus seuraa vesihuoltolaitosten omistuksen ja
toimintamuotojen muutoksia ja arvioi seurannan perusteella muutosten taloudellisia
vaikutuksia ja sammutusvesihuollon toimivuutta sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriö järjesti uuden vesihuoltolain (119/2001) toimeenpanoon liittyvästä seurannasta neuvottelun 21.6.2001. Neuvottelussa todettiin, että vesihuoltolaitosten
omistuksen ja toimintamuotojen muuttumisen seuranta edellyttänee erillistä selvitystä yhteistyössä laitoskentän kanssa. Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001, ja lain säännöksiä
kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpidosta sovelletaan vasta 1.1.2002 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Näin ollen uuden vesihuoltolain vaikutuksista vesihuoltolaitosten omistukseen ja toimintamuotoihin ei vielä ole juurikaan kokemuksia. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa, miten uusi vesihuoltolainsäädäntö toimii käytännössä ja arvioi seurannan
perusteella tarvetta tehdä tarkistuksia lakiin. Tarkistamisen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon myös yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (2000/60/EY) vaatimukset.
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki vuonna 2001
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
9) Momentti 30.12.41. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että hallitus tekee tarvittavat
muutosesitykset maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen vuoden 2001 lisätalousarvioiden yhteydessä.
Eduskunta hyväksyi vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallituksen esityksen
mukaisesti maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin (30.12.41) määrärahan lisäyksen 100 miljoonalla markalla. Määrärahan lisäys otettiin huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen tukitasoissa.
Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Metsähallituksen tuloutustavoite
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
10) Luku 30.33. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että Metsähallituksen tuloutustavoitetta määriteltäessä varmistetaan, ettei siihen jouduta käyttämään lainarahoitusta.
Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättää valtioneuvosto liikelaitoksen tilinpäätöksen
vahvistamisen yhteydessä. Tuolloin valtioneuvosto päättää siitä, mikä osa tehdystä voitosta
tuloutetaan valtiolle ja mikä osa jätetään liikelaitoksen toiminnan kehittämiseen, lähinnä in-
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vestointien rahoittamiseen. Senkaltainen tilanne, missä valtioneuvosto edellyttäisi Metsähallitukselta voittoa suurempaa tuloutusta, on lähinnä teoreettinen.
Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.
BSE-tutkimusten lisärahoitus
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
11) Luku 30.71. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että BSE-tutkimusten edellyttämä lisärahoitus vuodelle 2001 otetaan ensimmäiseen lisätalousarvioon.
Vuoden 2001 ensimmäisen lisätalousarvion momentti 30.71.21. sisälsi 21 miljoonan markan
lisämäärärahan BSE-valvonnan laajentamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia varten.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtaja
HE 115/2000 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.2000, että tutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajan
tulee edustaa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen johtokunta on asetettu ajalle 1.3.200128.2.2004. Johtokunnan puheenjohtaja on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan dekaani, professori Kim von Weissenberg.
Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Maaseutuelinkeinorekisterilaki
HE 165/2000 vp VJL 2/2001
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2000, että maaseutuelinkeinorekisterilain kokonaisuudistuksen yhteydessä kartoitetaan eri tietojen asianmukaiset säilytysajat tietotyypeittäin ja
että sen jälkeen mahdollisimman pian eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sisällytetään ehdotukset säännöksiksi tietojen säilytysajoista.
Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on asettaa lainsäädäntöhanke, jonka tehtävä
on vuoden 2002 aikana selvittää maaseutuelinkeinorekisterilain uudistamistarpeet sekä tehdä ehdotuksen lain uudistamiseksi. Maaseutuelinkeinorekisteriin sisältyvien tietojen säilytysaikaa koskevat säätämistarpeet tullaan selvittämään tämän hankkeen yhteydessä.
Rehulain seuranta
HE 4/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 27.02.2001, että hallitus seuraa lain valtakunnallisia, alueellisia
sekä tila- ja tuotantosuuntakohtaisia vaikutuksia ottaen erityisesti huomioon maa- ja
metsätalousvaliokunnan mietinnössä esitetyt näkökohdat ja että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuosittain valtiopäivien avajaisiin mennessä selvitys seurannan havainnoista ja suoritetuista toimenpiteistä.
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Maa- ja metsätalousministeriön alustavan selvityksen mukaan rehulain muuttamista koskevan hallituksen esityksen vaikutukset ovat kohdistuneet valtakunnallisesti erityisesti rehuteollisuuteen ja rehujen hinnan nousun myötä myös maatalouteen tuotantokustannusten nousuna.
Rehuteollisuus on vuoden aikana investoinut erillisen rehutehtaan tai tuotantolinjan rakentamisen takia n. 27-30 miljoona markkaa. Kuljetuskustannusten nousu on ollut noin 10 miljoonaa markkaa uusien erilliskuljetusvaatimusten ja tuotannon eriyttämisen takia. Osa pienemmistä rehutehtaista on luopunut kalajauhon käytöstä ja näin ollen joutunut kaventamaan
tuotevalikoimaansa, mutta eri rehutehtaiden yhteistyön ja verkostoitumisen myötä on toiminta kuitenkin jatkunut kutakuinkin aiemmalla tasolla.
Koskien alueellisia vaikutuksia hallituksen esitys ei sinällään ole johtanut rehuteollisuuden
keskittymiseen Etelä-Suomeen, vaan enemminkin eri puolilla Suomea olevien rehutehtaiden
erikoistumiseen. Rehuteollisuus ei ole vienyt täysimääräisesti kuljetuskustannusten nousua
Pohjois- ja Itä-Suomen alueen rehuhintoihin vaan hinnat ovat nousseet valtakunnallisesti.
Rehujen toimitusajat ovat jossain määrin pidentyneet näillä alueilla ja tuotevalikoimaa on
osittain jouduttu kaventamaan.
Lisäksi selvitysten mukaan hallituksen esityksen ei ole todettu aiheuttaneen tila- tai tuotantokohtaisia muutoksia. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ohjauksessa tarkastaneet 133 tilaa vuonna 2001, johon BSE-taudin vastustamistoimenpiteet ovat erityisesti kohdistuneet. Tarkastuksissa ei ole todettu uusien toimenpiteiden aiheuttamia erityisiä käytännön tai taloudellisia ongelmia.
Koska BSE-toimenpiteistä aiheutuvia merkittäviä alueellisia vaikutuksia ei ole ilmennyt,
maa- ja metsätalousministeriö ei ole katsonut aiheelliseksi ryhtyä tukipoliittisiin toimenpiteisiin.
Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa vuosittain valtiopäivien avajaisiin mennessä selvityksen seurannan havainnoista ja suoritetuista toimenpiteistä.
Kotieläimillä harjoitettava harrastustoiminta
HE 138/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 20.11.2001, että selvitetään mahdollisimman pikaisesti kotieläimillä harjoitettavaan seura- ja harrastustoimintaan liittyvät periaatetason kaupalliset ongelmat.
Selvitys aloitetaan vuoden 2002 alussa.
Avena Oy
HE 177/2001vp, HE 204/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Luku 30.13
Eduskunta edellytti 28.11.2001, että Avena Oy:n henkilöstön asema turvataan tulevissa omistusjärjestelyissä.
Valtion omistajapolitiikkaa koskevan, 16.9.1999 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaan valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikan tavoitteena on hyvä henkilöstöpolitiikka, joka
parantaa omalta osaltaan yhtiöiden kilpailukykyä. Tämä puolestaan luo edellytyksiä työpaikkojen turvaamiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Omistusjärjestelyjen osalta periaatepäätöksessä todetaan, että niissä tähdätään kotimaisen kilpailun ja osaamisen lisäämi-
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seen ja tätä kautta työllisyyden turvaamiseen. Nämä periaatteet on tarkoitus ottaa huomioon
myös Avena Oy:tä koskevia omistusjärjestelyjä valmisteltaessa.
Korot
HE 207/2001
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 11.12.2001, että hallitus reagoi viitekoroissa tapahtuviin muutoksiin nopeasti antamalla muutosten vahvistamisen jälkeen välittömästi valtion myyntihintasaamisten ja lainojen korkojen muuttamista koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle.
Valtioneuvosto päätti 21.12.2001 ryhtyä eduskunnan lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
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Liikenne - ja viestintäministeriö
Poikkeukset luotsinkäyttövelvollisuudesta
Väylä- ja luotsausmaksujen taso
HE 144/1997 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 2.12.1997, että yksittäisiä poikkeuksia voidaan käyttää tapauksissa, joissa luotsikäyttövelvollisuuden soveltaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Eduskunta edellytti, että hallitus välittömästi tarkistaa uuden luotsinkäyttövelvollisuuden perusteita ja muuttaa poikkeuslupaehtoja, jos lain ja asetuksen voimaantulon
jälkeen selvästi voidaan osoittaa niiden johtavan erityisesti pienempien varustamoiden kannattavuusongelmiin, ja viitaten liikenneministeriön antamaan selvitykseen, että saariston ja Ahvenanmaan yhteysalus- ja lossiliikenteen jättämisestä luotsikäyttövelvollisuuden ulkopuolelle säädetään asetuksella.
Eduskunta edellytti, että väylä- ja luotsausmaksut pidetään tasolla, joka ei vaaranna
suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä.
Merenkulkulaitoksella on luotsausasetuksen (92/1998) 9 §:n nojalla mahdollisuus myöntää
yksittäistapauksessa poikkeuksia luotsinkäyttövelvollisuutta koskevista säännöksistä, jos
niiden soveltaminen on ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.
Luotsausasetukseen on 22.4.1999 annetulla asetuksella (509/1999) lisätty uusi 9 a §, jonka
nojalla Merenkulkulaitoksen keskushallinnon on mahdollista myöntää vapautus luotsinkäytöstä sellaisille aluksen päälliköille, joilla on pitkäaikainen kokemus liikenteestä Suomen
rannikolla. Poikkeuspykälää voidaan käyttää silloin, kun alus liikennöi useisiin eri Suomen
satamiin. Säännöksen tarkoituksena on erityisesti pienempien varustamojen toimintaedellytysten parantaminen. Mainittua 9 a §:ää on 19.10.2000 annetulla asetuksella (862/2000)
muutettu siten, että säännöksessä tarkoitettuun pitkäaikaiseen kokemukseen ei tarvitse sisältyä päällikkökokemusta. Lisäksi vahtijärjestelyjen helpottamiseksi myös aluksen perämies
voi saada vapautuksen luotsinkäyttövelvollisuudesta samoin edellytyksin kuin aluksen päällikkö.
Linjaluotsinkirjan saamista koskevaa luotsausasetuksen 8 §:ää on 19.10.2000 annetulla asetuksella tarkennettu siten, että linjaluotsinkirja on aluskohtainen. Tarvittava aluskokemus
voidaan saada hakemuksessa tarkoitetun aluksen päällikkyyden lisäksi myös muun vastaavanlaisen aluksen päällikkönä.
Saariston ja Ahvenanmaan yhteysalus- ja lossiliikenteen jättämisestä luotsinkäyttövelvollisuuden ulkopuolelle säädetään luotsausasetuksen 1 §:n 3 momentissa.
Huomattava osa suomalaisten vientiyritysten tuotteista kuljetetaan sellaisilla suomalaisilla ja
muista EU-maista olevilla aluksilla, joita väylämaksujärjestelmä suosii ja joiden päälliköillä
on linjaluotsinkirja, jolloin luotsausmaksuja ei makseta. Maksujen taso on säilynyt ennallaan.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Tietoyhteiskuntaohjelma
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
22) Eduskunta edellyttää, että Tekes organisoi uutena kansallisena teknologiaohjelmana käyttäjäystävällisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka avulla koulutuksen laadullista kehitystä nopeutetaan kulttuurisen sisältötuotannon ja uuden tieto- ja viestintäteknologian kehittäjien yhteistyönä ja jonka tavoitteena on kansainvälisten menestystuotteiden synnyttäminen.
Lausumaan antaa koordinoidusti vastauksen kauppa- ja teollisuusministeriö.
Digitaalisen lähetystoiminnan toimiluvat ja rahoitussuunnite lmat
HE 34/1998 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 22.9.1998, että hallitus selvittää välittömästi radio- ja televisiotoiminnan digitalisoinnin rahoitukseen liittyvät kysymykset, siten että siirtymä tapahtuu kuluttajan kannalta mahdollisimman edullisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Eduskunta edellytti, että 2. lain 1 §:n toteutuminen Yleisradion rahoituksen turvaamisen osalta toteutuu kaikissa olosuhteissa. Mikäli toimilupamaksujen kertymä ennalta
arvaamattomista syistä pienenee, on hallituksen annettava välittömästi eduskunnalle
lakiesitys toimilupamaksuprosenttien tarkistamisesta.
Valtioneuvosto on myöntänyt digitaalisen lähetystoiminnan toimiluvat kesällä 1999. Toimiluvat ovat voimassa 1.9.2000 alkaen 10 vuotta. Toimilupia myönnettäessä pyrittiin sekä
toimilupaehdoin että erityisin hallituksen lausumin ratkaisuun, jossa siirtymä tapahtuisi kuluttajan kannalta mahdollisimman edullisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Televisiotoiminnan harjoittajat ovat ilmoittaneet aloittavansa varsinaiset digitaaliset televisiolähetykset 27.8.2001. Digitaaliset televisiolähetykset käynnistyivät elokuussa 2001 ja lähetysten
vastaanottamiseen tarvittavia päätelaitteita on toistaiseksi saatavilla rajoitetusti.
Televisiomainonnan määrä ei ole lisääntynyt viime vuosina. Yleisradio Oy:n rahoitus turvaava televisiomaksun korotus 100 markalla on tehty sekä vuonna 1999 että vuonna 2000.
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän selvittämään television toimintaedellytyksiä konvergoituvassa toimintaympäristössä. Työryhmä käsitteli mm. kaupallisten toimijoiden maksaman toimilupamaksun tasoa ja Yleisradio Oy:n rahoitusta. Työryhmä suositti
mm., että digitaalisesta toiminnasta toimilupamaksua ei perittäisi ensimmäisen toimilupakauden aikana ja toimilupamaksun taso puolitettaisiin. Vastaavasti televisiomaksujärjestelmää uudistettaisiin siten, että maksua tarkistettaisiin vuosittain 2004 alkaen. Työryhmän
suositukset on sisällytetty joulukuussa annettuun hallituksen esitykseen viestintämarkkinoita
koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Esitettyjen muutosten toteutettuna yhdessä Yleisradio Oy:n omien toimenpiteiden kanssa ei katsota heikentävän Yleisradio Oy:n toimintaedellytyksiä.
Hallitus tulee seuraamaan asian kehittymistä.
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Huoltovarmuus
Kauppa -aluskant a
HE 14/1999 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.1999, että hallitus valmistelee välittömästi ehdotukset sellaisista tukitoimenpiteistä, jotka varmistavat huoltovarmuuden turvaamiseksi riittävän, hyväkuntoisen ja tarkoituksenmukaisen kauppa-aluskannan säilyttämisen Suomen lipun alla.
Lakia ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta on 1.7.2000 lukien muutettu siten, että lastialuksia koskevaa alusluettelotukea laajennettiin kattamaan merenkulkijoiden ennakkopidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua vastaavien määrien lisäksi työnantajan merimieseläkekassamaksut kokonaisuudessaan sekä eräät muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Lastialustonniston osalta edellä tarkoitetut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet siihen, että uhanneet suomalaisten alusten ulosliputukset ovat peruuntuneet. Toisaalta tonnisto
ei ole kasvanut, koska uudisrakennukset on rekisteröity ulkomaille.
Suomessa on myös tarkoitus ottaa varustamojen verotuksessa vaihtoehtona normaalille yritysverotukselle käyttöön tonnistoverotus. Varustamot olisivat vapautettuja yritysveroista ja
ne maksaisivat sen sijaan aluksen vetoisuuden mukaan määräytyvää tonnistoveroa. Asiaa
koskeva hallituksen esitys annettiin joulukuussa 2001 eduskunnalle.
Kolmipyöräinen mopo
Kevyt nelipyörä
Mopon teoriakoe
HE 92/1999 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 16.11.1999, että liikenneministeriö ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin ajoneuvon rakenteista ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) tarkoittamien
kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän saattamiseksi säädöstasolla yhdenvertaisiksi pitäen lähtökohtana kolmipyöräistä mopoa.
Eduskunta edellytti, että muun muassa mopon teoriakokeen läpäisemiseksi annettavaa
liikennekasvatusta kouluissa lisätään ja liikennekasvatus järjestetään samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa ala- ja yläasteen oppilaitoksissa sekä lukioissa ja ammattioppilaitoksissa.
Asetuksella ajokorttiasetuksen muuttamisesta (9.12.1999/1168) on kevyen nelipyörän ja
mopon ajokorttivaatimukset yhdenmukaistettu.
Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja on osallistunut EU:n neuvoston moottoriajoneuvot
-työryhmässä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta annettavan direktiivin valmisteluun ja luokituksen täsmentämiseen. Suomen edustaja on tuonut esille näkemyksen kevyen nelipyörän rinnastamisesta
kyseisessä direktiivissä kolmipyöräiseen mopoon. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa direktiivin valmistumista ja varautuu vuoden 2002 aikana luokituksen täsmentämiseen asetuksessa ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/1992).
Terveystiedosta on tullut oma oppiaineensa peruskouluihin, lukioihin ja ammatillista peruskoulutusta antaviin oppilaitoksiin. Tätä koskevat lait tulivat voimaan 1.8.2001
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Perusopetuksessa terveystiedon opetuksen aloittamisajankohdasta omana oppiaineenaan on
säädetty osana perusopetuksen tuntijaon kokonaisuudistusta 20.12.2001 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001).
Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia opetussuunnitelman perusteita perusopetukseen. Liikennekasvatuksen asemaa siinä on tarkoitus korostaa entisestään ottamalla se huomioon omana aihekokonaisuutena ja laatimalla sille omat tavoitteet sekä opetuksen sisällöt.
Sen lisäksi liikennekasvatusta on tarkoitus opettaa integroituna eri oppiaineisiin.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tielaitoksen liikelaitostaminen
HE 25/2000 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 13.6.2000, että tielaitoksen omistamat ja sopimuksilla hallinnoimat alueet jaetaan Tiehallinnon ja Tieliikelaitoksen kesken siten, ettei synny
markkinahäiriöitä. Alueellisen kilpailutilanteen perusteella siirretään riittävä osuus
Tieliikelaitokselle ja muut taloudellisesti merkittävät osuudet Tiehallinnolle. Maaainesalueitten jaosta sovitaan liikenneministeriön asettamassa maa-ainestyöryhmässä.
Sellaiset alueet, joiden maa- ja kiviainesvaroja ei voida enää hyödyntää, siirretään
Kapiteeli Oy:lle tai Valtion kiinteistölaitokselle, joiden tulee hoitaa maisemointivelvollisuus.
Eduskunta edellytti, että henkilökuntaa ei lomauteta, ei irtisanota eikä pakkosiirretä
työssäkäyntialueelta toiselle siirtymäkauden aikana, ja että hallitus laatii yhdessä kuntasektorin kanssa sille osalle tielaitoksesta vapautuvaa henkilökuntaa, jolle ei ole
käyttöä Tiehallinnossa tai Tieliikelaitoksessa, sijoitusohjelman muulle julkiselle lohkolle käyttäen apunaan mm. vakanssisiirtoja. Uusiin tehtäviin siirtyville annetaan tarpeellinen koulutus. Siirtyville henkilöille taataan palvelussuhteen ehdot ns. vanhoina
työntekijöinä. Hallituksen on seurattava uudistuksen henkilöstövaikutuksia ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin siirtymäajan pidentämiseksi.
Eduskunta edellytti, ettei perustamisvaiheen aloittavassa taseessa Tieliikelaitokselle
merkittyä velkaa valtiolle tai sen osaa käytetä taloudellisena perusteena henkilökunnan irtisanomiseksi.
Eduskunta edellytti, että Tiehallinto luovuttaa poliisille tämän pyytämät tieliikenteeseen liittyvät tiedot korvauksetta.
Eduskunta edellytti, että hallitus laatii jatkuvasti vuosittaisen seurantaraportin tiehallintomuutoksesta niin, että eduskunnan liikennevaliokunta saa sen käyttöönsä kutakin
raportointivuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Eduskunta edellytti, että hallitus laatii siirtymäajan päätyttyä eduskunnalle selonteon
tiehallintomuutoksen vaikutuksesta tiestön kuntoon, liikenneturvallisuuteen ja tienpidosta valtiolle aiheutuneisiin kustannuksiin.
Valtioneuvosto teki 21.12.2000 päätöksen Tieliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä. Päätöksen mukainen maa-ainesalueiden jako takaa toisaalta Tiehallinnolle riittävät
kilpailuttamismahdollisuudet ja toisaalta Tieliikelaitokselle tasaveroisen kilpailukyvyn yksityisen sektorin myös niiden kilpailevien maa-rakennusurakoitsijoiden kanssa, joilla on omia
maa-ainesalueita. Neljän vuoden siirtymäkauden aikana Tiehallinto tai Tieliikelaitos eivät
ota toimeksiantoja, joissa on kysymys vain kiviaineksen myynnistä.
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1990-luvun aikana Tielaitos on siirtänyt Kapiteeli Oy:n tai Valtion kiinteistölaitoksen hallintaan kiinteistöjä, joita se ei toiminnassaan ole tarvinnut. Lisäksi 1.5.2000 siirrettiin Kapiteeli
Oy:lle 82 rakennettua ja 319 rakentamatonta kiinteistöä sekä 1.7.2000 Metsähallitukselle 52
kiinteistöä.
Liikenneministeriön asettaman maa-ainestyöryhmän tuli tehdä ehdotukset Tiehallinnolle
jäävistä ja liikelaitokselle siirtyvistä ainesalueista sekä näiden alueiden käyvästä arvosta.
Maa-ainestyöryhmä ei kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä maa-ainesalueiden jaosta eikä
niiden arvostuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi työryhmän raportista lausunnot
Tielaitokselta, yksityiseltä maarakennusalalta, Maanmittauslaitokselta ja Catella Kiinteistöarviointi Oy:ltä. Maa-ainesalueiden jakamisessa tiehallinnon ja tieliikelaitoksen kesken ja
tieliikelaitokselle siirrettävien alueiden arvostamisessa käytettiin hyväksi maaainestyöryhmän raporttia ja saatuja lausuntoja.
Tielaitosuudistuksen seurantaan on asetettu seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja
osaltaan varmistaa tienpidon markkinoiden toimivuutta vuosina 2000-2004. Seurantaryhmä
toimii epävirallisena kanavana, jossa osapuolet esittävät näkemyksiään ajankohtaisista kysymyksistä ja pyrkivät ratkaisemaan alaa koskevat epäselvät kysymykset neuvotteluteitse.
Seurantaryhmällä on apunaan palkattu riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on selvittää
esilletulevia epäselvyyksiä.
Lisäksi uudistuksen henkilöstövaikutusten toteutumista varten on asetettu
henkilöstöjärjestöjen
edustajista
muodostuva
seurantaryhmä.
Seurantaryhmässä
muodostettujen periaatteiden mukaisesti siirtymäaikana jokaiselle tarjotaan työtä
ensisijaisesti joko Tieliikelaitoksesta tai Tiehallinnosta. Mikäli työmahdollisuuksien
kartoitus on osoittanut, että henkilön työn säilyttämisen mahdollisuudet ovat jatkossa heikot
eikä hän jää eläkkeelle siirtymäaikana, tutkitaan mahdollisuudet vakanssisiirtoon muuhun
valtion virastoon, laitokseen tai kuntasektorille työssäkäyntialueelta. Muina keinoina uuden
työn etsimisessä ovat muun muassa osallistuminen uudelleensijoittautumisvalmennukseen,
tuetun työpaikan haku. Siirtymisen helpottamiseksi on käytettävissä erityinen liikkuvuuden
tuki ja henkilöstökonsulttien palvelut. Työtä voidaan tarjota myös työssäkäyntialueen
ulkopuolelta,
mikä
edellyttää
sopimista
henkilön
kanssa.
Siirtymäajan
henkilöstövaikutuksista sekä sopeuttamistoimenpiteiden etenemistä on raportoitu
puolivuosittain. Sopeuttaminen on edennyt eduskunnan edellyttämällä tavalla.
Seuranta- ja henkilöstöryhmät raportoivat yhteisesti tielaitosuudistuksen siirtymäkauden kokemuksista eduskunnan liikennevaliokunnalle kevään 2002 aikana.
Edellä mainitun omaisuuden siirtopäätöksen yhteydessä päätettiin myös Tieliikelaitoksen
aloittavassa taseessa olevasta velasta valtiolle. Velan suuruus on 246,5 milj. markkaa, mikä
vastaa toimialan yritysten taseiden rahoitusrakennetta. Korko nousee siirtymäkauden aikana
asteittain markkinoiden avautumisen myötä siten, että korko on vuonna 2001 1 % ja vuodesta 2005 lukien 5 %. Lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta siten, että kolme ensimmäistä
vuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Valtioneuvosto vahvisti yleisistunnossaan 6.9.2001 Tieliikelaitoksen aloittavan taseen.
Tiehallinto luovuttaa poliisille sen pyytämät tiedot samoin perustein kuin aiemmin.
Nopeat telepalvelut
HE 47/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 21.6.2000 hallituksen huolehtivan siitä, että kehittyneet nopeat telepalvelut turvataan koko maassa kansalaisille ja yrityksille tasa-arvoisesti sekä että
tarvittaessa selvitetään yleispalveluvelvoitteen kehittämismahdollisuudet. Lisäksi
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eduskunta edellytti, että tarvittaessa käytetään Suomen telemarkkinalainsäädännön
tuntemia sekä lisäksi EU:n yhteisölainsäädännön hyväksymiä keinoja yleispalvelurahasto mukaan lukien.
Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa jatkuvasti telepalveluiden saatavuuden kehitystä koko maassa. Vuoden 2000 marraskuussa valmistui tutkimus siitä miten kehittyneet, nopeat telepalvelut ovat kansalaisten saatavissa. Tutkimuksen mukaan jo tuolloin käytännössä kaikilla kansalaisilla oli mahdollisuus Internet-liittymään, vain yhteyksien nopeus vaihtelee. Nopean tiedonsiirron edellyttämät valokaapeliyhteydet ulottuvat jo nyt muutaman kilometrin
päähän 95 prosentista kansalaisista. Näiden kansalaisten käytössä olevan liittymän voi siten
joustavasti kytkeä kaapelilla tai radiotekniikkaa käyttäen valokaapeliin. Osa jäljelle jäävästä
5 prosentista kansalaisia asuu alueella, jonne runko- ja alueverkko on toteutettu suurikapasiteettisilla radiolinkeillä, jotka myös mahdollistavat joustavan kytkennän nopeisiin telepalveluihin.
Nopeiden laajakaistapalveluiden kytkeminen kaikkiin myös syrjäisimpiin kotitalouksiin on
ongelmallisempi kysymys. Tutkimuksen mukaan valokaapelin ulottaminen kaikkiin yrityksiin ja kotitalouksiin maksaisi noin 21 miljardia markkaa. Lisäksi näiden nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien hyödyntäminen edellyttäisi myös asiaankuuluvia tietokoneita tai muita päätelaitteita ja ennen kaikkea niiden käytön hallintaa. Tämä on mitä ilmeisemmin suurempi
haaste tietoyhteiskunnan tasa-arvoiselle toteutumiselle kuin nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien
rakentaminen.
Hallitus on halunnut varmistaa teleyritysten tehokkaan keskinäisen kilpailun myös uusien,
kehittyneiden telepalveluiden tarjonnassa. Keväällä 2001 tuli voimaan lakimuutos, jolla
mahdollistettiin tilaajajohdon yläkaistan vuokraaminen. Tätä yläkaistaa vuokraamalla voi
kilpaileva teleyritys tarjota käyttäjälle nopeita ja kehittyneitä telepalveluita. Lisääntynyt kilpailu on laskenut nopeiden telepalveluiden hintoja. Samalla kehittyneiden telepalveluiden
tarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut ulottuen yhä laajemmalle alueelle, jolloin valtiovallan ei ole tarpeen erityisesti rahoittaa näiden palveluiden kehittymistä. EU:n yleispalvelurahastoa ei voida käyttää kuin peruspalveluiden tarjontaan – ei laajakaistaiseen Internetiin.
Hallitus seuraa kuitenkin kaikkien telepalveluiden tarjonnan kehitystä jatkuvasti ja puuttuu
tarvittaessa tilanteeseen alan lainsäädäntöä kehittämällä.
Hallitus asetti joulukuussa laaja-alaisen työryhmän seuraamaan ja ohjaamaan käyttäjälähtöistä tutkimustoimintaa nopeiden telepalveluiden saatavuudesta ja tarjonnasta eri puolilla
maata.
Postitoiminta
HE 74/2000 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 27.2.2001, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen postipalvelun varmennusyksikön perustamisesta Telehallintokeskukseen.
Eduskunta edellytti, että eduskunnalle annetaan postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta saaduista kokemuksista selonteko vuoden 2003 loppuun mennessä.
Postinkulun varmistustehtäviä koskeva postipalvelulain muutos hyväksyttiin marraskuussa
ja tulee voimaan vuoden 2002 alussa. Lailla siirrettiin postinkulun varmennustehtäviä postiyrityksiltä Viestintävirastolle. Viestintävirasto on ryhtynyt asiaan liittyviin käytännön toimenpiteisiin. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Postipalvelulaki tulee voimaan vuoden 2002 alussa. Vuoden 2001 lopulla on käynnistetty
selontekoon liittyvä valmistelutyö liikenne- ja viestintäministeriössä.
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E-18 –hanke ja Kerava -Lahti –rataosa
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
12) Pääluokka 31. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että E18-hankkeesta ja KeravaLahti –rataosaa koskevasta hankkeesta tehdään aikataulua koskevat päätökset.
Hallitus on esittänyt vuoden 2002 talousarvioesityksessä, että E18 osuuden MuurlaLohjanharju I vaihe Lohja-Lohjanharju ja Kerava-Lahti –oikorata aloitetaan vuonna 2002
ns. sopimusvaltuushankkeena. Lohja-Lohjanharju -moottoritie rakennettaisiin vuosina 20022005 ja Kerava-Lahti –oikorata vuosina 2002-2006. Loppuosa E18 Muurla-Lohjanharju II
vaihe Muurla-Lohja on tarkoitus rakentaa talousarvioesityksen mukaan vuosina 2004-2008.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän ehdotuksen kehittämishankkeet
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
13) Momentti 31.24.77. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että liikenneinfrastruktuurin
ministerityöryhmän ehdotukseen sisältyvistä kehittämishankkeista aloitetaan määrärahatilanteen salliessa hankkeet valtatie 8, Raision kohta, valtatie 5, Joroinen-Varkaus
ja valtatie 3, Tampereen läntinen kehätie.
Kaikki edellä mainitut hankkeet sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2003-2006 mainittujen, yhteiskuntakuntataloudellisesti perusteltujen kehittämishankkeiden joukkoon, josta valitaan kaudella aloitettavat hankkeet. Aloitettavien hankkeiden määrä riippuu rahoitusmahdollisuuksista.
Jälkirahoitusmalli
Valtatie 4, Lahti-Heinola
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
14) Momentti 31.24.79. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että liikenne- ja viestintäministeriö tarkentaa ns. jälkirahoitusmallia sekä valmistelee hanketta valtatie 4, LahtiHeinola koskevat tarjouspyynnöt siten, että mainitun tieosuuden rakentaminen moottoritieksi aloitetaan mahdollisimman pian.
Jälkirahoitusmallia on kehitetty edelleen elinkaarivastuumalliksi. Sen käyttö voisi tulla kyseeseen Lahti-Heinola –moottoritien ja mahdollisesti myös E 18 Muurla-Lohjanharju II vaiheen Muurla-Lohja –moottoritien toteutuksessa.
Lahti-Heinola –hanke sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2003-2006 mainittujen, yhteiskuntakuntataloudellisesti perusteltujen kehittämishankkeiden joukkoon, josta valitaan kaudella aloitettavat hankkeet. Aloitettavien
hankkeiden määrä riippuu rahoitusmahdollisuuksista.
Lentoliikentee n palveluostot
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
15) Momentti 31.60.63. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää joukkoliikenteen palvelujen ostoon osoitetun määrärahan käyttämistä myös lentoliikenteen palveluihin.
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Liikenne- ja viestintäministeriö lopetti säännöllisen lentoliikenteen rahoittamisen vuoden
1998 lopussa. Aiempaan rahoitukseen liittyen ministeriö on selvittänyt lentoliikenteen rahoituksen edellytyksiä. Yhteisölainsäädäntö suhtautuu kielteisesti säännöllisen lentoliikenteen
julkiseen rahoittamiseen: julkiset tahot voivat rahoittaa suoraan tai epäsuorasti säännöllistä
lentoliikennettä vain tietyin edellytyksin joko julkisen palveluvelvoitteen ja kansainvälisen
kilpailuttamisen kautta (Neuvoston asetuksen (ETY) n:o 2408/92 mukainen menettely) tai
sosiaalisluonteisen avun perusteella.
Liikenne- ja viestintäministeriön näkemys on, että säännöllinen lentoliikenne tulee voida
hoitaa asiakastuloilla ilman julkisia liikenteen palveluostoja. Lentoliikenteen vapauttaminen
ja kilpailun lisääntyminen EU:n alueella luovat omalta osaltaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia joustavalle ja kilpailukykyiselle lentoliikennetarjonnalle. Lentoliikenteen vapauttaminen ja kilpailun lisääntyminen EU:n alueella luovat omalta osaltaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia joustavalle ja kilpailukykyiselle lentoliikennetarjonnalle.
Liikenne- ja viestintäministeriö ja lääninhallitukset edistävät omalta osaltaan olemassa olevan lentoliikenteen toimintaedellytyksiä ostamalla lentoliikenteen jatko- ja syöttöyhteystarpeiden kannalta tarpeellisiksi arvioituja junalla, linja-autolla ja taksilla hoidettavia kannattamattomia liityntäliikenteitä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö edistää eräiden yksityiskenttien säännöllisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä myöntämällä valtionapua näiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Työsuhdematkalippu
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
16) Momentti 31.60.63. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että liikennejärjestelmien
kehittämiseksi selvitetään mahdollisuudet määrätä työsuhdematkalipulle nimellisarvoa alhaisempi verotusarvo ja että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tällaisen työsuhdelipun mahdollistamiseksi.
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta esitti 23 helmikuuta 2000 päivätyssään kirjeessään valtioneuvostolle työsuhdematkalipun verokohtelua muutettavaksi siten, että julkisen
liikenteen työsuhdematkalippua kohdeltaisiin verotuksellisesti samalla tavoin kuin autoetua.
Työsuhdematkalipun luontoisedun verotusarvo tulisi määritellä. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan käsityksen mukaan siten, että pohjana olisi vuosilipun hinta tai sen puuttuessa vuosilipun hinnan laskentaperusteiden mukaan laskettu hinta. Tästä hinnasta tulisi sitten verotusarvoa määrättäessä ottaa huomioon 80 %. Tällöin verotusarvon määrittelyn periaate olisi sama kuin työsuhdeauton uushankintahinnan kohdalla autoedun verotuksessa.
Verohallitus oli 29. joulukuuta 1999 antamassaan vastauksessa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan esitykseen katsonut, ettei ole perusteltua vahvistaa joukkoliikenteen matkalipulle luontoisetuarvoa erikseen, vaan työnantajalta saatu joukkoliikenteen matkalippu
verotetaan tuloverolain 64 §:n mukaan käyvästä arvosta.
Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut omalta osaltaan tukea toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vaikuttaa työntekijöiden työmatkojen laatuun ja sujuvuuteen. Ministeriön näkemyksen mukaan sekä työpaikan, työntekijän että koko yhteiskunnan etu on, että töihin
liittyvät matkat tehdään mahdollisimman sujuvasti, ympäristöystävällisesti, taloudellisesti
ja parhaimmillaan jopa työntekijöiden terveyttä tukevalla tavalla.
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Työnantajien mahdollisuuksia työmatkaliikenteen hallintaan on selvitetty liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimassa hankkeessa vuoden 2001 aikana. Hankkeen tavoitteena on
tuoda monissa maissa yleinen Green Commuter Plan -ajattelutapa suomalaisille työpaikoille. Hankkeessa pyritään selvittämään myös ne yhteiskunnalliset reunaehdot (verotukselliset,
lainsäädännölliset yms. ohjeet ja säädökset), jotka vaikuttavat työnantajien mahdollisuuksiin
vaikuttaa työntekijöidensä liikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on paitsi tuoda esille työmatkaliikenteen hallinnasta saatavat hyödyt sekä käytettävissä olevat keinot myös luoda
suositukset yhteiskunnallisista kannustimista, joilla voidaan tukea joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, kimppakyytejä ja etätyötä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana liikenneja viestintäministeriön ohella edustajat ympäristöministeriöstä, Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunnasta, verohallituksesta, valtiovarainministeriöstä sekä Helsingin kaupungista.
Hankkeen loppuraportti suosituksineen valmistuu tämän vuoden alkupuolella.
Lastialusten määrä ja kilpailuedellytykset
HE 129/2000 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 17.10.2000, että hallitus seuraa tiiviisti kansallisessa alusrekisterissä olevien lastialusten määrän ja kilpailuedellytysten kehitystä ja tuo eduskunnan
liikennevaliokunnalle selvityksen uusien toimenpiteiden vaikutuksista tilanteeseen
vuoden 2002 tammikuun loppuun mennessä.
Hallitus on seurannut Suomen alusrekisterissä olevien lastialusten määrän ja kilpailuedellytysten kehitystä ja tulee antamaan eduskunnan liikennevaliokunnalle tätä koskevan selvityksen, mukaan lukien arvio uusien toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2002 tammikuun loppuun mennessä.
Yksityisteiden valtionapu vp
HE 166/2000 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.2000, että hallitus huolehtii osaltaan siitä, että yksityisteiden valtionapu nostetaan mahdollisimman pian vähintään 100 miljoonaan markkaan
vuodessa.
Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2003-2006 esitetään yksityisteiden valtionavun nostamista siten, että vuonna 2006 saavutetaan valtioneuvoston maaseutupoliittisten linjausten mukainen 100 miljoonan markan taso.
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain valtuussäännökset
HE 180/2000 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2000, että hallitus toimittaa liikennevaliokunnalle 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä selvityksen lakiehdotuksen valtuussäännösten
mahdollisista päällekkäisyyksistä ja siitä, miten valtuussäännöksiä on käytetty, sekä
valmistelee tarvittaessa uuden esityksen, jolla valtuussäännösten päällekkäisyydet
poistetaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut 13.12.2001 liikennevaliokunnalle selvityksen,
jossa todetaan, ettei vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain valtuussäännöksissä ole
enää selviä päällekkäisyyksiä. Selvityksessä oli myös yhteenveto siitä, miten valtuussäännöksiä on käytetty. Liikenne- ja viestintäministeriössä on tarkoitus valmistella hallituksen
esitys vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ja saattaa esitys eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2003 aikana. Tällä muutoksella saatettaisiin eräät kuljetusten
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eri osapuolten velvollisuuksia koskevat säännökset lain tasolle. Koska muutoslaissa olevissa
valtuussäännöksissä ei enää esiinny selkeitä asiallisia päällekkäisyyksiä ja valtuussäännökset eivät muutoinkaan ole käytännössä osoittautuneet ongelmallisiksi, valtuussäännöksiä
koskevat mahdolliset tarkistukset on perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä, kun lakiin
esitetään muitakin muutoksia. Edellä kuvatun vuoksi ei ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.
Liike nneinfrastruktuurin ministerityöryhmän ehdotuksen kehittämishankkeet
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
6) Momentti 31.24.79
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän mietintöön sisältyvistä vielä aloittamatta olevista hankkeista käynnistetään ensisijaisesti
hankkeet valtatie 8, Raision kohta ja valtatie 5, Joroinen - Varkaus.
Kaikki edellä mainitut hankkeet sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2003-2006 mainittujen, yhteiskuntakuntataloudellisesti perusteltujen kehittämishankkeiden joukkoon, josta valitaan kaudella aloitettavat hankkeet. Aloitettavien hankkeiden määrä riippuu rahoitusmahdollisuuksista.
Valtatie 4, Lahti-Heinola
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
7) Momentti 31.24.79
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hanke valtatie 4, Lahti-Heinola toteutetaan esimerkiksi ns. elinkaarivastuumallin pohjalta siten, että hanke käynnistetään edullisimman rahoitusvaihtoehdon mukaisesti mahdollisimman pian.
Hanke sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille
2003-2006 mainittujen, yhteiskuntakuntataloudellisesti perusteltujen kehittämishankkeiden
joukkoon, josta valitaan kaudella aloitettavat hankkeet. Aloitettavien hankkeiden määrä
riippuu rahoitusmahdollisuuksista.
Valtatie 3, Tampereen läntinen kehätie
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
8) Momentti 31.24.79
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hankkeen valtatie 3, Tampereen läntinen kehätie
valmistelua jatketaan vaiheittain ja että hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistetään
mahdollisimman pian.
Hanke sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille
2003-2006 mainittujen, yhteiskuntakuntataloudellisesti perusteltujen kehittämishankkeiden
joukkoon, josta valitaan kaudella aloitettavat hankkeet. Aloitettavien hankkeiden määrä
riippuu rahoitusmahdollisuuksista.
Jäänmurtotoiminnan selvitystarpeet
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
9) Momentti 31.30.21: Eduskunta edellytti 18.12.2001, että vuoden 2002 aikana arvioidaan Suomen jäänmurtajakapasiteetin ja jäänmurtajapalveluiden tarve sekä monitoimimurtajan toimintamalli.
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Vahvistaessaan Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2002 liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että laitos esittää ministeriölle selvityksen jäänmurtajakapasiteetin
mitoittamisesta sekä periaatteista monitoimimurtajien käyttämisestä liiketaloudellisessa toiminnassa. Samalla ministeriö on ilmoittanut, että ministeriö tulee asettamaan myös työryhmän selvittämään Suomen jäänmurtopalveluiden tarvetta ja rahoitusta tulevaisuudessa.
Vähäliikenteisten rataosien lakkauttaminen
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
10) Luku 31.40
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että vähäliikenteisten rataosien lakkauttamisesta ei
toistaiseksi tehdä lopullisia päätöksiä ja että jatkossa selvitetään teollisuuden ja muiden intressitahojen mahdollisuudet osallistua rataosien kunnostuksesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Asiaa selvitetään erikseen yhdessä teollisuuden kanssa. Kiskojen poistamista ei ole tarkoitus
tehdä rataosalta. Liikenteen katkaiseminen riippuu rataverkon kunnosta.
Työsuhdematkalippu
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
11) Momentti 31.60.63
Valiokunta edellytti 18.12.2001, että työsuhdematkalipun verotusarvon alentaminen
otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2003 veroratkaisuja.
Lausumaan antaa vastauksen jatkossa valtiovarainministeriö.
Suomen kauppalaivasto n kilpailukyvyn edistäminen
HE 144/2001 vp
Liikennevaliokunta
Eduskunta edellytti 30.11.2001, että hallitus seuraa tilannetta ja ryhtyy tilanteen kulloinkin vaatimiin toimenpiteisiin.
Hallitus tulee seuraamaan tarkasti tilannetta Suomen kauppalaivaston kilpailuedellytysten
kehittymisen osalta ja ryhtyy eduskunnan lausuman mukaisesti tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Toimialan ja rahoituksen asiantuntemus
HE 193/2001
Valtiovarainvaliokunta
1) Momentti 31.99.88: Eduskunta edellytti 7.11.2001 liikenne- ja viestintäministeriön
kiinnittävän entistä enemmän huomiota siihen, että Sonera Oyj:n hallituksessa on aina
yhtiön toimialan edellyttämää ja rahoituksellista asiantuntemusta.
Kevään 2001 Sonera Oyj:n yhtiökokous muutti merkittävästi yhtiön hallituksen kokoonpanoa. Valmistellessaan omalta osaltaan asiaa yhtiökokoukseen valtio-omistaja kiinnitti erityistä huomiota aikaisempaa haasteellisemmassa toimintaympäristössä toimimisessa vaadittavaan asiantuntemukseen ja corporate governance –asioihin, erityisesti siitä näkökulmasta,
että kaikki hallituksen jäsenet edustavat kaikkia pörssiyhtiön osakkeenomistajia.
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Kevään 2001 yhtiökokouksen vallitsemilla Sonera Oyj:n hallituksen jäsenillä on monipuolinen ja korkeatasoinen asiantuntemus. Suomalaisten, kansainvälisessä toimintaympäristössä
toimivien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat edustavat liikkeenjohdon ja rahoituksen osaamista, rahoitusalan erikoisasiantuntemusta lisää alan professori. Paitsi puheenjohtajalla myös
muilla hallituksen jäsenillä on laajasti it- ja telealan asiantuntemusta.
Sonera Oyj:n hallitus on järjestäytyessään perustanut nimitysvaliokunnan (nomination
commitee), jossa on edustaja myös liikenne- ja viestintäministeriöstä. Sen tehtävänä on
valmistella perusteltu esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenien ottamisesta ja muista
muutoksista yhtiön hallituksessa. Sonera Oyj:n osakkeenomistajat valitsevat yhtiölle hallituksen yhtiökokouksessa.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Kauppa - ja teollisuusministeriö
Laki maitohygienialain 23 §:n muuttamisesta
HE 25/1995 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.1995, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ympäristöterveydenhuollon maksujärjestelmiä, päätösvallan siirtoa, oikeusturvaa ja pakkotoimia koskevan säännöstön yhdenmukaistamiseksi.
Tarvittavat muutokset valmisteltiin virkatyönä Suomen Kuntaliiton, maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, elintarvikeviraston ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen kesken.
Maa- ja metsätalousministeriö on toteuttanut eduskunnan lausuman mukaiset toimenpiteet
lailla eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta (1195/96), joka tuli voimaan vuoden 1997 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimenpiteet sisältyvät lakiin terveydensuojelulain muuttamisesta (777/96), joka niinikään tuli voimaan vuoden 1997 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ympäristöterveydenhuollon maksujärjestelmiä, päätösvallan siirtoa, oikeusturvaa ja pakkotoimia koskevat säännökset on annettu elintarvikelailla (361/1995), joka tuli voimaan 1.7.1995.
Elintarvikelakia on muutettu 24.8.2001 hyväksytyllä lailla (737/2001). Muutos koskee
muun muassa kunnan valvontaviranomaisten perimiä maksuja (24 §). Kunnissa tehtävän
valvonnan maksullisuutta koskevaa säännöstä on muutettu siten, että se on yhdenmukainen
muiden ympäristöterveydenhuollon lakien kanssa ja että sitä pystytään soveltamaan nykyistä yhdenmukaisemmalla tavalla. Elintarvikelain muutos tuli voimaan 1.9.2001.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
TEKES, myöntämisvaltuudet
Innovaatiojärjestelmä
HE 72/1995 vp
Valtiovarainvaliokunta
9) Hyväksyessään 15.12. valtion talousarvion vuodelle 1996 eduskunta edellytti luvun
32.44 kohdalla, että tulevissa talousarvioissa Tekesin myöntämisvaltuudet soveltavan
tutkimuksen ja tuotekehitystuen rahoitukseen turvataan osana kansallista innovaatiojärjestelmää.
T&k-toiminnan tukeminen on eräs kauppa- ja teollisuusministeriön painopistealue. Tekesin
sekä soveltavan teknisen tutkimuksen että tuotekehityksen rahoittaminen on olennainen osa
kansallista innovaatiojärjestelmää ja sen kehittämistä.
Vuoden 1997 I lisätalousarviossa Tekesin myöntämisvaltuuksia lisättiin osana kansallista
t&k-toiminnan lisäpanostusta 300 miljoonalla markalla. Lisärahoitus kohdistuu sekä soveltavaan tekniseen tutkimukseen että tuotekehitysavustuksiin ja -lainoihin. Lisäksi Tekesille
myönnettiin 50 miljoonaa markkaa käytettäväksi oman pääomanehtoisena tuotekehityslainana, joka on tarkoitettu ensisijaisesti aloittaville pk-yrityksille.
Vuoden 1998 talousarviossa Tekesin myöntämisvaltuuksia lisättiin t&k lisärahoituksen
käyttösuunnitelman mukaisesti. Lisäys kohdistui sekä soveltavan tutkimuksen että tuotekehitystuen rahoitukseen.
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Vuoden 1999 talousarviossa Tekesin myöntövaltuuksia lisättiin edelleen t&klisärahoituksen käyttösuunnitelman mukaisesti. Ei anna enää aihetta toimenpiteisiin tässä
muodossa.
Vuoden 1996 lisätalousarvion tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäysrahoitus koski vuosia
1997-1999, eli ei enää anna aihetta toimenpiteisiin ko. yhteydessä.
Vuoden 2001 talousarvioissa Tekesin tutkimus- ja kehittämistoiminnan myöntämisvaltuuksissa huomioitiin 15 miljoonaa markkaa tutkimusrahoitusta, joka sisältyy valtioneuvoston periaatepäätökseen 25.5.2000 valtion omaisuuden myynnistä vuosina 2000-2003 saatavien tulojen käytöstä.
Teknologian kehittämiskeskuksen resurssit
HE 3/1996 vp
Valtiovarainvaliokunta
5) Hyväksyessään 27.3.1996 vuoden 1996 lisätalousarvion eduskunta edellytti luvun
32.44 kohdalla, että hallitus kiinnittää edelleen riittävää huomiota Teknologian kehittämiskeskuksen resurssien riittävyyteen. Eduskunta katsoi, että huipputeknologian kuten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kasvu edellyttää lisäinvestointeja alan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja korkeakoulutukseen.
Valtioneuvoston päätöksen mukaan valtion omaisuuden omistuspohjan laajentamisesta saatavia varoja ohjataan tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseen siten, että t&k:n osuus
on vuonna 1999 2,9 % bruttokansantuotteesta. Päätös edellyttää myös yksityisen sektorin
merkittävää lisäpanostusta t&k-toimintaan.
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston tekemän t&k-lisärahoituksen käyttösuunnitelman mukaisesti vuoden 1997 I lisätalousarviossa tehtiin seuraavat Teknologian kehittämiskeskusta,
Tekesiä, koskevat lisäykset:
Tekesille osoitettiin 50 miljoonan markan määräraha myönnettäväksi oman pääomanehtoisena tuotekehityslainana, jonka avulla vahvistetaan varsinkin alkavien pk-yritysten rahoitusta ja siten kannustetaan uusien, teknologialähtöisten ja -painotteisten yritysten perustamiseen.
Tekesin myöntämisvaltuuksia lisättiin 300 miljoonalla markalla. Lisärahoitus kohdistuu sekä soveltavaan tekniseen tutkimukseen että tuotekehitysavustuksiin ja -lainoihin.
Tekesin toimintamenoihin osoitettiin 10 miljoonan markan määräraha, jolla katetaan Tekesin määrärahojen kasvusta ja niihin liittyvistä tehtävistä johtuva henkilöstön lisäystarve.
Vuoden 1998 talousarviossa Tekesin myöntövaltuuksia lisättiin t&k -lisärahoituksen käyttösuunnitelman mukaisesti. Lisärahoitus kohdistuu soveltavaan tekniseen tutkimukseen, tuotekehitysavustuksiin ja -lainoihin sekä pääoman ehtoiseen tuotekehityslainaan. Samoin lisättiin Tekesin toimintamenoja suunnitelman mukaisesti.
Vuoden
1999
talousarviossa
Tekesin
myöntövaltuuksia
lisättiin
t&klisärahoitussuunnitelman mukaisesti. Samoin lisättiin Tekesin toimintamenomäärärahoja.
Vuoden 1999 talousarviossa Tekesiä koskevat momentit on muutettu ministeriön uuden
momenttijaottelun mukaisesti. Uudet momentit ovat 32.20.26, 32.20.27, 32.20.40, 32.20.83
ja 32.20.85. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin tässä muodossa. Teknologian kehittämiskeskuksen
rahoitus oli vuonna 2001 suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2000. Tekesin toiminta-
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menojen mitoituksessa otettiin huomioon palkkaseurantaselvitysten mukaisten palkankorotusten lisäksi Tekesin tehtävien kasvun johdosta 9,987 miljoonan markan lisäys. Myöntövaltuuksien mitoituksessa huomioitiin valtioneuvoston 26.5.2000 tekemä periaatepäätös valtion
omaisuuden myynnistä vuosina 2000-2003 saatavien tulojen käytöstä, yhteensä 30 miljoonaa markkaa (momentit 32.20.27, 32.20.40 ja 32.20.83).
Kilpailuneuvoston asema
HE 243/1997 vp
Talousvaliokunta
Eduskunta edellytti 24.3.1998, että hallitus kiireellisesti valmistelee ja antaa eduskunnalle esityksen kilpailuneuvoston muuttamiseksi varsinaiseksi tuomioistuimeksi tai
sen tehtävien siirtämisestä varsinaiseen tuomioistuimeen
Oikeusministeriö asetti 3.6.1998 toimikunnan selvittämään, miten kilpailuneuvostolle kuuluvat lainkäyttötehtävät tulisi organisatorisesti järjestää. Toimikunnan oli määrä saada työnsä valmiiksi 15.1.1999 mennessä.
Toimikunnan enemmistö katsoi, että tulisi perustaa uusi erityistuomioistuin, joka käsittelisi
nykyisin kilpailuneuvostolle ja markkinatuomioistuimelle kuuluvia asioita. Oikeusministeriö asetti sittemmin 14.6.1999 sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä oli 31.12.1999 mennessä
esittää ratkaisunsa kilpailuneuvostolle ja markkinatuomioistuimelle kuuluvien asioiden käsittelystä joko yhdessä erityistuomioistuimessa tai tuomioistuinlaitokseen jo kuuluvissa
tuomioistuimissa. Työryhmän määräaikaa jatkettiin 29.2.2000 saakka.
Työryhmän mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella oikeusministeriö valmisteli hallituksen esityksen kilpailuneuvostolle ja markkinatuomioistuimelle kuuluvia asioita käsittelevästä erityistuomioistuimesta. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle
27.7.2001. Laki hyväksyttiin 28.12.2001 ja uusi tuomioistuin, markkinaoikeus, aloittaa toimintansa 1.3.2002.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Yhdistysrekisterin tehostaminen
LA 93 / 1997 vp
Talousvaliokunta
Eduskunta edellytti 12.5.1998, että yhdistysrekisterin tehostamista jatketaan patenttija rekisterihallituksessa kehittämällä hallintomenettelyä ja kansalaisten neuvontatoimintaa sekä
ottamalla täysimääräisesti käyttöön uuden tekniikan mahdollistamia
ratkaisuja. Tavoitteena tulee olla, että uusien yhdistysten rekisteröimisen keskimääräinen käsittelyaika on vuonna 2002 enintään kaksi kuukautta.
Yhdistysrekisterissä toteutettavalla pitkäjänteisellä kehittämissuunnitelmalla käsittelyajat on
saatu lyhennetyksi lähes eduskunnan lausumassa asetettuun tavoitetasoon. Asiakaskunnan
tarpeet tyydyttävään nopeaan ja asiantuntevaan palveluun on kiinnitetty erityistä huomiota.
Yhdistysrekisterissä käytössä oleva atk-järjestelmä on mahdollistanut ilmoitusten tehokkaamman käsittelyn ja rekisterin tietosisällön laajentamisen ja parantamisen. Yhdistysrekisterin hallinnon ja työskentelymenetelmien uusiminen ja tehostaminen ovat osaltaan nopeuttaneet käsittelyä. Kertomusvuonna yhdistysrekisterin käsittelyajat ovat vaihdelleet ilmoitustyypistä riippuen siten, että parhaimmillaan marraskuussa käsittelyaika perusilmoituksissa
on ollut noin 2 kuukautta, sääntömuutos- ja purkautumisasioissa noin 3,8 kuukautta ja nimenkirjoittajamuutoksissa lähes reaaliaikaista.
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Yhdistysrekisterin asiakas- ja tietopalvelussa on käytössä reaaliaikainen suorakäyttöinen kyselypalvelu (YREKA), Internetin välityksellä on toteutettu yhdistysten eräiden perustietojen
selailumahdollisuus (Yhdistysnetti) samoin kuin tilaajaperusteinen yhdistysrekisteritietojen
jakelu CD-ROMilla. Yhdistysrekisteriä varten on kehitetty ja kertomusvuonna otettu käyttöön yhdistysten toimialaluokittelu, joka helpottaa tulevaisuudessa tietopalvelun lisäksi yhdistykseen liittyvää tutkimusta. Uutena tietopalveluna on kertomusvuonna otettu myös käyttöön Nettiyreka, jonka avulla sopimusasiakkaat voivat saada rekisteriotteen tiedot Internetin
kautta.
Ympäristö - ja energiaverotus
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
5) Eduskunta edellyttää, että verotuksen taakkaa jaetaan työn verottamista laajemmalle esimerkiksi ympäristö- ja energiaveroihin.
Energia- ja ympäristöverotuksen tulevaisuutta on viimeksi linjattu kansallisessa ilmastostrategiassa, joka annettiin selontekona eduskunnalle 27.3.2001.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Yritystoiminnan hallinnon keventäminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
7) Eduskunta edellyttää, että pienyritystoimintaa ja itsensä työllistämistä koskevaa
säädöstöä ja hallintoa yksinkertaistetaan, jotta yrittäjälle jää enemmän voimavaroja
varsinaiseen yritystoimintaan.
Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti vuoden 2000 alussa hallitusohjelmassa olevan
yrittäjyyshankkeen. Hallituskauden loppuun jatkuva hanke sisältää runsaat sata konkreettista
toimenpidettä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi. Hanke toteutetaan yhdeksän
ministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä. Yrittäjyyshankkeessa on useita kohtia, joilla pyritään
yritystoimintaan liittyvää säädöstöä ja hallintoa yksinkertaistamaan.
Uusi yritys- ja yhteisötietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.6.2001. Siinä yritykset ja yhteisöt
yksilöidään yhtenäisellä tunnusjärjestelmällä. Yritystietojärjestelmää käytetään yrityksiä ja
yhteisöjä yksilöivien tunnusten antamiseen ja käyttöön sekä niitä koskevien tunniste- ja perustietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja tallentamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen ja
verohallituksen yhteisesti ylläpitämään tietojärjestelmään. Yritykset ja yhteisöt voivat antaa
perustamista, muuttamista ja lopettamista koskevat tiedot yhdellä ilmoituksella usealle viranomaiselle. Uusi järjestelmä luo tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet yritysten sähköisten ilmoitusmenettelyjen kehittämiselle.
Pienyritystoiminnan helpottamiseksi on kirjanpitolakia muutettu niin, että pienen kirjanpitovelvollisen liikevaihto- ja taserajoja on korotettu tilinpäätösdirektiivin sallimiksi eli (nykyisestä) lähes kaksinkertaisiksi. Muutos lisää tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen esittämishelpotuksiin oikeutettujen yritysten määrää. Lisäksi pienet osakeyhtiöt vapautuvat erillisen
toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolaki tuli voimaan 31.12.2001.
Osakeyhtiölain uudet säännökset tulivat voimaan 1.4.2001. Ne koskevat perustamissäännösten ja –menettelyn yksinkertaistamista, hallituksen jäsenen toimikauden pituuden määrittämistä sekä osakkaiden yksimielisten päätösten tekemistä ilman muodollista kokousta. Niinikään osakeyhtiöiden purkamista koskevat säännökset ovat muuttuneet siten, että toimimattomia yrityksiä voidaan poistaa kaupparekisteristä helpotetussa menettelyssä selvitystilaan
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määräämiseen sijasta. Osakeyhtiölain kokonaisuudistus on myös käynnistynyt. Työryhmän
määräaika on 31.3.2003.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön asettama selvityshenkilö on
26.7.2001 jättänyt ehdotuksen pientyönantajavelvoitteiden yksinkertaistamisesta ja ns. verotilijärjestelmän pääperiaatteista. Selvitysmiehen raportissa ehdotetaan rakennettavaksi maksuton Internetin kautta toimiva maksupalvelujärjestelmä ja selvittelykeskus helpottamaan
satunnaisten ja pienten työnantajien työnantajavelvoitteiden suorittamista. Pidemmällä aikavälillä mahdollisesti toteutettavan erotilijärjestelmän tavoitteena on ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksun sekä arvonlisäveron ja ennakkoverojen yhdistäminen siten, että maksutapahtumia olisi mahdollisimman vähän.
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä valmistelee kaupparekisterilainsäädännön uudistusta. Työryhmä selvittää mahdollisuuksia sille, että yritykset voisivat tulevaisuudessa lähettää ilmoituksensa kaupparekisteriin sähköisessä muodossa. Työryhmä pohtii
myös sähköisen asioinnin luotettavuutta sekä oikeudellisia vaikutuksia. Samalla pohditaan
mahdollisuutta ottaa käyttöön kaupparekisterin vuosimaksu, joka alentaisi yritysten ilmoituskynnystä. Valmistelevan työn asiaan liittyen on arvioitu olevan valmis vuoden 2002 helmikuun loppuun mennessä.
Yrittäjyyshankkeen puitteissa on eri hallinnonalojen yhteistyönä myös selvitetty yrityksiltä
edellytettävien lakisääteisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yksinkertaistamismahdollisuuksia. Tähän liittyvä kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia sisältävä selvitysraportti valmistuu
tammikuun 2002 kuluessa.
Markkinoiden to imivuus
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
10) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vääristävätkö kuntien tukitoimet tervettä kilpailua ja tuetaanko verovaroilla tarpeettomasti yrityksiä.
Kuntien tukitoimet ovat mittakaavaltaan pääasiallisesti muita kilpailua vääristäviä tekijöitä
vähäisempiä, eikä niiden kilpailuvaikutuksia ole siitä syystä selvitetty siinä määrin kuin
muita kilpailua vääristäviä tekijöitä. Kauppa- ja teollisuusministeriössä on selvitetty Markkinoiden toimivuus –hankkeessa ja Kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmän ”Laatua ja tehokkuutta palvelujen kilpailulla” -raportissa tärkeimpiä kilpailua vääristäviä tekijöitä sellaisilla
palvelusektoreilla, jotka ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa julkisen sektorin kanssa.
Tärkeimpiä palvelualojen kilpailua vääristäviä tekijöitä ovat näiden selvitysten mukaan mm.
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset, arvonlisäveron nk. palautus- ja takaisinperintäjärjestelmä sekä eräät muut kilpailua vääristävät tekijät arvonlisäverotuksessa. Arvonlisäveron
palautus- ja takaisinperintäjärjestelmän kilpailua vääristävä vaikutus pääosin poistui vuoden
2002 alusta lukien. Myös Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan kilpailua vääristäviin vaikutuksiin on löydetty ratkaisuja vuoden 2001 aikana. Kuntien tukitoimien osalta
merkittävimpiä kilpailua vääristäviä tekijöitä ovat osin budjettirahoituksella tuotetut palvelut, joita tarjotaan samoilla markkinoilla, joilla myös yritykset toimivat (esim. terveyspalvelut ja liikuntapalvelut). Jos tällaisia palveluja subventoidaan budjettirahoituksella ja tämä aiheuttaa kustannukset alittavaa hinnoittelua, kilpailu vääristyy.
Kunnat pyrkivät nykyisin esiintymään yrityksille houkuttelevina sijaintikohteina. Positiivisen mielikuvan muodostamiseksi ne esimerkiksi rahoittavat monenlaisia infrastruktuurihankkeita verovaroin ja jopa myöntävät yrityksille suoraa rahoitusta. Infrastruktuurihankkeista esimerkkejä ovat mm. teollisuushallien pystyttäminen. Kuntien rahoituksellisia tukitoimia ohjaa kuitenkin EU:n valtion tukia koskeva lainsäädäntö. Tällöin nk. vähäistä rahoitusta ei koeta ongelmalliseksi. Tämän tason ylittävä rahoitus on aina notifioitava ja siten hy-
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väksyttää EU:n komissiossa. Elinkeinopoliittisesti näkökulmasta tällainen rahoitus ei ole
toivottavaa ja myös EU:n komissio on suhtautunut siihen kriittisesti.
Ekologinen rakennemuutos
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
12) Hallitus teki 4.6.1998 periaatepäätöksen ekologisen kestävyyden edistämisestä.
Siinä esitetään peruslinjaukset ekologisen kestävyyden edistämiseksi ja sitä edistävien
taloudellisten sekä sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseksi, tärkeimpiä
kestävän kehityksen toiminta-alueita koskevat strategiset tavoitteet ja toimintalinjat
sekä käsitelty ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. Peruslinjausten mukaan hallitus
mm. edistää tuotanto- ja kulutustapojen muutosta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämistä sekä toimii verojärjestelmän kehittämiseksi työllisyyttä tukevaan ja ympäristökuormitusta vähentävään suuntaan. Toimintalinjojen mukaan
mm. toimitaan Euroopan unionissa kestävän kehityksen, työllisyyden ja ympäristön
parantamiseksi.
Hallinnonalat ovat antaneet Suomen kestävän kehityksen toimikunnalle, jossa eri toimijat
ovat laajasti edustettuna, selvityksen kestävän kehityksen toteutumisesta ja ohjelman vaikutuksista omalla hallinnonalallaan sekä arviot jatkotoimista ja ohjelman tarkistamistarpeesta,
ja myös hallinnon ulkopuoliset toimijat ovat arvioineet osaltaan tilannetta. Tämän pohjalta
ja ottaen huomioon myös eduskunnan tulevaisuus- ja ympäristövaliokuntien kanssa käyty
vuoropuhelu laaditaan kokonaisarvio ohjelmien vaikuttavuudesta ja kestävän kehityksen tilasta syyskuussa 2002 Johannesburgissa pidettävään Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin
10-vuotisseurantakokoukseen mennessä.
Kioton ilmastosopimuksen toteuttaminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
13) Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollisimman pian selvittää realistiset keinot
toteuttaa Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet kiinnittäen huomioita myös muihin
energiatuotannon päästöihin.
Hallitus antoi eduskunnalle selonteon kansallisesta ilmastostrategiasta 27.3.2001. Eduskunta
hyväksyi lausunnon selonteosta 19.6.2001.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tutkimus - ja kehitystoiminta
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
18) Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää toimenpiteitä, joiden tuloksena Suomi
profiloituu osaamisen ja sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijäksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahoja edelleen lisättäessä lähivuosina valtion osuus pidetään
vähintään 40 prosenttina.
Syksyllä 1996 päätetty tutkimus- ja kehitystoiminnan lisärahoitusohjelma päättyi vuonna
1999. Valtio lisäsi omaa panostustaan t&k –toimintaan esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteeksi asetettu t&k –panostus 2,9 % bruttokansantuotteesta saavutettiin jo
vuonna 1998. Vuonna 1999 ko. luku oli 3,1 % . Yksityinen sektori lisäsi panostustaan huomattavasti enemmän kuin julkinen sektori, mistä syystä julkisen rahoituksen osuus jäi
31 %:iin.
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Vuonna 2000 julkinen t&k –rahoitus pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 1999.
Tutkimus- ja kehityspanostuksen osuus bruttokansantuotteesta nousi edelleen vuonna 2001.
Yksityinen sektori kasvatti osuuttaan merkittävästi. Julkinen t&k –rahoitus sen sijaan pysyi
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2000, ja sen osuus jäi ennakkoarvioiden mukaan alle 30 %:iin.
Tutkimus - ja kehitystoiminta
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
19) Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää ja kehittää toimenpiteitään, joilla tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten siirtymistä kansainvälisiksi menestystuotteiksi voidaan nopeuttaa. Tällaisia ovat muun muassa investoinnit yritys- ja tiedepuistojen kehittämiseen, määrärahojen lisäys innovaatiotoimintaan sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tietopalvelutoimintaan.
Keksintöasiamiestoiminta jatkui TE –keskuksissa projektirahoitteisena toimintana. Korkeakoulujen yhteydessä toimiva innovaatioasiamiesverkosto kasvoi edelleen.
Teknologian kehittämiskeskus on vahvistanut toimia, joilla tutkimustulosten kaupallistamista voidaan nopeuttaa. Tässä vahvistamisessa yhteistyö TE-keskusten, pääoma-rahoittajien,
SITRAn, Finnveran ja Finpron kanssa on keskeisellä sijalla.
KTM ja OPM asettivat syksyllä 2001 yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella
yliopistoissa syntyviin keksintöihin liittyviä aineettomia oikeuksia. Työryhmän määräaika
päättyy maaliskuussa 2002.
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman ”Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen” –
toimikunta luovutti mietintönsä 9.10.2001. Ministeriö analysoi toimikunnan suosituksia.
Jatkotoimenpiteistä päätetään vuoden 2002 alkupuolella.
TE- keskuksiin palkattiin 10 uutta teknologia-asiantuntijaa vuoden 2001 aikana. Näiden lisäksi vuoden 2002 talousarvioesitys sisältää neljän uuden teknologia-asiantuntijan palkkauksen TE-keskuksiin.
Tekes ja Sitra ovat yhteistyössä kehittäneet Preseed-toimintamallin, jonka tavoitteena on
kiihdyttää teknologiahankkeiden kaupallistamista ja helpottaa niiden pääsyä yritysrahoitusputken alkuun. Preseed-rahoitus koostuu kahdesta työkalusta: LIKSA ja INTRO.
Tekesin TULI-toiminnan (tutkimuksesta liiketoimintaan) arviointi valmistui elokuussa
2001. Arvioitsijat ehdottavat, että Tekes ja teknologiansiirtoyhtiöt yhdessä laativat strategian TULI-toiminnan jatkoa varten.
Teollisuussijoitus Oy (TESI) on kehittämässä yrityskehitysyhtiöiden rahoitusohjelmaa, joka
mahdollistaa sekä toimintaympäristön kehittämistä että siemenrahoituksen suuntaamista aivan alkuvaiheessa oleville hankkeille tai yrityksille.
Osaamiskeskustyöryhmässä pohditaan alkuvaiheen pääomarahoituksen kehittämistä ja kytkemistä osaamiskeskustoimintaan.
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Tietoyhteiskuntaohjelma
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
22) Eduskunta edellyttää, että Tekes organisoi uutena kansallisena teknologiaohjelmana käyttäjäystävällisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka avulla koulutuksen laadullista kehitystä nopeutetaan kulttuurisen sisältötuotannon ja uuden tieto- ja viestintäteknologian kehittäjien yhteistyönä ja jonka tavoitteena on kansainvälisten menestystuotteiden synnyttäminen.
Tekes käynnisti vuonna 1999 uuden monitieteisen teknologiaohjelman “USIX – Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka” (1999 – 2002), joka kartuttaa suomalaista osaamista tieto- ja
viestintätekniikoihin perustuvien tuotteiden, sovellusten, palvelujen ja sisältöjen kehittämisessä. Ohjelman kokonaisvolyymiksi on arvioitu 450 - 470 miljoonaa markkaa, josta Tekesin osuus on 230 miljoonaa markkaa. Ohjelman painopistealueita ovat: kehittyvän tietotekniikan mahdollistamat uudet palvelut ja sovellukset, virtuaalitekniikat ja älykkäät tuotteet
sekä uudet tieto- ja sisältöalustat. Sovelluskohtaisia toiminta-alueita ovat mm. koulutus- ja
kieliteknologia, käyttäjäystävällinen paikantaminen, elektroninen asiointi, aktiiviympäristöt
sekä uudet viestintäteknologiat (kuten digitaali-TV). Kaikkien tutkimusalueiden yhteisinä
nimittäjinä ovat tietämyksen hallinta ja käytettävyysmenetelmät.
Energiapuutuki
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
10)Eduskunta edellytti 18.12.1998, että tuki energiapuulle vuoden 2000 talousarviossa osoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta.
Energiapuutuki sisältyi vuoden 1999 talousarviossa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla momentille 30.31.44, Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. Kesäkuussa
1999 tuli voimaan kestävän metsätalouden rahoituslain muutos, jonka nojalla tämän lain
mukaisia varoja voidaan käyttää energiapuun korjuun lisäksi haketuksen tukemiseen.
Eduskunta on päättänyt vuoden 2000 talousarviossa säilyttää vuoden 1999 aikana laadittu
tukijärjestely ennallaan ja jatkaa kyseistä energiapuutukea maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalta.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä laadittiin vuoden 1999 aikana laajan asiantuntijaryhmän
avustuksella Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma, Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 4/1999. Ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi lisätä uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun energian määrää puolitoistakertaiseksi vuoteen 2010 mennessä verrattuna vuoden
1995 tilanteeseen. Lisäys saadaan 90 prosenttisesti bioenergiasta. Metsäpolttoaineilla on
tärkeä osa ohjelmassa. Niiden käyttöä lisätään edellä todetun maa- ja metsätalousministeriön
korjuu- ja haketustuen lisäksi mm. tukemalla alan teknologian kehitystä, suosimalla puuta
energiaverotuksessa sekä avustamalla energiapuun korjuu- ja käyttöinvestointeja kauppa- ja
teollisuusministeriön energiatuella. Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma on esitelty eduskunnan talousvaliokunnalle.
Puun energiakäyttöä edistämistä jatketaan tulevina vuosina uusiutuvien energialähteiden
edistämisohjelman linjausten mukaisesti. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on sisällytetty
osaksi kansallista ilmastostrategiaa, jonka hallitus antoi keväällä 2001 selontekona eduskunnalle ja josta eduskunta antoi lausuntonsa kesäkuussa 2001. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin
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Yritysten investointi - ja kehittämishankkeiden tukeminen
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
21) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 32.30.45 kohdalla, että myöntämisvaltuuden ja sen mukainen momentin sisältämä rahoitus säilytetään kuluvan vuoden tasolla ja käytännön järjestelyistä huolehditaan tarvittaessa lisätalousarvioteitse.
Momentin 32.30.45 myöntämisvaltuus oli vuoden 1998 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 250 000 000 mk. Lisätalousarvioilla lisättiin ko. momentin myöntämisvaltuutta yhteensä
58 000 000 markalla eli ko. momentin myöntämisvaltuus yhteensä vuonna 1998 oli
308 000 000 mk. Vuoden 1999 varsinaisessa talousarviossa myöntämisvaltuus oli vuoden
1998 tasolla eli 250 000 000 mk. Lisätalousarvioilla lisättiin EU-ohjelmien rahoituksen käytön turvaamiseksi vuoden 1999 myöntämisvaltuutta 35 628 000 markalla eli vuoden 1999
myöntämisvaltuus oli yhteensä 285 628 000 mk.
Momentin 32.30.45 myöntämisvaltuus ja sen mukainen momentin sisältämä rahoitus oli siten varsinaisissa talousarvioissa vuoden 1998 ja 1999 osalta samalla tasolla. Asia ei enää aiheuta toimenpiteitä.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Telakkatuen tilausvaltuuksien käyttö
HE 241/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
4) Hyväksyessään 4.12.1998 vuoden 1998 toisen lisätalousarvion eduskunta edellytti
luvun 32.50 kohdalla, että hallituksen tulisi pikaisesti selvittää, millä toimenpiteillä
voidaan turvata käyttämättä oleva telakkatuen tilausvaltuuksien käyttö myös ensi
vuonna siten, että asiasta voidaan päättää vuoden 1999 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Hyväksyessään valtion talousarvioesityksen vuodelle 1999 eduskunta päätti, että vuonna
1999 avustuksia saa myöntää siten, että alusten rakentamis- ja peruskorjaussopimusten yhteenlaskettu arvo vuoden 1998 sopimusten kanssa voi yhteensä olla enintään 5 000 000 000
markkaa, joten vuonna 1998 käyttämättä jäänyt telakkatuen tilausvaltuus siirrettiin käytettäväksi vuonna 1999.
Asia ei anna aihetta enää toimenpiteisiin.
Vähittäiskaupan aukioloajat
HE 49/2000 vp
Talousvaliokunta
Eduskunta edellytti 5.12.2000, että valtioneuvosto seuraa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain vaikutuksia työntekijöiden asemaan ja päivittäistavarakaupan jakautumiseen erityyppisissä liikkeissä.
Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto antaa eduskunnan asianomaiselle valiokunnalle vuosittain selvityksen vähittäiskaupan muutoksista ja eduskunnalle perusteellisen selonteon vähittäiskaupan kehityksestä, kun laki on ollut voimassa 3 – 5 vuotta.
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Lakiin ei tule ehdottaa muutoksia, ennen kuin eduskunta on käsitellyt edellä mainitun
selonteon.

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista vahvistettiin
28.12.2000 ja se tuli voimaan 15.1.2001.
Hallitus tulee antamaan eduskunnalle selvityksen toteutuneista aukioloajoista ja lain vaikutuksista kevätistuntokaudella 2002.
Kuljetusten alu eellinen tukeminen
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
17) Momentti 32.30.44. Eduskunta edellytti 19.12.2000 selvitettävän, onko laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta säädettävissä pysyvänä tai voidaanko kuljetustuki
korvata muulla järjestelmällä.
Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettiin yhdellä vuodella vuoden 2001 loppuun 21.12.2000 annetulla lain muutoksella.
Yritystukien yleisistä ehdoista annetun lain (786/1997) 4 §:n mukaan yritystukiohjelman on
oltava määräaikainen. Tämän vuoksi lakia kuljetusten alueellisesta tukemisesta ei voida säätää pysyvänä. Kauppa- ja teollisuusministeriö selvittää kuitenkin olisiko laki säädettävissä
useamman vuoden ajaksi.
Vuoden 2000 elokuussa valmistui kauppa- ja teollisuusministeriön tilaama, Viatek Oy:n tekemä selvitys “Pk-yritysten logistiikan kehittäminen”, jossa selvitettiin mahdollisuutta
logistisia järjestelmiä kehittämällä alentaa pienten ja keskisuurten yritysten kuljetuskustannuksia. Tehdyssä selvityksessä ei havaittu saavutettavan olennaisia kustannussäästöjä yritysten logistisia järjestelmiä kehittämällä. Nykyisten yritystukien avulla voidaan tukea yritysten
logististen järjestelmien kehittämistä. Suoraan kuljetuskustannuksiin alentavasti vaikuttavia
järjestelmiä ei kuljetustuen lisäksi ole pystytty osoittamaan, joten kuljetustuen korvaaminen
muulla järjestelmällä ei näytä mahdolliselta.
Eduskunta hyväksyi 16.11.2001 lain kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain
muuttamisesta. Tämä laki on voimassa kaksi vuotta, vuoden 2003 loppuun eli tämän hallituskauden loppuun saakka. Tämän jälkeen on tarkoitus arvioida uudelleen kuljetustuen tarpeellisuutta.
Liikenne- ja vientintäministeriön ohjaamana on käynnistynyt VALO-ohjelma (Verkostojen
Ajantasainen Logiikka), joka on tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka selvittää miten uusinta
tietotekniikkaa voitaisiin parhaiten hyödyntää yrityksissä ja niiden verkostoissa. Ohjelman
puitteissa on aloitettu ”Pk-yrityksen logistiikkaluotsi”-hanke, jonka rahoittaa kauppa- ja teollisuusministeriö. Hankkeen avulla pyritään löytämään uusia tapoja ratkaista pk-yritysten
logistisia ongelmia ja näin keventää pk-yritysten kuljetuksiin kohdistuvia kustannuksia.
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos
M 7/2000 vp
Talousvaliokunta
Eduskunta edellytti 18.5.2001, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle selvityksen
ennen rakentamisluvan myöntämistä tämän periaatepäätöksen jälkeen saadusta uudesta tutkimustiedosta ja teknisestä kehityksestä ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuuden varmistamiseksi.
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Posiva Oy:n hanketta koskevan periaatepäätöksen voimassaolo lakkaa, ellei ydinenergialain
mukaista rakentamislupaa haeta valtioneuvostolta 18.5.2016 mennessä. Hakemus jätettäneen kauppa- ja teollisuusministeriöön vuoden 2010 paikkeilla.
Yritysten investointi - ja kehittämishankkeiden rahoitus
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
12) Momentti 32.30.45
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että toteuttamiskelpoisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoituksen riittävyyttä tulee seurata ja arvioida alue-, suhdanneja työllisyyspoliittisin perustein.
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoituksen riittävyyttä on seurattu TEkeskusten yritysosastoille tehdyllä kyselyllä tarvittavasta puhtaasti kansallisesta yritystukivaltuudesta v.2002 EU-ohjelmarahoituksen lisäksi toteuttamiskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Arviointi on tehty alueen yritysten investointi- ja kehittämistarpeiden pohjalta. Kysely päivitettiin 29.11.2001. Yritystukirahoituksen riittävyyttä on tarkoitus seurata ja arvioida kuluvana vuonna TE-keskuksille tehtävällä kyselyllä sekä käyttäen
apuna erilaisia suhdanne-ennusteita kuten pk-barometria ja teollisuus-ja palveluyritysten rahoituskyselyä
Pörssinoteerattuja valtionyhtiöitä koskeva omistajapoliittinen hallinnointiohjelma
HE 193/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
2) Momentti 37.01.94
Eduskunta edellytti 7.11.2001, että valtioneuvosto laatii seuraavien valtiopäivien aikana pörssinoteerattuja valtionyhtiöitä koskevan omistajapoliittisen hallinnointiohjelman.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä arvioidaan parhaillaan valtionyhtiöitä ja pörssinoteerattuja osakasyhtiöitä koskevan omistajapoliittisen hallinnoinnin kehittämistarpeita ja –
toimenpiteitä.
Suomen ilmasto -ohjelma
VNS 1/2001 vp
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 19.6.2001, että Suomen ilmasto-ohjelma tuodaan tässä mietinnössä esitettyjen suuntaviivojen mukaan tarkistettuna uudelleen eduskunnan arvioitavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun viidennen ydinvoimalan rakentamislupaa koskeva hakemus on ratkaistu.
Periaatepäätös uuden ydinvoimalan rakentamisluvasta tehdään vasta vuoden 2002 aikana,
joten sitä ennen asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.
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Sosiaali- ja terveysministeriö
Alaikäisten tahdost a riippumaton hoito
HE 92/1992 vp.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 29.9.1992, että hallitus seuraa lain vaikutuksia alaikäisen hoitoon
määräämiseen, hoitoon määräämisen perusteita sekä järjestelyn tarkoituksenmukaisuutta mielenterveyden hoidon ja alaikäisten hoitotulosten kannalta ja tarvittaessa
ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.
Lailla mielenterveyslain 8 §:n muuttamisesta (954/92), joka tuli voimaan vuoden 1993 alusta, saatettiin säännös sanamuodoltaan vastaamaan Suomen ratifioimaa lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Mielenterveyslain 8 §:n mukaan tahdosta riippumatta annettavassa
hoidossa olevia alaikäisiä hoidetaan erillään aikuisista, jollei lapsen etu muuta vaadi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vuoden 1999 aikana lääninhallitusten kautta selvittänyt alaikäisten psykiatrisen hoidon toteutumista. Ministeriö on korostanut lääninhallitusten valvonta- ja ohjausvelvollisuutta ja edellyttänyt, että tilannetta edelleen seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ministeriö on 23.8.1999 asettanut työryhmän selvittämään alaikäisten tahdosta riippumattoman hoidon järjestämistä. Työryhmän määräaika päättyi 28.2.2000.
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti selvitykset ja neuvottelut työryhmän ehdotuksen
pohjalta perustaa erityisen vaikeahoitoisille lapsille valtakunnallinen hoitoyksikkö. Selvitysten ja neuvottelujen pohjalta päädyttiin suosittelemaan 6+6 sairaansijan suuruisten hoitoyksiköiden perustamista Pirkanmaan sairaanhoitopiriin ja Niuvanniemen sairaalaan. Pirkanmaan hoitoyksikön perustamista tuettiin myöntämällä 3 miljoonan markan avustus sairaanhoitopiirille vuoden 2001 lasten- ja nuorten psykiatrian kehittämiseen tarkoitetusta valtioavustuksesta. Hoitoyksiköt päässevät aloittamaan toimintansa vuosina 2002-2003.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla ohje alaikäisen tahdosta riippumaton hoidon
perusteena olevan " vakava mielenterveyden häiriö "-käsitteen tarkentamiseksi. Ohje on tarkoitus antaa kentälle vuoden 2002 aikana.
Tapaturmavaku utuksen täyskustannusvastuu
HE 179/1994 vp.
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 25.11.1994 hallituksen yhdessä Työterveyslaitoksen ja tapaturmavakuutusjärjestelmän edustajien kanssa selvittävän, miten Työterveyslaitoksen
osallistuminen ammattitautitutkimuksiin ja muiden työlääketieteellisten palveluiden
järjestäminen voidaan myös jatkossa turvata.
Julkisen terveydenhuollon ja Työterveyslaitoksen välistä ammattitautitutkimusten järjestämisvastuuta koskevaa selvitystyötä on jatkettu sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä lokakuuta 1998 asettamassa Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kehittämistyöryhmässä,
jonka määräaikaa on jatkettu 31.5.2000 saakka. Myös valtioneuvoston vuosille 2000-2003
hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö selvittää yhdessä Suomen Kuntaliiton, Kansaneläkelaitoksen, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutusyhtiöiden kanssa vuoden 2000 loppuun mennessä, voidaanko liikenne- ja tapaturmavakuutuksen täyskustannusvastuun kattamiseksi kerättäviä maksuja ohjata kunnille ja jos voidaan niin, millä tavalla
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Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.12.2000 tekemällään päätöksellä asettanut selvitysmiehen selvittämään, miten liikenne- ja tapaturmavakuutuksen sairaanhoitokorvauksissa voitaisiin toteuttaa ns. täyskustannusvastaavuus, jos siihen päätettäisiin siirtyä samalla kun poistettaisiin liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitoksilta perittävä maksu. Selvitystyön määräaika
on 30.4.2001.
Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa toteuttanut sosiaali- ja
terveysministeriön asettaman Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kehittämistyöryhmän 16.10.2000 päivätyssä muistiossa (2000:17) ehdotettuja, ohjeistukseen ja koulutukseen
liittyviä toimenpiteitä, joilla selkeytetään työlääketieteellisen asiantuntemuksen käyttöä ja
Työterveyslaitoksen osallistumista asbestille altistuneiden työntekijöiden tutkimuksiin ja
seurantaan. Ministeriö on lisäksi edelleen selvittänyt mahdollisuuksia liikenne- ja tapaturmavakuutuksen täyskustannusvastuumaksujen ohjaamiseksi kunnille ammattitautipotilaiden
työlääketieteellisten jatkotutkimusten varmistamiseksi. Ministeriön asettama selvityshenkilö
on 8.5.2001 antamassaan selvityksessä arvioinut mahdollisuuksia siirtyä järjestelmään, jossa
sairaanhoitopalveluiden tuottaja voisi periä tapaturmapotilaiden hoidosta aiheutuneen todellisen kustannuksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Hallituksen tarkoituksena on asettaa asian jatkovalmistelua varten työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi siten, että pysyvään järjestelmään voitaisiin siirtyä vuoden 2004 alusta. Työryhmään
kuuluisivat muun muassa työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja vakuutusjärjestelmien edustajat.
Kriminaalipotilaita koskevien säännösten uudistami nen
HE 226/1994 vp.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 21.12.1994 hallituksen huolehtivan siitä, että Suomessa vireillä
olevan rikosoikeudellisten syyntakeisuussäännösten uudistamisen yhteydessä harkitaan myös kriminaalipotilaita koskevien säännösten laaja-alaista uudistamista kansainvälisten kokemusten pohjalta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on neuvotellut oikeusministeriön kanssa syyntakeisuussäännösten uudistamiseen liittyen rikos- ja lääkintäoikeudellisten säännösten yhteensovittamisesta. Hoitotoimenpiteiden asema rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä on tarkoitus
selvittää erillään rikoslain kokonaisuudistuksesta.
Oikeusministeriön asettamassa rikoslakiprojektissa on tehty ehdotus rikosoikeuden yleisiä
oppeja koskeviksi säännöksiksi. Ehdotusta on valmisteltu vuoden 2001 aikana siitä saatujen
lausuntojen pohjalta. Ehdotuksella uudistetaan muun muassa syyntakeisuutta ja alentunutta
syyntakeisuutta koskevat rikoslain säädökset. HE rikoslain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle vuoden 2002 alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa uudistuksen käsittelyä
eduskunnassa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin mielenterveyslakiin sisältyvien
kriminaalipotilaita koskevien säädösten uudistamiseen.
Vakuuksien hoito
HE 253/1994 vp
Talousvaliokunta
Eduskunta edellytti 25.11.1994, että sosiaali- ja terveysministeriö Eläke-Kansan asioiden selvityksen yhteydessä tarkoin tutkii myös vakuuksien hoitoa koskevien toimien lainmukaisuuden ja vastuut.
Eläke-Kansa on luovuttanut 5.5.1995 Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan erityisen selvityspesän, Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan konkurssipesän, Kansa-Yhtymä Oy:n konkurssipesän, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Kansan ja Eläkekassa Tuen välillä solmitun vakuuksienja-
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kosopimuksen mukaisesti Eläkekassa Tuelle sovitut pantit, jotka on luovutustilaisuudessa
luovutettu Vahinko-Kansan hallinnoitavaksi ja huolehdittavaksi erillisen Vahinko-Kansan ja
Eläkekassa Tuen sopiman hallinnointisopimuksen mukaisesti.
Eläke-Kansan konkurssia koskeva asia on kesken. Konkurssipesän osalta annettiin vuoden
1997 aikana lopullinen kertomus erityistilintarkastuksesta.
Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan (konkurssissa) erityisestä selvityspesästä siirrettiin vakuutuskannat muihin työeläkevakuutusyhtiöihin vuoden 1998 alussa. Eläke-Kansan työntekijäin
eläkelain mukaisen työsuhderekisterin sisältämä tietokanta siirrettiin syksyllä 1997 vakuutuskannan vastaanottaneille työeläkevakuutusyhtiöille. Yrittäjien eläkelain mukainen tietokanta siirrettiin 1.1.1998 kannan vastaanottaneeseen Vakuutusosakeyhtiö Eläke-Sampoon.
Työntekijäin eläkelain mukaista vakuutustoimintaa koskevasta arkistosta pääosa siirrettiin
helmikuun 1998 aikana eläketurvakeskukselle. Kertomusvuoden aikana Eläke-Kansan henkilöstön määrä oli edelleen 3 henkilöä.
Vakuuksien valvonta on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston
välisen toimivaltajaon perusteella 1.4.1999 vakuutusvalvontavirastolle.
Erityisen selvityspesän tehtävät keskittyvät kertomusvuonna lainojen hoitoon ja niiden siirtämiseen vastaanottajayhtiöiden lainoiksi, rahaliikenteeseen, vakuutusmaksujen perintään ja
niiden välittämiseen edelleen sekä muihin talous- ja yleishallinnon tehtäviin.
Vuoden 2000 loppuun mennessä erityinen selvityspesä oli siirtänyt vakuutuskantaa vastaanottaneille työeläkevakuutusyhtiöille eläkevastuun katteeksi omaisuutta noin 3,6 miljardin
markan edestä. Konkurssipesässä oli tuolloin siirtämätöntä, kirjanpitoarvoin määriteltyä
omaisuutta noin 1,2 miljardin markan edestä, ja korkotekijä huomioon ottaen, työeläkevakuutusyhtiöihin siirrettyä vastuuvelkaa oli katettu noin 69 prosenttia.
Eläke-Kansa jatkoi kertomusvuonna niiden TEL-vakuutusmaksujen perintää, jotka vakuutuskantaa vastaanottaneet työeläkevakuutusyhtiöt ovat merkinneet luottotappioiksi omissa
kirjanpidoissaan.
Eläke-Kansassa jäljellä olevista 24 lainasta kaikki on osoitettu vastaanottaville työeläkevakuutusyhtiöille. Lainat ovat sidoksissa konkurssipesän loppuselvitykseen ja Tradekayhtymän saneerausohjelman loppuun saattamiseen vuoden 2003 loppuun mennessä.
Kertomusvuonna omaisuutta siirtyi vakuutuskantaa vastaanottaneille työeläkevakuutusyhtiölle vain vähäisessä määrin (noin 1,3 miljoonaa markkaa). Eläke- Kansan palveluksessa oli
3 henkilöä, joista yksi puolipäiväinen työntekijä. Koska konkurssipesä jatkaa vielä toimintaansa, kertomusvuonna toteutettiin euro-muutokset atk-järjestelmiin.
Sairauspäivärahajärjestelmän ja kuntoutuksen uudistus
HE 124/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 29.11.1995, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia sairaiden ja kuntoutettavien asemaan sekä erityisesti tarveharkintaisen päivärahan toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.
Sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain mukaisen sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan
määräytymisperusteet muuttuvat 1.4.2002 voimaan tulevilla lain muutoksilla (HE
171/2001). Muutosten tarkoituksena on parantaa pienituloisten ja tulottomien, työllistyvien
työttömien sekä opiskelijoiden toimeentuloturvan kattavuutta sairauden ja kuntoutuksen
ajalta. Huhtikuun alusta voimaan tulevat lainmuutokset ovat osa laajempaa toimenpideoh-
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jelmaa, jolla hallitus pyrkii ehkäisemään ja vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisongelmia.
Lain muutosten seurauksena muun muassa tarveharkintainen sairauspäiväraha ja kuntoutusraha korvataan 10,09 euron (60 markan) suuruisella sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan
vähimmäismäärällä. Hallituksen esitystä valmisteltaessa on arvioitu, että esitykseen sisältyneet muutokset parantaisivat arviolta noin 13.000 vakuutetun asemaa. Eduskunta on hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessa (EV 199/2001) hyväksynyt asiasta kaksi uutta
lausumaa ja asiaa selostetaan seuraavissa kertomuksissa kyseisten lausumien yhteydessä.
Lapsipoliittisen selonteon jatkotoimet
Selonteko 2/1995 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 22.3.1996 sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvään
perustelulausumaan yhtyen hallituksen talousarvion ja lainsäädännön valmistelussa
huolehtivan lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman oikeudenmukaisesta kehittämisestä. Lasten ja nuorten tulevaisuudelle ovat koulu ja maksuton esiopetus keskeisiä
palveluja ja tärkeä väylä elämänhallinnan saavuttamiseen. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon erityisosaaminen on voitava säilyttää väestövastuista palvelurakennetta kehitettäessä. Näin taataan perheille, lapsille ja nuorille palvelut, jotka ehkäisevät
erityisen tehokkaasti ongelmia ja ohjaavat varhaisessa vaiheessa hoitoon. Ne ovat siksi kokonaistaloudellisesti perusteltuja.
Eduskunta edellytti, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon, mitä sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnön liitteenä olevassa sivistysvaliokunnan lausunnossa on
sanottu.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on muiden ministeriöiden ja yhteistyötahojen kanssa jatkettu lapsipoliittisessa selonteossa ja sen kanssa rinnan valmistuneessa lapsioikeudellista päätöksentekojärjestelmää selvittäneen työryhmän mietinnössä (KM 1995:12) edellytettyjen
jatkotoimien valmistelua. Työryhmän tekemiä muutosehdotuksia tarkastellaan ja sovitetaan
yhteen lapsipoliittisen selonteon pohjalta tarpeellisiksi todettavien säädös- ja muiden muutosten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriössä toiminut Sijaishuollon pakkotoimityöryhmä
arvio muistiossaan 1998:22 lastensuojelulain mukaisia pakotteita koskevien säännösten
muutostarpeita sekä tarvetta mahdolliseen lastensuojelulain nojalla toteutettavaan suljetun
hoidon järjestämiseen. Samoin yksityisten lastensuojelupalvelujen lupa- ja valvontakäytäntöjen muutostarvetta on tarkasteltu sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun yksityisten
palvelujen valvontatyöryhmä (STM 2001:19) työn aikana. Työryhmien ehdotusten pohjalta
ja muutoin tarpeellisiksi arvioidut lastensuojelulain ja siihen läheisesti liittyvän lainsäädännön muutosten valmistelu on käynnistymässä ministeriössä.
Vuoden 1999 maaliskuun alusta tuli voimaan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmää koskeva lainsäädäntöuudistus. Järjestelmän tarkoituksena on tasata lastensuojelun
suurten kustannusten yksittäiselle kunnalle aiheuttamaa taloudellista rasitusta sekä ohjata
voimavaroja siten, että lastensuojeluasiakkaat saavat tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset
palvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Sosiaali- ja terveysministeriössä
valmistuu järjestelmän toteutumista selvittävä seurantatutkimus vuoden 2002 alussa. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollista tarvetta järjestelmän uudistamiseen.
Elokuun alusta 2001 lukien esiopetusuudistus tuli voimaan koko laajuudessaan. Sen mukaan
vanhemmilla on oikeus saada 6-vuotiaalle lapselleen kunnan järjestämänä maksuton vuoden
mittainen esiopetus. Säännös on kuntia velvoittava.
Lapsipoliittisessa selonteossa esitettyä lapsiasiavaltuutetun viran perustamista on valmisteltu
sosiaali- ja terveysministeriössä. Viran perustamista on esitetty useana vuonna, mutta sitä ei
ole sisällytetty valtion talousarvioon.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt verkostoituvat erityispalvelut hankkeen kolmatta kaksivuotisvaihetta, jonka aikana hankkeen tuloksena syntyneet alueelliset yhteistyörakenteet sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämiseksi on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi
sosiaalialan osaamiskeskusten pysyväisluonteista toimintaa.
Valtioneuvoston 28.10.1999 vahvistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2000-2003 on yhdeksi painoalueeksi asetettu ongelmien estäminen
ajoissa. Tähän pyritään muun muassa edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa käynnistänyt Varhaisen puuttumisen hankkeen, jolla edistetään varhaisen puuttumisen toimintamalleja ja hyvien työkäytäntöjen leviämistä. Vuosina 1999 - 2001 toteutetulla ERIKA -hankkeella on kehitetty varhaiskasvatuksen toimintatapoja ja käytäntöjä vastaamaan entistä paremmin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten tarpeita. Hanketta
on raportoitu julkaisussa "Työkaluja päivähoidon varhaiskasvatukseen" (STM 2001:14).
Sosiaali- ja terveysministeriö on järjestänyt työkokouksia asiantuntijoille raskaana olevien
päihteitä käyttävien äitien palvelujen kehittämiseksi. Ministeriö jatkaa valmistelutyötä
hoitojärjestelyjen tehostamiseksi. Vuonna 1999 Stakes julkaisi oppaan Alkoholin
suurkuluttajan ja narkomaanin tunnistaminen ja hoito äitiysneuvolassa ja
synnytyssairaalassa.
Hallitus antaa eduskunnalle lapsi- ja nuorisopoliittisen selonteon vuoden 2002 valtiopäivien
alussa.
Kriminaalipotilaiden hoidon kehittäminen
HE 231/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 3.4.1997, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen selvittämiseksi,
miten kriminaalipotilaiden hoitoa voitaisiin kehittää siten, että myös avohoidossa voitaisiin hoitotavoitteiden toteuttamiseksi käyttää pakkohoitoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä eri hoitomuotojen kehittämistä. Mielenterveyslain muutos, jolla mielenterveyspotilaiden itsemääräämisoikeuden rajoituksia koskevia säädöksiä täsmennettiin, ei sisältänyt ehdotuksia avohoidossa olevan henkilön tahdosta riippumattomasta hoidosta.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on erillisenä hankkeena selvittämässä kriminaalipotilaita koskevan mielenterveyslain 17 §:n muutostarpeita. Kriminaalipotilaiden avohoitoa
koskevat tarpeet ja edellytykset voidaan arvioida tämän selvityksen yhteydessä. Selvitys
valmistunee vuoden 2002 aikana.
Sairaanhoitokorvaus
HE 233/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 25.2.1997, että myös ulkomaalaisten hoitoon ja sairaankuljetukseen liittyvät korvausjärjestelmät tulee kiireellisesti saattaa asianmukaiseen kuntoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2000-2003 määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet, tarvittavat toimenpidesuositukset ja
toteuttajat. Ohjelmaa seurataan ja arvioidaan koko nelivuotiskauden. Tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti varmistetaan, että pienessäkin kunnassa palvelut voidaan turvata ilman,
että yksittäinen kunta joutuu kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin yksittäisen asiakkaan
poikkeuksellisten hoitokustannusten kautta.
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Sairaankuljetuksen luvan myöntämistä ja taksan vahvistamista koskevien käytäntöjen kehittämistä selvittänyt työryhmä (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2000:8) ehdotti sairaankuljetuksen alueellista järjestämistä koskevaa kokeilua. Alueellisessa mallissa
ensihoidon ja sairaankuljetuspalvelujen järjestämisvastuu olisi sairaanhoitopiireillä. Kokeiluun ehdotettiin sisällytettäväksi osittain myös sairaankuljetukseen liittyvät korvausjärjestelmät. Kokeilun toteuttaminen käytännössä ei ollut mahdollista, koska siihen ei löytynyt
riittävästi halukkaita kuntia. Makropilotin yhteyteen on suunnitteilla alueellisen mallin virtuaalikokeilu.
Työeläkevakuutusyhtiöt
HE 255/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 15.4.1997, että työeläkeyhtiöiden hallinnossa taataan pienyritysten edustus, jotta pienyrittäjät ja pienyritykset riittävässä määrin otetaan huomioon
muun muassa takaisinlainaus- ja sijoitustoiminnassa.
Eduskunta edellytti, että sosiaali- ja terveysministeriön mahdollisuudet valvoa työeläkevakuutusyhtiötä ja koko yhtiöryhmää on turvattava myös siinä tapauksessa, kun yhtiöryhmässä on holding-yhtiörakenne tai kyseessä on yhtiö, joka muutoin ei ole
ministeriön valvonnassa.
Eduskunta edellytti, että eduskunnalle annetaan selvitys vuoden 1998 loppuun mennessä vuoden 1997 alusta voimaan tulleiden eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien
sekä nyt hyväksyttyjen lakien toteutumisesta käytännössä.
Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti työeläkelaitosten kautta tapahtuvan pienyritysten pääomahuollon kehittämistä selvittävän työryhmän 10.9.1997. Työryhmän tuli saada työnsä
päätökseen 28.1.1998 mennessä. Työryhmään nimettiin edustajat kauppa- ja teollisuusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Työeläkelaitosten liitosta, valtion erityisrahoituslaitoksista ja työmarkkinajärjestöistä.
Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tel-varoja voitaisiin nykyistä enemmän sijoittaa
pk-sektorille siten, että kilpailuneutraliteetti markkinoilla ja tel-laitosten sijoitustoiminnan
turvaavuus huomioitaisiin. Mainitussa tarkoituksessa työryhmän tuli selvittää 1) työeläkeyhtiöiden takaisinlainausta tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen tarjontaa pk-yrityksille valtion erityisrahoituslaitosten takauksiin perustuen mahdollisesti yhteistyössä Vakuutusyhtiö
Garantian kanssa, 2) työeläkeyhtiöiden pääomien kanavoimista pk-sektorille valtion erityisrahoituslaitosten hallinnoimien laina-tai pääomasijoitusrahastojen kautta, 3) valtion erityisrahoituslaitosten yritystutkimusosaamisen hyödyntämistä ja 4) työeläkelaitosten sijoitustoimintaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen kehittämistä siten, että työeläkevaroista nykyistä merkittävästi suurempi osa voitaisiin sijoittaa osakkeisiin ja pääomasijoitusrahastoihin.
Työryhmä sai lisäaikaa 30.4.1998 asti, jolloin se jätti muistionsa. Uuden takausjärjestelmän
kehittämiseen ei työryhmä nähnyt tarvetta, koska markkinoilla on jo olemassa lukuisia vaihtoehtoja vakuutusongelmien hoitamiseksi. Tutkimusten mukaan vain harva pk-yritys kokee
rahoituksen saatavuuden ongelmaksi. Olemassa olevia takausmalleja edelleen kehittämällä
voidaan pk-yrityksille varmistaa rahoitusedellytykset myös tulevaisuudessa.
Työryhmä piti tärkeänä, että suomalaisten pk-yritysten rahoituksellista asemaa vahvistettaisiin EMU-aikana siten, että Suomen Pankki loisi riittävän laajan kansallisen, niin sanotun
kakkoslistan, koska suomalaisilla yrityksillä tulisi olla samat edellytykset päästä kakkoslistalle kuin esimerkiksi saksalaisilla tai ranskalaisilla yrityksillä.
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Tel-takaisinlainaus ja sijoituslainat muodostivat vielä muutama vuosi sitten yli kolme neljäsosaa tel-laitosten sijoitusmassasta. Madaltunut korkotaso, pk-sektorin alhainen investointiaste sekä lisääntynyt kilpailu rahoitusmarkkinoilla ovat heikentäneet takaisinlainauksen
houkuttelevuutta. Tel-laitokset ovat lisänneet voimakkaasti sijoituksiaan valtion liikkeelle
laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sekä asteittain lisänneet sijoituksiaan pörssiosakkeisiin.
Tämän seurauksena pk-sektorin osuus tel-laitosten sijoituksista on pudonnut oleellisesti.
Työryhmän arvioiden mukaan alle 10 prosenttia tel-sijoituksista kanavoituu pk-yrityksille.
Pk-sektori työllistää kuitenkin noin 58 prosenttia työvoimasta ja on merkittävin teljärjestelmän rahoittaja. Tähän liittyen työryhmä esitti, että tel-laitosten tulisi asettaa tavoitteekseen sijoittaa tietty osuus sijoitusomaisuudestaan pääomarahastoihin. Työryhmä esitti
lisäksi, että pääomasijoitusyhteisöjen auktorisointia selvitettäisiin, jotta vakavaraisuusluokittelun kehittämiselle luotaisiin edellytyksiä. Työryhmän mielestä julkisten pääomarahastojen
ja tel-laitosten välille tulisi luoda uusia toimintamalleja ja että pääomasijoitusyhteisöjen tulisi tuottaa säännöllisiä tuottotutkimuksia. Tiedotusta pääomasijoittamisesta erityisesti pkyritysten suuntaan olisi työryhmän mielestä lisättävä ja julkisen sektorin erityistehtävänä tulisi olla suotuisan toimintaympäristön luominen kasvuyrittäjyydelle.
Työeläkevakuutusyhtiössä yhtiön yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto hallituksen jäsenet. Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvostossa ja hallituksessa on oltava vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Näitä edustajia on oltava yhtä monta ja heidän yhteismääränsä on oltava vähintään puolet edellä mainittujen hallintoelinten koko jäsenmäärästä. Säännökset mahdollistavat näin ollen myös muiden kuin työehtosopimusneuvottelussa mukana
olevien työmarkkinajärjestöjen edustajien osallistumisen hallintotyöskentelyyn. Pienyrittäjien edustajia valittiinkin kertomusvuonna työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoelimiin. Yhtä
työeläkevakuutusyhtiötä lukuunottamatta hallituksiin valittiin nimenomaisesti pienyrittäjiä
ja pienyrityksiä edustava jäsen. Kuitenkin myös siinä tapauksessa, ettei nimenomaista valintaa tehty, hallitus muodostui jäsenistä, joista osa edusti pienyrityssektoria. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiön ollessa yhtiömuodoltaan keskinäinen sen vakuutuksenottajina olevat pienyritykset ovat samalla myös yhtiön osakkaan asemassa. Myös yhtiöiden hallintoneuvostoissa niihin valituista yrittäjien edustajista osa edusti pienyrityssektoria. Pienyritysten edustajia
valittiin myös erilaisiin työeläkevakuutusyhtiöiden ja yrittäjien välisiin vapaamuotoisiin
neuvottelukuntiin. Eräät työeläkevakuutusyhtiöt olivat käynnistäneet lisäksi erilaisia projekteja pienyritysten rahoituspalvelujen kehittämistä varten. Työeläkevakuutusyhtiöt tukivat
pienyritysten pääomahuoltoa myös esimerkiksi rahastosijoituksilla.
Kaikki työeläkevakuutusyhtiöt muuttivat yhtiöjärjestyksensä säädetyssä määräajassa vastamaan laissa mainittuja vaatimuksia hallinnon paikkajaosta.
Euroopan yhteisöjen komissio esitti 4.10.1995 ehdotuksen vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta. Euroopan parlamentti hyväksyi yhteisen kannan asiassa 16.9.1998 pidetyssä täysistunnossa. Tämän jälkeen Neuvosto antoi 13.10.1998 pidetyssä
istunnossaan direktiivin 98/78/EC vakuutusryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta. Direktiivin tavoitteena on antaa vakuutusvalvontaviranomaisille tehokkaampia välineitä vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten todellisen vakavaraisuuden arvioimiseksi. Direktiivi määrää myös vakuutusyritysryhmän sisäisten liiketoimien valvonnasta ja edellyttää, että ne eivät saa vaarantaa ryhmään kuuluvien vakuutusyritysten vakavaraisuutta. Valvontaa täydennetään vakuutusvalvontaviranomaisen suorittamalla lisävalvonnalla, joka ottaa huomioon yritykset, joihin vakuutusyritys on emo- tai tytäryhtiösuhteessa tai
joihin nähden sillä on omistusyhteys. Valvontaviranomainen saa tarvittavat tiedot vakuutusyrityksiltä. Jos ilmenee, että keskinäisten liiketoimien johdosta ryhmään kuuluvan vakuutusyrityksen vakavaraisuus on tai saattaa olla vaarassa, valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin vakuutusyrityksen osalta. Direktiivi ei kuitenkaan millään
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tavoin edellytä, että vakuutusvalvontaviranomaiset velvoitettaisiin valvomaan yksittäisinä
yrityksinä vakuutusyritysryhmään kuuluvia muita yrityksiä kuin vakuutusyrityksiä.
Direktiivin implementointia eli direktiivin säännösten ottamista Suomen lainsäädäntöön
valmisteltiin kuluvana kertomusvuonna sosiaali- ja terveysministeriössä. Asiaa koskevat lait
(949-952/2000) ovat tulleet voimaan 1.12.2000.
Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistyöryhmä päätti 8.5.1998 asettaa viranomaisyhteistyötä ja finanssikonglomeraattien valvontaa selvittävän alatyöryhmän. Erityisesti finanssikonglomeraattien valvontaa silmällä pitäen työryhmän tuli selvittää tarve tarkistaa ja täydentää valvontaviranomaisten tiedonsaantioikeutta ja tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä, ottaen erityisesti huomioon kansainväliset finanssikonglomeraatit sekä sektorikohtaisen valvonnan ulkopuolelle
("katvealueeseen") jäävät konglomeraattiyritykset, onko finanssikonglomeraattien valvonnassa viranomaisten työnjakoa tarpeen selkeyttää esimerkiksi määrittelemällä jonkin viranomaisen koordinoivaksi valvojaksi, onko pankkien ja vakuutusyhtiöiden muodostamien erityisryhmien omistusrakenteiden läpinäkyvyys voimassa olevassa lainsäädännössä riittävällä
tavalla varmistettu sekä tarve täydentää ja tehostaa finanssikonglomeraattien riskien seurantaa ja valvontaa toisaalta luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön sektorikohtaisten säännösten näkökulmasta sekä toisaalta erikseen finanssikonglomeraattien tasolla kiinnittäen erityisesti
huomiota niihin riskeihin, jotka liittyvät pääomien moninkertaiseen käyttöön ja ryhmän keskinäisiin liiketoimiin. Työryhmään nimettiin edustajat valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja
terveysministeriöstä ja Rahoitustarkastuksesta. Työryhmän selvitys valmistui helmikuussa
1999. Selvitys sisälsi ehdotuksia rahoitus- ja vakuutusyritysryhmien valvonnasta. Ministeriössä on tarkoitus asettaa työryhmä valmistelemaan hallituksen esitystä asiasta.
Uusi Vakuutusvalvontavirasto aloitti toimintansa 1.4.1999. Viraston perustamisen yhteydessä kiinnitettiin huomiota rahoitus- ja vakuutusyritysryhmien valvonnan tehostamiseen. Viraston johtokunnan kokoonpanossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston lisäksi valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja rahoitustarkastus.
Tämän on tarkoitus tehostaa viranomaisten keskinäistä yhteistyötä.
Euroopan Unionissa on asetettu korkean tason työryhmä valmistelemaan kiireellisellä aikataululla ehdotusta rahoitus- ja vakuutusyritysryhmiä koskevasta EU-lainsäädännöstä ja valvonnasta. Suomen lainsäädännön valmistelussa on tarkoitus ottaa huomioon tämän työn tulokset.
Vuoden 1998 loppuun mennessä vuoden 1997 alusta voimaan tulleiden eläkelaitosten vakavaraisuutta, hallintoa ja sijoitustoimintaa koskevissa laeissa tarkoitetut muutokset työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin toteutettiin laissa säädetyssä määräajassa ministeriön
hyväksymin yhtiöjärjestyksen muutoksin.
Mainituilla laeilla selkeytettiin työeläkevakuutusyhtiön varojen omistusta. Lain mukaan
työeläkevakuutusyhtiön velat ylittävistä varoista kuuluu yhtiön osakkeen tai takuuosuuden
omistajalle osakkeita tai takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan pääomaan tehdyistä sijoituksista sekä sijoituksille laskettu kohtuullinen tuotto. Muu osa varoista kuuluu vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa. Siten luovutettaessa työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskanta tai sen osa toiselle työeläkevakuutusyhtiölle, luovutettavan vakuutuskannan osuus sanotuista varoista siirretään vakuutuskannan mukana vastaanottavaan yhtiöön. Kannansiirto
on lisäksi tehtävä siten, että TEL 12 a §:n mukainen kohtuusperiaate toteutuu luovutettavan
vakuutuskannan osalta. Mainitut säännökset tulivat sovellettaviksi ensimmäisen kerran ministeriön antaessa 25.5.1998 (Dnro 24/401/1998) suostumuksensa suunnitelmalle, jonka
mukaan Eläke-Varma, keskinäinen vakuutusyhtiö luovutti vakuutuskannan osan 1.7.1998
Vakuutusosakeyhtiö EläkeSampoon. Luovutuksen yhteydessä luovutettua vakuutuskantaa
koskevat velat ylittävät varat siirtyivät Vakuutusosakeyhtiö Eläke-Sammon, jonka nimi
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muuttui sittemmin Keskinäiseksi Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammoksi, vastuuvelan osaksi
osittamattomana lisävakuutusvastuuna.
Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan asianmukainen hoitaminen muuttuneessa sijoitusympäristössä edellytti toimintapääomien merkittävää kasvattamista. Tähän tarvittava
rahoitus järjestettiin vuodenvaihteessa 1996/1997 toteutetun työntekijäin eläkelain mukaisen
rahoitustekniikan muutoksen eräänä osana. Muutokseen sisältyi rahastokoron alentaminen 5
prosentista 3 prosenttiin, vuosittaisen vanhuuseläkerahastoinnin alentaminen sekä laskuperuste- ja rahastokoron erotusta vastaavan tuoton käytön uudelleen määrittely rahastoitujen
eläkkeiden korotuksiin. Tämä tarkoitti sitä, että alkuvaiheessa 2-3 vuoden ajan tämä osa sijoitustuotoista käytetään työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääomien vahvistamiseen. Keväällä 1997 uudistettiin myös takaisinlainauksen ehdot, ja takaisinlainaus muuttui markkinaehtoiseksi. Vuoden 1997 loppuun mennessä Helsingin pörssi-indeksi HEX nousi noin 32
prosenttia ja niin sanottujen pitkien viitekorkojen taso laski noin prosenttiyksiköllä.
Tarkasteltava ajanjakso, jona lainsäädännön vaikutuksia voidaan arvioida (noin neljä vuotta)
on työeläkevakuutusyhtiöiden kannalta lyhyt, ottaen huomioon, että työeläkevakuutusyhtiön
vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu ulottuu kymmenien vuosien päähän. Näin ollen toteutuneet muutokset yhtiöiden sijoitustoiminnassa ja vakavaraisuusasemassa ovat pieniä,
mutta kuitenkin näyttävät suuntaa muutoksille.
Työeläkelaitosten Liiton asettamassa, työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmatemaatikoista
koostuvassa laskuperustejaoksessa valmistui 1.6.1998 muistio, jossa tarkasteltiin vakavaraisuusuudistuksen vaikutuksia työeläkevakuutusyhtiöissä noin vuoden ajalta tätä koskevan
lainsäädännön voimaantulosta. Muistion mukaan vakavaraisuusasteet nousivat yhtiöstä riippuen 3,2 - 5,6 prosenttiyksikköä. Tästä vajaa 2,5 prosenttiyksikköä selittyi laskuperustekoron ja rahastokoron erotuksen siirrolla toimintapääomiin. Ylijäämistä tehty siirto osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen kasvatti vakavaraisuusastetta noin 0,5 - 1 prosenttiyksikköä.
Pääosa muusta vakavaraisuusasteen kasvusta selittyi yhtiöiden sijoitussalkkuihin kuuluvien
osakkeiden arvon noususta. Samalla kun osakesijoitusten markkamäärät nousivat sijoituskannan riskipitoisuus kasvoi. Työeläkevakuutusyhtiöiden omistamien pörssiosakkeiden arvo
nousi noin 6,5 miljardia markkaa, josta osakkeiden arvonnousu selitti noin puolet. Osakkeisiin sijoitettiin markkamääräisesti lisää noin 3,5 miljardia markkaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyrki vuonna 1998 kartoittamaan erityisillä työeläkevakuutusyhtiöille kohdistetuilla kyselyillä uudistettujen vakavaraisuussäännösten vaikutuksia yhtiöiden sijoitustoimintaan. Saatujen vastausten perusteella näyttäisi siltä, etteivät uudet vakavaraisuusvaatimukset olisi tarkastelujaksolla merkittävässä määrin vaikuttaneet sijoitustoimintaan. Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumat kuitenkin monipuolistuivat vakavaraisuusaseman vahvistumisen myötä.
Eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten kehittämistä on jatkettu. Vuoden 1999 lopussa annettiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotuksiin perustuen asetuksen
muutokset työeläkevakuutusyhtiöille, eläkesäätiöille ja eläkekassoille tarkoituksena yhdenmukaistaa vakavaraisuusrajojen laskentakaavoja. Samalla asetusten sijoitusomaisuusryhmittelyä tarkistettiin ottaen huomioon muun muassa euron käyttöönotto ja sijoitustoiminnan
kohdistaminen OECD-valtioihin.
Korkoerosta kertyneiden varojen purkaminen asiakashyvityksiin oli ollut työntekijäin eläkelain voimaantulosäännöksen mukaan kielletty vuosina 1997-1999. Vuoden 2000 alusta voimaantulleella voimaantulosäännöksen muutoksella ko. varojen purkua koskeva rajoitus on
voimassa vuoden 2005 loppuun. Rajoitus koskee työeläkevakuutusyhtiöiden lisäksi niitä
eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, jotka harjoittavat työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa.
Muutoksen tarkoituksena on turvata se, ettei korkoerolla kerrytettyjä varoja voida purkaa
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ennen kuin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuusvaatimukset ovat täysitehoisesti
voimassa vuonna 2006.
Edellä mainittuun vakuutusyritysten lisävalvontaa koskeviin lakeihin sisältyi myös työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 §:n muuttaminen siten, että laista poistettiin työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajan tai hänen sijaisensa esteellisyys olla luotto- tai rahoituslaitoksen, rahastoyhtiön, muun vakuutusyhtiön taikka työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan
konserniin kuuluvan yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen. Sen sijaan työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei edelleenkään saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Muutokset olivat tarpeen työeläkevakuutusyhtiön sijoitusten valvontamahdollisuuksien varmistamiseksi.
Vuonna 2000 vakuutusyhtiölakia, jota sovelletaan myös työeläkevakuutusyhtiöihin, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia täsmennettiin salassapitoa koskevien säännösten osalta
ottaen huomioon muun muassa uudistuneen henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain voimaantulo.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 1998 erityisavustaja Markku Wallinin ja toimitusjohtaja Lauri Koivusalon selvittämään lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita, tavoitteena edistää kilpailua hajautetun työeläkejärjestelmän toiminnan ja työeläkevarojen tuottavuuden tukemiseksi. Selvitysmiehet luovuttivat loppuraporttinsa 21.2.2000. Selvitysmiehet esittävät muun muassa, että kilpailullisesti merkittäviä keinoja voisivat olla eläkelaitosten vaihtamisedellytysten helpottaminen, vakuutuskannan siirtomahdollisuuksien
laajentaminen eri eläkelaitosten kesken, uuden eläkelaitoksen perustamisen helpottaminen,
eläkelaitosten läpinäkyvyyden lisääminen, sijoitustoiminnan nykyaikaistaminen eräiltä osin
sekä vakuutusteknisten perusteiden hakemusmenettelyn uudistaminen.
Edellä mainittuun selvitystyöhön liittyen sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa
2000 työryhmän, jonka tavoitteena oli jatkaa lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteiden selvittämistä mainitun selvitystyön ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta.
Mainittu työryhmä asetti 11.1.2001 eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten kaikkiaan 5
alatyöryhmää, jotka saivat selvitystyönsä valmiiksi 30 päivänä kesäkuuta 2001. Alatyöryhmissä selvitettiin tarkemmin uuden eläkelaitoksen perustamiseen, eläkelaitosten yhteisiin
asioihin ja työeläkevakuutusyhtiöihin liittyviä erityiskysymyksiä, informaation ja avoimuuden lisäämiseen eläkelaitosten toiminnasta ja jakelukanavaverkostoon liittyviä sekä eläkelaitosten yhteistyöhön ja toimintojen ulkoistamiseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Työryhmä käytti näitä selvityksiä taustaselvityksinään laatiessaan ehdotuksia toimeksiannossaan
asetetuista asiakohdista. Työryhmä saattoi työnsä päätökseen kertomusvuoden aikana. Työryhmä ehdottaa muun muassa eläkelaitosten vaihtamisedellytysten helpottamista, vakuutuskannan siirtomahdollisuuksien laajentamista eri eläkelaitosten kesken, uuden eläkelaitoksen
perustamisen helpottamista, eläkelaitosten läpinäkyvyyden lisäämistä sekä vakuutusteknisten perusteiden hakemusmenettelyn uudistamista.
Työttömyysturvan peruspäivärahan taso
Selonteko 4/1996 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta hyväksyi 25.4.1997 sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisen
lausunnon. Eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin työttömyysturvan
peruspäivärahan tason korottamiseksi ja verotuksen muuttamiseksi siten, etteivät peruspäivärahalla elävät työttömät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen kuin poikkeustapauksissa.
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Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavien henkilöiden toimeentulon parantamiseksi
työttömyysturvalakia muutettiin siten, että peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tasoa korotetaan maaliskuun alusta vuonna 2002 0,84 eurolla eli noin 5 markalla päivältä. Yhdessä
vuoden 2002 alusta tehtävän indeksitarkistuksen kanssa täysimääräisen peruspäivärahan ja
työmarkkinatuen määrä on 22,75 euroa eli noin 135,27 markkaa päivältä. Peruspäiväraha ja
työmarkkinatuki nousee siten 1,39 euroa eli noin 8,27 markkaa päivältä verrattuna vuonna
2001 maksettuun täysimääräiseen peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.
Osana köyhyyden ja syrjäytymisen laajaa toimenpideohjelmaa työmarkkinatukilakia on
muutettu vuoden 2002 alusta siten, että työmarkkinatuen lapsikorotus korotettiin työttömyyspäivärahan lapsikorotuksen tasolle. Työmarkkinatuen saajista vajaa kolmannes saa
lapsikorotusta. Korotus lisää heidän tulojaan huollettavana olevien lasten lukumäärästä riippuen keskimäärin 320 – 600 markkaa kuukaudessa.
Asia ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Työmarkkinatuen omavastuu
HE 88/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 16.6.1997, että sosiaali- ja terveysministeriö vuoden 1998 talousarvion valmistelun yhteydessä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää, voitaisiinko omavastuuosuus poistaa työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle siirtyvien osalta.
Omavastuuaikaa ei ole viime vuosina oikeuskäytännössä vakiintuneen linjan mukaan asetettu henkilöille, jotka siirtyvät työttömyyspäivärahalta sen enimmäismäärän täyttymisen
vuoksi työmarkkinatuelle. Kansaneläkelaitos on antanut tammikuussa 2001 työmarkkinatuen myöntämisestä vastaaville Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoille ohjeen, jonka mukaan omavastuuaikaa ei edellä mainitun tilanteen lisäksi aseteta myöskään silloin, kun henkilö siirtyy työmarkkinatuelle lisäpäiväoikeuden päätyttyä tai saatuaan enimmäismäärän
työttömyyspäivärahan suuruista koulutuspäivärahaa. Näin ollen asia ei anna enää aihetta
toimenpiteisiin.
Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneen tuoton käyttäminen
HE 100/1997 vp
Valtiovarainvaliokunta
16) Hyväksyessään 19.12.1997 valtion talousarvion vuodelle 1998 eduskunta edellytti
momentin 33.92.50 kohdalla, että Raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneet varat jaetaan raha-automaattiasetuksessa säädetyille järjestöille perusteltuihin hankkeisiin siten, ettei jo aloitettujen hankkeiden rahoitusta vaaranneta ja, että syrjäytymiskehityksen ehkäisyprojektille taataan jatkorahoitus normaalin talousarviokäytännön
mukaisesti ottaen huomioon myös syrjäytyneet perheet ja moniongelmaiset.
Valtioneuvosto jakoi 4.2.1999 avustuksina Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 1 377,5
milj. mk yleishyödyllisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Lisäksi ohjattiin valtiokonttorille 535 milj. mk rintamaveteraanien, sotainvalidien ja eräiden muiden ryhmien kuntouttamiseen. Raha-automaattivaroja siirtyi myöhemmin käytettäväksi 81 milj. mk.
Raha-automaattituottojen osoittaminen valtion menoja säästäviin tarkoituksiin on perustunut
hallitusohjelmaan. Jo aloitettujen hankkeiden rahoitusta ei ole vaarannettu.
Vuoden 1997 joulukuussa myönnettiin raha-automaattiavustuksia 60 miljoonaa markkaa yli
70:een syrjäytymistä ehkäisevään hankkeeseen. Syrjäytymisen ehkäisystä on tullut sitä kaut-
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ta lyhyessä ajassa yksi Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan keskeisiä vakiintuneita toiminta-alueita, johon myönnetään vuosittain avustuksia normaalin jakomenettelyn kautta.
Aloite ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Erityisryhmien kuntoutus
HE 155/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 4.11.1997, että hallitus selvittää edelleen mahdollisuuksia parantaa ilman rintamaveteraanitunnuksia olevien, vuosien 1939 - 1945 sotiin liittyneissä
tehtävissä palvelleiden henkilöiden asemaa sekä kuntoutuksen riittävyyttä ja säännöllisyyttä.
Määräraha Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain
(1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen hyväksyttiin vuoden
1998 talousarvioon. Todistusta Sota-arkistosta on hakenut 16.12.1998 mennessä 5 129 henkilöä, joista hyväksyttyjä on 4 153 ja hylättyjä 780 hakemusta.
Valtiokonttorin käyttämä 2-vuotinen siirtomääräraha, joka osoitetaan Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta on noussut vuoden 1998 talousarvion 5 miljoonasta markasta vuoden 2001 12 miljoonaan markkaan. Vuonna 1998 kuntoutusmaksusitoumuksia myönnettiin 750, sittemmin määrää on pystytty lisäämään 1 600 maksusitoumukseen vuonna
2001. Kaikki halukkaat eivät pääse vuosittain kuntoutukseen, vaan hakemuksia siirtyy seuraavan vuoden jonoon. Vuonna 2001 jonotti 2 648 edellisen vuoden Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) mukaiseen kuntoutukseen oikeutettua henkilöä uusien noin tuhannen hakijan lisäksi. Talousarvioesityksessä
vuodelle 2002 määrärahaa on nostettu 2,4 milj. euroon (14,6 milj. mk).
Vuosien 1939 - 1945 sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden keski-ikä on n. 80 vuotta.
Mikäli heillä on vamman tai sairauden johdosta tarvetta hoitoon, ovat terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamat palvelut heidän käytettävissään. Kuntoutukseen oikeutettujen poistuma ja
resurssien lisääntyminen on mahdollistanut aiempaa useamman henkilön pääsyn kuntoutukseen. Tämän ryhmän oikeuksia ja sosiaaliturvaa pyritään kehittämään yhdessä muiden
ikääntyvien kansalaisten oikeuksien kanssa. Valtioneuvoston hyväksymään tavoite- ja toimintaohjelmaan sisältyvän Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen valtakunnallisten linjausten mukaan vanhustenhuollon kehittäminen kunnissa on lähtenyt hyvin
käyntiin.
Omaishoitajien aseman seuraaminen
HE 166/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 18.11.1997, että myös jatkossa seurataan omaishoitajien asemaa
sekä omaishoidon tuesta hoitajan ja kunnan välillä tehtäviä sopimuksia ja sopimusten
toteutumista. Erityisesti tämä koskee vapaan järjestämisen periaatteita.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 1999 sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tekemän selvityksen omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta
vuonna 1998. Stakesin ja ministeriön välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2002 on sovittu,
että omaishoitoa koskeva selvitys toistetaan pohjatyöksi omaishoidon lakiuudistukselle.
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Työeläkejärjestelmän vakuutusmaksujen suorittamiskäytäntöjen ja työsuhderekiste reiden kehittäminen
HE 202/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 25.11.1997, että vakuutusmaksujen suorittamiskäytännöt ja
henkilö- ja palkkatietojen toimittamismenettelyt ovat mahdollisimman yksinkertaisia
ja työnteettäjän kannalta helppoja ja että näistä käytännöistä tiedotetaan tehokkaasti.
Eduskunta edellytti, että hallitus omalta osaltaan kiinteästi arvioi uudistuksen toimivuutta sekä jatkaa eläkejärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi ja aukottomammaksi.
Ennen kysymyksessä olevaa eduskunnan lausumaa sosiaali- ja terveysministeriö oli jo
23.1.1996 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, kuinka työnantajan pakollisten
sosiaalivakuutusmaksujen keräämiseen liittyviä maksu- ja muita menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa. Työryhmä selvitti muun muassa mahdollisuuksia yhtenäistää palkkakäsitteitä,
yrittäjämääritelmää ja maksumenettelyä. Työryhmän työ päättyi 31.1.1997. Sen ehdotusten
pohjalta kotitalouksille ja yrittäjille suunnattua tiedottamista työnantajien vakuutusmaksuista ja niiden suorittamisesta on lisätty ja tehostettu. Lisäksi pientyönantajien vakuutusmaksujen suorittamismenettelyä on yksinkertaistettu vuoden 1998 alusta..
Työryhmän työtä jatkoi selvitysmies Asko Tanskanen, joka jätti selvitysmiesraporttinsa ehdotuksineen 16.10.1997. Raportin perusteella toteutettiin vuoden 2000 alusta vakuutusmaksuaikojen ja -ehtojen yhdenmukaistaminen. Oma-aloitteisen TEL-ennakkomaksumenettelyn
laajentamista koskemaan alle 10 työntekijän yrityksiä selvitetään sosiaali- ja terveysministeriössä.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat 7.11.2000 selvityshenkilön
selvittämään yritysten vero- ja maksujärjestelmien yksinkertaistamista.
Selvitys valmistui 26.7.2001 ja siinä ehdotettiin satunnaisten ja pientyönantajien maksu- ja
ilmoitusmenettelyjä helpotettavaksi internetiin liitettävällä maksupalvelujärjestelmällä. Lisäksi verohallintoon ehdotettiin perustettavaksi verotilijärjestelmä ja kotitalouksien työnantajavelvoitteisiin esitettiin eräitä kevennyksiä. Ehdotusten toteuttaminen on asianomaisissa
ministeriöissä parhaillaan arvioitavana.
Koulutuspäivärahajärjestelmän seuranta
HE 215/1997 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 13.12.1997, että työttömien omaehtoiseen opiskeluun tarkoitetun
tuen käyttöä, koulutuspaikkojen kysyntää ja tarjontaa seurataan sekä tarvittaessa ryhdytään pikaisiin toimenpiteisiin, jos järjestelmä ei toteudu tarkoitetussa laajuudessa
tai jos ilmenee muita epäkohtia.
Opetusministeriö on asettanut työttömien omaehtoisen opiskelun tuen (ns. koulutusvakuutuksen toinen vaihe) käynnistysvaihetta koskevan seuranta- ja koordinaatiotyöryhmän. Työryhmässä on opetus- ja työministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi toimeenpano-organisaatioiden ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen edustus. Työryhmä on tiedotuksen ja toimeenpanon ohjauksen lisäksi käsitellyt koulutuspäivärahajärjestelmän kehittämistarpeita. Tältä osin lainsäädäntöä on muutettu siten, että myös niin sanottu muuntokoulutus
oikeuttaa vuoden 1999 alusta koulutuspäivärahaan.
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Työryhmä tilasi Helsingin yliopistolta selvityksen koulutuspäivärahaa koskevan järjestelmän käynnistymisestä. Työryhmän kesäkuussa 1999 antamassa väliraportissa esiteltiin selvityksen keskeiset tulokset ja koulutuspäivärahajärjestelmässä esiin tulleita ongelmia, jotka
liittyivät muun muassa etuuden saamisedellytyksiin ja koulutuksen määrittelyyn.
Vuosille 2001-2002 solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaan työttömien omaehtoisen
koulutuksen tukemisesta annetussa laissa (1402/1997) tarkoitetun koulutuspäivärahan edellytyksiä on muutettu siten, että työhistorian laskentaan liittyvä 15 vuoden tarkasteluaika
poistettiin 1.8.2001 lukien. Sopimuksessa kiinnitetään myös huomiota ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjontaan.
Edelleen tulopoliittisessa sopimuksessa sovitun mukaisesti asetettu Työttömyysturva 2001
-työryhmä ehdotti sekä työvoimakoulutuksen koulutustukeen että työttömien koulutuspäivärahaan maksettavan erillistä lisää, jonka suuruus olisi keskimäärin 30 markkaa päivältä. Samalla nykyinen erorahan aikuiskoulutuslisä lakkautettaisiin. Hallitus on kannanotossaan sitoutunut valmistelemaan työttömyysturvalainsäädäntöä työryhmän esitysten pohjalta.
Asia ei enää anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Toimeentulotuki
HE 217/1997 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti, että lain käytännön soveltamista ja sen tavoitteiden toteutumista
on tiiviisti seurattava ja mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin on puututtava viivyttelemättä. Erityisesti seurannassa on huomioitava lapsiperheiden taloudellinen asema,
erikseen myös moni- ja monikkolapsisten perheiden asema, ja se, aiheuttaako asumismenojen omavastuuosuuden sisällyttäminen toimeentulotuen perusosaan häätöjen
lisääntymistä ja kohtuullisen asumistason alenemista. Edelleen eduskunta edellyttää,
että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lain 10 §:n toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta sekä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien toimenpiteiden käytäntöjen kehittymistä.
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksia on seurattu kahden eri seurantaselvityksen avulla.
Näistä toisen selvityksen on tehnyt Stakes. Stakesin seurantaselvityksen loppuraportti
Keskitalo - Heikkilä – Laaksonen: Toimeentulotuen muutokset; Vuoden 1998
perusturvamuutosten arviointitutkimuksen loppuraportti, on ilmestynyt sosiaali- ja
terveysministeriön sarjassa Julkaisuja (2000:16). Toinen seurantaselvitys on tehty Suomen
Kuntaliiton ja Turun yliopiston yhteistyönä ja se on julkaistu nimellä: Ukkola-Kettula Aino:
Lainsäädäntömuutosten vaikutukset toimeentulotukeen vuosina 1998-1999. Lisäksi
seurantatietoja on saatu Stakesin tuottamasta toimeentulotukitilastosta, sekä
oikeusministeriön ulosottotoimintaa koskevista tilastoista (häädöt). Sosiaali- ja
terveysministeriö on antanut edellä mainittuihin seurantaselvityksiin ja muuhun taustaaineistoon perustuvan selvityksen lakiuudistuksen vaikutuksista sosiaali- ja
terveysvaliokunnalle tammikuussa 2001.
Toimeentulotuesta annetun lain ja asetuksen muutokset tulevat voimaan 1.4.2001. Säädösmuutoksilla on tarkoitus kehittää toimeentulotukijärjestelmää siten, että se voisi toimia nykyistä tehokkaammin ja joustavammin taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
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Elämyskasvatus
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta

2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin kokonaisvaltaisen elämyskasvatuksen aikaansaamiseksi niin että siinä ovat mukana vanhemmat, neuvolat, varhaiskasvatus, koulut ja nuorisotyö. Tämä voidaan toteuttaa osana vakiintuneita toimintoja.
Tässä prosessissa käytettäisiin taiteilijoita apuna ja yhdessä heidän kanssaan luotaisiin
projektinomaisesti hyvin yksilöllisiäkin alue- ja koulukohtaisia luovia ratkaisuja.
Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetaan useita kehittämishankkeita sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseksi valtioneuvoston vahvistaman sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tavoite- ja toimintaohjelman 2000 - 2003 mukaisesti. Kehittäminen
kohdistuu myös lasten ja nuorten elinolojen kohentamiseen. Ohjelmassa on keskeisenä osana yhteistyön kehittäminen eri hallintokuntien kesken. Tämän kautta voidaan tukea eduskunnan edellyttämän kokonaisvaltaisen elämyskasvatuksen aikaansaamista.
Sosiaali- ja terveysministeriö on osallistunut opetusministeriön kansallisen luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategian laadintaan. Tärkeänä väylänä elämys- ja kulttuurikasvatuksen toteuttamisessa pyritään edistämään päivähoidon, koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyötä.
Työn ja arjen yhteensovittamismuotoja
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
3) Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvajärjestelyillä ja työeläkelakiin tehtävillä
muutoksilla tuetaan joustavampia työn ja arjen yhteensovittamismuotoja.
Työeläkelainsäädäntöä on viime vuosina pyritty kehittämään siten, että ihmiset voisivat olla
entistä pidempään työelämässä mukana ja että ennen vanhuuseläkeikää siirtyminen työelämästä eläkkeelle voisi tapahtua aiempaa joustavammin ja vähitellen työelämästä kokonaan
poisjäämisen sijasta. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi muun muassa osa-aikaeläkkeen alaikäraja alennettiin vuoden 1994 alusta 60 vuoden iästä 58 ikävuoteen ja määräaikaisesti 56
ikävuoteen ajaksi 1.7.1998 – 31.12.2002. Myös osa-aikaeläkkeen tasoa korotettiin jonkin
verran 1.7.1998 alkaen. Myös työikäisen väestön työkyvyn säilymiseen ja parantamiseen on
kiinnitetty entistä enemmän huomiota sekä sairausvakuutus- että kansaneläke- ja työeläkejärjestelmissä korostamalla työkyvyn ylläpitoa sekä tehostamalla kuntoutustoimenpiteitä ja
parantamalla kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Muun muassa määräaikainen työkyvyttömyyseläke muutettiin työhön paluuta edistäväksi kuntoutustueksi, johon aina liittyy kuntoutussuunnitelma. Samalla osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöä pyrittiin lisäämään ennakkopäätösmenettelyn kautta.
Ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä on tuettu myös 1.7.1998 alusta voimaan tulleella määräaikaislailla 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta
(455/1998). Laki säädettiin siihen tehtyine muutoksineen toistaiseksi voimassa olevaksi
laiksi vuoden 2000 alusta alkaen. Lain tarkoituksena on varmistaa, ettei ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän vastaanottama uusi tilapäinen työ heikennä sitä eläketurvaa, joka henkilöllä
oli odotettavissa aikaisemman ansiotoiminnan perusteella. Näin pyritään edistämään ikääntyneiden työttömien työllistymistä myös aikaisempaa pienempipalkkaisiin töihin työelämästä syrjäytymisen sijasta.
Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman mukaan työelämässä, työkykyä ylläpitävässä toiminnassa ja koulutuspolitiikassa sekä eläke- ja työttömyysturvajärjestelmässä toteutetaan muutoksia, jotka kannustavat työnantajia pitämään palveluksessaan ja ottamaan
palvelukseensa myös ikääntyvää henkilöstöä sekä edistävät ikääntyvien työssä ja työmark-
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kinoilla pysymistä. Vuoden 2000 alusta on tullut voimaan eläkelainsäädännön muutokset,
joilla on helpotettu pääsyä työttömyyseläkkeelle poistamalla eläkelaeista työttömyyseläkkeeseen liittynyt tulevan ajan vaatimus. Samalla työttömyyseläkkeen tasoa on pienennetty ja
työnantajien kustannusvastuuta työttömyyseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen välillä on
tarkistettu. Samanaikaisesti myös yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja nostettiin 58 vuodesta 60 vuoteen. Tällöin eläkelaitoksen on ennen työkyvyttömyyseläkeratkaisun tekemistä
varmistettava, että 58- ja 59-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden henkilöiden
mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.
Hallitusohjelmassa todetaan myös, että sosiaalivakuutuslainsäädännön kehittämistä jatketaan kiinteässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 12.11.2001 solmineet yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämistä koskevan periaatesopimuksen. Samana päivänä sosiaali- ja terveysministeriön asettama työttömyysturvatyöryhmä 2001, jossa oli mukana myös työmarkkinajärjestöjen edustus, sai ehdotuksensa
valmiiksi siitä, kuinka työttömyysturvaa tulisi kehittää työllistymistä tukevaan suuntaan.
Edellä mainitun periaatesopimuksen mukaan yksityisten alojen työeläkelakeja muutettaisiin
vuoden 2005 alusta lukien muun muassa siten, että vanhuuseläkkeelle siirtyminen voisi tapahtua joustavasti ikävälillä 62 – 68 vuotta. Iästä 63 vuotta alkaen myönnettäisiin vain vanhuuseläkkeitä ja osa-aikaeläkkeitä. Ennen vuotta 1947 syntyneiden oikeus osaaikaeläkkeeseen säilyisi edellä mainitun osa-aikaeläkkeitä koskevan määräaikaislain mukaisena. Vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneiden osa-aikaeläkeoikeuden alkaminen palautettaisiin 58 ikävuoteen vuoden 2003 alusta lukien. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä luovuttaisiin
vuoden 2003 alusta lukien asteittain siten, että vuoden 1943 jälkeen syntyneet eivät voisi
enää jäädä yksilölliselle varhaiseläkkeelle. Toisaalta 60 vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyden arvioinnissa painotettaisiin työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta silloin, kun työura
on pitkä ja työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus ikääntymiseen liittyviin tekijöihin
yhdistyneenä tekee työn jatkamisen kohtuuttomaksi. Työttömyyseläkeoikeus korvattaisiin
säätämällä oikeus työttömyysturvan lisäpäivärahaan niille henkilöille, joiden työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeus alkaa 1.1.2007 jälkeen. Toteutuessaan edellä mainittu periaatesopimuksen kohta merkitsisi yhdessä työttömyysturvatyöryhmä 2001:n ehdotusten kanssa
muun muassa, ettei työttömyyseläkettä jatkossa enää myönnettäisi vuoden 1949 jälkeen syntyneille. Työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeus jatkuisi 65-vuoden iän täyttymiseen saakka.
Edellytyksenä lisäpäivärahaoikeuden syntymiselle olisi 59 vuoden ikä ja viiden vuoden työhistoria viimeisen viidentoista vuoden ajalta laskettuna työttömyyspäivärahaoikeuden 500
päivän enimmäiskeston täyttymisestä taaksepäin.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
4) Eduskunta edellyttää, että hallitus työajan lyhentämis- tai pidentämispäätöksiin
ajautumisen sijasta valmistelee tulevaisuuden työaikoja koskevat raamit, jotka turvaavat kilpailukyvyn, työntekijän arjen tarpeet ja sosiaaliturvan.
Lapsiperheiden arjen keventäminen ja perhepoliittisten vapaiden nykyistä tasa-arvoisempaa
käyttöä ohjaavan järjestelmän aikaansaaminen niin pienten lasten vanhempien kuin työnantajienkin kannalta tarkasteltuna edellyttää muutoksia perhevapaiden käyttömahdollisuuksiin
ja tasaisempaa käyttöä ohjaavien käytäntöjen voimistamista. Niin lasten kuin heidän vanhempiensakin etu vaatii työn ja perhe-elämän nykyistä parempaa yhteensovittamista.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista selvittänyt
työryhmä (Peva II) on jättänyt loppuraporttinsa ministeriölle marraskuun lopussa 2001.
Työryhmä on tehnyt useita ehdotuksia nykyisten perhevapaiden kehittämiseksi. Työryhmä
ehdottaa muun muassa isyysvapaan pidentämistä siten, että kaikilla isillä olisi käytettävis-
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sään 25 arkipäivän pituinen isyysvapaa. Pidennys koskisi myös adoptio- ja monikkoperheiden isiä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että monikkoperheet voisivat käyttää perheen omien
tarpeiden mukaisesti aikaisempaa joustavammin nykyisiä perhevapaitaan.
Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa eduskunnalle perhevapaiden kehittämistä koskevan hallituksen esityksen vuoden 2002 talousarvioesityksen yhteydessä.
Maksurasituksen kohdentuminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
6) Eduskunta edellyttää, että työantajan kustannuksista on karsittava ikääntyneiden
ihmisten palkkaamisesta aiheutuvat muun muassa eläkevastuisiin liittyvät riskit ja
vastaavasti on jaettava tasaisemmin perheenperustamisiässä olevien lapsenhuoltovelvoitteita koskevia kustannuksia.
Työmarkkinaosapuolten neuvotteluryhmässä päästiin marraskuussa 2001 sopimukseen yksityisalojen työeläkejärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista. Samanaikaisesti sovittiin periaatetasolla työttömyysturvajärjestelmän kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa Työttömyysturva 2001 –työryhmässä (STM 2001:25). Näiden ryhmien esitysten
selvittely ja jatkovalmistelu jatkuu edelleen vuoden 2002 aikana.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista selvittänyt työryhmä (STM 2001:28) esitti lomakustannuskorvausmenettelyn hakemusmenettelyn yksinkertaistamista. Työryhmä ei tehnyt
esitystä tilapäisestä hoitovapaasta aiheutuvien kustannusten keventämisestä, mutta esitti
käynnistettäväksi selvityksen siitä, miten tilapäinen hoitovapaa aiheuttaa kustannuksia eri
aloilla. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Kannustava perusturva
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
9) Eduskunta edellyttää, että turvajärjestelmiä ja verotusta yksinkertaistetaan ja yhteensovitetaan tavoitteena kannustava yhtenäinen perusturva.
Hallitusohjelman mukaan verotusta ja sosiaalietuuksia uudistetaan työllisyyttä parantavaan
ja omatoimisuutta kannustavaan suuntaan. Hallitus varautuu vaalikauden aikana 10 –11 miljardin markan suuruisiin tulovero- ja sosiaalivakuutusmaksuperusteiden kevennyksiin.
Verotuksen kevennykset kohdistetaan hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotukseen ja
sosiaalivakuutusmaksujen alentamiseen. Ansiotulojen verotuksen kevennykset toteutetaan
siten, että veroasteen muutos on eri tuloluokissa samantasoinen ja kokonaisratkaisu
kuitenkin erityisesti pienituloisia työntekoon kannustava. Tämä toteutetaan tarkistamalla
vuosittain sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä että tuloveroasteikkoa.
Sosiaaliturvaetuuksien, verotuksen ja palvelumaksujen uudistamista jatketaan
hallitusohjelman mukaan siten, että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti
kannattavaa.
Verotuksen osalta kunnallisverotuksessa tehtävän ansiotulovähennyksen määrää on korotettu vuosilta 2000, 2001 ja 2002 tehtävässä verotuksessa. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
tuli voimaan 1.9.2001. Lain mukaan kunnat ja työvoimaviranomaiset olisivat velvollisia yhdessä pitkään työttömänä olleen henkilön kanssa laatimaan tälle aktivointisuunnitelman, joka voisi sisältää kuntouttavaa työtoimintaa.
Hallituksen keväällä sopiman köyhyyspaketin osana pienituloisten ryhmien sairauspäivärahaetuuksia sekä kuntoutusrahaa parannetaan 1. huhtikuuta 2002 lähtien.
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Uudistukset kohentavat työllistyvien työttömien, opiskelijoiden, kuntoutujien, pienituloisten
ja tulottomien sairausaikaista toimeentuloturvaa laajentamalla turvan kattavuutta. Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan suoja-aikaa pidennetään yhdestä kuukaudesta neljään työllistyvien työttömien ja opiskelijoiden kohdalla. Opiskelijoiden sairauspäivärahaa korotetaan
opintotukea vastaavalle tasolle.
Tarveharkintainen sairauspäiväraha ja tarveharkintainen kuntoutusraha korvataan 10,09 euron (60 markan) suuruisella päivärahan vähimmäismäärällä, johon vakuutetulla on oikeus
työkyvyttömyyden kestettyä 55 päivää. Oikeus päivärahan vähimmäismäärään ei siten enää
ole riippuvainen perheen taloudellisesta asemasta.
Työttömyyspäivärahan tasoa korotetaan vuonna 2002. Peruspäiväraha nousee 8,27 markalla
(1,39 eurolla) vuoden 2001 tasoon verrattuna eli 127 markasta 135,27 markkaan (22,75 euroon) päivältä.
Päivärahan korotus koostuu maaliskuun 2002 alusta voimaan tulevasta viiden markan suuruisesta peruskorotuksesta sekä vuoden alussa tehtävästä indeksikorotuksesta. Vastaava korotus tulee myös työmarkkinatukeen. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ansio-osaa
nostetaan samoin 42 prosentista 45 prosenttiin päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.
Korotus nostaa myös muita etuuksia. Näitä ovat työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain mukainen koulutustuki, työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun
lain mukainen koulutuspäiväraha sekä vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain mukainen
vuorottelukorvaus.
Pienhiukkaset ja Suomi
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
14) Eduskunta edellyttää, että selvitetään pienhiukkasten pitoisuutta Suomessa, niiden
haittavaikutuksia verrattuna hiekkapölyyn ja pienhiukkaslähteitä sekä ryhdytään toimenpiteisiin pienhiukkasten vähentämiseksi.
Yhdyskuntailmassa leijuvat pienhiukkaset jaetaan kokonsa perusteella < 2,5 um ja < 10 um
luokkiin. Lisäksi pienhiukkaset erotellaan päästölähteiden perusteella: 1) keväällä leijuva
pienhiukkasia sisältävä pöly sisältää hiekoitushiekasta peräisin olevia mineraalihiukkasia,
jotka eivät kulkeudu syvälle ihmiskeuhkoihin samoin kuin polttamisesta syntyvät pienhiukkaset, erityisesti nokihiukkaset. Suomessa on tutkittu pienhiukkasia vasta 1990-luvulta lähtien. Erityisesti Yhdysvalloissa julkaistut epidemiologiset tutkimukset ovat olleet Suomessakin aloitetun tutkimusaktiviteetin sysäyksenä. Suomessa on tutkittu 1990-luvun loppupuolella monipuolisesti analyyttishygieenisesti pienhiukkasten laatua ja määrää sekä käynnistetty joukko terveysvaikutustutkimuksia. Kirjallisuudessa on esitetty yhtenevästikin, että pienhiukkaset aiheuttavat ylikuolleisuutta ja Suomen Ympäristöterveystoimikunta on arvioinut
200-400 ennenaikaisen kuoleman johtuvat niistä. Lopullisessa syyseuraussuhteen päättelyssä on kuitenkin edelleen myrkkyopillisia ongelmia. Kansanaltistuksen kannalta tärkein
pienhiukkasten altistumisen lähde on liikenne, joskin talokohtaisen puunpolton yleistyessä
pienhiukkaset ovat eräillä pientalo taajama-alueilla muodostumassa ongelmaksi. Pienhiukkasaltistuksen rajoittaminen on vaikeaa. Pitkällä tähtäyksellä autokannan uusiutuessa ja uusien polttoteknologioiden kehittyessä ongelmaan on luvassa helpotus. Varsinaisiin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin ei toistaiseksi ole ryhdytty, vaan Suomi on useimpien muiden EUmaiden ohella tyytynyt odottamaan mahdollisesti valmisteltavaa pienhiukkasdirektiiviä.
Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi vuonna 2001 kansanterveyslaitokselta erityisesti liikenteen päästämien pienhiukkasten terveysvaikutuksia käsittelevän kirjallisuusselvityksen. Raportin on määrä valmistua 2002 kesään mennessä. Kansanterveyslaitos jatkaa tutkimustyötä,
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missä selvitetään pienhiukkasten kokojakaumaa ja pitoisuuksia Suomessa sekä niiden terveysvaikutuksia.
Työelämän uudistaminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
20) Eduskunta edellyttää, että työelämää uudistavia toimenpiteitä jatketaan syventäen
hallituksen selonteossa määriteltyjä oppivan organisaation periaatteita. Erityisen merkittäväksi nostetaan työntekijöiden ammatillisen kehittymisen jatkuva turvaaminen
sekä sen olennaisena perustana työssä jaksaminen ja työprosessien yhteisöllinen kehittäminen.
Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman 8.1. kohdan mukaan hallitus esittää
toimenpiteitä työelämässä jaksamiseen ja työuran jatkamisen tukemiseen.
Valtioneuvosto hyväksyi 11.10.2002 valtakunnallisen työtapaturmaohjelman 2002-2005,
jolla pyritään saamaan suomalaisten työpaikkojen työturvallisuuskulttuuri ja työturvallisuuden taso maailman kärjen tasolle. Ohjelman käytännön toimenpiteet käynnistyivät suunnitellusti. Eri toimijoiden verkottumien ja toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen on keskeinen ohjelman toteutuksen periaate.
Valtioneuvoston hyväksymä kansallinen ikäohjelma 1998-2001 on päättymässä vuoden
2002 alussa. Ikäohjelman eri osiot toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Ohjelman tuottamaa
tietoa ja kokemuksia hyödynnetään jatkossakin viranomaisten ja muiden tahojen toiminnan
osana. Ohjelmaan kuulunut monimuotoinen tiedottaminen ja koulutus ovat vaikuttaneet yhdessä parantuneen työllisyyskehityksen kanssa yli 45-vuotiaiden aseman paranemiseen työmarkkinoilla.
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2000-2003 on edennyt hyvin eri ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja muiden tahojen yhteistyönä. Alun tiedottamisvaiheen
jälkeen on painotettu työpaikkakohtaisten kehittämishankkeiden ja kohdennettujen tutkimushankkeiden valintaa, tehokasta ja oppivan organisaation periaatteiden mukaista toteutusta ja hankkeissa syntyvän tiedon hyödyntämistä mm. hyvien käytäntöjen levittämisessä.
Työturvallisuuslain uudistamista selvittäneen kolmikantaisen työturvallisuuslakityöryhmän
ehdotuksessa painotetaan entistä järjestelmällisempää työolojen kehittämistä sekä mm. henkisen ja fyysisen kuormituksen, väkivallan uhan ja häirinnän vaarojen poistamista ja vähentämistä.
Työterveyshuoltolaki hyväksyttiin, ja tuli voimaan 1.1.2002. Uudistus vahvistaa työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä työpaikkojen toiminnan kehittämisessä.
Sukupuolinäkökulma tietoyhteiskunnan kehittämistoimenpiteissä
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
23) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tietoyhteiskunnan kehittämistoimenpiteissä huomioon sukupuolinäkökulman, kehittää onnistuneisuuden arviointiin tarvittavia
menetelmiä sekä tukee erityisesti naisten ja tyttöjen osallistumista teknologian ja sen
sovellusten kehittämiseen ja käyttöön.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on toteutettu ja toteutetaan erilaisia sosiaalija terveydenhuollon tietoteknologian kehittämishankkeita. Sosiaali- ja terveydenhuolto on
monin osin naisvaltainen ala. Hankkeiden kehittämisessä on mukana naisia osallistumassa
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teknologian ja sen sovellusten kehittämiseen ja käyttöön. Sukupuolinäkökulman huomioon
ottaminen edellyttää, että tietoteknologian hyödyntämistaitoihin kiinnitetään huomiota kaikilla koulutuksen tasoilla.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Tupakkapolitiikan tehostaminen
HE 82/1998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.2.1999 hallituksen huolehtivan siitä, että irtotupakan vero nostetaan samalle tasolle muun tupakkaveron kanssa.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
annetun lain vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla väestön tupakointia voidaan edelleen vähentää.
Eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että tupakkaveron vuosittaisesta tuotosta WHO:n suosituksen mukaisesti 1,0 prosenttia käytetään tupakoinnin aloittamista
estävään terveyskasvatukseen etenkin nuorilla.
Eduskunta edellytti, että hallitus ottaa lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisen tupakoinnin vähentämispolitiikkansa painopistealueeksi ja tekee kansanterveyskertomuksessa selkoa eduskunnalle käytetyistä keinoista ja niiden tuloksellisuudesta.
Irtotupakan verotusta muutettiin tupakkaverosta annetun lain muutoksella 1226/1999 niin,
että irtotupakan verokertymän arvioidaan nousevan 24 miljoonalla markalla. Muutos on askel eduskunnan edellyttämään suuntaan ja edellyttää jatkossa lisää asteittaisia valmisteveron
korotuksia, jotta eduskunnan tahto voidaan toteuttaa ilman laittoman tupakkatuotteiden kaupan lisääntymistä.
Tupakkalain mukaan 0,45 % tupakkaveron tuotosta tulee käyttää tupakoinnin ehkäisytyöhön, terveyskasvatukseen ja näitä tukevaan tutkimukseen ja seurantaan. Määrärahaa on korotettu käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen sallimissa rajoissa niin, että vuodesta 1998 alkaen jo 0,75 % tupakkavalmisteveron arvioidusta tuotosta on valtion talousarviossa osoitettu tupakoinnin vähentämiseen ja terveyskasvatukseen.
Kertomusvuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakkayhdyshenkilöverkosto on valmistellut toimenpidesuositukset "Suomalainen strategia lasten ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi vuosina 2000-2003" ja järjestänyt asiaa käsittelevän valtakunnallisen kokouksen. Lasten ja nuorten tupakointia vähentävä toiminta oli
painoalueena valmisteltaessa terveydenedistämisen määrärahojen käyttösuunnitelmaa vuodelle 2000. Tupakkalain 1.3.2000 voimaan tulevien muutosten toimeenpanoa valmisteltiin
muun muassa antamalla sosiaali- ja terveysministeriön määräys alaikäistä koskevan myyntikiellon omavalvonnasta ja järjestämällä valvontaviranomaisten koulutusta.
Kertomusvuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valmistelluista ehdotuksista toimenpidesuosituksiksi lasten ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi on koottu ehdotetuilta toimijatahoilta lausunnot. Niiden perusteella toimenpidesuosituksia on vielä tarkistettu ja ehdotus on viimeistelty julkaisukuntoon. Tupakkalain
ajankohtaisten muutosten täytäntöönpanon takia lapsia ja nuoria koskevien toimenpideehdotusten laajamittainen toimeenpano on siirretty vuoteen 2001.
Suomen aloitteesta käsiteltävänä olevaan Euroopan Yhteisön tupakkaverodirektiivin muutosehdotukseen on sisällytetty periaate irtotupakan ja savukkeiden verokantojen erojen ka-
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ventamisesta. Muutosehdotuksessa määritellään myös irtotupakalle minimivero, jolla voi
odottaa olevan myönteinen vaikutus laittoman tupakkatuotteiden kaupan vähenemiseen.
Ministeriö on valmistellut "Suomalainen Strategia lasten ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi vuosina 2000-2003" toimenpidesuosituksista tiivistetyn suosituksen, jossa on otettu huomioon strategian tähänastinen toimeenpano ja kehitys. Tupakkatuotteiden myyntikiellon omavalvonnasta on valmisteltu opas, järjestetty koulutusta ja tehty
selvitys omavalvonnan toimeenpanosta. Peruskoulujen tupakointikieltojen toimeenpanosta
on valmisteltu opas.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Sairaaloiden peruskorjaustarpeen kartoitus
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
22) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
luvun 33.32 kohdalla, että sosiaali- ja terveysministeriö kartoittaa sairaaloiden kunnon
ja peruskorjaustarpeen.
Sosiaali- ja terveysministeriö on vuoden 1999 aikana selvittänyt sairaaloiden peruskorjaustarvetta sairaanhoitopiireille ja suurille terveyskeskussairaaloille sekä lääninhallituksille
osoittamillaan kyselyillä. Saatujen vastausten perusteella ministeriössä on laadittu arvio sairaaloiden lähivuosien peruskorjaustarpeen kehittymisestä ja kustannuksista.
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 31.5.2000 eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle
edellä mainitun selvityksen sekä muistion sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeista vuosina 2000-2004.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 22.11.1999 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
(733/1992) 4 luvun mukaisten perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmän uudistamista.
Työryhmä on työssään ottanut huomioon muun muassa edellä mainitun selvityksen.
Työryhmä on tehnyt hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa vuoden 2001 lopulla. Työryhmä on ehdottanut, että merkittävä osa nykyisin rakentamiseen suunnatuista
määrärahoista jatkossa suunnataan kuntien ja kuntayhtymien toiminnallisten kehittämishankkeiden tukemiseen. Perustamishankkeisiin voitaisiin suunnata valtion tukea, kun kunnan taloudellinen asema on niin heikko, ettei hanketta ilman valtion osallistumista olisi
mahdollista toteuttaa. Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle tammikuun 2002 ajaksi. Eduskunnalle hallituksen esitys on tarkoitus antaa maaliskuussa 2002.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Raha-automaattiyhdistyksen avust uksia koskevan määrärahan palauttaminen a rviomäärärahaksi
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
23) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
momentin 33.92.50 kohdalla, että momentin määräraha muutetaan takaisin arviomäärärahaksi.
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Vuoden 2000 valtion talousarviossa on momentin 33.92.50 määräraha muutettu arviomäärärahaksi.
Aloite ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.
Perustamiskustannusten valtionosuuden palauttamismenettely
HE 151/1998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 24.11.1998 hallituksen selvittävän sosiaali- ja terveydenhuollon
rakennemuutoksen edellyttämän joustavuuden lisäämisen perustamiskustannusten
valtionosuuden palauttamismenettelyssä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 22.11.1999 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
(733/92) 4 luvun mukaisten perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmän uudistamista.
Työryhmä on tehnyt hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa vuoden 2001 lopulla. Työryhmä on ehdottanut, että merkittävä osa nykyisin rakentamiseen suunnatuista
määrärahoista jatkossa suunnataan kuntien ja kuntayhtymien toiminnallisten kehittämishankkeiden tukemiseen. Perustamishankkeisiin voitaisiin suunnata valtion tukea, kun kunnan taloudellinen asema on niin heikko, ettei hanketta ilman valtion osallistumista olisi
mahdollista toteuttaa.
Perustamiskustannusten valtionosuuden palautusmenettelyn osalta työryhmä on esittänyt, että valtionosuutta ei voitaisi periä takaisin sellaisella perusteella, joka on syntynyt myöhemmin kuin 15 vuoden kuluttua hankkeen valtionosuusselvityksen antamisesta. Nykyisin määräaika on 30 vuotta. Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi lähetetään lausuntokierrokselle tammikuun 2002 ajaksi. Eduskunnalle hallituksen esitys on tarkoitus antaa maaliskuussa 2002.
Lastensuojelun kustannusten tasaus
LA 142/1998 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.1999 hallituksen seuraavan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän toimivuutta ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin järjestelmän kehittämiseksi. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota järjestelmään sisältyvään
kuntien omavastuuosuuden asettamiseen sellaiselle tasolle, että lastensuojelun tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin.
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tuli voimaan 1.3.1999. Toimeenpanosta sosiaali- ja terveysministeriö on huolehtinut yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.
Ennen lain voimaantuloa sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kuntien lastensuojelusta vastaaville toimielimille ja erityishuoltopiireille asiasta kuntatiedotteen. Kuntaliitto on lähettänyt asiasta kunnanhallituksille ja erityishuoltopiireille yleiskirjeen sekä käsitellyt asiaan liittyviä kysymyksiä Perusturva-tiedotteessa useita kertoja vuosina 1998 - 1999. Kuntaliitto ja
sosiaali- ja terveysministeriö ovat myös järjestäneet asiasta työkokouksia ja koulutusta erityishuoltopiirien ja kuntien työntekijöille.
Tasausjärjestelmän toimivuutta, sillä saavutettuja hyötyjä ja siihen liittyviä ongelmia on selvitetty sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyssä seurantatutkimuksessa, jonka keskeiset tulokset ja johtopäätökset niistä tullaan sisällyttämään eduskunnalle helmikuussa 2002 annettavaan selontekoon lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
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Lasten ja nuorten hyvinvointi
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
14) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 33.32 kohdalla, että hallitus antaa viimeistään vuonna 2001 eduskunnalle selonteon yhteiskunnassa ja arvomaailmassa tapahtuvista lasten ja nuorten hyvinvointia
uhkaavista muutoksista, lastensuojelun tasausrahaston toimivuudesta, valtionavusta
kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin sekä esittää toimenpiteet kotien hoivatyön, vanhemmuuden ja lähiyhteisöjen kasvatusvastuun tukemisesta.
Hallitus antaa eduskunnalle selonteon lasten ja nuorten hyvinvoinnista vuoden 2002 valtiopäivien alussa.
Veteraanien hammashuolto
HE 62/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 26.10.1999 hallituksen selvittävän mahdollisuudet korvata veteraaneille terveyskeskuksissa annetusta hammashuollosta aiheutuneet kustannukset
samoin perustein kuin muistakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista aiheutuneita kustannuksia korvataan.
Valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon mukaisesti valtio maksaa kunnille vuosittain
sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallista asukaspohjaista valtionosuutta sekä mahdollistaa
lainsäädännöllä kunnille mahdollisuuden periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Vuoden 2000 alusta voimaan astuneen asetuksen (1309/1999) 9 §:n mukaan eräisiin
Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleilta ei saa periä maksua hampaiden tarkastamisesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Lisäksi voidaan todeta, että hammashoidon saatavuutta ja rahoitusta on parannettu kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja sairausvakuutuslain (364/1963) 5 b §:n muutoksilla siten, että koko väestö tulee olemaan 1.12.2002 lukien julkisesti tuetun hammashoidon piirissä.
Kansanterveyslain perusteella kunnan tulee järjestää asukkaittensa hammashoito iästä riippumatta ja sairausvakuutusperusteella oikeus hammashoidon sairausvakuutuskorvauksiin on
samoin iästä riippumaton. Näiden uudistusten myötä myös veteraanit ovat julkisesti tuetun
hammashoidon piirissä.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Sotilasvammalaissa säädetyn työkyvyttömyysprosentin alentaminen
HE 67/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 26.10.1999 hallituksen selvittävän mahdollisuudet alentaa sotilasvammalaissa säädettyä työkyvyttömyysprosenttia, jonka perusteella sotainvalideille
järjestetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 27.5.1999 Sotainvalidien laitosten tulevaa käyttöä selvittävän työryhmän, jonka tuli tehdä ehdotukset sotainvalidien laitosten tulevan toiminnan
suuntaamisessa noudatettavista periaatelinjauksista. Työryhmän asiaa koskeva muistio valmistui 7.12.2000. Työryhmä esitti muun muassa laitoshoito-oikeuden laajentamista juuri
lievävammaisiin eli 10 –25 %:n sotainvalideihin ja mahdollisesti myös muihin veteraaneihin, puolisoihin ja leskiin. Työryhmä kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että varsinkin vuo-
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sina 2005 - 2010 alkaa sairas- ja veljeskodeissa ajanjakso, jolloin veteraanit alkavat jäädä
vähemmistöksi asiakaskunnassa. Tässä yhteydessä on tarkoitus arvioida työryhmän esitysten toimeenpanomahdollisuuksia ja työkyvyttömyysprosentin alentamista uudelleen.
Sotainvalidien laitosten tulevaa käyttöä selvittävä työryhmä, jonka määräaika päättyi
30.9.2000, on käsitellyt loppuraportissaan välivaiheen vaihtoehtona laitoshoito-oikeuden
laajentamista lievävammaisiin sotainvalideihin ja tulevaisuudessa mahdollisesti veteraaneihin, puolisoihin ja leskiin. Jatkotoimenpiteet käynnistetään sosiaali- ja terveysministeriössä
loppuraportin tultua painosta.
Lievävammaisten sotainvalidien oikeuksia pyritään lisäksi kehittämään yhdessä muiden
kansalaisten ja ikäihmisten oikeuksien kanssa. Tähän liittyen sosiaali- ja terveyspolitiikan
strategiassa vuodelle 2010 on korostettu kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämistä. Valtioneuvoston hyväksymässä terveys 2015 - ohjelmassa on kiinnitetty puolestaan
huomiota ikääntyneiden terveyskysymyksiin. Ministeriön Ikäihmisten hoitoa ja palveluja
koskeva laatusuositus antaa lisäksi valtakunnalliset suuntaviivat vanhustenhuollon kehittämiseksi. Suositus valmistui toukokuussa 2001.
Terveydenhuollon maksukatto
HE 77/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 8.12.1999 hallituksen seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon
maksuja ja maksukattoa koskevan järjestelmän toteutumista etuineen ja haittoineen,
niiden sosiaali- ja terveyspoliittisia vaikutuksia sekä ryhtyvän tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin. Huomiota on myös kiinnitettävä palvelujärjestelmän rahoituksen
kokonaisuuteen. Hallituksen tulee antaa kokemuksesta ja kehittämistarpeista selvitys
viimeistään vuoden 2001 keväällä.
Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti vuonna 2000 yhdessä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kanssa selvityksen maksukattojärjestelmän toimivuudesta. Lisäksi alkuvuodesta 2001 käynnistettiin selvitys maksujen ja erityisesti toteutettujen maksukorotusten sekä
käyttöön otetun maksukaton vaikutuksia niin palvelujen käyttöön kuin myös palvelujen
käyttäjien ja kuntien taloudelliseen asemaan. Näiden perusteella oli tarkoitus laatia eduskunnalle keväällä 2001 annettava selvitys.
Koska maksukaton toimivuudesta ja kustannusvaikutuksista ei kuitenkaan saatu vielä kevään 2001 aikana luotettavaa tietoa, on selvityksen antamista eduskunnalle jouduttu lykkäämään. Kattava tieto esimerkiksi kunnallisen terveydenhuollon maksukertymien muutoksista vuonna 2000 saadaan vasta sen jälkeen kun kuntien ja kuntayhtymien taloustilastot kyseiseltä vuodelta ovat valmistuneet. Näiden valmistumisen jälkeen on tarkoitus antaa selvitys maksukatosta eduskunnalle.
Lisäksi voidaan todeta, että maksukattojärjestelmää muutettiin 1.1.2001 voimaan tulleella
lailla siten, että maksukaton seuranta-ajaksi tuli kalenterivuosi. Samalla säädettiin liikaa
suoritettujen maksujen takaisinperinnästä.
Pienyrittäjien sosiaaliturva
HE 80/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 19.10.1999, että hallitus selvittää vuoden 2000 loppuun mennessä
yrittäjien sosiaaliturvaan ja sen rahoitukseen liittyvät ongelmat ottaen huomioon yritystoiminnan edellytykset ja ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin.
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Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 8.6.2000 yrittäjien eläkelain mukaista eläketurvaa ja
YEL-työtulon käyttöä sairausvakuutuksessa selvittävän työryhmän sekä maatalousyrittäjien
eläkelain soveltamisalaa ja MYEL-työtulon käyttöä sairausvakuutuksessa selvittävän työryhmän. Työryhmien tehtävänä on muun muassa selvittää eläkkeen perusteena olevan työtulon alhaisuuteen vaikuttavat tekijät ja vakuutusmaksuihin tehtävät tarkistukset sekä tehdä
ehdotus YEL/MYEL-työtulon käyttämisestä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan määrittelyn perusteena. Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut työryhmien määräaikaa
30.4.2001 saakka. Valtioneuvosto on 21.12.2000 tehnyt maatalousratkaisun yhteydessä periaatepäätöksen siitä, että hallitus antaisi mahdollisimman pikaisesti eduskunnalle esityksen
sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteeksi otetaan maatalousyrittäjillä maatalouden ansiotulon sijasta maatalousyrittäjien eläkelain mukainen työtulo ottaen huomioon MYEL-työryhmän esitykset.
Hallitus antoi 27.4.2001 eduskunnalle asiaa koskevan hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta ja kyseinen laki vahvistettiin 14.6.2001.
Edellä mainittujen työryhmien ehdotusten perusteella hallitus antoi myös 28.9.2001 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta. Tämän esityksen pääasiallisena tarkoituksena oli
saattaa maatalous- ja muut yrittäjät entistä kattavammin lakisääteisen eläketurvan piiriin
luopumalla vakuuttamisvelvollisuuden vapauttamista koskevista säännöksistä. Yrittäjä ei
olisi kuitenkaan jatkossakaan MYEL- eikä YEL-vakuuttamisvelvollinen, jos hänen eläketurvansa on sen määräinen, ettei hänelle karttuisi enää yrittäjätoiminnan perusteella eläkettä
eläkkeiden yhteensovitussäännösten vuoksi. Tähän esitykseen sisältyneet lait vahvistettiin
13.12.2001 ja ne tulivat voimaan 1.1.2002.
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on 22.11.2001 asettanut YEL-työtulon joustavuuden
lisäämistä selvittävän työryhmän toimikaudeksi 1.1.2002 – 31.12.2002. Tavoitteena on, että
työryhmä selvittäisi, kuinka YEL-työtuloa voitaisiin joustavoittaa siten, että YELjärjestelmä takaisi nykyistä paremmin YEL-yrittäjille heidän tarvettaan ja maksukykyään
vastaavan lakisääteisen eläketurvan. Työryhmän tulee tehtävässään selvittää mahdolliset
eläkelainsäädännölliset muutostarpeet YEL-työtulon joustavuuden lisäämiseksi ottaen huomioon muutosten vaikutukset myös muuhun sosiaaliturvaan ja kustannuksiin. Asia ei anna
tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Työttömyyseläke
HE 93/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.1999, että hallitus selvittää pikaisesti pitkästä irtisanomisajasta ja työttömyyseläkkeen viiden vuoden työssäolovaatimuksesta viimeisen 15
vuoden aikana aiheutuvat väliinputoajaongelmat ja ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.
Eduskunnan lausuman johdosta sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Eläketurvakeskukselta
selvityksen ja lausunnon asiasta, joka saapui ministeriöön vuoden 2000 toukokuussa. Eläketurvakeskuksen lausunnossa todetaan muun muassa, että työttömyyseläkkeen työssäoloehdon tarkoituksena on ollut rajata työttömyyseläkeoikeus vain aktiivisesti työmarkkinoilla olleisiin, minkä edellytyksen niin sanottu 5/15-vuoden sääntö normaalitilanteissa toteuttaa
varsin lievänä. Pitkään jatkuneen suurtyöttömyyden oloissa sen sijaan on saattanut syntyä tilanteita, joissa ehto on osoittautunut vaikeaksi täyttää, vaikka työtä on aktiivisesti etsitty.
Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on selvittää asiaa edelleen ottaen huomioon
myös tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä työttömyysturvaan tehtäväksi sovitut
muutokset.
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Hallitusohjelmassa todetaan muun muassa, että sosiaalivakuutuksen kehittämistä jatketaan
kiinteässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt
ovat 12.11.2001 solmineet yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämistä koskevan periaatesopimuksen. Työttömyyseläkkeistä tässä sopimuksessa todetaan muun muassa: ”Niiden
henkilöiden osalta, joiden lisäpäivärahaoikeus alkaa 1.1.2007 jälkeen, työttömyyseläkemahdollisuus korvataan säätämällä oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin.” Periaatesopimukseen
liittyvistä neuvotteluista saadun tiedon mukaan tarkoituksena on, että selvitetään, minkälaisia siirtymäsäädöksiä tarvitaan, ettei työttömyyseläkkeelle pääsyn ehtona oleva 5/15-vuoden
sääntö aiheuta kohtuuttomia väliinputoamisia.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työttömyysturvatyöryhmä 2001, jossa oli mukana
myös työmarkkinajärjestöjen edustus ja jonka tehtävänä oli selvittää tarpeet ja mahdollisuudet kehittää työttömyysturvaa työllistymistä tukevaan suuntaan, sai niin ikään ehdotuksensa
valmiiksi 12.11.2001 (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työryhmämuistioita 2001:25). Myös
tämän työryhmän työssä käsiteltiin 5/15-vuoden sääntöä. Toteutuessaan edellä mainittu periaatesopimuksen kohta merkitsisi yhdessä työttömyysturvatyöryhmä 2001:n tekemien ehdotusten kanssa muun muassa, ettei työttömyyseläkettä jatkossa enää myönnettäisi vuoden
1949 jälkeen syntyneille. Tämä korvattaisiin työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeudella, joka
jatkuisi 65 vuoden iän täyttymiseen saakka. Edellytyksenä lisäpäivärahaoikeuden syntymiselle olisi 59 vuoden ikä ja viiden vuoden työhistoria viimeisen viidentoista vuoden ajalta
laskettuna työttömyyspäivärahaoikeuden 500 päivän enimmäiskeston täyttymisestä taaksepäin. Henkilöllä, jolla on oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ja jolla on työhistoriaa
vähintään 20 vuotta, päivärahan tasoa korotettaisiin siten, että ansio-osan yliteprosentti olisi
32,5. Työttömyyskassan jäsenyysehto sidottaisiin työhistoriaedellytykseen erikseen sovitulla
tavalla.
Edellä mainitun periaatesopimuksen ja työryhmän ehdotusten pohjalta hallitus valmistelee
tarvittavat lainmuutosehdotukset eduskunnalle. Näiden lainmuutosehdotusten valmistelun
yhteydessä otetaan huomioon myös työttömyyseläkkeelle pääsyn ehdoissa olevaa 5/15vuoden sääntöä koskevat selvitykset.
Sosiaalihuollon asiakaslaki
HE 137/1999 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 6.9.2000, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin ja antaa seurannan perusteella kahden vuoden kuluttua siitä, kun laki tulee voimaan, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja sen tavoitteiden toteutumista.
Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, miten pankkisalaisuuden piiriin kuuluvien
tietojen luovuttamista koskevat säännökset voidaan yhtenäistää siten, että eri hallinnonalojen viranomaisille (mm. vero-, elinkeino-, työvoima- ja sosiaaliviranomaiset)
annetut oikeudet rahalaitostietoihin säädetään yhtenäisin periaattein ja siten, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja turvataan.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi sosiaalihuollon asiakaslakia koskevan oppaan (Oppaita 2001:11) tukemaan viranomaisten ja yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa sekä sosiaalihuollon asiakkaita. Oppaan toivotaan olevan avuksi sosiaalihuollon käytännön tehtävien
hoitamisessa.
Ministeriö on käynnistänyt sosiaalihuollon asiakaslain toteutumista (asiakasasiamiesjärjestelmä) koskevan seurantaselvityksen. Selvityksen tekee Stakes vuoden 2002 aikana.
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Pientyönantajan kansaneläkemaksu
HE 59/2000 ja 71/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
4) Eduskunta edellytti 21.6.2000 momentin 33.18.60 kohdalla, että hallitus selvittää
vuoden 2000 aikana, aiheuttaako lisätalousarvioon sisältyvä pientyönantajan kansaneläkemaksun alentaminen kilpailun merkittävää vääristymää ja ryhtyy tarvittaessa
toimiin kilpailuedellytysten tasapuolistamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, kuinka pientyönantajilta ja kuntatyönantajilta
perittävät kansaneläkemaksut ovat poikenneet toisistaan ja maksuerojen vaikutusta kilpailutilanteeseen. Selvityksen mukaan pientyönantajan kansaneläkemaksun alentaminen ei aiheuta kilpailun merkittävää vääristymää. Pienellä 0,4 prosenttiyksikön muutoksella ei ole merkitystä kilpailuedellytyksille. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu vastaa likimäärin yksityisen sektorin keskimääräistä maksua, jolle tasolle se annettiin vuoden 1997 alusta. Tasapuolisten kilpailuedellytysten kannalta olennaisempaa on, että kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksu on noin 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin yksityisellä sektorilla.
Hallitus sitoutui tulopoliittisen sopimuksen vuosille 2001-2002 mukaan korottamaan kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä. Tämä vähentää kuntien ja seurakuntien tuloja. Hallitus lieventää korotuksen vaikutuksia kuntien ja kirkon talouteen alentamalla kuntatyönantajan, evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien sekä ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien kansaneläkemaksua 0,5 prosenttiyksiköllä 3,15 prosentista 2,65 prosenttiin 1.1.2002
alkaen.
Hallituksen esityksen mukaisesti (HE 150/2001 vp) yksityisten työnantajien kansaneläkemaksua alennetaan 0,45 – 0,65 prosenttiyksiköllä vuoden 2002 maaliskuun alusta lukien.
Kuntatyönantajien kilpailuedellytysten turvaamiseksi heiltä perittävän kansaneläkemaksun
alennusta kasvatettiin samalla 0,50 prosenttiyksiköstä 0,75 prosenttiyksikköön. Kuntatyönantajien kansaneläkemaksu alenee maaliskuun alusta 2002 lukien 3,15 prosentista 2,40
prosenttiin, mikä vastaa yksityisiltä työnantajilta perittävää keskimääräistä kansaneläkemaksua. Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Vaikeavammaisten kuljetukset
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
17) Momentti 32.30.44. Eduskunta edellytti 19.12.2000 selvitettävän, onko laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta säädettävissä pysyvänä tai voidaanko kuljetustuki
korvata muulla järjestelmällä.
Laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87) kunnan
on vaikeavammaisille henkilöille järjestettävä kuljetuspalveluja vähintään 18 yksisuuntaista
matkaa kuukaudessa. Muille ryhmille, kuten ikäihmisille, kuljetuksesta on säädetty kotipalveluun liittyen sosiaalihuoltolaissa (710/82).
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, mukaan lukien niihin liittyvät kuntien järjestämät
kuljetukset, myönnetään valtionosuutta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) mukaisesti.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on yhteiskunnallisten kuljetuspalvelujen kehittämistyöryhmä ajalla 1.3.2001 - 31.12.2002. Työryhmän etsii keinoja kuljetusten yhdistelemiseksi
sekä kutsuohjatun joukkoliikenteen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on kuljetuspalvelujen
ohjaaminen kaikille avoimen joukkoliikenteen suuntaan.
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Kansaneläkelaitoksella on käynnissä MATKE-hanke, jonka avulla etsitään erilaisia mahdollisuuksia sairausvakuutusmatkojen yhdistelyyn ja siten suurempaan hyötysuhteeseen.
MATKE-hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi 2001, toinen vaihe toteutetaan vuonna 2002.
Lääninhallitusten yhtenä vuoden 2001 peruspalvelujen poikkihallinnollisena arviointitehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja koululaisten kuljetusten tehokkuuden ja
kustannusten selvittäminen. Lääninhallitukset tuottavat peruspalvelujen arviointiraportit kevään 2002 aikana.
Vanhusten hoidon laatusuositus
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
18) Luku 33.32. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että sosiaali- ja terveysministeriö
laatii pikaisesti vanhustenhoitoa koskevat suositukset, joihin kirjataan ne perusasiat,
joiden varassa hyvä vanhusten hoito voi toimia.
Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön oppaita –sarjassa toukokuussa 2001.
Omaishoidon asema
HE 109 ja 187/2000 vp
19) Luku 33.32. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että omaishoidon asemaa lainsäädännössä kehitetään ja omaishoidon edellytyksiä kokonaisuudessaan parannetaan.
Sosiaalihuoltolakia muutettiin valtion vuoden 2002 talousarvioon liittyvällä lailla siten, että
omaishoitajan lakisääteinen vapaa lisääntyi kahteen vuorokauteen kuukautta kohti. Samalla
entistä useammat omaishoitajat saivat oikeuden lakisääteiseen vapaaseen. Lisäksi kunnat
velvoitettiin järjestämään omaishoitajien tapaturmavakuutusturva.
Perhevapaat
HE 131/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 6.10.2000, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta adoptiolapsen
ottoisän samoin kuin monikkoperheen isän oikeutta isyysrahaan nykyisestä pidennetään.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista selvittänyt
työryhmä (Peva II) on jättänyt loppuraporttinsa ministeriölle marraskuun lopussa 2001.
Työryhmä on tehnyt useita ehdotuksia nykyisten perhevapaiden kehittämiseksi, kuten esimerkiksi isyysvapaan pidentäminen ja sen käytön joustavoittaminen, vanhempainvapaan
osa-aikaisuus, työnantajille vanhempainvapaan ajalta aiheutuvien vuosilomakustannusten
korvausmenettelyn kehittäminen sekä adoptio- ja monikkoperheiden isien aseman parantaminen. Työryhmän esittämien uudistusten tavoitteena on parantaa pienten lasten vanhempien mahdollisuutta nykyistä paremmin ja joustavammin osallistua lasten hoitoon.
Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa eduskunnalle perhevapaiden kehittämistä koskevan hallituksen esityksen vuoden 2002 talousarvioesityksen yhteydessä.
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Toimeentulotuki
HE 134/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.10.2000, että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa sitä, että
toimeentulotukiasioiden käsittelyajassa päästään TATO-ohjelmassa edellytettyyn tavoitteeseen.
Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta erityisesti eläkeikäisten
paluumuuttajien toimeentulo turvataan muiden etuusjärjestelmien kun toimeentulotuen kautta.
Eduskunta edellytti, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta muutetaan siten, että maksukaton kertymiseen ei vaikuta se, onko maksun
suorittamiseen myönnetty toimeentulotukea.
Sosiaali- ja terveysministeriö on sopinut Stakesin kanssa toimeentulotukiasioiden käsittelyaikatilanteen seurannasta. Ensimmäiset tiedot on kerätty vuosien 2000 ja 2001 osalta. Ministeriö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin jonotilanteen kehittymistä kuvaavien tietojen valmistuttua.
Paluumuuttajien toimeentuloturvaa selvittäneen työryhmän muistio luovutettiin ministeriölle
20.6.2001. Työryhmä esitti, että maahanmuuttajien toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle turvattaisiin vähimmäiseläketasoisena uuden, maahanmuuttajan erityistukinimisen etuuden avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii siihen, että uudistus voisi tulla
voimaan vuoden 2003 alkupuolella.
Ministeriössä tehdään parhaillaan arviota maksukattojärjestelmän toimivuudesta. Arvion perusteella eduskunnalle on tarkoitus antaa selvitys maksukattojärjestelmän toimivuudesta ja
säännösten muutostarpeista. Tässä yhteydessä voidaan myös arvioida ja tarvittaessa tarkistaa
toimeentulotuen vaikutus maksukaton kertymiseen.
Aikuiskoulutustuen kehittäminen
HE 150/2000 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 4.12.2000, että koulutusaikaiset tukijärjestelmät sovitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen siten, ettei määräaikaisissa palvelussuhteissa olevia
aseteta ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan kuin niitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.
Eduskunta edellytti, että aikuiskoulutustuen tavoitteiden toteutumista seurataan ja
mahdollisesti ilmenevät puutteet korjataan esim. lyhentämällä ansaintaaikavaatimusta
Koulutusaikaisten tukijärjestelmien yhteensovittamista tarkasteltiin vuoden 2001 aikana
vuosille 2001-2002 solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti työryhmässä, jossa
selvitettiin erilaisia kehittämisvaihtoehtoja omaehtoisen koulutuksen erilaisten
tukijärjestelmien
selkeyttämiseksi
ja
yhtenäistämiseksi
ottaen
huomioon
aikuiskoulutustukijärjestelmä. Työtä jatketaan edelleen tältä pohjalta, kun 1.8.2001 voimaan
tulleesta aikuiskoulutustukijärjestelmän toimivuudesta saadaan tilasto- ja seurantatietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö  osa III

285

Kansaneläkkeen niin sanottu kaksinkertainen leikkaus
Kansaneläkkeen lapsikorotuksen palauttaminen
HE 154/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 12.12.2000, että hallitus etsii toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon
kansaneläkkeen ns. kaksinkertaisen leikkauksen kompensoimiseksi. Ratkaisun tulee
valmistua siten, että sen toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2001 aikana.
Eduskunta edellytti 12.12.2000, että hallitus etsii toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon
kansaneläkkeen ns. kaksinkertaisen leikkauksen kompensoimiseksi. Ratkaisun tulee
valmistua siten, että sen toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2001 aikana.
Hallitus on 19.12.2001 sopinut hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa, että kansaneläkkeiden niin sanottu kaksikertainen leikkaaminen kompensoidaan tarkistamalla työeläkkeiden yhteensovitusta. Uusi yhteensovitus koskee niitä noin 115 000 eläkkeensaajaa, joiden työeläkettä on kansaneläkkeen yhteensovituksen johdosta alennettu ja
joilta kansaneläkkeen pohjaosa on sen jälkeen asteittain poistettu. Uuden yhteensovituksen
johdosta he saavat lisää työeläkettä 30 - 300 markkaa kuukaudessa. Uutta eläkettä ryhdytään
maksamaan syksyllä 2003. Hallitus tulee antamaan asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle keväällä 2002 siten, että esitys voidaan käsitellä kesään 2002 mennessä.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Hallitus antoi niin sanottuun köyhyyspakettiin ja vuoden 2002 talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE
151/2001 vp). Esityksessä ehdotettiin, että kansaneläkkeensaajille, joilla on huollettavanaan
alle 16-vuotiaita lapsia, voidaan myöntää vuoden 2002 alusta uusia kansaneläkkeen lapsikorotuksia. Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset siten muutettuina, että lapsikorotusta voidaan
myöntää kansaneläkettä saavien lisäksi myös työeläkettä saaville. Lapsikorotuksen määrä
sidottiin esityksen mukaisesti kansaneläkeindeksiin. Tuen määrä nousee vuoden 2002 alusta
105 markasta 18,08 euroon (107,50 markkaan) kuukaudessa lasta kohti.
Perhepoliittisten etuuksien selvittämiseen liittyy sosiaali- ja terveysministeriön asettaman
lapsilisätyöryhmän tammikuussa 2001 julkistama muistio lapsilisäjärjestelmän kehittämistarpeista. Sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 2001 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa selvityksessä ensisijaisten etuuksien nykyisen tason riittävyydestä
käsiteltiin muun muassa lapsiperheiden asemaa parantavia toimenpiteitä. Hallituksen vastauksessa lasten ja lapsiperheiden heikentynyttä taloudellista tilannetta koskevaan välikysymykseen eduskunta sai marraskuussa 2001 laajan selvityksen lapsiperheiden tilannetta koskevista hallituksen toimista. Lisäksi hallitus tulee antamaan eduskunnalle lapsipoliittisen selonteon helmikuussa 2002.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.
Kuntouttava työtoiminta
HE 184/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta tähdensi 12.12.2000, että kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu toissijaiseksi toimenpiteeksi. Kaikissa niissä tapauksissa, joissa työvoimapoliittisten toimenpiteiden käyttö on mahdollista, ne ovat ensisijaisia. Kuntouttava työtoiminta toissijaisena ei voi korvata työnhakusuunnitelman mukaisia ensisijaisia toimenpiteitä. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ensisijaisten toimenpiteiden ja tämän lain
mukaisten resurssien riittävyyttä sekä kuntien kustannusten kehitystä.
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Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia lain soveltamispiiriin kuuluvien henkilöiden syrjäytymisen ehkäisemiseen, kuntoutumiseen ja työllistymiseen ja seurannan perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetaan vuoden
2002 loppuun mennessä selvitys, jossa arvioidaan uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida mm. aktivointisuunnitelmien ja kuntouttavan työtoiminnan määrää ja laatua, asiakkaiden ja kuntouttavaa työtoimintaa järjestäneiden tahojen kokemuksia lain tarkoittamista toimenpiteistä sekä viranomaisyhteistyötä.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Uuden lain toimeenpano kunnissa on käynnistynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän seuraamaan lain
toteutumista sekä toiminnan vaatimien kustannusten kehitystä. Viranomaisille on järjestetty
alueittaisia koulutustilaisuuksia, joissa on keskusteltu lain asettamista velvoitteista ja toiminnan käynnistymisestä. Lain soveltamista helpottamaan laadittiin kuntouttavan työtoiminnan käsikirja. Kunnat ja työvoimaviranomaiset ovat suunnitelleet yhdessä toiminnan organisoimisen malleja ja sopineet yhteistyökäytännöistä. Syksyllä 2001 on kunnissa aloitettu
aktivointisuunnitelmien laatiminen pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Siirtymäsäännöksen perusteella henkilölle, joka on täyttänyt aktivointisuunnitelman laatimisen edellytykset
ennen lain voimaantulopäivää, on tehtävä aktivointisuunnitelma viimeistään 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä. Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan näitä henkilöitä on noin
70 000. Kuukausittain aktivointisuunnitelman laatimisvelvoitteen piiriin tulee arviolta noin
6 000 uutta henkilöä. Määrät vastaavat jotakuinkin alkuperäisiä arvioita.
Aktivointisuunnitelmien laadinnassa pyritään löytämään asiakkaalle ensi sijassa mahdollisuus päästä normaaliin tai tuettuun työhön. Kuntouttavaa työtoimintaa tulee järjestää asiakkaalle silloin, kun hänelle ei työvoimatoimiston arvion mukaan pystytä tarjoamaan työtä tai
työllistymistä edistäviä työvoimahallinnon toimenpiteitä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa aktivointisuunnitelman laatimisesta. Kuntouttava työtoiminta tulee räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että se edistää henkilön elämänhallintaa ja pääsyä työmarkkinoille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettava selvitys uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta valmistuu vuoden 2002 loppuun mennessä.
Terveydenhuollon ohjausjärjestelmä
K 10/2000 vp, K 13/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunta edellytti 15.5.2001, että laadukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi kehitetään terveyspalvelujen ohjausjärjestelmän uusia ohjausvälineitä, kuten informaatio-ohjausta, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa, sopimusohjausta, avohoidon seurantajärjestelmää sekä laatujärjestelmiä.
Valtioneuvosto asetti 13.9.2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Hankkeen määräaika on 31.3.2002. Hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan terveyspalvelujärjestelmän nykyiset ja uhkaavat ongelmat ja laaditaan suunnitelma ja toimeenpano-ohjelma järjestelmän toiminnallisten ja hallinnollisten rakenteiden uudistamiseksi,
tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi, eri henkilöstöryhmien työvoiman tarpeeseen vastaamiseksi ja työnjaon, johtamisen, työolosuhteiden ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi
sekä alan houkuttelevuuden parantamiseksi. Lisäksi tehdään suunnitelmia terveydenhuollon
rahoituksen turvaamiseksi sekä rahoituksen vakauden parantamiseksi, rahoituskanavien selkeyttämiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi sekä valtion ohjausjärjestelmän parantamiseksi, ja julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelutuotannon ja työnjaon sekä
yhteistyön kehittämiseksi. Edelleen, hankkeessa tehdään suunnitelma hoitokäytäntöjen, valtakunnallisten suositusten ja alueellisten hoito-ohjelmien toteuttamiseksi ja toimeenpanemiseksi sekä uusien tutkimusmenetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000-2003 mukaisista laatusuosituksista vuonna 2001 valmistuivat vanhustenhuoltoa ja mielenterveyspalveluja koskevat
suositukset.
Työterveyshuoltolainsäädännön uudistamisen seuranta
HE 114/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 28.11.2001, että hallitus seuraa, miten uuden työterveyshuoltolain
tavoite lisätä eri ammattialojen asiantuntijoiden käyttöä työterveyshuollossa toteutuu,
kun laissa on omaksuttu jako työterveydenhuollon ammattihenkilöihin ja asiantuntijoih in.
Valtioneuvoston asetuksen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 19 §:ssä säädetään
sosiaali- ja terveysministeriön velvollisuudesta seurata työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden käytön ja koulutuksen toteutumista sekä arvioida ne kahden vuoden
kuluttua asetuksen voimaantulosta.
Kansaneläkelaitoksen korvaushakemuksessa työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista ilmoitetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden käyttö. Lisäksi Työterveyslaitos selvittää työterveyshuollon henkilöstön käyttöä sosiaali- ja terveysministeriön
toimeksiannosta joka kolmas vuosi tehtävässä Työterveyshuolto Suomessa -kyselyssä, joka
osoitetaan kaikille työterveyshuoltopalveluja tuottaville yksiköille.
Asiantuntijoiden käyttöä ja koulutusta voidaan seurata myös työterveyshuollon kehittämishankkeiden yhteydessä sekä Työterveyslaitokseen perusteilla olevan verkostoperiaatteella
toimivan koulutuskeskuksen toimesta.
Avustus kansainväliseen lapseksiottamiseen
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
13) Luku 33.15
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi avustuksesta kansainväliseen lapseksiottamiseen siten, että avustuksen myöntämiseen tarvittavat määrärahat voidaan sisällyttää keväällä 2002 annettavaan lisätalousarvioesitykseen.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on vuonna 2001 tehty laskelmia kansainvälistä lapseksiottamista koskevan avustuksen käyttöönottamiseksi. Sosiaali-ja terveysministeriö valmistelee
asiaa koskevan lakiesityksen keväällä 2002.
Sotilasvammalain muuttaminen
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
14) Momentti 33.22.50
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen sotilasvammalain mukaisen korvauksen myöntämisestä myös tapauksissa, joissa sairauden
syntyminen liittyy vuosina 1939-1945 tehtyjen partisaani-iskujen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Tarvittavat määrärahat tulee sisällyttää keväällä 2002 annettavaan lisätalousarvioon.

288

Sosiaali- ja terveysministeriö  osa III

Hallitus valmistelee lakiesitystä eduskunnalle sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annettua lakia siten, että sotilasvammalain mukaista korvausta
voitaisiin myöntää sairauden johdosta vuosina 1939-1945 Neuvostoliiton partisaaniosastojen tai muiden vastaavien aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle
henkilölle, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy mainitun hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Tarvittavat määrärahat tullaan sisällyttämään
keväällä 2002 annettavaan lisätalousarvioon.
Gluteiinittoman ruokavalion hoit otuki
HE 149/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 6.11.2001 hallituksen huolehtivan siitä, että gluteenittomaan ruokavalioon kuuluvien tuotteiden hintakehitystä seurataan ja tarvittaessa annetaan eduskunnalle esitys etuuden tason tarkistamiseksi.
Valtioneuvosto määräsi 22.11.2001 eduskunnan lausumaan merkittäväksi pöytäkirjaan ja
ryhdyttäväksi asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Lisättyjen voimavarojen kohdentumisen seuranta
HE 152/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 5.12.2001, että hallitus seuraa lisättyjen voimavarojen kohdentumista lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin, vanhustenhuoltoon ja omaishoidon
kehittämiseen sekä mielenterveyslain mukaisten pakkotoimien valvontaan.
Lääninhallitukset seuraavat lisävoimavarojen kohdentumista lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin selvittämällä vuoden 2002 maaliskuun loppuun mennessä, miten niiden alueen
kunnat ovat huomioineet lisävoimavarat vuoden 2002 talousarvioissaan. Lisäksi sosiaali- ja
terveysministeriön ja Stakesin tulosopimuksen mukaisesti Stakes valmistelee kunnille suosituksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kuntatasoisen seurannan menetelmiksi ja seurannassa
käytettäviksi tunnusluvuiksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa vanhustenhuollon voimavaratilanteen kehitystä osana
vanhustenhuollon laatusuositusten toteutumisen seurantaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin tulossopimuksen mukaisesti Stakes tekee omaishoitoa koskevan selvityksen.
Mielenterveyslain mukaisten pakkotoimien valvontaan tullaan kiinnittämään huomiota asiaa
koskevan lain muutoksen tultua voimaan 1.6. 2002.
Perusturvan parantaminen
HE 155/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 4.12.2001, että hallitus selvittää vuoden 2002 aikana, miten toimeentulotukea saavien asemaa parannetaan ottaen erityisesti huomioon sen, että
kaikkien toimeentulotukea saavien asemaa ei voida parantaa työelämään osallistumiseen kannustavilla toimilla. Selvityksen perusteella hallituksen tulee tehdä ehdotukset
tarvittavista lainsäädäntömuutoksista seuraavan valtion talousarvioesityksen yhteydessä.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt eduskunnan lausumassa edellytetyn selvitystyön. Ministeriön käsityksen mukaan perusturvan keskeisimpiä ongelmia on se, että ensisijaisten etuusjärjestelmien piirissä olevat joutuvat kohtuuttoman usein turvautumaan toimeentulotukeen. Tämän vuoksi erityisesti pitkäaikaisesti toimeentulotuen varassa olevien
asemaa parannetaan parhaiten ensisijaisia etuusjärjestelmiä ja verotusta kehittämällä, jolloin
toimeentulotuki muodostuisi alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti lähinnä tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden turvaverkoksi.
Ensisijaisten etuusjärjestelmien kehittämistä edellä mainitussa tarkoituksessa on viime aikoina selvitetty useissa eri yhteyksissä. Viimeisin asiaa koskeva tarkastelu sisältyy asumistuen yhteensovitustyöryhmän muistioon, jonka alaotsikko on: Toimeentuloturvajärjestelmän
analyysi ensi- ja viimesijaisen turvan yhteensovituksen ja kannustavuuden kannalta (Ympäristöministeriön moniste 86/2001).
Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on muun muassa aiemmin suoritettujen selvitysten pohjalta selvittää toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ensisijaisten etuusjärjestelmien
kehittämiseksi tarkoituksella parantaa samalla toimeentulotuen piirissä olevien asemaa.
Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määräytymisperusteiden uudistus
HE 171/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 7.12.2001, että hallitus selvittää mahdollisuudet sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan tason tarkistamiseksi vuoden 2003 talousarvioesityksen yhteydessä.
Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, tulisiko oikeus kansaneläkkeeseen
alkaa työeläkelainsäädäntöä vastaavalla tavalla ilman sairauspäivärahan enimmäiskautta pysyvän työkyvyttömyyden ollessa ilmeinen.
Valtioneuvosto määräsi 27.12.2001 eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhdyttäväksi asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Yhtenäinen maksukatto terveydenhuoltoon
HE 187/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 11.12.2001, että hallitus selvittää terveydenhuollon
asiakasmaksujen ja maksukaton samoin kuin sairausvakuutuslain mukaisten
omavastuiden vaikutuksia palvelujen käyttöön sekä palvelujen käyttäjien ja kuntien
taloudelliseen asemaan sekä selvittää erilaiset vaihtoehdot yhtenäisen, kaikki
terveydenhoidon menot kattavan asiakkaan maksukyvyn huomioon ottavan
maksukaton aikaansaamiseksi.
Eduskunta edellytti 11.12.2001, että muutettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa asetusta 1.1.2002 lukien
− asetuksen 3 §:n 5 momentissa tarkoitettu muun henkilön kuin lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä perittävä maksu säädetään 6 euroksi, ja
− asetuksen 11 §:n momentissa säädetään, että sarjassa annettavasta hoidosta maksu
saadaan periä enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan terveydenhuollon maksukattoa
koskevaa selvitystä, joka perustuu HE 77/1999 annettuun vastaukseen liittyvään eduskunnan
lausumaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on Stakesin vuoden 2001 tulossopimuksessa edellyttänyt suunniteltavaksi selvitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen
kohdentumisesta ja maksutuottojen määristä. Näiden selvitysten valmistuttua voidaan tar-
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kemmin arvioida laajemman maksukaton mahdollisen toteuttamisen edellyttämiä jatkoselvityksiä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta (912/1992) muutettiin
5.12.2001 annetulla valtioneuvoston asetuksella (1168/2001) siten, että maksuja tarkistettiin
kustannustason muutosta vastaavasti ja samalla maksujen suuruudet määriteltiin euromääräisinä. Tässä yhteydessä asetuksen 11 §:n 1 momentissa säädettyä sarjassa annettavan hoidon vuotuisten perintäkertojen määrää alennettiin 50:stä 45:ään. Asetuksen 3 §:n
5 momentin mukainen maksu määrättiin 7 euroksi.
Päivähoitomaksuperusteiden tarkistaminen
HE 188/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunta edellytti 4.12.2001, että hallitus selvittää päivähoitomaksuihin liittyviä rakenteellisia ongelmia ja säädösten selkeyttämistarvetta ja antaa eduskunnalle esityksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista vuoden 2002 aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää päivähoitomaksuihin liittyviä rakenteellisia ongelmia koskevan selvityksen, jonka osana tarkastellaan päivähoidon lisäksi muidenkin hoitomuotojen, kuten yksityisen hoidon ja kotihoidon tukea.
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Työministeriö
Lapsen saattaminen rokotukseen työaikana
HE n:o 44/1986 vp.
Sosiaalivaliokunta
Eduskunta edellytti 17.6.1986 hyväksyessään tartuntatautilain ja lain sairausvakuutuslain muuttamisesta hallituksen huolehtivan siitä, että lapsen huoltajalla on oikeus
käyttää työaikaa hänen saattaessaan lasta rokotukseen tai tarkastukseen.
Hyväksyessään 18.12.2000 uuden työsopimuslain (55/2001) eduskunta edellytti seuraavan
hallituskauden alkupuolella tehtävää selvitystyötä lain soveltamisesta saaduista kokemuksista. Tässä yhteydessä voidaan selvittää myös työntekijän työstä poissaolo-oikeuksia.
Vuokratyövoiman välitys ja käyttö
HE 78/1996 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.12.1997, että vuokratyövoiman välitykseen ja käyttöön liittyvät epäkohdat poistetaan.
Valtioneuvoston asettama työsopimuslakikomitea selvitti työvoiman vuokraan liittyviä kysymyksiä valmistellessaan ehdotuksen uudeksi työsopimuslaiksi.
Uudessa työsopimuslaissa (55/2001) on säännöksiä työvoiman vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen oikeuksien ja velvoitteiden jakautumisesta. Lain 1 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan
(käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä
ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen
järjestelyihin. Lisäksi mainittujen tahojen työturvallisuusvastuun jaosta säädetään työturvallisuuslaissa ja rikosoikeudellisen vastuun jaosta rikoslaissa.
Myös vuokratyösuhteissa sovellettavista vähimmäistyöehdoista säädetään uudessa työsopimuslaissa. Jos vuokrausyritys ei ole työehtosopimuslain tai työsopimuslain yleissitovuussäännöksen nojalla velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, vuokratyöntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan.
Vuokratyöstä on tehty vuonna 2000 ensimmäinen toimialakohtainen vuokrausalan työehtosopimus. Kesäkuussa 2000 tuli voimaan Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n ja Palvelutyönantajien Erityispalvelujen Työnantajaliiton välinen valtakunnallinen työehtosopimus,
joka koskee taloushallinnon, tietotekniikan ja toimistotehtävien eli toimihenkilötehtävien
työvoiman vuokrausta.
Lisäksi vuokrausalan yritykset ovat solmineet valtakunnallisten työntekijäliittojen kanssa
työehtosopimuksia.
Eurooppa-tasolla työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet vuokratyöstä. Tavoitteena oli saada aikaan koko Euroopan kattava sopimus vuokratyön vähimmäisehdoista. Neuvotteluissa,
joissa palkansaajapuolta edusti Euroopan Ammatillinen Yhteistyöjärjestö EAY, työnantajapuolta yksityisen sektorin työnantajien UNICE ja julkisomisteisten yritysten järjestö CEEP,
ei päästy sopimusratkaisuun. Tämän vuoksi asia siirtyi uudelleen komission valmisteltavaksi. Komission ehdotus vuokratyötä koskevaksi direktiiviksi tullee käsittelyyn vuoden 2002
alussa.
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Työn ja arjen yhteensovittam isen joustavoittaminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
3)Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvajärjestelyillä ja työeläkelakiin tehtävillä
muutoksilla tuetaan joustavampia työn ja arjen yhteensovittamismuotoja.
Työministeriön toimialaan kuuluvalla sektorilla on työn ja arjen yhteensovittamismuotoja
sosiaaliturvajärjestelmän osana pyritty kehittämään ottamalla samalla huomioon myös työllisyysnäkökulma. Käytössä on lähinnä kaksi tällaista järjestelmää: osa-aikalisä, joka rahoitetaan työllisyysmäärärahoista ja joka siten on harkinnanvarainen, ja vuorotteluvapaa, joka rahoitetaan työttömyysturvasta. Molemmat järjestelmät edellyttävät, että työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan käytöstä ja että työnantaja palkkaa vapaan ajaksi työvoimatoimistossa
kirjoilla olevan työttömän. Järjestelmät ovat olleet käytössä useamman vuoden, tosin
vuorotteluvapaa määräaikaisena kokeiluna, jota kokeilua on jatkettu viimeksi vuonna 2000
tulopoliittiseen sopimukseen liittyen vuosiksi 2001-2002 siten, että vuorotteluvapaa voidaan
pitää vielä vuoden 2003 aikanakin, jos sitä koskeva sopimus on tehty vuoden 2002 aikana.
Vuorotteluvapaan mahdollista jatkamista ja sen sisällön tarkistamista varten on perustettu
kolmikantainen työryhmä, jonka määräaika päättyy 31.5.2002. Vuorotteluvapaata on käyttänyt vuodesta 1996 alkaen vuoden 2001 lokakuun loppuun mennessä lähes 55 000 palkansaajaa. Vuonna 2001 lokakuun loppuun mennessä vuorotteluvapaan on aloittanut 12 450
henkilöä.
Perhevapaista säädetään työsopimuslaissa. Säännökset on uusittu vuonna 1998 (357/1998)
ja ne on sellaisenaan siirretty myös uuteen 1.6.2001 voimaan tulleeseen työsopimuslakiin
(55/2001). Vapaita koskevien oikeuksien pituudet ja ajankohdat määräytyvät asiallisesti sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen perhevapaiden mukaisesti ja niitä muutetaan tarvittaessa,
jos sanotuissa säännöksissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi työsopimuslaissa on säännöksiä sairaan lapsen hoitamiseksi tarkoitetuista vapaista, hoitovapaasta ja osittaisesta hoitovapaasta
sekä pakottavista perhesyistä annettavista vapaista, jotka lain mukaan ovat palkattomia.
Tulevaisuuden työajan raamit
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
4) Eduskunta edellyttää, että hallitus työajan lyhentämis- tai pidentämispäätöksiin
ajautumisen sijasta valmistelee tulevaisuuden työaikoja koskevat raamit, jotka turvaavat kilpailukyvyn, työntekijän arjen tarpeet ja sosiaaliturvan.
Hallitus ei ole esittänyt toimenpiteitä työajan lyhentämiseksi. Käytössä on työllisyystavoitteisia ja työssä jaksamista tukevia työajan lyhennystä taloudellisesti kompensoivia työnjakomalleja, kuten osa-aikalisäjärjestelmä, vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläke. Vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain voimassaoloa on jatkettu vuonna 2000 vuosiksi 2001-2002
(1247/2000). Vuorotteluvapaata on käyttänyt lain voimaantulosta eli vuoden 1996 alusta lukien vuoden 2001 lokakuun loppuun mennessä lähes 55 000 henkilöä.
Joulukuussa 2000 solmittuun tulopoliittiseen sopimukseen sisältyy työaikaan liittyviä toimenpiteitä. Vuosilomalain kokonaisuudistusta varten on asetettu kolmikantainen komitea,
jonka määräaika päättyy 30.8.2002. Vuorotteluvapaajärjestelmän arviointia ja järjestelmästä
tehtävää päätöstä varten työministeriö on asettanut kolmikantaisen työryhmän, jonka määräaika päättyy 31.5.2002.
Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyy lisäksi valiokunnan lausumassa esitettyjä tavoitteita,
joiden toteuttamisesta työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet. Järjestöjen välinen työaika-
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työryhmä jatkaa toimintaansa ja seuraa mm. yleistä kansainvälistä työaikakehitystä. Työryhmä on laatinut mm. työaikakäytännöistä kannanoton ja siihen liittyvän muistilistan, jonka
avulla työpaikoilla voidaan työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhteisesti käydä läpi työaikaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on edistää yhteistyössä uusia työaikaratkaisuja ja sellaisia työaikakäytäntöjä, jotka sovittaisivat yhteen sekä yritysten tarpeita että työntekijöiden
yksilöllisiä työaikatarpeita. Tavoitteena on myös kehittää työaikapankkijärjestelmiä. Lisäksi
keskusjärjestöt ovat antaneet suosituksen työntekijöiden työvuorojen pituudesta.
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma rahoittaa myös tutkimusta, joka koskee
joustavien työaikojen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena on laatia kokoava katsaus lainsäädännön ja keskeisten työehtosopimusten antamista mahdollisuuksista ja olemassa olevien
pääasiassa kotimaisten tutkimusten ja selvitysten keskeisistä tuloksista sekä toteuttaa haastattelu- ja kyselymenetelmällä kartoitus uusista työaikajärjestelyistä saaduista kokemuksista
erikseen valittavilla noin 40-50 työpaikalla sekä tehdä mahdollisesti muita selvityksiä työaikajärjestelyistä saaduista kokemuksista ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Työajan lyhentämisen osalta on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa, että helatorstai lyhentää ansioita alentamatta työntekijän vuosityöaikaa kokoaikatyössä 1.1.2002 alkaen.
Työelämän uudistamisen periaatteet
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
20)Eduskunta edellyttää, että työelämää uudistavia toimenpiteitä jatketaan syventäen
hallituksen selonteossa määriteltyjä oppivan organisaation periaatteita. Erityisen merkittäväksi nostetaan työntekijöiden ammatillisen kehittymisen jatkuva turvaaminen
sekä sen olennaisena perustana työssä jaksaminen ja työprosessien yhteisöllinen kehittäminen.
Hallitusohjelman mukaisesti käynnistettyjen valtakunnallisten ohjelmien (kansallinen työelämän kehittämisohjelma ja työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma) avulla on
pyritty suuntaamaan voimavaroja sellaisiin käytännön toimiin, joilla erityisesti oppivan organisaation periaatteiden toteutumista sekä ammatillisen kehityksen turvaamista voidaan
edistää. Kansallisen työelämän kehittämisohjelman voimavaroja on jo vuonna 2000 lisätty
aikaisemman ohjelmakauden tasosta yli 20 prosentilla.
Vuonna 2001 työpaikkakohtaisiin kehittämishankkeisiin varattua määrärahaa lisättiin lähes
30 prosentilla eli käytettävissä oli 46 miljoonaa markkaa. Samansuuruinen määräraha sisältyy myös vuoden 2002 talousarvioon (7 737 000 euroa). Ohjelman tavoitteena on parantaa
tuloksellisuutta ja työelämän laatua edistämällä henkilöstön osaamista ja innovatiivisuutta
tukevia toimintatapoja suomalaisilla työpaikoilla. Tähän tavoitteeseen sisältyy myös työvoiman työllistettävyyden ja työssä jaksamisen parantaminen sekä työelämän kehittämisen
asiantuntemuksen vahvistaminen Suomessa. Ohjelman painopisteet ovat seuraavat: (a) oppimista tukevien työn organisaatiomuotojen kuten erityisesti tiimimäisen, verkostomaisen
tai uusien teknologioiden innovatiiviseen käyttöön perustuvan työskentelyn edistäminen, (b)
henkilöstöjohtamisen kehittäminen huomioiden myös johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan, paikallisen sopimisen ja paikallisten neuvottelusuhteiden kehittämistarpeet, (c) työyhteisöjen toimivuuden parantaminen erityisesti ikääntyvän työvoiman kannalta sekä (d) tasaarvoisten työyhteisöjen kehittäminen. Vuosina 2002-2003 voi ohjelman tukemien hankkeiden määrä nousta yhteen laskien noin 400 ja niissä mukana olevien henkilöiden määrä
75 000:een. Tavoitteena on, että hankkeista muodostuvia hyviä käytäntöjä tunnetuksi tekemällä saataisiin ohjelman vaikutuksen piiriin vielä merkittävästi suurempi määrä työntekijöitä ja työnantajia.
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Kuluvalla hallituskaudella ensi kertaa käynnistynyt työssä jaksamisen ohjelma on niin ikään
otettu vastaan erittäin myönteisesti. Ohjelmassa on neljä toimintatasoa: Tiedottaminen ja
hyvien käytäntöjen levittäminen, tutkimuksen hyödyntäminen ja uuden tutkimuksen teettäminen, käytännön kehittämishankkeiden aikaansaaminen ja tukirahoitus sekä lainsäädännön
seuranta. Jaksamisohjelma tukee työpaikoilla tehtävää kehitystyötä vahvalla tiedotustoiminnalla, levittämällä hyviä käytäntöjä ja edistämällä tutkimustulosten hyödyntämistä. Ohjelman myöntämän kehittämishankkeiden tukirahoituksen avulla on voitu suunnata kehittämistoimintaa erityisesti sellaisiin hankkeisiin, joilla edistetään ja ylläpidetään työkykyä ja hyvinvointia työpaikoilla. Vuosien 2000-2001 aikana tukea on myönnetty kaikkiaan 68 kehittämishankkeelle. Tukea myönnettäessä henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi on katsottu muun muassa työn hallinta, osaaminen ja ammattitaito. Ohjelma on
myös käynnistänyt laajan henkilöstövoimavarojen seurantaa ja seurannan hyödyntämistä
koskevan tutkimushankkeen, joka valmistuu vuoden 2002 alussa sekä tutkimushankkeen
nuorten aikuisten työssä jaksamisesta ja sitä ennustavista tekijöistä. Vuodelle 2002 ajoittuu
myös kuntasektorin henkilöstöstrategiasta tehdyn tutkimuksen kansanomaistamista koskeva
hanke. Jaksamisohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2001 oli noin 15 miljoonaa markkaa,
kun mukaan lasketaan talousarvoissa työministeriön pääluokassa sille myönnetyn 10 miljoonan markan ohella sosiaali- ja terveysministeriön sille omasta pääluokastaan osoittama
määräraha. Vuoden 2002 talousarviossa jaksamisohjelman käyttöön on työministeriön pääluokassa osoitettu 1 681 000 euroa.
Hallitus asetti huhtikuussa 2000 hyväksytyssä EU:n työllisyysstrategian mukaisessa Suomen
kansallisessa toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi edellytysten luomisen henkilöstön työllisyyttä tukevalle pitkäjänteiselle kehittämiselle ja elinikäiselle oppimiselle osana yritysten ja
työyhteisöjen toiminnan kehittämistä. Tämän toteuttamiseksi on käynnistetty ministeriöiden
ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen monivuotinen, erityisesti pk-yrityksille suunnattu osaamisen nostamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävä kehittämistyö. Hankkeet
toteutetaan osana alueiden elinkeinopolitiikkaa työvoima- ja elinkeinokeskusten, opetushallinnon sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Hankkeissa liitetään yritysten henkilöstön
osaamiskartoitukset sekä henkilöstön ja johdon koulutus yritysten kehittämisohjelmiin.
Hankkeiden toimeenpano on sisällytetty työvoima- ja elinkeinokeskusten tulossopimuksiin.
Työssä oppimisen toimintamalleja kehitetään myös työelämäkytkentäisessä työvoimakoulutuksessa. Samoin olemassa olevia työn ja koulutuksen vuorottelumalleja ja mahdollisuuksia
työn ja koulutuksen vuorottelun lisäämiseen arvioidaan käynnistettyjen kokeilujen pohjalta.
Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvien henkilöiden puutteellisiin ammatillisiin valmiuksiin. Omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutustuen käyttöä seurataan sen arvioimiseksi, voidaanko sen ohella kehittää esimerkiksi työnjakomalleja kuten vuorotteluvapaatta.
Kotouttamislain seuranta
HE 66/1998 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 19.2.1999 hallituksen tarkkaan seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja lain toimivuutta sekä antavan kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta uudistusta koskevan selonteon ottaen selonteossa huomioon muun muassa edellä mainitut seikat sekä uudistuskokonaisuuteen liittyvät eri näkökohdat mukaan
lukien ainakin suoritetut toimenpiteet, saavutetut tulokset, tarpeelliset kehittämistoimenpiteet ja kotouttamisesta aiheutuneet erilaiset kustannukset ja niiden jakautuminen valtion ja kuntien kesken.
Työministeriö on asettanut 22.3.2001 projektin, joka käsittelee hallituksen selontekoa eduskunnalle kotouttamislain toimeenpanosta. Hallituksen selonteko valmistellaan siten, että se
on annettavissa eduskunnalle huhtikuussa 2002.
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Työllisyysmäärärahojen käyttö
HE 105/1998 vp
Valtiovarainvaliokunta
24) Hyväksyessään 18.12.1998 valtion talousarvion vuodelle 1999 eduskunta edellytti
luvun 34.06 kohdalla, että työllisyysasetusta muutetaan siten, ettei se rajoita työllisyysmäärärahojen käyttöä pelkästään valtion omiin investointeihin ja että valtion investoinniksi voidaan katsoa myös yhteistyöhanke, joka luovutetaan yhteistyöosapuolen hoitoon. Eduskunta edellytti vuoden 1998 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että
työllisyysmäärärahoja voidaan jatkossakin kohdentaa ympäristötöihin. Kaikki työllisyyden hoitoon tarkoitetut määrärahat ovat työllisyysmäärärahoja.
Momentin 34.06.63 varoilla voidaan tukea muiden kuin valtion omia investointeja ja siis
käyttää työllisyysmäärärahoja myös ympäristötöihin. Työllisyysasetuksella ei säädellä valtion budjetin rakennetta, vaan tämä säätely tapahtuu valtion talousarviota koskevien säädösten avulla, joiden valmistelu ja esittely kuuluvat valtiovarainministeriölle.
Vuoden 2001 talousarvioesityksessä on momentin 34.06.77 perusteluissa varattu siirtymäaikaa tämän momentin määrärahoilla rahoitettavien muiden kuin valtion omien työllisyysperusteisten investointitöiden loppuun saattamiseen vuosien 1998 - 2001 aikana. Lisäksi muita
kuin valtion omia investointeja voidaan rahoittaa momentin 34.06.64 (aiemmin 34.06.63)
määrärahoista myönnettävällä työllisyysperusteisella investointiavustuksella.
Momentit 34.06.64 ja 34.06.77 on muutettu vuoden 2002 talousarviossa arviomäärärahamomenteiksi ja niille on luvun 34.06 perusteluissa myönnetty yhteinen myöntämisvaltuus.
Lisäksi työministeriössä on päätetty, että työhallinto noudattaa valtiovarainministeriön maaja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön osalta hyväksymää budjetointikäytäntöä.
Yksityisyyden suoja työelämässä
HE 121/1998 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 17.2.1999, että hallitus valmistelee uuden esityksen yhteistyössä
työmarkkinajärjestöjen kanssa ottaen asianmukaisesti huomioon valiokuntien tästä
esityksestä antamat lausunnot.
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000). Lait (477-480/2001) ovat tulleet voimaan lokakuun 1 päivänä 2001.
Työministeriö on valmistellut laista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi esitteet, joita on levitty mm. lakia valvovien työsuojelupiirien ja tietosuojavaltuutetun toimesta. Esite on myös
saatavilla työministeriön Internet-osoitteessa www.mol.fi/ammatit/tietosuoja.html. Työm inisteriö on osallistunut myös lakia koskeviin koulutustilaisuuksiin.
Hyväksyessään työelämää koskevan erityislain eduskunta sisällytti vastaukseensa mm. seuraavan lausuman, joka on merkitty valtioneuvoston istunnon pöytäkirjaan 7.6.2001: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus välittömästi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka koskee alkoholi- ja huumetestien käyttöä sekä
teknistä valvontaa ja sähköpostin käytön valvontaa työpaikoilla. Lakiehdotusten tulee sisältää selkeät säännökset siitä, millaisia huumetestejä ja missä tilanteissa työpaikoilla voidaan
järjestää ja millaisilla edellytyksillä työntekijä on velvollinen niihin osallistumaan sekä siitä,
millaista teknistä valvontaa työnantajalla on oikeus suorittaa ja miten sähköpostin käyttöä
saadaan valvoa.”
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Lausuman johdosta työministeriö on asettanut työelämän tietosuojalainsäädännön täydentämistä valmistelevan kolmikantaisen työryhmän, jonka tulee 31.12.2002 mennessä 1) selvittää ja analysoida asiaa koskeva aikaisempi valmistelutyö, 2) valmistella analysoinnin
pohjalta ehdotukset lainsäädäntötoimiksi koskien työnantajien sekä työntekijöiden ja virkamiesten oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikalla tapahtuvan teknisen valvonnan ja sähköpostin käytön valvonnan yhteydessä sekä 3) toimia yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön
20.12.2000 asettaman huumausainetestien käyttöä selvittävän työryhmän kanssa sekä koordinoida ja tarvittaessa valmistella tämän työryhmän työn päätyttyä työelämää koskevat esitykset ehdotukseksi lainsäädäntötoimiksi.
Eduskunnan vastaukseen sisältyy myös toinen lausuma (HE 75/2000 vp), jonka mukaan hallituksen on tarkoin seurattava soveltuvuustestien käyttöä työelämässä ja selvitettävä eri testimenetelmien luotettavuutta sekä annettava eduskunnalle selvityksensä asiasta vuoden 2002
loppuun mennessä. Selvitystyön organisointi on aloitettu siten, että lakia valvovat viranomaiset seuraavat lain toimivuutta tältä osin.
Siviilipalvelushakemus
HE 152/1998 vp
Työasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 15.12.1998, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin siviilipalveluslain
uudistamiseksi siten, että palveluksen aloittaneen asevelvollisen siviilipalvelushakemus voidaan hyväksyä vasta riittävän pitkän harkinta-ajan jälkeen.
Harkinta-ajan lisäämistä koskevan säännöksen valmistelussa on todettu, että harkintaaikasäännös tulisi lisätä siviilipalveluslain sijasta asevelvollisuuslakiin.
Harkinta-ajan lisäämistä koskevan säännöksen valmistelussa on todettu, että harkintaaikasäännös tulisi lisätä siviilipalveluslain sijasta asevelvollisuuslakiin. Asia on ollut virkamiesvalmistelussa puolustusminiteriössä. Puolustusministeriö katsoo, että harkinta-ajan
käyttöönottaminen ennen siviilipalvelushakemuksen ratkaisemista ei näyttäisi tarkoituksenmukaiselta. Pakollinen harkinta-aika aiheuttaisi sekä periaatteellisia että lakiteknisiä ongelmia, jotka arvioidaan suuremmiksi kuin järjestelmästä saatavat edut. Tämän vuoksi ehdotetun muutoksen valmistelua ei ole katsottu aiheelliseksi jatkaa. Asia ei siten enää anna aihetta
toimenpiteisiin.
Lasten parissa työskentelevien taustan selvittäminen
HE 8/1999 vp
Lakivaliokunta
Eduskunta edellytti 19.10.1999, että lainsäädäntöä täydennetään vuoden 2000 aikana
säännöksillä, joilla voidaan selvittää lasten ja nuorten kanssa työskentelemään hakeutuvien henkilöiden tausta niin, ettei tällaisiin tehtäviin oteta henkilöitä, jotka on tuomittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Oikeusministeriö asetti 1.3.2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miten lainsäädäntöä tulisi täydentää säännöksillä, joilla voidaan selvittää lasten ja nuorten kanssa työskentelemään hakeutuvien tausta niin, ettei tällaisiin tehtäviin oteta henkilöitä, jotka on tuomittu
lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 26.9.2000.
Mietinnön oltua lausunnolla on sovittu, että jatkovalmistelusta vastaa työministeriö. Valmistelu on käynnistetty työministeriössä.
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Testaus ja valvonta työpaikoilla
HE 75/2000 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 15.5.2001, että hallitus välittömästi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka koskee alkoholi- ja
huumetestien käyttöä sekä teknistä valvontaa ja sähköpostin käytön valvontaa työpaikoilla. Lakiehdotusten tulee sisältää selkeät säännökset siitä, millaisia huumetestejä ja
missä tilanteissa työpaikoilla voidaan järjestää ja millaisilla edellytyksillä työntekijä
on velvollinen niihin osallistumaan sekä siitä, millaista teknistä valvontaa työnantajalla on oikeus suorittaa ja miten sähköpostin käyttöä saadaan valvoa.
Eduskunta edellytti, että hallitus tarkoin seuraa soveltuvuustestien käyttöä työelämässä ja selvittää eri testimenetelmien luotettavuutta sekä antaa eduskunnalle selvityksen
asiasta vuoden 2002 loppuun mennessä.
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (477-480/2001)
on tullut voimaan lokakuun 1 päivänä 2001.
Työministeriö on valmistellut laista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi esitteet, joita on levitty mm. lakia valvovien työsuojelupiirien ja tietosuojavaltuutetun toimesta. Esite on myös
saatavilla työministeriön Internet-osoitteessa www.mol.fi/ammatit/tietosuoja.html. Työministeriö on osallistunut myös lakia koskeviin koulutustilaisuuksiin.
Ensimmäisen lausuman johdosta työministeriö on asettanut työelämän tietosuojalainsäädännön täydentämistä valmistelevan kolmikantaisen työryhmän, jonka tulee 31.12.2002 mennessä 1) selvittää ja analysoida asiaa koskeva aikaisempi valmistelutyö, 2) valmistella analysoinnin pohjalta ehdotukset lainsäädäntötoimiksi koskien työnantajien sekä työntekijöiden
ja virkamiesten oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikalla tapahtuvan teknisen valvonnan ja
sähköpostin käytön valvonnan yhteydessä sekä 3) toimia yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön 20.12.2000 asettaman huumausainetestien käyttöä selvittävän työryhmän kanssa
sekä koordinoida ja tarvittaessa valmistella tämän työryhmän työn päätyttyä työelämää koskevat esitykset ehdotukseksi lainsäädäntötoimiksi.
Eduskunnan vastaukseen sisältyvän toisen lausuman johdosta eduskunnalle annettavan selvitystyön organisointi on aloitettu siten, että lakia valvovat viranomaiset seuraavat lain toimivuutta tältä osin ja pyrkivät raportoimaan mahdollisesti esiintyvistä ongelmista.
TE-keskusten työllisyysmäärärahatarpeiden tarkistaminen
HE 109 ja 187/2000 vp
Valtiovarainvaliokunta
20) Luku 34.06. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että TE-keskusten työvoimaosastoille vuodelle 2001 osoitettujen määrärahojen riittävyys selvitetään ensi vuonna toukokuun loppuun mennessä ja määrärahatarve arvioidaan tuolloin uudelleen.
Vuodelle 2001 osoitetut työvoimapoliittiset määrärahat on mitoitettu TE-keskuksittain työttömyyden kehityksen mukaisesti siten, että ne riittävät koko vuodeksi. Työhallinnon vuosisuunnitelmassa vuodeksi 2001 on todettu, että määrärahojen käyttö ja sitomisaste tarkistetaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.
Työvoimapoliittisten määrärahojen tarpeet selvitettiin vuoden 2001 toukokuun loppuun
mennessä. Tämän perusteella toteutettiin määrärahasiirtoja momenttien välillä ja määrärahojen TE-keskuskohtaista jakoa tarkistettiin. Tämän lisäksi I lisätalousarviossa osoitettiin työllistämistukiin lisää yhteensä 20,0 milj. markkaa, joka jaettiin TE-keskuksille niiden tarpei-
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den mukaisesti. Vuoden loppuun mennessä tehtiin vielä useita pienehköjä määrärahasiirtoja
TE-keskusten tarpeiden mukaisesti.
Toimintaympäristön muutosten vaikutus työlainsäädäntöön

HE 157/2000 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta
Hyväksyessään 18.12.2000 uuden työsopimuslain (55/2001) Eduskunta edellytti
18.12.2000, että valtioneuvosto antaa seuraavan vaalikauden alkupuolella eduskunnalle selonteon, jossa selvitetään
− elinkeino- ja työelämän kehitystä sekä yritysten toimintatapojen ja -ympäristön
muutoksia,
− onko työlainsäädäntö selkeää, toimivaa ja ajantasaista,
− miten uuden työsopimuslain säännökset vastaavat yritystoiminnan ja työelämän
muutoksia,
− työehtosopimuskäytännön kehitystä ja siihen liittyvän uuden lainsäädännön tarvetta
ja
− ovatko työsopimuslain yleissitovaa työehtosopimusta koskevat säännökset riittävän
selkeitä, täsmällisiä ja toimivia.
Työministeriö on käynnistämässä laaja-alaista tutkimushanketta, jossa selvitetään työ- ja
elinkeinoelämässä tapahtuneita muutoksia ja toisaalta sitä, miten työlainsäädäntö, uusi työsopimuslaki mukaan lukien vastaa niihin tarpeisiin, jotka mahdollisista toimintaympäristön
muutoksista ovat aiheutuneet. Tässä yhteydessä selvitään muun muassa yleissitovien työehtosopimusten vahvistamismenettelystä syntyneitä kokemuksia. Tutkimushankkeen tulosten
on määrä valmistua vuoden 2003 loppuun mennessä.
Vähemmistövaltuutetun virkanimike ja toimenkuva
HE 39/2001 vp
Hallintovaliokunta
Eduskunta edellytti 12.6.2001, että hallitus tarkoin seuraa lain toimivuutta ja myös sitä, kuvastaako valtuutetulle valittu virkanimike valtuutetun käytännön työtehtävien
todellista luonnetta, ja mikäli nimikkeestä näyttäisi aiheutuvan väärinkäsityksiä, ryhtyy toimenpiteisiin nimikkeen muuttamiseksi vastaamaan paremmin valtuutetun toimenkuvaa.
Laki vähemmistövaltuutetusta tuli voimaan 1.9.2001 ja ensimmäinen valtuutettu on aloittanut virassa 1.1.2002. Lausumassa viitatut valtuutetun käytännön työtehtävät ovat siten vasta
muotoutumassa.
Lähtökohtaisesti vähemmistövaltuutetun toimenkuva on nykyisellään suppeampi kuin itse
nimike, koska toimenkuva liittyy vain kansalaisuuteen ja etniseen alkuperään, ei sen sijaan
muihin vähemmistöasemaa luoviin perusteisin. Tästä mahdollisesti aiheutuvia väärinkäsityksiä voidaan kuitenkin ehkäistä tiedottamalla ja asiakkaita neuvomalla. Toistaiseksi nimike ei ole osoittautunut ongelmalliseksi.
Kokonaisuudessaan vielä ei ole edellytyksiä arvioida lain toimivuutta.
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Työvoimapoliittisten määrärahojen mito itukset
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
15) Luku 34.06
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että viimeistään kehysriihen yhteydessä käytävissä
hallituksen neuvotteluissa tarkistetaan työvoimapoliittisten toimien määrän riittävyys
suhteessa työttömiin työnhakijoihin. Tarkistuksessa on otettava huomioon työttömyyden ja työllisyyden tuleva kehitys ja varauduttava toimien oikeaan ajoitukseen. Aktiivitoimien määrä on mitoitettava siten, että vähintään kolmannes vuoden aikana olevista työttömistä työnhakijoista voi olla niiden piirissä.
Työttömyyden ja työllisyyden kehitystä tullaan seuraamaan sekä arvioimaan tältä pohjalta
vuoden 2002 työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahojen riittävyys niin, että selvitykset ovat käytettävissä kehysriihen yhteydessä käytävissä hallituksen neuvotteluissa.
Yhdistelmätuen pidentäminen
HE 161/2001 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta
Eduskunta edellytti 5.12.2001, että hallitus tarkoin seuraa yhdistelmätukiajan pidentämisestä ja työelämävalmennuksesta saatavia kokemuksia ja tuo työ- ja tasaarvoasiainvaliokunnalle vuoden 2003 loppuun mennessä uudistuksen vaikutuksista
selvityksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, missä määrin yritykset ja yhdistykset ovat työllistäneet työnhakijoita toiseksi vuodeksi lain mukaisella alemmalla
tuella ja minkälaisia kilpailua vääristäviä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut.
Yhdistelmätuen tukiajan pidentäminen kahteen vuoteen ja työelämävalmennuksen toteuttaminen tulivat voimaan vuoden 2002 alusta lukien. Tarkoituksena on seurata jatkuvasti toimenpiteiden kehitystä käytettävissä olevan tilastollisen seuranta-aineiston perusteella. Eduskunnan edellyttämän selvityksen laatimisessa tullaan tarvitsemaan ulkopuolista tutkijaasiantuntemusta.
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Ympäristöministeriö
Veropohjan laajentaminen ympäristö - ja energiaveroihin
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
5) Eduskunta edellytti, että verotuksen taakkaa jaetaan työn verottamista laajemmalle
esimerkiksi ympäristö- ja energiaveroihin.
Verotuksen painopistettä siirrettiin - hallitusohjelman mukaan - työn verotuksesta muualle.
Vuonna 2000 ansiotulojen verotusta ja sosiaaliturvamaksuja alennettiin vuositasolla 2,8 miljardilla markalla sekä lisäksi palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksua
kumpaakin nettovaikutukseltaan puolella miljardilla markalla. Energia- ja ympäristöverojen
määrää on tarkoitus lisätä. Tämän hankkeen tueksi hallitus on selvittänyt ympäristö- ja
energiaverotuksen tasoa, kohdentamista ja vaikutuksia. Talousneuvoston asettaman työryhmän loppuraportti annettiin 29.2.2000.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
11) Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää ohjauskeinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Ympäristöministeriö on jatkuvasti osallistunut mm. EU:ssa luonnon monimuotoisuuden eli
biodiversiteetin turvaamiseen ja sitä koskevien ohjauskeinojen kehittämiseen mm. kansainvälisten pöytäkirjojen ja sopimusten valmisteluissa. Huomiota on kiinnitetty mm. alueekologisen ja biotooppiseurannan kehittämiseen sekä biodiversiteetin turvaamiseen metsien
suojelussa. Myös biodiversiteettitutkimusta on jatkuvasti viety eteenpäin
Ympäristöministeriö on myös asettanut 29.3.1999 yhteistyöprojektin pohjavesien suojelun
ja kiviainesten käytön yhteensovittamiseksi (POSKI-projekti). Projektin kesto on noin viisi
vuotta ja sen tavoitteena on tuottaa perustietoa erityisesti luonnon geologisesta monimuotoisuudesta, kiviaines- ja pohjavesivaroista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Projektin
tuloksia hyödynnetään maakuntakaavoituksessa, kuntien kaavoituksessa ja hankekohtaisessa
maankäytön suunnittelussa siten, että kiviainesten ottaminen voidaan ohjata luonnon monimuotoisuuden ja pohjavesien suojelun kannalta kestävällä tavalla. Projektin yhteistyötahoja ovat ympäristöhallinto, Tiehallinto ja Tieliikelaitos, maakuntien liitot, kunnat, maaainesalan keskeiset yritykset, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
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Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Ekologinen rakenne muutos
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
12) Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa tavoitteekseen ekologisen rakennemuutoksen ja ryhtyy yhdessä eri toimijoiden, kuten tutkimuksen, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen kanssa valmistelemaan pitkäjänteisiä taloudellisia ohjauskeinoja kuten
ympäristöverojen ja tukien uudistussuunnitelmaa sekä asettaa ekologisen rakennemuutoksen EU-politiikan keskeiseksi tavoitteeksi.
Ympäristönsuojelun taloudellisen ohjauksen suunnittelu on painottunut vuonna 2000 ilmastokysymyksiin. Kansallisen ilmasto-ohjelman valmistelussa vero-ohjaus on ollut tärkeä selvityskohde ja veroratkaisu on keskeinen osa ohjelmaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön
asettamassa toimikunnassa on selvitetty mm. kansallista päästökauppaa. Suomi on liittynyt
Maailmanpankin aloitteesta perustettuun prototyyppi-hiilirahastoon, joka toteuttaa ilmastohankkeita.
Hallitus on työskennellyt EU:n hallitustenvälisessä konferenssissa sen puolesta, että unionin
päätöksentekoa ympäristö- ja energiaverotuksen alalla olisi helpotettu. Hallitus toimii edelleen aktiivisesti myös energian minimiverodirektiivin aikaansaamiseksi.
Ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelmassa on luotu tietopohjaa ekologisen rakennemuutoksen tueksi. Selvityksen kohteena on ollut muun muassa luonnonvarojen
käytön ja päästöjen riippuvuus Suomen talouden rakenteista.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet
VNS 3/1977
Tulevaisuusvaliokunta
13) Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollisimman pian selvittää realistiset keinot
toteuttaa Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet kiinnittäen huomiota myös muihin
energiatuotannon päästöihin.
Pääpaino Suomen ilmastostrategiassa on viime aikoina ollut jo käynnissä olevien, kasvihuonekaasupäästöjä alentavien ohjelmien vahvistamisessa. Kaikki keskeiset sektorit - energia-,
rakennus-, liikenne-, maatalous- ja jätehuoltosektori - ovat toimeenpanneet politiikkatoimia,
jotka ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä.
Vuonna 1999 valtioneuvosto asetti ministeriöiden välisen työryhmän valmistelemaan kansallista ilmastostrategiaa Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämiseksi. Kaikki sektorit ja
keskeiset viiteryhmät ovat mukana valmisteluprosessissa. Valtioneuvosto esittelee tämän
hetken suunnitelman mukaan kansallisen ilmastostrategian eduskunnalle vuoden 2001 alkupuolella. Ilmastostrategia sisältää pitkän aikavälin skenaarion kasvihuonekaasupäästöjen ke-
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hityksestä, tarpeelliset politiikkatoimet sekä arvion siitä, mitkä ovat näiden toimien taloudelliset ja ympäristövaikutukset.
Energiasektorin tärkeimpiä ilmastotoimia ovat olleet energiaohjelman (1997) ja hallituksen
energiansäästöohjelman laatiminen, kauppa- ja teollisuusministeriön uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman (1999) laatiminen ja hiilidioksidi/energiaverotuksen muuttaminen.
Energiastrategiassa painotettiin energian saatavuuden ja kilpailukykyisten hintojen ohella
ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä energiansäästöä ja uusiutuvan energian teknologisen
kehityksen ja kaupallistamisen edistämistä.
Suomen energiaverotus on korkea verrattuna EU:n keskiarvoon. Bioenergian osuus energiatuotannosta on korkea. Myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuus energiatuotannosta on yksi maailman korkeimpia. Kilpailukykytekijät huomioiden Suomen mahdollisuudet näiden instrumenttien käytön tehostamiseen Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi ovat rajoitetut. Yhteisönsisäisillä politiikkatoimilla on kuitenkin mahdollista luoda liikkumavaraa
ainakin energiaverotuskysymyksissä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän ehdottamaan hiilidioksidipäästöjä alentavia
toimia liikennesektorille vuonna 1998. Liikennesektori on lisäksi kehittänyt omia ympäristöohjelmia (viimeisin vuonna 1999). Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuudet
liikennesektorilla liittyvät lähinnä kaupunkisuunnitteluun, verotukseen, maksupolitiikkaan
sekä tiedottamiseen ja koulutukseen, mutta myös teknologinen kehitys tukee tavoitteiden
saavuttamista.
Rakennusalan energiansäästötavoitteet heijastuvat uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa,
hallituksen ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmassa, monissa koehankkeissa ja rakennusten laatutarkkailussa.
Maatalouden kasvihuonekaasuja vähentäviä toimenpiteitä tuetaan Suomessa lähinnä EU:n
rahoittamalla maataloustuen ympäristöosalla. Kansallinen metsäohjelma 2010 antaa perustan kestävälle ilmasto- ja nielupolitiikalle.
Jätehuollon metaanipäästöjä on kyetty pienentämään vuoden 1990-tasosta noin 50 %. Jätteen synnyn ennaltaehkäiseminen, kierrätys ja vaihtoehtoiset jätteenkäsittelytavat ovat alentaneet jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä. Vuoden 1994 jätelaki, kansallinen jätesuunnitelma (1998) sekä hallituksen päätökset kaatopaikoista (861/1997) ja paperinkeräyksestä
(883/1998) ovat osaltaan vaikuttaneet kehitykseen.
Suomen ilmastostrategia tulee monipuolisesti sisältämään eri sektorien päästöjen vähentämistoimia. Ohjelma-YVA:n avulla arvioidaan myös sen muut ympäristövaikutukset.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
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Pienhiukkasten vähentäminen
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
14) Eduskunta edellyttää, että selvitetään pienhiukkasten pitoisuutta Suomessa, niiden
haittavaikutuksia verrattuna hiekkapölyyn ja pienhiukkaslähteitä sekä ryhdytään toimenpiteisiin pienhiukkasten vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelulain mukaan kuntien tulee olla tarpeellisessa määrin selvillä ilmanlaadusta. Kunnissa on tehty mittauksia ilmanlaatua koskevien valtioneuvoston päätösten valvomiseksi. Näissä päätöksissä ei ole kuitenkaan vielä annettu enimmäisarvoja suoraan pienhiukkasille (PM 2.5). Euroopassa pienhiukkasiin on kiinnitetty huomiota, kun EU:n ilmanlaatua
koskevia direktiivejä on uusittu 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1999 annettuun ensimmäiseen ilmanlaadun tytärdirektiiviin ei vielä voitu sisällyttää pienhiukkasia koskevia
sitovia raja-arvoja, mutta vuoden 2003 tarkistukseen mennessä on tavoitteena koota tähän
riittävä tietopohja. Direktiivin edellyttämiä pienhiukkasmittauksia on aloitettu ja CEN:ssä
valmistellaan pienhiukkasten mittausstandardia.
Valtioneuvoston asetus ensimmäisten uusien ilmanlaatudirektiivien toimeenpanosta annetaan heinäkuuhun 2001 mennessä. Asetuksen valmistelun yhteydessä on kerätty tiedot hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista (PM 10) Suomessa 30 paikkakunnalla vuosina 19941998 tehtyjen mittausten perusteella. Osa hengitettävistä hiukkasista on pienhiukkasia (PM
2.5), joita mitataan mm. pääkaupunkiseudulla.
Euroopan
yhteisössä
tulee
lähivuosina
neuvoteltaviksi
ilmanlaatudirektiivit
polyaromaattisille hiilivedyille ja eräille metalleille, jotka esiintyvät ilmassa usein
hiukkasina tai pienhiukkasten yhteydessä. Liikenteen suoriin hiukkaspäästöihin puututaan
moottorien päästöjä ja polttoaineita koskevilla direktiiveillä. Näitä säädöksiä kehitetään ns.
Auto-Oil-ohjelman mukaisesti. Vuonna 2005 tulee voimaan olennainen tiukennus
dieselajoneuvojen hiukkaspäästörajoihin.
Merkittävä pienhiukkasten lähde Suomen ilmassa on kaukokulkeutuminen. Rikin ja typen
oksideista muodostuu ilmamassojen kulkeutumisen aikana esimerkiksi sulfaatteja ja nitraatteja, ja nämä pienhiukkaset saattavat aiheuttaa vaikutuksia tuhansien kilometrien päässä.
Kaukokulkeutumissopimuksen pöytäkirjoilla on jo 1980-luvulta lähtien rajoitettu näitä sekundäärihiukkasia aiheuttavia päästöjä. Viime vuonna Suomi ratifioi raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan ensimmäisten joukossa. Nyt valmistellaan vuosi sitten Göteborgissa allekirjoitetun ns. moniainepöytäkirjan ratifiointia ja osallistutaan EU:n päästökattodirektiivin laadintaan. Seuraavaksi aloitettavat eurooppalaiset ilmansuojeluneuvottelut painottuvat todennäköisesti pienhiukkaskysymykseen.
Suomalaiset asiantuntijat ovat osallistuneet kaukokulkeutumissopimuksen hiukkasneuvotteluja pohjustavien optimointimallien kehittämiseen IIASA:ssa. Suomalaiset tutkijat ovat
myös mukana, kun pienhiukkasia koskevaa tietopohjaa parannetaan pohjoismaisissa ja EY:n
tutkimusprojekteissa.
Julkista rahoitusta pienhiukkaskysymysten selvittämiseen on suunnattu mm. yliopistojen ja
tutkimuslaitosten, ympäristöterveyden tutkimusohjelman "SYTTY" sekä teknologiaohjelmien "SIHTI", "TULISIJA" ja "MOBILE" kautta. Suomalainen pienhiukkastutkimus onkin
ollut merkittävällä kansainvälisellä tasolla jo vuosikymmenen. Tämänhetkisen tietämyksen
aukkokohtia ovat mm. pienhiukkasten terveysvaikutukset, aerosoli-pilvet-ilmasto-kytkentä
ja palamisesta syntyvien pienhiukkasten päästöt. TEKES:n teknologiakatsauksessa
100/2000 on tehty esitys pienhiukkasia koskevan tutkimus/teknologiaohjelman toteutuksesta
vuosina 2001-2005.
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Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Lasten ja nuorten osallistuminen ympäristön suunnitteluun
VNS 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta
17) Eduskunta edellyttää, että kehitetään erilaisia lasten ja nuorten osallistumismuotoja rakennetun ympäristön suunnittelussa. Kaavoitusratkaisuja tehtäessä on ympäristövaikutusten selvittämisen rinnalle otettava mukaan lapsinäkökulma.
Lapsille soveltuvia osallistumismenetelmiä on kehitetty Suomessa erityisesti 1990-luvulla.
Ympäristöministeriö on osaltaan tukenut tätä työtä. 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja
rakennuslaki loi uusia edellytyksiä näiden menetelmien käytön laajentamiseen. Uusi laki korostaa eri väestöryhmien, myös lasten ja nuorten, tarpeita elinympäristön suunnittelussa. Se
edellyttää, että kunnat huolehtivat kansalaisten, myös lasten ja nuorten, osallistumismahdollisuuksien järjestämisestä kaavoituksessa. Uusi laki edellyttää, että kaavojen vaikutukset
myös ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön selvitetään. Lasten ja nuorten näkökulman tulisi kuulua tähän tarkasteluun. Ympäristöministeriö tukee lasten ja nuorten huomioimista
osallistumissa ja vaikutusten selvittämisessä mm. maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoon liittyvissä ohjeissa. Elinympäristön suunnitteluperiaatteiden kehitystyö, jota varten
ympäristöministeriössä alkaa vuonna 2001 eri väestöryhmien, myös lasten ja nuorten,
tarpeita koskeva selvitys, vahvistaa tässä työssä tarvittavaa tiedollista pohjaa.
Ympäristöministeriö seuraa elinympäristön ja kaavoituksen kehittymistä myös lasten ja
nuorten kannalta.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Tulevaisuusvaliokunta ei ole lausunnossaan 2/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Asuntoyhte isöjen yleishyödyllisyys
HE 274/1998 vp
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 19.2.1999, että nyt hyväksyttyä lainsäädäntöä vastaava sääntely
valtion tuella rahoitetun asuntokannan säilyttämiseksi vuokrakäytössä ulotetaan koskemaan kaikkia yksityisoikeudellisia yhteisöjä.
Tarkoituksena on, että ympäristöministeriössä aloitetaan vuonna 2002 säädösvalmistelu, jolla yleishyödyllisyyttä vastaavat kriteerit ulotetaan koskemaan julkisyhteisöjä sekä kaikkia
yksityisoikeudellisia yhteisöjä.
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Puurakentamise n edistäminen
HE 40/1999 vp
Valtiovarainvaliokunta
15) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti
luvun 35.30 kohdalla, että puurakentamisen edistämiseen tarkoitetun kansallisen Puun
Aika -ohjelman, puualan osaamiskeskusverkoston, Puu-Suomi-kampanjan sekä puualan teknologiaohjelmien jatkuvuus, kehittäminen ja rahoitus turvataan.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen
lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueet
HE 61/1999
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Eduskunta edellytti 23.11.1999, että pääosa Metsäntutkimuslaitoksen nyt hallinnoimista kansallis- ja luonnonpuistoista sekä muista suojelualueista tulee siirtää Metsähallituksen hallintaan.
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos
ovat vuonna 2000 neuvotelleet Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen hallintaan siirrettävistä luonnonsuojelualueista. Neuvottelujen perusteella tehdystä ehdotuksesta on pyydetty lausunnot ja aloitettu yhteistoimintamenettelyt Metsäntutkimuslaitoksessa ja Metsähallituksessa. Hallintaa koskevat ympäristöministeriön päätökset ja valtioneuvoston asetukset
annetaan vuoden 2001 aikana. Hallinnansiirtojen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin on
varauduttu vuoden 2001 talousarviossa ja ympäristöministeriön esityksessä vuosien 20022005 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa.
Maa-ja metsätalousvaliokunta ei ole lausunnossaan 15/2001 vp käsitellyt lausuman poistamista vuoden 2000 kertomuksesta. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna aihetta tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään poistettavaksi kertomuksesta.
Repoveden alueen suojelu
LA 176/1999
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 31.3.2000, että hallitus ryhtyy Etelä-Suomen metsien suojelua
koskevaan selvitykseen liittyen välittömästi valmistelemaan Repoveden alueen suojelua tavoitteena kansallispuiston perustaminen noin 1000 hehtaarin suuruisena. Valmistelu on tehtävä yhteistyössä paikallistason eri osapuolten ja puolustusministeriön
kanssa.
Ympäristöministeriö on jatkanut lausuman edellyttämiä toimia kansallispuiston perustamiseksi Kymenlaakson Repovedelle. Ministeriön ensivaiheen tavoitteena on ollut hankkia alueelta valtion omistukseen lisää maita siten, että luonnonsuojelulaissa kansallispuiston perustamiselle säädetty 1 000 hehtaarin vähimmäispinta-alavaatimus täyttyisi. Vuoden 2001 ke-
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väällä ympäristöministeriön ja UPM-Kymmenen edustajat neuvottelivat yhtiön Natura
2000- alueella omistamien maiden suojelun toteuttamisesta ja hoidosta sekä kansallispuiston
perustamisedellytysten luomisesta alueelle. Tämän jälkeen 12.11.2001 UPM-Kymmene
saattoi julkisuuteen tiedon, jonka mukaan se on varautunut lahjoittamaan valtiolle kansallispuiston perustamista varten noin 500 hehtaaria yhtiön omistamia maita. Yhtiö ilmoitti olevansa lisäksi valmis rauhoittamaan korvauksetta 1 200 hehtaaria lahjoitusalueeseen rajoittuvia metsiä. Lopulliset päätökset asiassa tehdään vuoden 2002 kevään yhtiökokouksessa. Yhtiön lahjoitusilmoituksen jälkeen UPM-Kymmenen, ympäristöministeriön, Metsähallituksen
ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen edustajat ovat yhdessä täsmentäneet lahjoitus- ja
korvausalueen rajauksia sekä ryhtyneet laatimaan alustavaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sekä kansallispuistoksi ajatellulle alueelle että UPM-Kymmenen omistukseen jäävälle rauhoitusalueelle. Tavoitteena on, että koko aluetta hoidetaan yhtenäisin periaattein.
Asukasvalintojen tulorajat
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
21) Luku 31.30. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että valtion tukeman tuotannon asukasvalintoja koskevia tulorajoja nostetaan mahdollisimman pian.
Valtioneuvosto antoi 22.2.2001 asetuksen omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (170/2001). Asetuksella korotettiin
1.5.2001 lukien arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnassa sovellettavia
tulorajoja.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Valtiovarainvaliokunta ei ole lausunnossaan 12/2001 käsitellyt lausuman poistamista vuoden
2000 kertomuksesta. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin, joten lausuma ehdotetaan poistettavaksi kertomuksesta.
Asunto -osakeyhtiötalolainojen korkotuki
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
22) Luku 35.30. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että asunto-osakeyhtiötalolainojen
korkotuesta annetun lain mukainen hyväksymisvaltuus otetaan valtion vuoden 2001
ensimmäiseen lisätalousarvioon.
Valtion vuoden 2001 ensimmäiseen lisätalousarvioon otettiin hyväksymisvaltuus asuntoosakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia lainoja varten.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Valtiovarainvaliokunta ei ole lausunnossaan 12/2001 käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin, joten lausuma ehdotetaan poistettavaksi kertomuksesta.
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Asumistukeen hyväksyttävä enimmäisvuokrataso
HE 109 ja 187/2000
Valtiovarainvaliokunta
23) Momentti 35.30.54. Eduskunta edellytti 19.12.2000, että asumistukeen hyväksyttävää enimmäisvuokratasoa korotetaan.
Hallitusohjelman sekä hallituksen hyväksymän asuntopoliittisen strategian mukaisesti on
asumistuessa huomioon otettavia enimmäisasumismenoja korotettu vuoden 2002 asumistuen määräytymisperusteissa osana ns. köyhyyspakettia.
Ympäristöministeriö on esittänyt lausuman poistettavaksi vuoden 2000 kertomuksessa. Valtiovarainvaliokunta ei ole lausunnossaan 12/2001 käsitellyt lausuman poistamista. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan 8/2001 vp yhtynyt ympäristöministeriön käsitykseen lausuman poistamiseksi vuoden 2001 kertomuksesta.
Asia ei anna enää aihetta toimenpiteisiin, joten lausuma ehdotetaan poistettavaksi kertomuksesta.
Vuokra- ja asumisoikeustalolai nojen korkotuen ehdot ja seuranta
HE 181/2000 vp
Ympäristövaliokunta
Eduskunta edellytti 29.5.2001, että vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annettavassa asetuksessa säädetään korkotuki sekä korkotukilainojen ehdot sellaisiksi, etteivät tuotantoon liittyvät riskit estä korkotukiasuntojen rakentamista.
Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin lainsäädännön kehittämiseksi.
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettiin valtioneuvoston
asetus 19.7.2001. Se tuli voimaan 1.1.2002. Korkotuki ja korkotukilainojen ehdot laadittiin
siten, että korkotukiasuntojen rakentamiseen olisi mahdollisimman hyvät edellytykset.
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki tuli voimaan
1.1.2002, joten sen toimivuudesta ei vielä ole seurantatietoa. Lainsäädännön toimivuutta
seurataan ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jos ongelmia ilmenee.

Asia ei anna tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin, joten lausuma esitetään
poistettavaksi kertomuksesta.
Nuuksion kansallispuiston kehittäminen
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
16) Momentti 35.20.22
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että vuoden 2002 aikana selvitetään mahdollisuudet
Nuuksion kansallispuiston kehittämiseen yhteishankkeena alueen kuntien ja muiden
tahojen kanssa.
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Aravalainojen ehdot
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
17) Momentti 35.30.60
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että aravalainojen lainaehtoja uudistetaan niin, että
asukkaiden maksukyky otetaan nykyistä paremmin huomioon ja mahdollisuudet talojen kunnossapitoon ja korjaamiseen turvataan aikaistamalla yhtenäislainan takaisinmaksua. Uudistuksen tulee myös edistää kohtuuhintaista asuntorakentamista.
Ympäristöministeriö on aloittanut aravalainaehtojen uudistamisen valmistelutyön syksyllä
2001. Tarkoituksena on, että esitys aravalainaehtojen uudistamiseksi viedään hallituksen käsittelyyn keväällä 2002.
Korjausavustukset ja energiataloudelliset avustukset
HE 115/2001 vp, HE 206/2001 vp
Valtiovarainvaliokunta
18) Momentti 35.30.60
Eduskunta edellytti 18.12.2001, että vuoden 2003 talousarviota laadittaessa korjausavustuksiin tarkoitettua myöntämisvaltuutta korotetaan ja että talousarviossa otetaan
erikseen huomioon energiataloudellisten avustusten tarve.
Ympäristöministeriö on valtiovarainministeriölle tekemänsä, vuosien 2003-2006 määrärahakehyksiä koskevan esityksen yhteydessä ehdottanut, että korjausavustuksiin tarkoitettua
myöntämisvaltuutta korotetaan ja energiataloudellisten korjausten avustamista varten osoitetaan erillinen myöntämisvaltuus.

309

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta

Valtioneuvoston kanslia
1.1. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Voimaantulopäivä

122/2001

113/2001

Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun
lain 1 §:n muuttamisesta

9.11.2001

1.1.2002

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

K 2/2000

31/2000*

Hallituksen toimenpidekertomus
vuodelta 1999
Valtiopäivien keskeyttäminen ja
päättyminen sekä eduskunnan
kokoontuminen vuoden 2001 valtiopäiville

Merkitty pöytäkirjaan 19.1.2001
Merkitty pöytäkirjaan 25.1.2001

33/2000

* merkillä varustetut sisältävät lausuman, jota on käsitelty asianomaisen ministeriön kohdalla kertomuksen osassa III
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Ulkoasiainministeriö
1.2. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

76/2000

166/2000

190/2000

2/2001

208/2000

21/2001

211/2000

11/2001

212/2000

9/2001

7/2001

20/2001

8/2001

37/2001

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja
teknologiayhteistyöjärjestelmää
koskevan puitesopimuksen sekä
siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan
unionin sekä sen kansallisten
edustajien ja kansainvälisen
henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen
Valtiosopimusoikeutta koskevan
Wienin yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleeseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksyminen
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn
yleissopimuksen 6 artiklan 1
kappaleeseen tehdyn varauman
osittaisen peruuttamisen hyväksyminen
Laki uusien kasvilajikkeiden
suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Maailman matkailujärjestön
(WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksyminen
Laki hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamises-

4.1.2001

Voimaantulopäivä

Tasavallan presidentin asetuksella

9.3.2001

20.4.2001

11.5.2001

28.3.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

6.4.2001
23.5.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta

40/2001

71/2001

41/2001

66/2001

42/2001

69/2001

66/2001

64/2001

määräysten voimaansaattamisesta
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Laki Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
Laki oikeudenkäymiskaaren 15
luvun 2 §:n muuttamisesta
Laki asianajajista annetun lain
muuttamisesta
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Laki tilintarkastuslain 4 §:n
muuttamisesta
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
Laki eräiden Suomen-Sveitsin
väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen
säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Laki Bosnia ja Hertsegovinan
kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Makedonian kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia
määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan
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31.8.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

24.8.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

24.8.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

8.6.2001

Tasavallan presidentin asetuksella
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67/2001

65/2001

85/2001

97/2001

86/2001

98/2001

94/2001

180/2001

95/2001

126/2001

sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansaivälisyksityisoikeudellisia
määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
29 päivänä maaliskuuta 1972
tehdyn kansainvälistä vastuuta
avaruusesineiden aiheuttamasta
vahingosta koskevan yleissopimuksen 19 artiklan 2 kappaleen
ja Yhdistyneiden Kansakuntien
29 päivänä marraskuuta 1971
hyväksymän päätöslauselman
2777 mukaisen julistuksen, jonka mukaan: "Suomi hyväksyy
sitovaksi suhteessaan jokaiseen
muuhun vastaavan velvoitteen
hyväksyvään valtioon nähden
Korvauskomission päätöksen
kustakin riidasta, johon Suomi
voi tulla osalliseksi yleissopimuksen mukaisesti." hyväksyminen

8.6.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

5.10.2001

Laki lahjontaa koskevan Euroo- 5.10.2001
pan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Suomen liittymisestä tar28.12.2001
kastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja
siihen liittyvän päätösasiakirjan
sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Laki muovailtavien räjähteiden
16.11.2001
merkitsemisestä tunnistamista
varten tehdyn yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin asetuksella
31.12.2001

Tasavallan presidentin asetuksella
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109/2001

108/2001

110/2001

109/2001

172/2001

146/2001

173/2001

205/2001

174/2001

202/2001

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
Laki Ecuadorin kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Laki Tansanian kanssa tehdyn
sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja
satelliittikeskukselle sekä niiden
elimille ja niiden henkilöstölle
myönnettävistä erioikeuksista ja
vapautuksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan
yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

16.11.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

16.11.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

30.11.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

28.12.2001

Valtioneuvoston
asetuksella

28.12.2001

Tasavallan presidentin asetuksella

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan Asia
kirjelmä

Toimenpiteet

K 5/2000

24 a/2000

Merkitty pöytäkirjaan 6.4.2001

K 6/2000

25 a/2000

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston
parlamentaarisen yleiskokouksen
toiminnasta vuonna 1999 antama
kertomus
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen

Merkitty pöytäkirjaan 6.4.2001
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K 9/2000

29 a/2000

K 3/2001

28 a/2001

teistyöjärjestön parlamentaarisen
yleiskokouksen toiminnasta
vuonna 1999 antama kertomus
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1998
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1999

Merkitty pöytäkirjaan 6.4.2001
Merkitty pöytäkirjaan 21.12.2001
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Oikeusministeriö
1.3. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Voimaantulopäivä

27/1999

6/2001

Laki rikoslain muuttamisesta
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta
Laki ehdollisesta rangaistuksesta
annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Tasavallan
presidentti
jätti vahvistamatta ja palautti eduskunnan käsiteltäviksi
27.4.2001
19.1.2001

35/2000,
171/2000

188/2000

78/2000

33/2001

80/2000

94/2001*

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun
muuttamisesta
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki oikeudenkäymiskaaren
1.6.2001
muuttamisesta
Laki tuomareiden nimittämisestä
annetun lain muuttamisesta
Laki hallintolainkäyttölain 76
§:n muuttamisesta
Laki hallinto-oikeuslain 19 §:n
kumoamisesta
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Laki markkinatuomioistuimesta
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki ulosottolain 1 luvun 8 §:n
muuttamisesta
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain
säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain muuttamisesta
Laki rikoslain muuttamisesta
26.10.2001
Laki metsästyslain 80 §:n muuttamisesta
Laki kalastuslain muuttamisesta
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
Laki matkustaja-alus Estonian
hylyn rauhoittamisesta annetun
lain 6 §:n muuttamisesta
Laki ydinenergialain 73 §:n
muuttamisesta
Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta

1.2.2001

1.9.2001

1.1.2002
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136/2000
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212/2000*

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien
velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun
lain 14 §:n muuttamisesta
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Laki valmiuslain 49 §:n muuttamisesta
Laki elintarvikelain muuttamisesta
Laki Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Laki lannoitelain 21 §:n muuttamisesta
Laki rehulain 41 §:n muuttamisesta
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
Laki terveydenhuollon laitteista
ja tarvikkeista annetun lain
muuttamisesta
Laki eräiden menettämisseuraamussäännösten kumoamisesta
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
Laki rangaistusten täytäntöön16.2.2001
panon hallinnosta
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta
Laki nuorista rikoksentekijöistä
annetun lain muuttamisesta

1.8.2001
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177/2000

46/2001

200/2000

95/2001*

201/2000

18/2001*

213/2000

87/2001*

1/2001

8/2001

Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 27 §:n
muuttamisesta
Laki rikoslain muuttamisesta
Laki ehdollisesta rangaistuksesta
annetun lain kumoamisesta
Laki nuorista rikoksentekijöistä
annetun lain muuttamisesta
Laki rikosrekisterilain 2 ja 10
§:n muuttamisesta
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n 3 momentin kumoamisesta
Laki rekisteröidystä parisuhteesta
Laki asunto-osakeyhtiölain 5 ja
39 §:n muuttamisesta
Laki asuntokauppalain 2 luvun 8
§:n muuttamisesta
Laki rikoslain muuttamisesta
Laki pakkokeinolain 5 luvun 11
§:n muuttamisesta
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 9
§:n muuttamisesta
Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki tuomittujen siirtämisestä
tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun
lain muuttamisesta

14.6.2001

1.9.2001

9.11.2001

1.3.2002

6.4.2001

1.6.2001

13.7.2001

1.9.2001

16.3.2001

25.3.2001
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13/2001

68/2001

14/2001
22/2001

15/2001
34/2001

44/2001

120/2001

68/2001

54/2001

89/2001

139/2001

90/2001

100/2001

103/2001

119/2001

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden pohjoismaiden välillä
annetun lain muuttamisesta
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Laki tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Laki rikoslain muuttamisesta
Laki rikoslain 9 ja 37 luvun
muuttamisesta
Laki avioliittolain muuttamisesta
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Laki perintökaaren muuttamisesta
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n
muuttamisesta
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n
muuttamisesta
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
Laki yleisistä syyttäjistä annetun
lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain
muuttamisesta
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n
muuttamisesta
Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta
Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n
muuttamisesta
Laki vakuutussopimuslain 45
§:n muuttamisesta
Laki pysäköintivirhemaksusta
annetun lain 7 §:n muuttamisesta

29.6.2001

1.8.2001

16.3.2001
4.5.2001

25.3.2001
29.5.2001

13.12.2001

1.3.2002

8.6.2001

15.6.2001

13.12.2001

1.1.2002

17.10.2001

1.11.2001

9.11.2001

1.1.2002
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annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun
muuttamisesta
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun
muuttamisesta
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Laki tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

105/2001

191/2001

Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
Laki ulosottomaksuista annetun
lain 3 §:n muuttamisesta
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain
3 §:n muuttamisesta
Markkinaoikeuslaki
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
Laki julkisista hankinnoita annetun lain muuttamisesta
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta
Laki sopimattomasta
menettelystä
elinkeinotoiminnassa annetun
lain 7rajat
Laki
ja 8 ylittävästä
§:n muuttamisesta
kieltomenettelystä annetun lain muuttamisesta
Laki Kuluttajavirastosta annetun
lain muuttamisesta
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta
Laki arvopaperimarkkinalain 7
luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

28.12.2001

1.3.2002
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Laki alkoholilain 52 ja 53 §:n
muuttamisesta
Laki toimenpiteistä tupakoinnin
vähentämiseksi annetun lain 21
§:n muuttamisesta
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 8 c ja 8 d §:n muuttamisesta
Laki tuomareiden nimittämisestä
annetun lain muuttamisesta
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Laki tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

127/2001

173/2001

176/2001

217/2001

210/2001

216/2001

Laki kuluttajansuojalain 2 ja 3
luvun muuttamisesta
Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Osuuskuntalaki
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta
Laki kaupparekisterilain 10 ja 18
a §:n muuttamisesta
Laki yritys- ja yhteisötietolain
14 §:n muuttamisesta
Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n
muuttamisesta
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7
§:n muuttamisesta
Laki kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n
ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta
Laki konkurssipesien hallinnon
valvonnasta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n
muuttamisesta
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11
§:n muuttamisesta

21.12.2001

1.1.2002

28.12.2001

1.1.2002

31.12.2001
1.1.2002
1.3.2002
28.12.2001

1.1.2002
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1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

LA 185/2000

7/2001

Laki kansanedustajain eläkelain
muuttamisesta

K 11/2000

21/2001

K 12/2000

13 a/2001

Valtioneuvoston oikeuskanslerin
kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista
koskevista havainnoista vuodelta
1999
Eduskunnan oikeusasiamiehen
kertomus toiminnastaan vuonna
1999
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Eduskunnan oikeusasiamiehen
vaali

Tasavallan Presidentti vahvisti lain
8.6.2001
Merkitty pöytäkirjaan 27.9.2001

22/2001
33/2001

Merkitty pöytäkirjaan 20.6.2001
Merkitty pöytäkirjaan 11.10.2001
Merkitty pöytäkirjaan 20.12.2001
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Sisäasiainministeriö
1.4. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

34/1999

171/2000*

15/2001

16/2001

20/2001

27/2001

70/2001
71/2001

80/2001
99/2001

111/2001

156/2001

128/2001

158/2001

129/2001

174/2001

211/2001

196/2001

Laki poliisilain muuttamisesta
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n ja 6 luvun muuttamisesta
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Laki poliisilain muuttamisesta
Laki alueiden kehittämisestä
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden
1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Meripelastuslaki
Laki merilain 6 luvun muuttamisesta
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
Laki yksityisyyden suojasta
televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain
7 ja 18 §:n muuttamisesta
Laki hätäkeskuslain 8 §:n
muuttamisesta
Laki pelastustoimilain 43 §:n
muuttamisesta
Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24
§:n muuttamisesta
Laki pelastustoimen alueiden
muodostamisesta
Laki kuntien valtionosuuslain
muuttamisesta
Laki kuntajakolain muuttamisesta
Laki arpajaislain 5 §:n 2 ja 3
momentin kumoamisesta

Voimaantulopäivä

19.1.2001

1.3.2001

16.3.2001

25.3.2001

6.4.2001

15.4.2001

29.6.2001
30.11.2001

1.7.2001
1.2.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

323

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta
1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

HE 197/1999

EV
91/2001*

Arpajaislaki
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
Laki viihdelaitelain muuttamisesta
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Laki rahanpesun estämisestä ja
selvittämisestä annetun lain 3 ja 6
§:n muuttamisesta
Laki näkövammaisten kirjastosta
annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton
käyttämisestä
Ampuma-aselain muuttaminen

Tasavallan Presidentti päätti jättää
pöydälle 13.7.2001.
Merkittiin pöytäkirjaan Tasavallan
Presidentin lausuma

EK
23/2001*
VJL
5/2001
HE 110/2000

EV
61/2001

Tasavallan Presidentti päätti jättää
hyväksymättä
6.9.2001
Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lait 23.11.2001
Tasavallan Presidentti päätti jättää
vahvistamatta
14.6.2001

EK
20/2001
Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lain 29.6.2001

VJL
4/2001
VNS 3/2000

12/2000*

Valtioneuvoston selonteko aluehallinto 2000-uudistuksen toteuttamisesta

Merkitty pöytäkirjaan 13.6.2001
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Puolustusministeriö
1.5. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

18/2001

42/2001*

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

1.6.2001

Voimaantulopäivä

1.8.2001
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Valtiovarainministeriö
1.6. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

26/1999

29/2001

197/2000

40/2001

203/2000

25/2001

204/2000

23/2001

2/2001

7/2001

11/2001

17/20012

27/2001

74/2001

33/2001

75/2001

34/2001

53/2001

47/2001

76/2001

48/2001

62/2001

Asia

Laki valtion virkamieslain 18 ja 57 §:n muuttamisesta
Laki autoverolain muuttamisesta
Euroopan yhteisöjen
omien varojen järjestelmästä 29. päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen
(2000/597/EY) hyväksyminen
Laki verohallintolain 3 ja
4 §:n muuttamisesta
Laki tullilain muuttamisesta
Suostumuksen antaminen
Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen
luovuttamiseen
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta
Laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun
lain muuttamisesta
Laki Slovakian kanssa
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Laki tuloverolain 38 ja 39
§:n muuttamisesta
Laki valtion eläkelain
muuttamisesta
Laki valtion eläkelain
muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki valtion eläkelain
muuttamisesta annetun

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Voimaantulopäivä

11.5.2001

1.6.2001

23.5.2001

11.6.2001

6.4.2001

6.4.2001

1.5.2001

16.3.2001

25.3.2001

28.3.2001

29.6.2001

1.7.2001

29.6.2001

1.7.2001

8.6.2001

Tasavallan presidentin
asetuksella

29.6.2001

1.7.2001

7.9.2001

15.9.2001
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63/2001

84/2001

91/2001

101/2001

muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki valtion eläkelain
muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamisesta
Laki eräiden valtion toimintojen kunnallistamista
koskevien eräiden lakien
ja säännösten kumoamisesta
Valtionavustuslaki
27.7.2001
Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n
muuttamisesta
Laki tuloverolain muut26.10.2001
tamisesta
Laki varallisuusverolain
muuttamisesta
Laki elinkeinotulon
verottamisesta annetun
lain 13 ja 33 §:n
muuttamisesta
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
Laki asuintalovarauksesta
verotuksessa annetun lain
3 §:n muuttamisesta
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun
lain 2 a §:n muuttamisesta
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetun lain muuttamisesta
Laki ulkomailta tulevan
palkansaajan lähdeverosta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta
Laki ennakkoperintälain
muuttamisesta
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun
lain 3 §:n kumoamisesta
Laki verotusmenettelystä
annetun lain muuttamisesta

1.9.2001

1.1.2002

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta
Laki verohallintolain 4 a
§:n muuttamisesta
Laki perintö- ja
lahjaverolain
Laki arpajaisverolain
muuttamisesta
muuttamisesta
Laki varainsiirtoverolain
27 §:n muuttamisesta
Laki kiinteistöverolain 22
§:n muuttamisesta
Laki koiraverosta annetun
lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
Laki rakennusverolain 5
ja 12 §:n muuttamisesta
Laki arvonlisäverolain
muuttamisesta
Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustajaaluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta
eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki valmisteverotuslain
muuttamisesta
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annetun lain muuttamisesta
Laki sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain
muuttamisesta
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Laki alkoholi- ja
alkoholijuomaverosta
annetun lain
Laki tupakkaverolain liitmuuttamisesta
teenä olevan verotaulukon muuttamisesta
Laki jäteverolain 4 §:n
muuttamisesta
Laki öljyjätemaksusta
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Laki autoverolain muuttamisesta
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
Laki polttoainemaksusta
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
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96/2001

116/2001

97/2001

117/2001

98/2001

104/2001

99/2001

132/2001

116/2001

168/2001

117/2001

172/2001

118/2001

129/2001

119/2001

130/2001

126/2001

110/2001

130/2001

183/2001

tamisesta
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
Laki veronkantolain 25
§:n 2 momentin kumoamisesta
Laki veronlisäyksestä ja
viivekorosta annetun lain
2 ja 4 §:n muuttamisesta
Laki tuloverolain 105 a ja
143 §:n muuttamisesta
Laki verotusmenettelystä
annetun lain muuttamisesta
Laki ennakkoperintälain
23 §:n muuttamisesta
Laki Makedonian kanssa
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vuoden 2002 veroasteikkolaki
Laki tuloverolain 105 a ja
143 §:n muuttamisesta
Laki tuloverolain 77 §:n
muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta
vuonna 2002
Laki vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä
veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Valtuus valtiontakuun antamiseksi suomalaisille
lentoyhtiöille koskien
kolmansille osapuolille
aiheutuvia sotariskivahinkoja
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun

26.10.2001

1.11.2001

26.10.2001

1.11.2001

16.11.2001

Tasavallan presidentin
asetuksella

30.11.2001

Tasavallan presidentin
asetuksella

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

23.11.2001

1.1.2002

23.11.2001

1.1.2002

27.9.2001

21.12.2001

1.1.2002
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131/2001

175/2001*

162/2001

153/2001

163/2001

154/2001

164/2001

176/2001

178/2001

164/2001

179/2001

178/2001

180/2001

203/2001

nästä kunnilta annetun
lain kumoamisesta
Laki arvonlisäverolain
muuttamisesta
Laki verontilityslain
muuttamisesta
Laki tuloverolain 124 §:n
muuttamisesta
Laki sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28
§:n muuttamisesta
Laki valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta
Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta
ja valtiontakuusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Laki eräiden saamisten
perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
Laki arvonlisäverolain 30
§:n muuttamisesta
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n
muuttamisesta
Laki tilastolain 17 §:n
muuttamisesta
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Laki liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
Säästöpankkilaki
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun
lain kumoamisesta
Laki osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

13.12.2001

Asetuksella määrättävänä ajankohtana

30.11.2001

1.1.2002

30.11.2001

1.12.2001

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

28.12.2001

1.1.2002
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181/2001

165/2001

182/2001

184/2001

183/2001

207/2001*

184/2001

218/2001

tamisesta
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
muuttamisesta
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta
keskeyttämisestä
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta
Laki kaupparekisterilain
muuttamisesta
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 f §:n
muuttamisesta
Laki eräistä arvopaperija valuuttakupan sekä
selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n
muuttamisesta
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Laki tuloverolain 24 ja
122 §:n muuttamisesta
Laki tullilain muuttamisesta
Laki verontilityslain
muuttamisesta
Laki verotusmenettelystä
annetun lain 91 a §:n
muuttamisesta
Laki verohallintolain 11
§:n muuttamisesta
Laki ulkomailta tulevan
palkansaajan lähdeverosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Laki kiinteistöverolain 11
§:n muuttamisesta
Laki arpajaisverolain 4
§:n muuttamisesta
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Laki kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetun lain
muuttamisesta
Laki arvoosuusjärjestelmästä anne-

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

28.12.2001

1.1.2002, kuitenkin
niin, että arvopaperimarkkinalain muuttamisesta annetun lain 2
luvun 3 §:n 1 – 6 momentit tulevat voimaan
1.7.2002 ja saman lain
7 luvun 2 §:n 2 ja 3
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195/2001

186/2001

196/2001

141/2001

osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Laki arvo-osuustileistä
annetun lain 5 a §:n
muuttamisesta
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
muuttamisesta
Laki sijoitusrahastolain
53 ja 81 §:n muuttamisesta
Laki rahoitustarkastuslain
2 §:n 10 kohdan kumoamisesta
Laki osakeyhtiölain
muuttamisesta
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Laki rikoslain 51 luvun
muuttamisesta
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta
annetun lain muuttamisesta

7 luvun 2 §:n 2 ja 3
momentit sekä 10 luvun 3 §:n 3 momentti
tulevat voimaan
1.3.2002

21.12.2001

1.1.2002

16.11.2001

19.11.2001

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

K 10/2000
K 13/2000

EK 9/2001

Merkitty pöytäkirjaan 23.5.2001

HE 78/2001

18/2001*

Hallituksen kertomus valtiovarain
hoidosta ja tilasta vuonna 1999
sekä valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999
Vuoden 2001 lisätalousarvio

HE 115/2001
HE 206/2001
HE 177/2001
HE 204/2001

35/2001*

Valtion vuoden 2002 talousarvio

32/2001*

Valtion vuoden 2001 toinen lisätalousarvio

Merkitty pöytäkirjaan 29.6.2001
Merkitty pöytäkirjaan 28.12.2001
Merkitty pöytäkirjaan 13.12.2001

HE 193/2001

26/2001*

K 13/2001

30/2001

Vuoden 2001 kolmas lisätalousarvio
Hallituksen kertomus valtiovarain
hoidosta ja tilasta vuonna 2000
Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali
Valtion vakuusrahaston täydennysvaali

Merkitty pöytäkirjaan 16.11.2001
Merkitty pöytäkirjaan 29.11.2001
Merkitty pöytäkirjaan 15.3.2001
Merkitty pöytäkirjaan 26.4.2001

5/2001
6/2001
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Opetusministeriö
1.7. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

142/2000

36/2001

3/2001

28/2001*

9/2001

26/2001

16/2001

22/2001

21/2001

83/2001

28/2001

72/2001

30/2001

140/2001*

49/2001

90/2001

121/2001

125/2001

Laki perusopetuslain 11 §:n
muuttamisesta
Laki lukiolain 7 §:n muuttamisesta
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n
muuttamisesta
Laki virallisista kääntäjistä
annetun lain muuttamisesta
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
Laki kirkkolain 19 luvun 10
§:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta
Laki ammattikorkeakoulun
jatkotutkinnon kokeilusta
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Laki työttömien omaehtoisen
opiskelun tukemisesta annetun
lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Laki opintotukilain muuttamisesta
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n
muuttamisesta
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
toimeenpanon edellyttämistä
järjestelyistä annetun lain 6
§:n muuttamisesta
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 7
§:n muuttamisesta
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Laki museovirastosta annetun
lain 3 §:n muuttamisesta

Voimaantulopäivä

1.6.2001

1.8.2001

8.6.2001

1.7.2001

20.4.2001

1.5.2001

6.4.2001

1.5.2001

13.7.2001

1.1.200231.7.2005

17.8.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

29.6.2001

1.8.2001

23.11.2001

1.1.2002
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132/2001

187/2001

133/2001

142/2001

134/2001

143/2001

135/2001

144/2001

136/2001

145/2001

137/2001

136/2001

166/2001

170/2001

185/2001

137/2001

186/2001
198/2001

210/2001
159/2001

lain 3 §:n muuttamisesta
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta
Laki vapaasta sivistystyöstä
annetun lain muuttamisesta
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
12 §:n muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain
voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Laki
taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilijaapurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki eräistä kirjailijoille ja
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
Laki yliopistolain muuttamisesta
Laki opintotukilain muuttamisesta
Laki sotilasavustuslain 10 a
§:n muuttamisesta
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Laki kirkkolain muuttamisesta
Laki kirkkolain 15 luvun 2 §:n
ma 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

21.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002 –
31.12.2002

13.12.2001

1.1.2002 –
31.12.2002

13.12.2001

1.1.2002 –
31.12.2002

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

30.11.2001

1.1.2002

28.12.2001
13.12.2001

1.1.2002
1.1.2002
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160/2001

Laki evankelisluterilaisten
seurakuntien virkataloista ja
rahastoista annetun lain 13 §:n
muuttamisesta
Laki kirkon keskusrahastosta
annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31
§:n muuttamisesta

13.12.2001

1.1.2002

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

2/2001

Eduskunnan kirjaston hallituksen
täydennysvaali

Merkitty pöytäkirjaan 17.5.2001
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Maa- ja metsätalousministeriö
1.8. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

85/2000

197/2000*

165/2000

198/2000

Vesihuoltolaki
Laki terveydensuojelulain
muuttamisesta
Laki vesilain muuttamisesta
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

198/2000

32/2001

205/2000
4/2001
64/2001

14/2001
10/2001*
79/2001

87/2001

162/2001

120/2001

124/2001

138/2001

148/2001*

142/2001

177/2001

168/2001

201/2001

207/2001

212/2001*

Laki kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta
Laki kolttalain muuttamisesta
Laki rehulain muuttamisesta
Laki kalastuslain 6 a §:n
muuttamisesta
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Laki kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
Laki kalastuslain muuttamisesta
Laki riistanhoitomaksusta ja
pyyntimaksusta annetun lain
1 ja 4 §:n muuttamisesta
Laki eläinlääkintävahinkojen
arviolautakunnasta
Laki kiinteistömaksusta annetun lain muuttamisesta
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
Laki maaseutuelinkeinojen
rahoituslain muuttamisesta

Voimaantulopäivä

9.2.2001

1.3.2001

9.2.2001 Tasavallan Presidentti jätti
lain vahvistamatta ja palautti sen
eduskunnalle
27.4.2001

15.5.2001

28.3.2001
16.3.2001
31.8.2001

21.3.2001
1.1.2002

21.12.2001

1.2.2002

16.11.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.3.2002

21.12.2001

1.1.2002

28.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002
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1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

HE 165/2000

4/2001*
VJL
2/2001

Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lain 28.3.2001

HE 65/2001
(liittyy HE
197/1999)

EV
92/2001

Maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttaminen; vahvistamatta jääneenä palautunut eduskunnalle
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

EK
24/2001
VJL
6/2001

Tasavallan Presidentti päätti jättää
vahvistamatta
7.9.2001
Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lain 23.11.2001
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Liikenne- ja viestintäministeriö
1.9. Vastaukset hallituksen esityksiin
Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

72/2000

129/2000

73/2000

12/2001

74/2000
145/2000

1/2001*
158/2000

146/2000

111/2001

180/2000

207/2000*

35/2001

57/2001

51/2001

44/2001

52/2001
72/2001

67/2001
58/2001

79/2001

112/2001

80/2001

103/2001

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Laki tieliikennelain muuttamisesta
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
Postipalvelulaki
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä
Laki rikoslain 38 luvun muuttamisesta
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan
tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki tieliikennelain 48 §:n
muuttamisesta
Laki viestintähallinnosta
Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja
siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain
muuttamisesta
Radiolaki
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulopäivä

19.1.2001

1.7.2001

6.4.2001

13.4.2001

6.4.2001
19.1.2001

1.1.2002
1.10.2001

30.11.2001

1.1.2002

9.2.2001

1.7.2001

14.6.2001

Tasavallan
presidentin
asetuksella

8.6.2001

1.7.2001

29.6.2001
14.6.2001

1.9.2001
Tasavallan
presidentin
asetuksella

21.12.2001

1.5.2002

16.11.2001

1.1.2002
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100/2001

114/2001

144/2001

163/2001*

145/2001

135/2001

ta
Laki postipalvelulain muuttamisesta
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1
ja 4 §:n muuttamisesta
Laki yleisistä teistä annetun lain
muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta

16.11.2001

1.1.2002

21.12.2001

Asetuksella

23.11.2001

1.12.2001
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Kauppa- ja teollisuusministeriö
1.10.

Vastaukset hallituksen esityksiin

Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

188/2000

13/2001

189/2000

81/2001

215/2000

39/2001

36/2001

59/2001

73/2001

85/2001

101/2001

105/2001

112/2001

106/2001

147/2001

123/2001

148/2001

122/2001

Yritys- ja yhteisötietolaki
Laki kaupparekisterilain
muuttamisesta
Laki yrityskiinnityslain 11 ja
12 §:n muuttamisesta
Laki toiminimilain 2 ja 12 §:n
muuttamisesta
Laki säätiölain muuttamisesta
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
Laki ennakkoperintälain
muuttamisesta
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
Laki valtion vientitakuista
Laki valtion
erityisrahoitusyhtiön luottoja takaustoiminnasta
annetunlain 1 §:n
muuttamisesta
Laki valtiontakuurahastosta
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Laki valtion
erityisrahoitusyhtiön luottoja takaustoiminnasta annetun
lain muuttamisesta
Laki elintarvikelain 6 ja 24
§:n muuttamisesta
Laki julkisista hankinnoista
annetun lain muuttamisesta
Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
Laki kuljetusten alueellisesta
tukemisesta annetun lain
muuttamisesta
Laki valtion
erityisrahoitusyhtiön luotto-

Voimaantulopäivä

16.3.2001

1.4.2001

13.7.2001

31.12.2001

23.5.2001

1.7.2001

14.6.2001

1.9.2001

24.8.2001

1.9.2001

16.11.2001

1.12.2001

2.11.2001

1.12.2001

16.11.2001

asetuksella
säädettävänä
ajankohtana
1.12.2001

16.11.2001
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yhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

HE 174/2000
VNS 1/2001

EK 3/2001
VJL
1/2001
17/2001*

M 7/2001

8/2001*

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta
Valtioneuvoston periaatepäätös
Posiva Oy:n hakemuksesta, joka
koskee Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista

Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lain 28.3.2001
Merkitty pöytäkirjaan 12.7.2001
Merkitty pöytäkirjaan 7.6.2001
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Sosiaali- ja terveysministeriö
1.11.

Vastaukset hallituksen esityksiin

Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

93/2000

168/2000

94/2000

165/2000

184/2000

177/2000*

206/2000

31/2001

207/2000

24/2001

209/2000

4/2001

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä
käytöstä
Laki alkoholilain 3 ja 8 §:n
muuttamisesta
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n
muuttamisesta
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Laki työvoimapalvelulain
muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain 4 a
§:n muuttamisesta
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
Laki tuloverolain 92 §:n
muuttamisesta
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 1 §:n muutLaki vakuutusyhdistyslain
tamisesta
muuttamisesta
Laki vakuutuksenvälittäjistä
annetun lain muuttamisesta
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
Laki steriloimislain muuttamisesta
Laki kansanterveyslaitoksesta
annetun lain muuttamisesta

Voimaantulopäivä

2.2.2001

1.9.2001

4.1.2001

1.2.2001

2.3.2001

1.9.2001

4.5.2001

15.5.2001

6.4.2001

1.5.2001

6.4.2001

1.5.2001
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210/2000

3/2001

5/2001

35/2001

10/2001

88/2001

12/2001

19/2001

19/2001

30/2001

Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta
Laki sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n
muuttamisesta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n
muuttamisesta
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3
§:n muuttamisesta
Laki kansanterveyslain 4 §:n
muuttamisesta
Laki erikoissairaanhoitolain 5
§:n muuttamisesta
Laki mielenterveyslain 2 §:n
muuttamisesta
Laki Kansaneläkelaitoksesta
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta
Laki maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n
muuttamisesta
Laki työntekijäin eläkelain
muuttamisesta
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain muuttamisesta
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
Laki yrittäjien eläkelain
muuttamisesta
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain
muuttamisesta
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
Laki valtion perhe-eläkelain
muuttamisesta

11.4.2001

Tasavallan
presidentin
asetuksella

23.5.2001

1.6.2001

17.8.2001

1.1.2002

6.4.2001

15.4.2001

4.5.2001

1.1.2004
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29/2001

38/2001

37/2001

41/2001

38/2001

77/2001

53/2001

49/2001

54/2001
55/2001

47/2001
48/2001

57/2001

60/2001

58/2001

50/2001

59/2001

51/2001

muuttamisesta
Laki kuukautta lyhyempien
valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
Laki lastensuojelulain 5 c §:n
muuttamisesta
Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30
c §:n muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain 5 a
ja 9 §:n muuttamisesta
Laki syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
Laki työttömien omaehtoisen
opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Laki kansaneläkeindeksistä
Laki sairausvakuutuslain 16
ja 33 §:n muuttamisesta
Laki kemikaalilain muuttamisesta
Laki tapaturmavakuutuslain
muuttamisesta
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
Laki lapsilisälain 4 ja 7 §:n
muuttamisesta
Laki lastensuojelulain 5 b §:n
muuttamisesta
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
Laki elatusturvalain muuttamisesta
Laki sotilasavustuslain 16 §:n
muuttamisesta
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 10 a §:n muuttamisesta
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

23.5.2001

1.6.2001

18.5.2001

1.6.2001

17.8.2001

1.9.2001

14.6.2001

1.8.2001

1.6.2001
14.6.2001

1.1.2002
1.7.2001

29.6.2001

15.7.2001

8.6.2001

1.7.2001

14.6.2001

1.1.2002
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60/2001

52/2001

61/2001

73/2001

74/2001

63/2001

81/2001

86/2001

Laki raittiustyölain 10 §:n
muuttamisesta
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 ja
24 §:n muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta
Laki kansaneläkelaitoksen
järjestämästä kuntoutuksesta
annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta
valtion varoista annetun lain
muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
Laki sotilasavustuslain 11 §:n
muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain
muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain 17 ja 18 §:n
muuttamisesta
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta
Laki kansanterveyslain 5 ja 6
§:n muuttamisesta
Laki terveydensuojelulain
muuttamisesta
Laki elintarvikelain 11 §:n
muuttamisesta
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun
lain 14 §:n muuttamisesta
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun
Laki tuoteturvallisuuslain 7 ja
19 §:n muuttamisesta

13.7.2001

1.1.2002

29.6.2001

1.9.2001

13.7.2001

1.1.2002

27.7.2001

1.9.2001
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92/2001

89/2001

104/2001

96/2001

106/2001

127/2001

107/2001

121/2001

113/2001

161/2001

114/2001

167/2001*

123/2001

118/2001

149/2001

131/2001*

150/2001

151/2001

19 §:n muuttamisesta
Laki kemikaalilain 7 §:n
muuttamisesta
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
Laki rintamasotilaseläkelain
muuttamisesta
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain
muuttamisesta
Laki vammaistukilain muuttamisesta
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n
muuttamisesta
Työterveyshuoltolaki
Laki työsuojelun valvonnasta
ja muutoksenhausta annetun
lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain 29 a
§:n muuttamisesta
Laki erikoissairaanhoitolain
47 a ja 47 b §:n muuttamisesta
Laki vammaistukilain 2 ja 8
§:n muuttamisesta
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan
sairausvakuutusmaksun ja
työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain
muuttamisesta

17.8.2001

1.1.2002

17.10.2001

Tasavallan
presidentin
asetuksella

23.11.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.6.2002

21.12.2001

1.1.2002

9.11.2001

1.1.2002

23.11.2001

1.10.2002

13.12.2001

1.1.2002
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151/2001

195/2001

152/2001

192/2001*

153/2001

128/2001

154/2001

169/2001

155/2001

189/2001*

156/2001

152/2001

157/2001

150/2001

158/2001

155/2001

159/2001

179/2001

170/2001

133/2001

171/2001

199/2001

Laki valtion vuonna 1999
kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain
muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain 59
§:n muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta
2002 perittävästä maksusta
Laki yrittäjien eläkelain 3 §:n
muuttamisesta
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n
muuttamisesta
Laki työntekijäin eläkelain 19
d §:n muuttamisesta
Laki merimieseläkelain 63 a
§:n muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä
päivärahoissa
Laki maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta
Laki kuntoutusrahalain 14 ja
15 §:n muuttamisesta

21.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

30.11.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.4.2002 –
31.3.2005

30.11.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

30.11.2001

13.12.2001

1.1.2002,
voimassa
31.12.2005
saakka
1.1.2002

30.11.2001

1.1.2002

28.12.2001

1.4.2002

347

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta
187/2001

211/2001*

188/2001

190/2001*

189/2001

157/2001

190/2001

149/2001

208/2001

181/2001

15 §:n muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n
muuttamisesta
Laki kansanterveyslain 49 §:n
muuttamisesta
Laki erikoissairaanhoitolain
59 §:n muuttamisesta
Laki liikennevakuutuslain
muuttamisesta
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n
muuttamisesta
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n
muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain
muuttamisesta

21.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

13.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.3.2002

1.2. Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetut eduskunnan päätökset
Valtiopäiväasiakirja

Eduskunnan
kirjelmä

Asia

Toimenpiteet

HE 75/2001
(liittyy HE
197/1999)

EV
93/2001

Laki raha-automaattiavustuksista

Tasavallan Presidentti päätti jättää
vahvistamatta
7.9.2001

EK
25/2001
VJL
7/2001

Tasavallan Presidentti allekirjoitti
lain

348

Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta

Työministeriö
1.12.

Vastaukset hallituksen esityksiin

Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

75/2000

43/2001*

157/2000

215/2000*

Laki yksityisyyden suojasta
työelämässä
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n
muuttamisesta
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
annetun lain 7 §:n muuttaminen
Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n
muuttamisesta
Työsopimuslaki
Laki työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta
Laki nuorista työntekijöistä
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Laki työehtosopimuslain 2
§:n muuttamisesta
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6
§:n muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain
muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
Laki sairausvakuutuslain 23 g
§:n muuttamisesta
Laki työaikalain
muuttamisesta
Laki vuosilomalain muuttamisesta
Laki opintovapaalain muuttamisesta
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3 ja 11 e
§:n muuttamisesta
Laki henkilöstön edustuksesta
yritysten hallinnossa annetun
lain 11 §:n muuttamisesta

Voimaantulopäivä

8.6.2001

1.10.2001

26.1.2001

1.6.2001
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6/2001

5/2001

Laki työsuojelun valvonnasta
ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 10 ja
11 §:n muuttamisesta
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 e §:n muuttamisesta
Laki naisten ja miesten tasaarvosta annetun lain 10 §:n
muuttamisesta
Laki rikoslain 47 luvun 4 ja 5
§:n muuttamisesta
Laki kotitaloustyöntekijän
työsuhteesta annetun lain
muuttamisesta
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
Laki henkilöstörahastolain 27
§:n muuttamisesta
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 18 §:n
muuttamisesta
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Laki palkkaturvalain 4 ja 9
§:n muuttamisesta
Laki työntekijäin eläkelain 7
c §:n muuttamisesta
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain 13 b §:n muuttamisesta
Laki taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien
työntekijäin eläkelain 11 a §:n
muuttamisesta
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 20 a §:n muuttamisesta
Laki merimieseläkelain 50
§:n muuttamisesta
Laki valtion eläkelain 7 b §:n
muuttamisesta
Laki tapaturmavakuutuslain
16 a §:n muuttamisesta
Laki perhehoitajalain 1 §:n
muuttamisesta
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 92 §:n
muuttamisesta
Laki merityöaikalain muuttamisesta
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun
lain muuttamisesta

23.2.2001

1.3.2001
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39/2001

78/2001*

88/2001

107/2001

108/2001

115/2001

125/2001

138/2001

160/2001

134/2001

161/2001

185/2001*

191/2001

147/2001

lain muuttamisesta
Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta
Laki merimieslain 25 §:n
muuttamisesta
Laki vähemmistövaltuutetuista
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu,
1952) uudistamista koskeva
yleissopimus
Laki työllisyyslain 21 §:n
muuttamisesta
Laki palkkaturvalain 9 §:n
muuttamisesta
Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta
Laki työehtosopimuslain
muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Laki työvoimapalvelulain
muuttamisesta
Laki työttömyysturvalain
muuttamisesta
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
Laki työllisyyslain muuttamisesta
Laki työllisyyslain muuttamisesta

13.7.2001

1.9.2001

2.11.2001

26.10.2001

1.1.2002

23.11.2001

1.1.2002

16.11.2001

1.1.2002

21.12.2001

1.1.2002

30.11.2001

1.1.2002
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Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta

Ympäristöministeriö
1.13.

Vastaukset hallituksen esityksiin

Hallituksen
esityksen
numero/vp

Eduskunnan
vastauksen
numero/vp

96/2000

56/2001

181/2000

55/2001*

62/2001

45/2001

76/2001

70/2001

102/2001

102/2001

Asia

Lain vahvistamisen pvm,
muu toimenpide

Laki aravalain muuttamisesta
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun
lain 6 §:n muuttamisesta
Laki omistusasuntolainojen
korkotuesta annetun lain 5 §:n
muuttamisesta
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5
§:n muuttamisesta
Laki asuntosäästöpalkkion suorittamisesta ennen vuotta 1993
tehdyissä asuntosäästösopimuksissa
Laki asuntosäästöpalkkiolain 14
§:n muuttamisesta
Laki vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta
Laki yhteishallinnosta
vuokrataloissa annetun lain 2 ja
3 §:n muuttamisesta
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta
Laki asumistukilain muuttamisesta
Laki ympäristönsuojelulain
muuttamisesta
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n
muuttamisesta
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
Laki aluksista aiheutuvista vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Laki maa-alueilla tapahtuvien
öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15
§:n muuttamisesta

Voimaantulopäivä

27.7.2001

1.1.2002

29.6.2001

1.1.2002

14.6.2001

1.1.2002

29.6.2001

5.7.2001

2.11.2001

1.1.2002
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Toimenpiteet valtiopäiväpäätösten johdosta
§:n muuttamisesta
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Hakemisto

Hakemisto
Aasia ja Oseania.................................................................... II
Aikuiskoulutuksen määrä ja laatu ........................................... III/OPM
Aikuiskoulutus ...................................................................... I/OPM
Aikuiskoulutustuen kehittäminen............................................ III/STM
Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito ................................... III/STM
Alueellinen kehittäminen, rahoitus ja organisointi.................... III/SM
Alueellinen yhteistyö ............................................................. II
Alueiden kehittäminen ........................................................... III/SM
Alueiden kehittäminen ........................................................... III/SM
Alueidenkäyttö ...................................................................... I/YM
Aluekehitys........................................................................... I/SM
Aluevalvontalain täytäntöönpano............................................ III/PLM
Ammatillinen koulutus .......................................................... I/OPM
Ammatillinen lisäkoulutus ..................................................... III/OPM
Ammatillisen koulutuksen määrällinen säätely ........................ III/OPM
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä.................... III/OPM
Ammatilliset erityisoppilaitokset ............................................ III/OPM
Ammattikorkeakoulu ............................................................. III/OPM
Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat, laskenta..................... III/OPM
Ammattikorkeakoulut ............................................................ I/OPM
Ammattilentäjien koulutus ..................................................... III/OPM
Ammattitaidon ylläpito .......................................................... III/VM
Ampumatarviketeollisuuden kehittäminen............................... III/PLM
Apulaisministerijärjestelmä.................................................... III/VNK
Apulaisprofessori-virkanimike, luopuminen ............................ III/OPM
ARF ..................................................................................... II
Arktinen yhteistyö ................................................................. II
Arktisen neuvoston lisärahoitustarve....................................... III/UM
Arpajaisten järjestäjien tasapuolinen verotuskohtelu ................ III/VM
Arpajaisvalvonta ................................................................... III/SM
ASEAN................................................................................ II
ASEM, ASEAN, ARF........................................................... II
Aseriisunta............................................................................ I/UM
Asevalvonta ja monenvälinen aseidenriisunta.......................... II
Asukasvalintojen tulorajat...................................................... III/YM
Asumisen edistäminen ........................................................... I/YM
Asumisoikeustalolainojen korkotuet ....................................... III/YM
Asumisoikeusyhdistykset....................................................... III/OM
Asumistukeen hyväksyttävä enimmäisvuokrataso.................... III/YM
Asunto-osakeyhtiöt, kustannusten tasaus................................. III/OM
Asunto-osakeyhtiöt, päätöksenteko......................................... III/OM
Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuki ................................ III/YM
Asuntoyhteisöjen yleishyödyllisyys ........................................ III/YM
Auton ikäalennus................................................................... III/VM

10.
144/2000
150/2000
92/1992
99/1993
7.
140/1999
VNS 3:27/1997
38/2000
186/1996
62/1996
K 2/2000
100:4/1997
319/1994
122/1997
40:4/1999
VNS 3:21/1997
78/2001
1/1998
263/1996
10.4.
7.4.
109, 187/2000
183/2001
197/1999
10.4.
10.4.
1.7.
109, 187:21/2000
181/2000
16/1994
109,187:23/2000
201/2000
201/2000
109, 187:22/2000
274/1998
264/1998
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Hakemisto
Autoverolaki, invalidipalautus................................................ III/VM
Autoverotus .......................................................................... III/VM
Avena Oy ............................................................................. III/MMM
Baltian maat.......................................................................... II
Barents- ja arktinen yhteistyö ................................................. II
Biokaasun verotuksellinen asema ........................................... III/VM
Boreal Kasvinjalostus Oy:n omistuspohja ............................... III/MMM
BSE-tutkimuksen lisärahoitus ................................................ III/MMM
Digitaalinen lähetystoiminta................................................... III/LVM
E-18 –hanke.......................................................................... III/LVM
ECE ..................................................................................... II
Eduskunnan lisärakennus ....................................................... III/VM
Eduskuntavaalit, suhteellisuuden toteutuminen ........................ III/OM
Eduskuntavaalit, suhteellisuuden toteutuminen ........................ III/OM
Ehdonalainen vapaus ............................................................. III/OM
Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka ................................... I/STM
Ekologinen rakennemuutos .................................................... III/KTM
Ekologinen rakennemuutos .................................................... III/VM
Ekologinen rakennemuutos .................................................... III/YM
Elinkeinonharjoittajan matkakulujen vähentäminen ................. III/VM
Elintarvikehygienian valvonta ................................................ III/MMM
Elintarvikkeet ja terveys......................................................... I/MMM
Eläinlääkäriammatin harjoittaminen........................................ III/MMM
Eläinsuojelulaki..................................................................... III/MMM
Eläinten lääkitseminen ........................................................... III/MMM
Elämyskasvatus..................................................................... III/OPM
Elämyskasvatus..................................................................... III/STM
EMU-selvitykset ................................................................... III/VM
Energia-asiat ......................................................................... II
Energiapolitiikka ................................................................... I/KTM
Energiapuutuki ...................................................................... III/KTM
Energiaveron kehittäminen..................................................... III/VM
Energiaverotus ...................................................................... III/VM
Erityislukiot .......................................................................... III/OPM
Erityisryhmien kuntoutus ....................................................... III/STM
Esiopetuksen työaika ............................................................. III/OPM
Esiopetusta antavien täydennyskoulutus.................................. III/OPM
Esiopetusuudistus, selonteon antaminen .................................. III/OPM
Etelä-Aasia ........................................................................... II
EU:n kilpailukykytavoitteet.................................................... I
EU:n laajentuminen ............................................................... I
EU:n laajentuminen ............................................................... II
EU:n pohjoinen ulottuvuus..................................................... II
EU:n ulkosuhdetoiminta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka......... II
EU:n ulkosuhteet................................................................... I
EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YTTP,ESDP) .... II
EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka........................... I

42/1993
321/1994
177, 204:2/2001
8.3.
7.4.
131/2001
58/1999
109,187:11/2000
34/1998
109, 187:12/2000
6.1.7
109, 187:1/2000
1/1998
48/1998
23/1990
VNS 3:12/1997
VNS 3:12/1997
VNS 3:12/1997
172/2000
10/1999
30/1999
36/1995
55/1997
VNS 3:2/1997
VNS 3:2/1997
VNS 4/1997
6.2.3
105:10/1998
225/1996
194/1997
176/1993
155/1997
91/1999
91/1999
91/1999
10.3.
2.1.
2.3.
2.2
1.2.
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Hakemisto
EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka........................... II
Euroalueen laajennus ............................................................. III/VM
Euron käyttöönotto ................................................................ I
Euroopan elintarvikeviranomainen ......................................... I
Euroopan neuvosto ................................................................ II
Euroopan talousalue ja Sveitsi ................................................ II
Euroopan talouskomissio (ECE)............................................. II
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ..................... II
Euroopan unionin jäsenmaat .................................................. II
Euroopan unionin laajentuminen, ulkosuhdetoiminta ............... II
EY:n 113-komitea ................................................................. II
Globalisaatio ......................................................................... I/UM
Gluteiinittoman ruokavalion hoitotuki..................................... III/STM
Haja-asutusalueiden postitoiminta .......................................... III/VM
Hallinnon kehittäminen.......................................................... I/VM
Hallinto, kunnat ja aluekehitys ............................................... I/SM
Hallituksen EU-politiikka ...................................................... I
Hallituksen ohjelman toimeenpano ......................................... I
Hallitus................................................................................. I
Henkilöstön osaamistason nostaminen ja ammattitaito ............. III/VM
Huoltovarmuus...................................................................... II
Huoltovarmuus...................................................................... III/LVM
Huumausaineen käyttörikos ................................................... III/OM
Huumausaineiden käyttäjien hoito .......................................... III/OM
Huumausainelainsäädäntö...................................................... III/OM
HVK ja unionin tulevaisuus ................................................... I
Hätäkeskustoiminta ............................................................... III/SM
Idän liikenne ......................................................................... I/LVM
Ihmisoikeudet ....................................................................... I/UM
Ihmisoikeusalan yhteistyö kahdenvälisissä suhteissa................ II
Ihmisoikeuspolitiikka ............................................................ II
Ihmisoikeusraportointi ja ihmisoikeuksien kehittäminen .......... II
Ihmisoikeusvalitukset ............................................................ II
Ilmavoimien lentäjät, sitoumusjärjestelmä............................... III/PLM
Innovaatiojärjestelmä............................................................. III/KTM
Internet-yhteydet verotustietoihin ........................................... III/VM
Investointien suoja................................................................. II
Itämeri-yhteistyö ................................................................... II
IVY-maat ja Mongolia........................................................... II
Joukkoliikenne ...................................................................... I/LVM
Julkisen vallan käyttö, Ruotsin ja Suomen kunnat.................... III/SM
Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö....................................... III/OM
Julkisuusdiplomatia ............................................................... I/UM
Jälkirahoitusmalli .................................................................. III/LVM
Jäteveron laajentaminen ......................................................... III/VM
Jäänmurtotoiminnan selvitystarpeet ........................................ III/LVM
Kaakkois-Aasia ja Oseania..................................................... II

2.
VNS 4/1997
3.2
8.2.
6.1.7
1.4.
8.1.
2.
6.1.1
149/2001
22/1997

VNS 3:21/1997
6.1.5
14/1999
213/2000
213/2000
180/1992
87/1999
3.4.
3.
3.6.
3.5.
105:5/1998
72:9/1995
149/1999
6.1.4
7.3.
9.2.
191/1998
30/1998
109, 187:14/2000
48/1996
115, 206:9/2001
10.2.
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Hakemisto
Kaakkois-Eurooppa ............................................................... II
Kalastuksen valvonta ............................................................. III/MMM
Kalatalous............................................................................. I/MMM
Kalleusluokitus, luopuminen .................................................. III/VM
Kanada................................................................................. II
Kannustava perusturva........................................................... III/STM
Kansainvälinen lapseksiottaminen, avustus ............................. III/STM
Kansainvälinen oikeus ja valtiosopimukset.............................. II
Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta ................................ I/PLM
Kansainvälinen turvallisuussitoumus ...................................... III/UM
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka ........................................ II
Kansainvälistymispolitiikka ................................................... I/KTM
Kansalaisopistojen valtionosuuden laskentaperusteet............... III/OPM
Kansalaisopistojen valtionosuusjärjestelmä ............................. III/OPM
Kansalaisten oikeussuhteet..................................................... I/OM
Kansallinen tukipaketti ja investointituet................................. III/MMM
Kansaneläke, kaksinkertainen leikkaus ................................... III/STM
Kansaneläke, lapsikorotus ...................................................... III/STM
Kansaneläkemaksu, pientyönantajan ....................................... III/STM
Karibia ................................................................................. II
Kasvihuoneviljely, energiavero .............................................. III/VM
Kaupallis-taloudellisten etujen edistäminen, Suomen ............... II
Kauppa- ja teollisuusministeriö .............................................. I/KTM
Kauppa- ja teollisuusministeriö .............................................. III/KTM
Kauppa-aluskanta.................................................................. III/LVM
Kauppalaivaston kilpailukyvyn edistäminen............................ III/LVM
Kauppapolitiikka ................................................................... II
Kauppapolitiikka, Suomen ..................................................... I/UM
Kehitysalueiden veronhuojennukset........................................ III/VM
Kehitysapu vähiten kehittyneille maille................................... III/UM
Kehitysrahoituslaitokset......................................................... II
Kehitysyhteistyö.................................................................... I/UM
Kehitysyhteistyö, monenkeskinen........................................... III/UM
Kehitysyhteistyömenot .......................................................... III/UM
Kerava-Lahti –rataosa............................................................ III/LVM
Keski-Euroopan maat ............................................................ II
Keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuus ja kehittäminen . III/SM
Kestävä kehitys ..................................................................... I
Kestävän metsätalouden rahoitus ............................................ III/MMM
Kevyt nelipyörä..................................................................... III/LVM
Kierrätyspolttoaineen ja biokaasun verotuksellinen asema........ III/VM
Kihlakunnanvirastojen toimitilat............................................. III/SM
Kihlakuntauudistus ................................................................ III/SM
Kiinteistöverolain muutoksen käyttöönotto ............................. III/VM
Kilpailuneuvoston asema ....................................................... III/KTM
Kioton ilmastosopimuksen toteuttaminen ................................ III/KTM
Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet..................................... III/YM

8.5.
68/1997
29/1999
12.1.
VNS 3:9/1997
115, 206:13/2001
5.
179/1997
4.6.
109, 187:7/2000
115, 206:3/2001
103:6/1996
154/2000
154/2000
59, 71:4/2000
12.2.
55/1998
6.3
14/1999
144/2001
6.1.
121/2000
K 5/2001
4.5.
115, 206:2/2001
115, 206:1/2001
109, 187:12/2000
8.4.
VNS 3/2000
63/1996
92/1999
131/2001
109, 187:3/2000
VNS 1/1999
100/1999
243/1997
VNS 3:13/1997
VNS 3:13/1997
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Hakemisto
Kioto-sopimus....................................................................... I/UM
Kirkollisasiat......................................................................... I/OPM
Koillis-Aasia......................................................................... II
Kolmipyöräinen mopo ........................................................... III/LVM
Konkurssilainsäädäntö ........................................................... III/OM
Korot, maaseutuelinkeinojen .................................................. III/MMM
Korvausten takaisinperintä ..................................................... III/OM
Kotieläimillä harjoitettava harrastustoiminta ........................... III/MMM
Kotieläintuotannon edellytykset ............................................. III/MMM
Kotitalouden väliaikainen verotuki ......................................... III/VM
Kotouttamislain seuranta........................................................ III/TM
Koululainsäädäntö................................................................. III/OPM
Koulutuksen sisältö ............................................................... III/OPM
Koulutus- ja tiedepolitiikka .................................................... I/OPM
Koulutuspäivärahajärjestelmän seuranta.................................. III/STM
Kriisinhallinta ....................................................................... I/UM
Kriminaalihuollon omaisuus- ja rahoitusjärjestelyt................... III/OM
Kriminaalipolitiikka .............................................................. I/OM
Kriminaalipotilaat, säännösten uudistaminen ........................... III/STM
Kriminaalipotilaiden hoidon kehittäminen............................... III/STM
Kuljetusten alueellinen tukeminen .......................................... III/KTM
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka .................................. I/OPM
Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ................................................ I/KTM
Kunnallinen viranhaltija, palvelussuhdeturva .......................... III/SM
Kunnallinen viranhaltija, palvelussuhdeturva .......................... III/SM
Kunnallisessa virkasuhteessa oleva, palkkatodistus.................. III/SM
Kunnallistalous ..................................................................... III/SM
Kunnallistalous ..................................................................... III/SM
Kunnat.................................................................................. I/SM
Kuntien rahoitusasema........................................................... III/SM
Kuntien rahoitusmallit ........................................................... III/SM
Kuntien rahoitusmallit ........................................................... III/VM
Kuntien valtionosuuslaki........................................................ III/SM
Kuntouttava työtoiminta ........................................................ III/STM
Kuntoutus, erityisryhmien ...................................................... III/STM
Kuntoutusrahan määräytymisperusteet.................................... III/STM
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ................................. III/KTM
Kääntäjät, viralliset................................................................ III/OPM
Lahjoitusvähennyksen korottaminen ....................................... III/VM
Lainvalmistelun laatu ja säädösinformaatio ............................. I/OM
Lapsen saattaminen rokotukseen työaikana ............................. III/TM
Lapsille haitallisen aineiston leviämisen ehkäiseminen............. III/OPM
Lapsipoliittisen selonteon jatkotoimet ..................................... III/STM
Lasten ja nuorten hyvinvointi ................................................. III/STM
Lasten ja nuorten osallistuminen ympäristön suunnitteluun ...... III/YM
Lasten ja nuorten psykiatrit, koulutus...................................... III/OPM
Lasten parissa työskentelevien taustan selvittäminen................ III/TM

10.1.
92/1999
183/1992
207/2001
36/1992
138/2001
145/1994
85/1997
66/1998
86/1997
VNS 3:1/1997
215/1997
136/2000
226/1994
231/1996
109, 187:17/2000
1/2000
44/1996
24/1996
109, 187:4/2000
40:3/1999
40:2/1999
VNS 3:8/1997
VNS 3:8/1997
149/1996
184/2000
155/1997
171/2001
M 7/2000
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Hakemisto
Lastensuojelun kustannukset .................................................. III/STM
Lastialusten määrä ja kilpailuedellytykset ............................... III/LVM
Latinalainen Amerikka ja Karibia ........................................... II
Lentoliikenteen palveluostot................................................... III/LVM
Liikenne- ja viestintäministeriö .............................................. I/LVM
Liikenne- ja viestintäministeriö .............................................. III/LVM
Liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeet........................... III/LVM
Liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeet........................... III/LVM
Liikenneturvallisuus .............................................................. I/LVM
Liikennevalvonta................................................................... III/SM
Liikenneverkko ..................................................................... I/LVM
Liikennne.............................................................................. I/LVM
Liikunnan tukeminen ............................................................. III/OPM
Liikunnan tukeminen ............................................................. III/OPM
Liikunta ................................................................................ I/OPM
Liikuntapaikkarakentaminen .................................................. III/OPM
Liikuntapoliittinen selonteko .................................................. III/OPM
Lisättyjen voimavarojen kohdentuminen ................................. III/STM
Lukion määrällisen sääntelyn purkaminen............................... III/OPM
Luomustrategia ..................................................................... III/MMM
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen............................... III/YM
Luonnonsuojelu..................................................................... I/YM
Luopumistuki ........................................................................ III/MMM
Luotsinkäyttövelvollisuus, poikkeukset................................... III/LVM
Lähialueyhteistyö .................................................................. II
Lähi-idän rauhanprosessi ....................................................... II
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka..................................................... II
Länsi- ja Keski-Eurooppa ...................................................... II
Länsi-Balkan......................................................................... II
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ....................................... III/MMM
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ............................ III/MMM
Maa- ja metsätalousministeriö ................................................ I/MMM
Maa- ja metsätalousministeriö ................................................ III/MMM
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki v. 2000................... III/MMM
Maa- ja puutarhatalous ja maaseutu ........................................ I/MMM
Maahanmuuttopoliittiset asiat................................................. I/TM
Maailman kauppajärjestö (WTO) ........................................... II
Maan hankinnan tuki sekä luopumistuki ................................. III/MMM
Maanmittaus ......................................................................... I/MMM
Maaseudun ympäristövaikuttavuuden selkiyttäminen............... III/MMM
Maaseutu .............................................................................. I/MMM
Maaseutuelinkeinorekisteri .................................................... III/MMM
Maatalouden kehitys.............................................................. III/MMM
Maatalouden tukijärjestelmät ................................................. III/MMM
Maatalous ............................................................................. I/MMM
Maitohygienialaki ................................................................. III/KTM
Maitokiintiöt ......................................................................... III/MMM
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Hakemisto
Maksuhäiriöt ......................................................................... I/OM
Maksurasituksen kohdentuminen............................................ III/STM
Maksurasituksen kohdentuminen............................................ III/VM
Markkinoiden toimivuus ........................................................ III/KTM
Media ................................................................................... I/LVM
Menettämisseuraamukset....................................................... III/OM
Merenkulku .......................................................................... I/LVM
Merenkulun veronhuojennukset.............................................. III/VM
Metsähallituksen tuloutustavoite............................................. III/MMM
Metsälaki .............................................................................. III/MMM
Metsänhoitoyhdistysten toiminta puukaupassa......................... III/MMM
Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueet ....................... III/YM
Metsäntutkimuslaitos............................................................. III/MMM
Metsäsuunnitelma ja nuoren metsän hoito ............................... III/MMM
Metsätalous........................................................................... I/MMM
Metsätilojen tukeminen.......................................................... III/MMM
Ministeriöiden poliittinen johto .............................................. III/VNK
Ministeriön toimivaltaisuuden osoittaminen ............................ III/VNK
Monenkeskinen kehitysyhteistyö ............................................ III/UM
Mongolia .............................................................................. II
Moottoriajoneuvojen verorasitus ............................................ III/VM
Mopon teoriakoe ................................................................... III/LVM
Myyntivoittoverotus .............................................................. III/VM
Naisjärjestöjen valtiontuki...................................................... III/OPM
NATO, Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto EAPC............... II
Nuorisotoimi ......................................................................... I/OPM
Nuorten psykiatrit, koulutus ................................................... III/OPM
Nuuksion kansallispuiston kehittäminen ................................. III/YM
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