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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
31.8.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki valtion varoista maksettavista
todistelukustannuksista annetun lain
1 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 30/
2012 vp). Lakia muutetaan siten, että
3.9.2012/102

myös puhelinta tai videoneuvottelua
käyttäen kuullulla todistajalla on
oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä
taloudellisesta menetyksestä. Lisäksi
lakia muutetaan siten, että matkakustannuksia tai toimeentulokustannuksia varten ennakkoa tarvitsevan on
pyydettävä sitä oleskelupaikkakuntansa poliisilaitoksen päälliköltä tai
siltä virkamieheltä, jonka poliisilaitoksen päällikkö on määrännyt käsittelemään ennakkoa koskevia asioita.
Ennakkoa pyytävän on tarvittaessa
esitettävä selvitys hänelle aiheutuvista matka- ja toimeentulokustannuksista. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (OM ylitarkastaja SatuMaaria Natunen 0295 150 456)
Laki yleisradioverosta, laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta, laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta, laki
tuloverolain muuttamisesta, laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki
maatilatalouden tuloverolain 6 §:n
muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta ja
laki verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 5 §:n
muuttamisesta (HE 28/2012 vp).

Lailla yleisradioverosta säädetään,
että Suomessa yleisesti verovelvollisen ja viimeistään verovuonna
18 vuotta täyttäneen on suoritettava
yleisradioveroa 0,68 prosenttia puhtaan ansiotulon ja pääomatulon yhteismäärästä tai sitä korkeammasta
YEL- ja MYEL-työtulon yhteismäärästä, kuitenkin enintään 140 euroa.
Pienempää kuin 50 euron määrää ei
maksuunpanna. Suomessa harjoittavan tuloverolaissa tarkoitetun yhteisön, jonka verovuoden verotettava
tulo on vähintään 50 000 euroa, on
suoritettava yleisradioveroa 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä
osalta. Veron määrä on kuitenkin
enintään 3 000 euroa. Valtion ja sen
laitosten, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, uskonnollisen yhdyskunnan, asunto-osakeyhtiön, tuloverolain 20 §:ssä tarkoitetun tuloverosta
vapaan yhteisön ja ulkomaisen kuolinpesän ei tarvitse suorittaa yleisradioveroa. Vero maksuunpannaan
tuloverotuksen yhteydessä ja kannetaan ennakkoperinnässä. Verotusmenettelystä annettuun lakiin, ennakkoperintälakiin, veronkantolakiin, verontilityslakiin ja lakiin verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta tehdään tarvittavat verotuksen toimittamiseen, yleisradioveron ennakkoperintään, veronkantoon ja veronsaajalle tapahtuvaan tilittämiseen sekä
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verotustietojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyvät muutokset. Lisäksi
tarkistetaan osittain verovapaiden
yhteisöjen tuloveroprosenttia koskevia tuloverolain säännöksiä sekä
arvonlisäverolain televisiomaksua
koskevia säännöksiä. Elinkeinotulon
verottamisesta annettuun lakiin ja
maatilatalouden tuloverolakiin lisätään säännökset yhteisön yleisradioveron vähennyskelpoisuudesta. Lakeja
sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
31.8.2012 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella perustetaan Damaskoksen (Syyria) suurlähetystön alainen tilapäinen yhteystoimisto Beirutiin (Libanon) 1.9.2012 lukien. Heikon turvallisuustilanteen vuoksi Syyriassa työskentely ei tällä hetkellä ole
mahdollista eikä voida olettaa, että
turvallisuustilanne lähiaikoina paranisi merkittävästi. Ulkoasiainministeriö on valmistellut Damaskoksen
suurlähetystön alaisen tilapäisen yhteystoimiston perustamista Libanonin Beirutiin. Tarkoituksena on, että
koko lähetetty henkilöstö siirtyy Beirutiin niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta yhtä maahantulovirkailijaa, joka pysyy toistaiseksi Ankarassa. Yhteystoimisto on tarkoitus
pitää auki siihen asti, kunnes turvallisuustilanne sallii henkilöstön palaamisen suurlähetystöön Damaskokseen ja toimialueen tavanomaisen
seurannan hoitamisen Damaskoksesta
käsin. Asetus tulee voimaan
1.9.2012. (UM lähetystöneuvos Vesa
Lehtonen 09 160 55410)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
31.8.2012 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 12
armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295
150 556)
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2011 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen ja valtiovarainministeriön määrääminen ryhtymään
päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. Ahvenanmaan valtuuskunta on
Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2011 tasoituksen ja 10.7.2012 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista
tasoitusmäärää koskevan päätöksen.
Päätöksen mukaan lopullinen tasoitusmäärä on 194 588 614,58 euroa.
Koska Ahvenanmaan maakunta on
varainhoitovuotta 2011 varten saanut
ennakkoa yhteensä 193 927 000,00
euroa, valtion on maksettava maakunnalle 661 614,58 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 0295 530
278)

tävän päättyminen 31.10.2012. (UM
lähetystöneuvos Vesa Lehtonen
09 160 55410)
Ulkoasiainneuvos Rauli Suikkasen
määrääminen ja valtuuttaminen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän
suurlähettilään tehtävään 1.9.2012
lukien toimialueenaan Pakistan.
(UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen
09 160 55410)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävässä toimivan ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälän valtuuttaminen toimimaan myös
Antigua ja Barbudassa sekä Saint
Kitts ja Nevisissä. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 09 160
55410)
Buenos Airesin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2012 lukien määrätyn,
suurlähettiläs Jukka Siukosaaren
sivuakkreditointi Paraguayhin ja
Uruguayhin, Kuala Lumpurin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2012 lukien
määrätyn, suurlähettiläs Matti Pullisen sivuakkreditointi Bruneihin ja
Vilnan suurlähetystön päälliköksi
1.1.2013 lukien määrätyn, suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikan sivuakkreditointi Valko-Venäjälle. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 09 160
55410)
Määräaikainen hallintoneuvos, ympäristöneuvos, OTK, VT Veli Mika
Seppälä 1.9.2012 lukien ja professori,
OTT, VT Outi Kyllikki Suviranta
1.11.2012 lukien korkeimman hallinto-oikeuden
hallintoneuvoksen
virkoihin. (OM kansliapäällikkö Tiina
Astola 0295 150 168)
Virastopäällikkö, OTK, VTM, VT
Lauri Jyrki Jääskeläinen Korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen
hallintoneuvoksen
virkaan
1.9.2012–31.12.2012. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Tasavallan
presidentti
päätti
31.8.2012 seuraavat nimitysasiat:

Oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston päällikön, esittelijäneuvos, varatuomari Risto Ensio
Hiekkataipaleen määrääminen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi viiden
vuoden määräajaksi 1.10.2012 lukien,
kuitenkin enintään siihen asti, jonka
hän on oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvoksen, osastopäällikkönä
virassa. (OM hallitusneuvos Mirja
Kurkinen 0295 150 304)

Sydneyn konsulaatin päällikön, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Pirkko
Kaikkosen edustuston päällikön teh-

Everstiluutnantti Simo Erik Pesun
määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle ja Valko-Venäjälle

N I M I T Y S A S I AT

päätti

Päätös olla käyttämättä veto-oikeutta
seuraavien maakuntalakien osalta:
Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan sähkölain muuttamisesta,
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maakuntalaki kasvinsuojeluaineista
annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta, maakuntalaki
puhtaanapidosta annetun maakuntalain 23 b §:n muuttamisesta, maakuntalaki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain soveltamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
päivähoitolain 29 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki kotoutumisen edistämisestä, maakuntalaki työttömyysturvalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki työmarkkinapoliittisesta toiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa annetun
maakuntalain 2 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki ympäristövaikutusten
arvioinnista annetun maakuntalain
muuttamisesta ja maakuntalaki viemärimaksusta annetun maakuntalain
6 §:n muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

3.9.2012/102
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sekä puolustusasiamieheksi Kazakstaniin ja Kirgisiaan 1.9.2012 lukien
asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140
432)

VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 30.8.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 74/2012 vp)
eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Taloudellisia,
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja
tehtiin New Yorkissa 10.12.2008.
Pöytäkirjan mukaan sopimusvaltion
lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä on oikeus
tehdä valituksia, jos nämä katsovat
sopimusvaltion loukanneen heidän
yleissopimuksella
tunnustettuja
oikeuksiaan. Pöytäkirja sisältää yksityiskohtaiset määräykset valitusten
tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä
ja niiden käsittelystä. Pöytäkirjassa
määrätään myös valtiovalituksista,
joissa sopimusvaltio väittää, ettei toinen sopimusvaltio täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
Lisäksi pöytäkirjan mukaan taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn, joka
voi sisältää myös käynnin sopimusvaltion alueella. Suomen tarkoituksena on sitoutua myös näihin molempiin valinnaisiin menettelyihin. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 75/2012 vp)
eduskunnalle veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Brunein kanssa

3.9.2012/102

Pariisissa 27.6.2012 tehty sopimus
veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. Sopimus mahdollistaa veroasioita koskevien tietojen vaihtamisen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 76/2012 vp)
eduskunnalle verotusta koskevaa
ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi. Tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa
sekä perintö- ja lahjaverotuksessa
mahdollistetaan ennakkopäätösvalituksen tekeminen oikaisuvaatimusmenettelyssä annetusta verotuksen
oikaisulautakunnan päätöksestä suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kyseessä tulisi olla ennakkopäätösluonteinen selkeän oikeuskysymyksen sisältävä tapaus, johon annettavalla ratkaisulla olisi huomattava
merkitys verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden näkökulmasta.
Tuloverotuksen ennakkotietomenettely korvataan ennakkoratkaisumenettelyllä, ja ratkaisut säädetään valituskelpoisiksi. Arvonlisäverotuksessa, varainsiirtoverotuksessa ja arpajaisverotuksessa prosessinjohto siirtyy nykyistä selkeämmin hallintooikeudelle. Valituslupajärjestelmä
laajennetaan niihin veroasioihin,
joissa muutoksenhaku korkeimpaan
hallinto-oikeuteen ei nykyisin ole
luvanvaraista. Valitusvaiheeseen liittyviä kuulemismenettelyjä yhtenäistetään. Verohallinnon tehtäväalaan
kuuluvat verosta vapauttamista koskevat säännökset lisätään veronkantolakiin ja verotililakiin. Kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta vapauttamista koskevat asiat,
jos kunta pidättää ratkaisuvallan itselleen. Autoveron vapauttamista ja
lykkäämistä koskevan asian ratkaisee Liikenteen turvallisuusvirasto
niissä tapauksissa, joissa se on määrännyt veron. Työnantajan sosiaaliturvamaksun palautusmenettely säädetään vastaamaan muita verotililain
soveltamisalaan kuuluvia veroja. Verohallinnosta annettuun lakiin lisättä-

vän säännöksen nojalla Verohallinto
voi siirtää rutiiniluonteisia avustavia
tukitehtäviä yksityiselle taholle. Valtiovarainministeriölle säädetään
oikeus Verohallinnon sijasta käyttää
puhevaltaa yleisissä tuomioistuimissa
periaatteellisesti merkittävässä, Euroopan unionin oikeuden tulkintaan liittyvässä asiassa. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2013. Ennakkopäätösvalitusta koskeva muutos
tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.
(VM ylitarkastaja Timo Annala 0295
530 318)
Hallituksen esitys (HE 77/2012 vp)
eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi.
Varhennettu vanhuuseläke eläkemuotona lopetetaan ja työttömyysturvan lisäpäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä ei ole enää jatkossa
mahdollisuutta saada varhennusvähennyksellä vähentämätöntä vanhuuseläkettä 62-vuotiaana työeläkejärjestelmässä. Työeläkelakeja muutetaan myös niin, että osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee 61vuoteen.
Työeläkelakeihin tehdään lisäksi
eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Kansaneläkelain mukaisen
varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nostetaan 63 vuoteen. Kansaneläkelakia muutetaan myös siten,
että työttömyysturvan lisäpäivärahaa
saavien pitkäaikaistyöttömien oikeus
varhennusvähentämättömään vanhuuseläkkeeseen alkaa aikaisintaan
63 vuoden iässä. Takuueläkkeestä
annettua lakia muutetaan niin, että
vanhuuseläkettä tai varhennettua
vanhuuseläkettä saavan oikeus takuueläkkeeseen alkaa aikaisintaan 63
vuoden iässä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (STM neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi 09
160 74338)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 30.8.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Kanslian tehtäviin lisätään taloudellisten ulkosuhteiden valmistelun ja suunnittelun yhteensovittaminen. Asetus tulee voimaan 1.9.2012.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
09 160 22294)
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Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Laki (311/2012) ja
asetus tulevat voimaan sopimuksen
voimaantulopäivänä 5.9.2012. (SM
lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen
071 878 8626)
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien
kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville
asettamisen kieltämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Komission 17.3.2009 tekemä
päätös jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä
tuotteita ei saateta markkinoille eikä
aseteta saataville markkinoilla, on
korvautunut komission 15.5.2012
antamalla asetuksella (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) (REACHasetus) liitteen XVII muuttamisesta.
Siten kansallista valtioneuvoston
asetusta ei tarvita, koska komission
asetus on kaikilta osin velvoittava ja
sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. Asetus tulee
voimaan 1.10.2012. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 0295
063 531)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
30.8.2012 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)
56. yleiskokoukseen 17.–21.9.2012
Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle
asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja on elinkeinoministeri Jyri Häkämies, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Marjatta Rasi ja
jäsenet ovat alivaltiosihteeri Jaakko
Laajava, suurlähettiläs Aapo Pölhö,
suurlähettiläs Hannu Kyröläinen, ministerineuvos Laura Kansikas-Debraise, teollisuusneuvos Herkko Plit,
neuvotteleva virkamies Nina Hyvärinen, neuvotteleva virkamies Mauri
Riihonen, lähetystöneuvos Pia Nordberg, lähetystöneuvos Tapio Tolvanen, ulkoasiainsihteeri Lauri Hirvonen, avustaja Heikki Hietala, poliittinen analyytikko David Calic, harjoittelija Matti Pesu, pääjohtaja Tero
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Varjoranta, johtaja Hannu Koponen
ja johtaja Petteri Tiippana. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 09 160
56185)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten
oikeuksien yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, CRPD) sopimusosapuolten konferenssin viidenteen
istuntoon 12.–14.9.2012 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle
tarvittavat asiaintuntijat sekä sihteeri.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on pysyvä edustaja Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa,
varapuheenjohtaja on pysyvän edustajan sijainen Janne Taalas ja valtuuskunnan jäsenet ovat ministerineuvos Nina Nordström Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja
Timo Voipio ulkoasiainministeriöstä,
ulkoasiainsihteeri Katja Kalamäki
Suomen pysyvästä edustustosta
YK:ssa, neuvotteleva virkamies Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kalle Könkkölä Kynnys
ry/Suomen vammaisfoorumi/YK:n
vammaisten oikeuksien erityisraportoijan asiantuntijapaneelista ja kansainvälisten kehitysasiain sihteeri
Tuomas Tuure Kynnys ry:stä. (UM
lähetystöneuvos Erik Lundberg
09 160 55349)
Päätös määrätä sisäasiainministeriön
erityisasiantuntija Sinikka Keskinen
sekä ylitarkastajat Tiina Mantere,
Panu Artemjeff, Kukka Krüger,
Päivi Pietarinen, Johanna Puiro ja
Timo Kerttula valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Ismo
Atosuo 071 878 8303)
Päätös ratkaista Dagmar Österlundin
jäämistöstä tehty hakemus. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 0295
530 065)
Periaatepäätös soiden ja turvemaiden
kestävästä ja vastuullisesta käytöstä
ja suojelusta. Periaatepäätöksessä linjataan Suomen soiden ja turvemaiden
käytön ja suojelun kokonaisuutta,
joka liittyy usean ministeriön toimialaan. Siinä annetaan kokoavia
ohjeita ja suuntaviivoja eri hallinnonaloille asian tarkempaan valmisteluun. Linjauksilla edistetään soiden
ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä sekä suojelua Suomessa.
Suot ja turvemaat kattavat lähes kol-

manneksen Suomen maapinta-alasta.
Periaatepäätös
on
osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM ympäristöjohtaja
Veikko Marttila 0295 162 425)
Päätös vapauttaa ylijohtaja Timo
Kotkasaari yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission
suomalaisen osapuolen puheenjohtajana toimivan jäsenen tehtävästään ja
nimittää hänen tilalleen kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 1.10.2012
lukien. (MMM lainsäädäntöneuvos
Pekka Kemppainen 0295 162 456)
Päätös antaa Suomen esitys Euroopan komissiolle erityistuen rahoituksen muuttamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 671/2012 68 artiklan 8 kohdan
perusteella koskevan valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätöstä muutetaan siten, että päätöksen
liitteistä 1 ja 2 oikaistaan taulukossa
olleet virheelliset luvut. Taulukkoa
korjataan vuosien 2012 ja 2013 kansallisen rahoituksen ja säästyneiden
EU-varojen määrän osalta. Lisäksi
esityksessä otetaan huomioon, että
esityksen mahdollistava EU-lainsäädännön
muutos
on
annettu
11.7.2012, eli 28.6.2012 ehdollisena
annetun valtioneuvoston päätöksen
jälkeen. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 0295 162 356)
Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi
kauppaneuvos Heikki Halkilahden
tilalle toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä
1.9.2012 lukien hallintoneuvoston
31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Kirsi
Päivänsalo 09 160 73868)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
30.8.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/
2012 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (Eurodac-asetus). Asetuksen tarkoituksena on tehostaa
entisestään kansainvälistä suojelua
koskevan hakemuksen käsittelystä
vastuussa olevan valtion selvittämistä. Lisäksi asetuksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että myös
lainvalvontaviranomaisille annetaan
tietyin edellytyksin pääsy järjestel-
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mään terrorismirikosten ja muiden
vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten. Asetuksella luodaan myös uusi hallinnointirakenne antamalla Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät virastolle, joka vastaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista (tietohallintovirasto). (SM ylijohtaja Kalle Kekomäki 071 878
8250)

Valtiotieteiden lisensiaatti ja oikeustieteen maisteri Lassi Kauttonen
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.10.2012 lukien. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160 73786)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/
2012 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi). Direktiivillä
luotaisiin pankkialan kriisinratkaisuviranomaisten EU:n laajuinen verkosto ja annettaisiin viranomaisten
käytettäviksi
vähimmäisharmonisoidut kriisinratkaisuvälineet, joita
olisivat liiketoiminnan myynti,
omaisuudenhoitoyhtiö, varojen erottelu sekä velkojen arvon alentaminen
tai muuntaminen osakepääomaksi
(ns. bail-in). Direktiivillä perustettaisiin kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen eurooppalainen järjestelmä. Se
muodostuisi kansallisista rahoitusjärjestelyistä, kansallisten rahoitusjärjestelyjen välisestä lainauksesta
sekä ryhmäkriisinratkaisussa sovellettavasta kansallisten rahoitusjärjestelyjen vastavuoroisuudesta eli keskinäistämisestä. Laitosten ja ryhmien
olisi laadittava elvytyssuunnitelmat.
Kriisinratkaisuviranomaiset laatisivat laitoksia ja ryhmiä varten niiden
antamien tietojen pohjalta kriisinratkaisusuunnitelmat.
Direktiivillä
myös täydennettäisiin pankkivalvontaviranomaisten käytettävissä olevia
varhaisen puuttumisen välineitä.
(VM lainsäädäntöneuvos Markku
Sorvari 0295 530 390)

R A H A - A S I AT

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 30.8.2012 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteen maisteri Jaana Hanna
Kaarina Apiainen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.9.2012–31.8.2014, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Kai
Koivumäen virkavapauden ajaksi.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 0295 063 554)
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Valtioneuvosto myönsi lääkintöneuvos Merja Saariselle virkavapautta
sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virasta 1.1.2013–
31.12.2013. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 09 160 74376)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.8.2012
seuraavia asioita:
Verohallinnon Turun toimintojen
yhdistäminen, toimitilojen peruskorjaaminen ja rakentaminen sekä vuokrasopimuksen solmiminen. Verohallinto oikeutetaan tekemään Senaattikiinteistöjen kanssa Turun Kakolan
entisen vankilan länsisellirakennukseen ja uudisosaan rakennettavia toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Sopimus käsittää noin 9 568 m²:n vuokraamisen 15 vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi, jonka tämänhetkinen
arvioitu
alkamisajankohta
on
1.10.2014. Verohallinto voi kuitenkin luopua kokonaan tai osasta tiloja
10 vuoden vuokra-ajan jälkeen. Sopimusvuokra on yhteensä noin 185
309 euroa/kuukausi eli noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa. Neliövuokra
toimistotilojen osalta on Länsisellissä
17,00 euroa/m²/kuukausi ja uudisosassa 19,08 euroa/m²/kuukausi.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Tarvittava tilojen määrä tarkentuu suunnittelun aikana, tilojen määrä
ei kuitenkaan tule kasvamaan. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvotellun sitoumuksen arvo on arvonlisäveroineen yhteensä 41 027 413 euroa
vuoden 2012 vuokratasossa. (VM
ylitarkastaja Timo Annala 0295
530 318)
Rahoitus energiapuun korjuun ja haketuksen tukemiseen vuonna 2012.
Suomen metsäkeskukselle osoitetaan
kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain mukaisiin energiapuun
korjuun ja haketuksen tukiin käytettäväksi valtion II lisätalousarvion
nojalla vuoden 2012 momentilta
30.60.47 (Pienpuun energiatuki)
määrärahaa 7 250 000 euroa ja vuoden 2011 talousarviossa budjetoitu 9
750 000 euron käyttämätön kaksivuotinen siirtomääräraha eli yhteensä

17 000 000 euroa. Ottaen huomioon
14.3.2012 ja 6.6.2012 Suomen metsäkeskukselle momentilta 30.60.44
(Tuki puun tuotannon kestävyyden
turvaamiseen) osoitettu 66 930 000
euroa ja tällä päätöksellä osoitettava
määräraha Suomen metsäkeskuksen
julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissä kuluvana vuonna valtiontukea yhteensä 83 930 000 euroa
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Palkkaussopimuksen tekeminen
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen pääjohtajan Pekka Soinin kanssa. Sopimuspalkka on 11 188 euroa kuukaudessa
1.9.2012 lukien. (TEM henkilöstö- ja
hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN
BUDJETTINEUVOTTELUT 30.8.2012

Hallitus sopi vuoden 2013 talousarvioesityksestä:
Kasvu- ja työllisyyspanostuksilla
vahvistetaan luottamusta Suomen
talouteen
Hallitus on sopinut esityksestään
vuoden 2013 talousarvioksi. Talousarvio annetaan tilanteessa, jossa epävarmuus talouden kehityssuunnasta
on suuri. Luottamusta Suomen talouteen vahvistetaan tekemällä määrätietoisia kasvu- ja työllisyyspanostuksia sekä toimeenpanemalla kevään
2012 kehyspäätöksen mukaisia valtiontalouden sopeutustoimia.
Epävarmuutta Suomen taloudelle aiheuttaa erityisesti euroalueen tilanne.
Maailmantalouden hitaan kasvun
vaihe jatkuu. Samanaikaisesti euroalueen ja EU:n talouskasvu on pysähtynyt. Myös Suomessa talouden
epävarmuus on lisääntynyt ja ennustettu yhden prosentin kasvu on lähinnä kotimaisen kysynnän varassa.
Talouskasvun tukeminen ja valtiontalouden tasapaino ovat avainasemassa julkisen talouden kestävyyden
ja hyvinvointivaltion rahoituksen
turvaamiseksi. Kasvu- ja työllisyys-
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panostukset sekä oikeudenmukaisesti toteutetut valtiontalouden sopeuttamistoimet yhdessä merkittävien rakenteellisten uudistusten kanssa ovat
jatkossakin Suomen talouspoliittisen
linjan ytimessä.
Talouspoliittisen linjan mukainen
konkreettinen tavoite on säilyttää
Suomen luottoluokitus nykyisellä
parhaalla mahdollisella tasolla. Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi tavoitteena on myös kääntää
valtion velkasuhde selkeään laskuun
vaalikauden loppuun mennessä.
Talousarvioesityksellään
hallitus
tähtää talouden kasvuedellytysten
vahvistamiseen, työllisyysasteen nostamiseen ja pienituloisten aseman
parantamiseen sekä yritystoiminnan
kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen. Talousarvioesityksessä toteutetaan samoin useita kehysriihen
mukaisia päätöksiä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointivaltion vahvistamiseksi. Erityisesti talousarvioesitys parantaa
vanhustenhoidon resursseja ja asemaa.
Talousarvion määrärahoiksi hallitus
ehdottaa 54 miljardia euroa. Hallinnonalojen määrärahat vähenevät noin
kolmella prosentilla vuodelle 2012
budjetoidusta. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin viidellä prosentilla vuodelle 2012 budjetoidusta.
Budjettitalouden tuloiksi arvioidaan
47 miljardia euroa.
Uutta kasvua ja yritystoimintaa tuetaan veroratkaisuilla ja rakenneuudistuksilla
Hallitus vauhdittaa kasvua kehysriihen mukaisilla yritystoimintaa tukevilla veroratkaisuilla. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi
otetaan määräaikaisesti käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Investointien lisäämiseksi
teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti. Pääomatuloverotuksessa otetaan väliaikaisesti
käyttöön sijoittajan verokannustin,
jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin. Lisäksi jatketaan patentoinnin
verokannusteen tutkimista.
Kasvua tuetaan lisäksi erityisillä
vientiä edistävillä toimilla. Finnvera
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Oyj:n rahoitusosuutta lisätään alkavissa sekä kasvu- ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Hallitus osoittaa
viennin jälleenrahoitusmallin mukaiseen rahoitustoimintaan vientiyrityksille ja alustoimituksille 940 miljoonaa euroa.
Uuden jäänmurtajan hankintaan
osoitetaan vuodelle 2013 27 miljoonaa euroa. Hankinnan kokonaisvaltuus on 125 miljoonaa euroa, johon
sisältyy öljyntorjuntakapasiteetin hankinta. Öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoon tehdään 0,6 miljoonan euron
tasokorotus. Hylkeen peruskorjauksen suunnitteluun osoitetaan 0,5 miljoonaa euroa.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan
kohdennettaviksi Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin
kautta 428 milj. euroa avustuksina ja
109 milj. euroa lainoina.
Hallitus sopi myös, että vuonna 2015
voimaan astuvaan rikkidirektiiviin
varaudutaan ensi vuonna niin sanotuilla jälkikäteisinvestoinneilla, kuten rikkipesureiden asentamisella,
johon osoitetaan 30 miljoonan avustusten myöntämisvaltuus, josta vuodelle 2013 10 miljoonaa euroa.
Määrärahan riittävyyttä seurataan.
Hallitus varautuu myös tekemään
päätöksiä loppuvaalikaudeksi tarvittavista toimista suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi,
ympäristöteknologian edistämiseksi
sekä rikkidirektiivin aiheuttaman logistiikkakustannusten nousun hillitsemiseksi. Lisäksi laaditaan erillinen
suunnitelma nesteytetyn maakaasun
infrastruktuurin kehittämiseksi.
Uuden kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi ICT-alalla hallitus
valmistautuu aloittamaan vuoden
2012 kolmannessa lisätalousarviossa
työ- ja elinkeinoministeriön asettaman ICT 2015 -työryhmän esitysten
mukaisia toimia ja ottamaan huomioon vuodelle 2013 aiheutuvat kustannusvaikutukset talousarvioesitystä
täydennettäessä.
Julkisten tietovarantojen maksutonta
käyttöönottoa jatketaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan
ja demokratian edistämiseksi. Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisten havaintojen tiedot vapautetaan kahdessa
vaiheessa maksuttomaan käyttöön.
Ministeriöt toimittavat valtiovarainministeriölle selvitykset muista mak-

suttoman ns. avoimen datan toteuttamistoimenpiteistä sekä niihin liittyvistä budjettivaikutuksista.
Nuorten yhteiskuntatakuu voimaan
Nuorten yhteiskuntatakuu astuu voimaan 2013. Kaikille alle 25-vuotiaille
työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan
työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa. Ohjelmaa
toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloilla. TE-toimistoissa
tuetaan nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille.
Nuorten ohjauspalveluja vahvistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä
lisärahoitusta osoitetaan ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön.
Yhteiskuntatakuun rahoitus on kokonaisuudessaan noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Vuoden 2013 alusta vahvistetaan
nuorille suunnattua oppisopimuskoulutusta. Hallitus käynnistää kokeilun, jonka tavoitteena on käytännön keinoin parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia
palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen. Työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä ja muita alhaisen kynnyksen väyliä ammatillisessa koulutuksessa kehitetään täydentävinä työmarkkinoille siirtymisen väylinä,
jotka tavoittavat muuten koulutuksen
ulkopuolelle jäävät ryhmät. Nuorten
työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osoitetaan 27 miljoonaa
euroa, josta 8 miljoonaa euroa nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyen.
Lisäksi hallitus käynnistää nuorten
aikuisten osaamisohjelman, jolla tarjotaan ammatillista koulutusta ilman
koulutusta jääneille 20–29 -vuotiaille.
Tämä lisää määrärahoja 27 miljoonalla eurolla vuonna 2013.
Vuosina 2012–2015 toteutetaan pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi
kuntakokeilu, jossa päävastuu aktivoinnista siirtyy kunnalle ja kuntien
vastuuta pitkäaikaistyöttömien palvelussa lisätään. Kokeiluun on varattu
20 miljoonaa euroa vuosittain. Kokeilun yhteydessä toteutetaan 62 kunnassa ns. työllistymisbonuskokeilu,
jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen.
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Vuoden 2013 alusta lähtien aloitetaan myös toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. TE-toimistojen työvoima- ja
yrityspalvelut uudistetaan niin, että
ne tukevat osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä sekä yrittäjyyttä.
Työllisyysmäärärahoja lisätään noin
32 miljoonalla eurolla verrattuna
vuodelle 2012 budjetoituun aktivointiasteen ylläpitämiseksi työllisyystilanteen heikentyessä. Näistä määrärahoista suunnataan lisärahoitusta
maahanmuuttajien työllisyyttä edistävään
kotouttamiskoulutukseen.
Samalla toimeentulotukea uudistetaan säätämällä työttömyysturvan
aktiiviajan korotukset etuoikeutetuksi
tuloksi. Uudistuksella kannustetaan
pitkäaikaistyöttömiä
osallistumaan
aktiivitoimiin.
Äkillisen rakennemuutoksen alueille
tarkoitettua tuen valtuutta lisätään 10
miljoonaa euroa erityisesti varuskuntien lakkauttamisen aiheuttamiin toimenpiteisiin sekä uusien alueiden
tarpeisiin.
Vanhuksien ja pienituloisten asemaa
parannetaan
Vanhuspalvelulaki astuu voimaan
1.7.2013. Tiedotteen liitteessä 1 on
esitelty tarkemmin lain sisältö ja
määrärahat.
Pienituloisten ostovoiman parantamiseksi perusturvaetuuksiin tehdään
osittain aikaistettu indeksitarkistus
heti ensi vuoden alusta. Tämän toteuttamiseksi määrärahoja korotetaan
arviolta 45 miljoonaa euroa vuonna
2013.
Kehysriihen päätöksen mukaisesti
perheiden toimeentulon parantamiseksi hallitus esittää, että työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan puolison tulojen osalta, mikä lisää määrärahatarvetta 32 miljoonaa euroa.
Työttömän työllistyessä työhön menosta johtuvien tulojen nousun vuoksi
tehtävää asumistuen tarkistusta lykätään nykyisestä kolmesta kuukaudesta
kuuteen kuukauteen.
Julkista taloutta vahvistetaan
Kehyspäätöksen yhteydessä sovittiin
useista vuonna 2013 voimaan tulevista sopeuttamistoimista. Hallituksen päätökset vähentävät budjetin
määrärahoja ensi vuonna nettomääräisesti noin 350 miljoonalla eurolla.
Näiden lisäksi hallituksen budjettirii-

3.9.2012/102

hessä tekemät uudet päätökset lisäävät menoja vuonna 2013 noin 100
miljoonalla eurolla.
Verotukseen kohdistuvat valtiontalouden tasapainoon vaikuttavat toimet lisäävät valtion verotuloja nettomääräisesti 1,3 miljardia euroa vuonna
2013. Varsinaisista veroperustemuutoksista merkittävimmin verotuloja
lisää arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä.
Vastaava muutos tehdään vakuutusmaksuveroon. Vuonna 2013 otetaan
käyttöön yleisradiovero, jonka tuotto
ohjataan Yleisradio Oy:n toiminnan
rahoittamiseen, jolloin se ei vaikuta
valtiontalouden tasapainoon. Verotuottoihin vaikuttavana toimena ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistukset jätetään tekemättä.
Pienituloisten verotusta kevennetään
kasvattamalla työtulovähennystä ja
kunnallisverotuksen perusvähennystä.
Verotuksen
oikeudenmukaisuutta
lisätään solidaarisuusveroilla. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka, ja
suurten eläkkeiden sekä perintöjen ja
lahjojen verotusta kiristetään. Verotuloja kasvattavat myös varainsiirtoverotuksen kiristäminen ja kilometrikorvausten ylikompensaation purkaminen.
Energiaverotuksessa kannustetaan
vähäpäästöisyyteen siirtämällä lämmityspolttoaineiden veron painopistettä hiilidioksidiveroon.
Hallitusohjelman mukaisesti pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013
alusta lukien. Yhteisöverotuksessa
huomioidaan koulutuskulujen verovähennys. Lisäksi konsernien sisäisten lainojen korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan.
Kuntatalouden näkymät kiristyvät
Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuonna 2012 toimintamenojen
kasvaessa selvästi nopeammin kuin
verotulot ja valtionosuudet. Kuntatalous pysyy kireänä myös lähivuodet.
Uhkana on velkaantumisen jatkuminen nopeana ja kunnallisveroprosenttien korotukset, mikäli kunnat
eivät pysty sopeuttamaan menojaan
tuloihin.
Vuonna 2013 kuntien valtionavut
ovat yhteensä noin 10,7 miljardia euroa, josta laskennalliset valtionosuudet ovat noin 9,7 miljardia euroa.
Valtionavut kasvavat reilulla 180

miljoonalla eurolla vuodesta 2012.
Valtionosuuksia alentavat mm. kehyspäätöksen mukainen peruspalvelujen
valtionosuuksien 125 miljoonan euron leikkaus sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien indeksikorotuksen tekemättä jättäminen.
Toisaalta peruspalvelujen valtionosuuksia lisätään mm. ikääntyvän
väestön toimintakyvyn tukemiseksi
ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden kehittämiseksi ja
nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanemiseksi. Lisäksi indeksikorotus
nostaa peruspalvelujen valtionosuuksia 231 miljoonalla eurolla sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos 67
miljoonalla eurolla.
Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloja vähentävät muutokset kompensoidaan
valtionosuusjärjestelmän
kautta.
Kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloja alentavat muutokset kompensoidaan korottamalla kuntien ja seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi kuntien yhteisöveroosuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013–
2015. Myös seurakunnille sovelletaan väliaikaisesti korotettua yhteisövero-osuutta.
Poimintoja eri hallinnonalojen määrärahoista
Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ehdotetaan yhteensä 1,1 mrd.
euron määrärahaa. Kehitysyhteistyömäärärahojen tason arvioidaan
olevan 0,55 prosenttia bruttokansantulosta. Ulkoasiainministeriön varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaksi osoitetaan 892,6 milj. euroa,
mikä vastaa vuoden 2012 tasoa.
Mahdollisia päästökauppatuloja on
tarkoitus kohdentaa kehitysyhteistyöhön.
Itämeren, Barentsin ja arktisen
alueen yhteistyöhön ohjataan 3,2
milj. euroa. Toiminnassa painotetaan
ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden
politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa
sekä tuetaan Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa.
Oikeusministeriön hallinnonalalla
vankiloiden peruskorjausohjelmaa
jatketaan paljusellien poistamiseksi,
minkä johdosta Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenoihin osoitetaan
lisäystä 1,2 milj. euroa.
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Keskitetään teollis- ja tekijäinoikeusasioiden käsittely Patentti- ja
rekisterihallituksen valituslautakunnasta ja Helsingin käräjäoikeudesta
markkinaoikeuteen 1.9.2013 lukien.
Kansalliskielistrategian toimeenpanoon ja demokratian seurantaa varten osoitetaan 150 000 euroa. Saamelaiskäräjille osoitetaan 50 000 euron
lisäys.
Rajavartiolaitoksen neljän kaksimoottorisen helikopterin uusimisen
jatkamiseen kohdistetaan 22 milj.
euroa. Aikaisemmin tilatun uuden
ulkovartiolaivan hankintaan myönnetään 52 milj. euroa. Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin osoitetaan
2,4 milj. euroa rajavartijoiden lisäämiseksi rajanylitysliikenteen voimakkaan kasvun vuoksi.
Poliisin määrärahoihin osoitetaan
12 milj. euron tasokorotus toimintakyvyn varmistamiseksi kehysriihen
päätöksen mukaisesti.
Puolustusvoimauudistus toteutetaan,
jonka myötä puolustusministeriön
hallinnonalan määrärahoihin esitetään 69 miljoonan euron vähennystä.
Sekä varusmiesten että siviilipalvelusvelvollisten päivärahoja korotetaan.
Verohallinto käynnistää verotuksen
tietojärjestelmien kokonaisuudistuksen. Valmisohjelmistoon perustuvaan uudistukseen esitetään 25,4 milj.
euroa siirtona valtiokonsernin tuottavuuden edistämiseen varatuista määrärahoista. Harmaan talouden torjuntaa edistetään perustamalla poikkihallinnollinen viranomaistiedon tietolähdejärjestelmä.
Valtiokonsernin tuottavuuden edistämiseen varatuista määrärahoista esitetään käytettäväksi noin 43 milj.
euroa erilaisiin hallinnonalojen tietojärjestelmäuudistuksiin ja sähköistä
asiointia parantaviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on hallinnon tuottavuuden lisääminen ja asiakaspalvelun parantaminen.
Euroopan investointipankin pääomaa on esitetty korotettavaksi yht.
10 miljardilla eurolla, josta Suomen
osuus on 127,8 milj. euroa. Korotus
esitetään maksettavaksi vuosina
2013–2015. Vuodelle 2013 esitetään
127,8 milj. euron valtuutta sitoutua
pääomankorotukseen sekä 64 milj.
euron määrärahaa vuoden 2013
osuuden maksamista varten. Koro-
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tuksen jälkeen Suomen osuus investointipankin pääomasta on yhteensä
3 mrd. euroa.
Helsingin Olympiastadionin hankkeeseen osoitetaan 6,3 milj. euroa.
Rahoitus osoitetaan kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista.
Vuodesta 2013 alkaen toteutetaan
Taideyliopisto yhdistämällä SibeliusAkatemia, Kuvataideakatemia ja
Teatterikorkeakoulu. Taideyliopiston
toimintaedellytykset turvataan olemassa olevan taloudellisen kehyksen
puitteissa. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttamiseen osoitetaan
0,7 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen tehdään tasokorotus, joka lisää
määrärahatarvetta n. 1,5 milj. eurolla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksi ja
yliopistoindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi 2013. Kuitenkin teattereiden, orkestereiden ja museoiden
valtionosuuksiin tehdään indeksikorotus, joka vuodelle 2013 rahoitetaan
veikkausvoittovaroista.
Homekoulujen korjauksiin ja oppilaitosten perustamiskustannuksiin
varataan vuodelle 2013 yhteensä
58 miljoonaa euroa.
Perusopetuksen
opetusryhmäkokojen pienentämiseen osoitetaan
60 miljoonaa euroa.
Maatalouden määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi nettomääräisesti n. 18,9 milj. eurolla vuoden
2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Metsätalouden määrärahoihin esitetään 7,0 milj. euron korotusta.
Perusväylänpidon menoiksi arvioidaan 1 009 milj. euroa, josta määräraharahoituksen osuus on 935 milj.
euroa. Perusväylänpidossa asetetaan
hallitusohjelman mukaisesti etusijalle
raideliikenne kohdistamalla siihen
5 milj. euroa v. 2012 kohdistetun lisärahoituksen ohella. Väylästön kunnossapitoon jokapäiväisen liikkumisen turvaamiseksi käytetään yhteensä
593 milj. euroa.
Väyläverkon kehittämishankkeiden
rahoitukseen esitetään yhteensä
576 milj. euroa määrärahoja. Lisäksi
perusväylänpidon määrärahoista on
väylien uus- ja laajennusinvestointeihin ja niiden hankesuunnitteluun
suunniteltu käytettävän 71 milj. euroa.

Vuonna 2013 käynnistetään liikennepoliittisen selonteon mukaisesti
kaksi uutta kehittämishanketta. Tie-,
meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen käynnistetään
perusväylänpidossa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 90 milj. euroa
ja se toteutetaan vuosina 2013–2018.
Vuonna 2013 määrärahaksi varattaisiin 5 milj. euroa. Lisäksi aloitetaan
osittaisella jälkirahoituksella toteutettava E18 Kehä III:n kehittämisen
2. vaihe. Hankkeen kustannusarvio
on 150 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on 110 milj. euroa.
Saariston yhteysalusliikenteen määrärahoja korotetaan 1,7 milj. eurolla
verrattuna vuodelle 2012 budjetoituun toiminnan turvaamiseksi.
Rikkipesuri-investointien lisäksi alusinvestointien ympäristötukeen esitetään 28 milj. euron määrärahaa toisen vuonna 2010 myönnettyyn valtuuteen perustuvan, vuonna 2013
valmistuvan aluksen avustukseen.
Vuonna 2013 on suunniteltu toteuttavaksi ns. 800 megahertsin taajuusalueen huutokauppa valtioneuvoston
29.3.2012 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Koko taajuusalueen
lähtöhinta on 100 milj. euroa ja huutokauppatulot tuloutettaisiin tasaerissä viiden vuoden aikana toimiluvan myöntämisen jälkeen.
Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 480 milj. euroa.
Energiapolitiikan määrärahoihin osoitetaan 21 milj. euron lisäys vuoden
2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Energiatuen myöntämisvaltuudeksi kohdennetaan 45 milj. euroa. Uusiutuvan energian tuotantotukeen osoitetaan 125 milj. euroa, josta
kaasutinpreemioon
osoitetaan
1,1 milj. euroa.
Uusiutuvan energian investointihankkeita vauhditetaan painottaen
erityisesti tuulivoimahankkeita. ELYkeskuksille myönnetään 0,6 milj. euron lisämääräraha ympäristövaikutusten jouduttamiseen. Lisäksi kunnille ja maakuntaliitoille ohjataan
miljoonan euron lisämääräraha tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimisen nopeuttamiseksi.
Lääkkeiden peruskorvauksen alempaa erityiskorvausta alennetaan
7 prosentilla ja lääkkeiden tukkuhintoja alennetaan 5 prosentilla 1.2.2013
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alkaen. Toisaalta lääkekorvauskattoa
alennetaan n. 50 eurolla eniten lääkkeistään maksavien aseman parantamiseksi 1.1.2013 lukien. Toimenpiteet vähentävät määrärahatarvetta
noin 103 miljoonalla eurolla.
Isyysvapaata pidennetään 54 arkipäivään muita vanhempainvapaita vähentämättä, mikä lisää määrärahatarvetta noin 0,3 miljoonalla eurolla.
Keliakiaa sairastaville maksettavaa
kuukausittaista ruokavaliokorvausta
korotetaan 21 eurosta 23,6 euroon,
mikä lisää määrärahatarvetta 1 miljoonalla eurolla.
Kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään HPV-rokote papilloomavirusta
vastaan, mistä johtuen määrärahatarve nousee 1,5 milj. eurolla vuonna
2013.
Valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon korkotukivaltuuksiin esitetään 1 040 miljoonaa euroa sekä
takausvaltuuksiin 285 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.
Asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan osoitettavaksi
yhteensä 50,5 milj. euroa. Korjaus-
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avustusten painopisteenä ovat hissien
rakentaminen sekä vanhusten ja
vammaisten henkilöiden asuntojen
korjaaminen.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 2008–2016
toimeenpano sekä Natura 2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutusta jatketaan 53,8 miljoonan määrärahalla.
Itämeren
suojeluun
ohjataan
3,34 miljoonan euron määräraha, jota kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin sekä vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden kartoittamiseen.
Vihreään
talouteen
ehdotetaan
2,5 milj. euroa, jota on tarkoitus
käyttää mm. päästövähennyksiin ja
kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvitystarpeisiin, ilmastopaneelin toimintaan sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kehitys- ja kokeiluhankkeisiin.
Valtiontalouden tasapaino ja valtionvelka
Vuoden 2013 lopussa valtionvelan
(ml. rahastotalouden velan) arvioi-

daan olevan 96 miljardia euroa, mikä
on noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen
arvioidaan kasvavan 2 prosenttiyksiköllä vuodesta 2012. Valtionvelan
korkomenoiksi arvioidaan 1,9 miljardia euroa eli noin 320 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuoden 2012
varsinaisessa talousarviossa. Vaikka
valtionvelka kasvaa, korkomenojen
odotetaan laskevan korko-oletusten
laskun vuoksi.
Valtion talousarvioesitys vuodelle
2013 on 7,0 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Valtion talousarvion ulkopuolinen rahastotalous on noin 0,5
mrd. euroa ylijäämäinen (ml. Valtion
eläkerahasto). Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan vuonna
2013 vajaa 3 prosenttia suhteessa
bruttokansantuotteeseen.
Vuoden 2013 talousarvioesitys on
tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston
yleisistunnossa 17.9.2012, jolloin se
julkistetaan kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön nettisivuilla.
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LIITE 1
Hallituksen budjettiriihipäätös vanhuspalvelulain osalta 30.8.2012
1. Jatkovalmistelun päälinjat sovittiin 28.8.2012 päivätyn lakiluonnoksen (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)
pohjalta niin, että hallituksen esitys
annetaan eduskunnalle syyskaudella
2012. Budjettiriihessä päätettiin varata vuodelle 2013 10 miljoonaa euroa aiemmin sovitun 23 miljoonan
euron lisäksi (Koko kehyskaudella
82 miljoonaa euroa). Tarkemmat esitykset valmistellaan niin, että laissa
toteutuvat sekä kotihoito että laitoshoito. Lain vaikutuksista tehdään arviointi.
2. Omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen varataan lisää 10 miljoonaa euroa. Tarkemmat esitykset

valmistellaan siten, että ne astuvat
voimaan 1.7.2013.
3. Sosiaali- ja terveysministeriössä
valmistellaan kotihoidon laatusuositukset 1.7.2013 mennessä. Kotihoidon laatusuositusten toimivuudesta
toteutetaan
vaikuttavuusarviointi
vuoden 2014 loppuun mennessä.
4. Parannetaan ympärivuorokautisen
hoidon/hoivan laatua varmistamalla
laatusuositusten toteutuminen.
5. 1.7.2013 mennessä sosiaali- ja terveysministeriö kehittää yhdessä mm.
Kuntaliiton ja THL:n kanssa hoidon
laadun ja hoitoisuuden mittareita,
joiden tarkoituksena on hoidon laadun parantaminen. Mittareita käyte-

tään mm. lain ja laatusuositusten toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin.
6. Vuoden 2015 alussa annetaan valtioneuvoston asetus, jossa voidaan
säätää tarkemmin muun muassa työtekijöiden määrästä suhteessa hoidettavien asiakkaiden määrään ja
hoitoisuuteen, työntekijöiden pätevyydestä ja muista laatutekijöistä.
Mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa/hoivassa ei ole saavutettu suositusten mukaista (vähintään 0.5)
henkilöstömitoitusta, säädetään vähimmäismitoituksesta valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
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