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Tasavallan
presidentti
5.10.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE
42/2012 vp). Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuu8.10.2012/117

tusrahastolle. Lisäksi valtion ja valtion
liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirretään Valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa
työttömyysvakuutusmaksujen
perinnän kokonaisuudessaan. Työttömyysvakuutusrahastoa valvoo Finanssivalvonta. Lakiin lisätään työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä
ja perimistä koskevat säännökset.
Työnantajalle säädetään velvollisuus
antaa määräajassa palkkasummailmoitus työttömyysvakuutusrahastolle. Muutoksenhakumenettelyä muutetaan. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä
muutoksenhakuasteena työttömyysvakuutusrahaston työttömyysvakuutusmaksuja koskevista päätöksistä
valitettaessa. Tietojen saamista ja
luovuttamista koskevia säännöksiä
muutetaan siten, että ne mahdollistavat työttömyysvakuutusrahastolle
perintätehtävän hoitamiseksi tarvitsemien tietojen saannin. Laki tulee
voimaan 10.10.2012. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160
73868)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
5.10.2012 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 74/2012 vp), hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
Brunein kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
75/2012 vp), hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden
2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 80/
2012 vp) sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattamisesta (liittyy hallituksen esitykseen
eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn
yleissopimuksen
hyväksymisestä
(HE 101/2012 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 4.10.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 123/2012 vp)
eduskunnalle laiksi vaalilain 5 ja
11 §:n muuttamisesta. Vaalilakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
Manner-Suomessa olisi nykyisen
14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä.
Nykyiset Kymen vaalipiiri ja EteläSavon vaalipiiri yhdistettäisiin uudeksi
Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä
Pohjois-Savon vaalipiiri ja PohjoisKarjalan vaalipiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan siten, että uutta
vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. (OM neuvotteleva
virkamies Jussi Aaltonen 0295
150 560)
Hallituksen esitys (HE 124/2012 vp)
eduskunnalle markkinaoikeutta ja
oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa
koskevaksi lainsäädännöksi. Laki
markkinaoikeudesta ja laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa ehdotetaan säädettäväksi. Nykyinen markkinaoikeuslaki ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.
Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä
annetun lain kumoamisesta sekä 37
muun lain muuttamisesta. Markkinaoikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien
rekisteriviranomaisten päätöksistä
sekä lisäksi kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden sekä turvaamistoimiasioiden käsittely. Lisäksi markkinaoikeuteen ohjattaisiin valitukset Viestintäviraston verkkotunnuslain nojalla
tekemistä päätöksistä. Muiden tällä
hetkellä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan käsiteltäväksi
kuuluvien valitusten osalta muutoksenhaku ohjattaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait
ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
1.9.2013 lukien, lukuun ottamatta
lakiehdotusta patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä
annetun lain kumoamisesta, jonka on
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tarkoitus tulla voimaan myöhemmin
lailla säädettävänä ajankohtana. (OM
erityisasiantuntija Jussi Karttunen
0295 150 444)
Hallituksen esitys (HE 125/2012 vp)
eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta. Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden sekä asunto-osuuskunnan osuuksien luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero nousisi 1,6 prosentista 2
prosenttiin. Sama koskisi muun sellaisen osakeyhtiön osakkeiden luovutusta, jonka toiminta tosiasiallisesti
käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen
omistamista tai hallintaa. Veropohjaa
laajennettaisiin. Veron perusteena
olevaan vastikkeeseen luettaisiin
osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla
on silloin yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen tai hallituksen
päätöksen tai muun sopimuksen tai
sitoumuksen perusteella oikeus tai
velvollisuus maksaa yhtiölle tai jonka
osakas on luovutuksen yhteydessä
maksanut. Vastikkeeseen luettaisiin
samoin osakkeisiin kohdistuva osuus
rakentamisaikaisista lainoista, vaikka
päätöstä osakkaiden oikeudesta tai
velvollisuudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole tehty. Rakentamisaikana
tai aiemmin tapahtuvissa luovutuksissa vastikkeeseen luettaisiin luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva
osuus yhtiön kaikista veloista omistusoikeuden siirtymisajankohtana tai
silloin, kun rakennus on valmistunut
ja hyväksytty käyttöönotettavaksi,
sekä siihen mennessä maksettu osakkeisiin kohdistuva velkaosuus. Kaikkien arvopaperien osalta vastikkeeseen luettaisiin myös sopimusehtona
oleva luovutuksensaajan muulle kuin
luovuttajalle tekemä luovuttajan
hyväksi tuleva suoritus tai suoritusvelvoite. Lisäksi jatkettaisiin kuntien
kiinteistövarallisuuden yhtiöittämiseen liittyvien määräaikaisten verovapauksien soveltamisaikaa koskemaan vuosina 2013–2016 tapahtuvia
luovutuksia. Esitys liittyy valtion
vuoden 2013 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295
530 239)
Hallituksen esitys (HE 126/2012 vp)
eduskunnalle laiksi valtiokonttorista
annetun lain 2 a §:n muuttamisesta.
Valtiokonttorista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin

lisättäisiin säännös, jonka perusteella
Valtiokonttori perisi valtion virastoilta työsuojelumaksua. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (VM työmarkkinalakimies Katja Viertävä
0295 530 280)
Hallituksen esitys (HE 127/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain 17
luvun muuttamisesta. Kirkkolakiin
ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös
hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja päätöstoimivallasta. Maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon seurakunnalle hautaustoimen
tehtävistä aiheutuvat todelliset kustannukset, jolloin maksut vastaisivat
paremmin myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2012. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295
330 108)
Hallituksen esitys (HE 128/2012 vp)
eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain
4 §:n muuttamisesta. Siviilipalveluslakia ehdotetaan muutettavaksi niin,
että siviilipalvelusaikaa lyhennetään
15 vuorokaudella. Ehdotuksen mukaan uusi siviilipalvelusaika on 347
päivää. Esitys liittyy valtion vuoden
2013 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.2.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 4.10.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta.
Asetuksessa säädetään suunnittelukunnan tehtävistä, asettamisesta ja
kokoonpanosta, toimikaudesta, asioiden käsittelystä, sihteeristöstä sekä
palkkioista ja korvauksista. Suunnittelukunnan tarkoituksena on parlamentaarisena verkostona ylläpitää ja
edistää vuoropuhelua turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja
kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin
varautumisesta. Suunnittelukunnan
keskeisiä tehtäviä on järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä
teettää ja julkaista tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta
ja kansalaisten henkisestä kriisinsietokyvystä. Asetus tulee voimaan
1.11.2012. (PLM hallitusneuvos Timo
Turkki 0295 140 601)
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Valtioneuvoston asetus Euroopan
vakausmekanismin perustamisesta
Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,
Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen
tasavallan välillä tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 27.9.2012 lukien.
Laki (402/2012) ja asetus tulevat voimaan 4.10.2012. (VM hallitussihteeri
Jaakko Weuro 0295 530 302)
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen
perusopetuksen ja kansalaisopistojen
keskimääräisistä yksikköhinnoista
vuonna 2013. Keskimääräisiä yksikköhintoja laskettaessa on otettu huomioon eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä
annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 97/2012 vp) sisältyvät
kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämistä ja ammattikorkeakoulujen keskimääräisen yksikköhinnan alentamista koskevat säännökset. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnat siten, että
ne yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhintojen perusteella laskettavia euromääriä. Asetusta tulee muuttaa, jos vuoden 2013
talousarvio ja sen yhteydessä annetut
lait poikkeavat asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioehdotuksesta. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (OKM hallitusneuvos
Marja-Riitta Pönkä 0295 330 267)
Valtioneuvoston asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa,
Pietarissa ja Leningradin alueella
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten
hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen
kumoamisesta. Suomen tasavallan ja
Venäjän federaation välisen rajat
ylittävän yhteistyön edistämisestä
tehty uusi sopimus on voimaansaa-
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tettu 5.7.2012 annetulla valtioneuvoston asetuksella (437/2012).
Uuden sopimuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan vanhan lähialueyhteistyösopimuksen voimassaolo lakkaa
uuden sopimuksen voimaantulopäivänä. Tämän vuoksi kumotaan vanhan lähialueyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun
lain voimaantulosta annettu tasavallan presidentin asetus. Asetus tulee
voimaan 15.10.2012. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064
909)

tuuskunnan johtaja on johtaja Kari
Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä
ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääjohtaja Pekka
Puska Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksesta ja erityisasiantuntija Sari
Vuorinen ulkoasiainministeriöstä.
(STM neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi 09 160 73230)

VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (kilpailualan yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Sveitsin välillä).
Yhteistyösopimuksessa sovittaisiin
kilpailunrikkomusten tutkimuksia
koskevasta yhteistyöstä ja koordinoinnista, kilpailuasioita koskevien
tietojen vaihdosta ja toisen osapuolen merkittävien etujen huomioon
ottamisesta. (TEM hallitussihteeri
Tarja Sinivuori-Boldt 010 60 47014)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
4.10.2012 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston pohjoismaisista rajaesteistä antaman selonteon johdosta
ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunnan antaman toimintakertomuksen 2011 johdosta sekä niihin
liittyvä ulkoasiainvaliokunnan mietintö pöytäkirjaan mietinnössä esitettyjen kannanottojen huomioonottamiseksi. (UM lähetystöneuvos Mikael
Antell 09 160 55569)
Päätös siitä, että Suomi merkitsee
14 379 Euroopan vakausmekanismin
osaketta, joiden nimellisarvo on
yhteensä 1 437 920 000 euroa. Sopimus Euroopan vakausmekanismin
perustamisesta
tuli
voimaan
27.9.2012, jolloin sitoutumiskirjan
olivat tallettaneet sopimuksen allekirjoittajat, joiden ensimmäisten pääomamerkintöjen osuus kokonaismerkinnöistä ylitti 90 prosenttia. Euroopan vakausmekanismin jäsenten tulee
maksaa osuutensa peruspääomasta
15 päivän kuluttua Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan
sopimuksen voimaantulosta. (VM
hallitussihteeri Jaakko Weuro 0295
530 302)
Päätös määrää valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen Suomen valtiota
edustavaksi jäseneksi ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies varajäseneksi
4.10.2012 lukien toistaiseksi Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon. (VM hallitussihteeri Jaakko
Weuro 0295 530 302)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön tupakoinnin
torjuntaa koskevan puitesopimuksen
(FCTC) sopimusosapuolikokoukseen 12.–17.11.2012 Soulissa. Val-

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
4.10.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 4.10.2012 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön
apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.1.2013 lukien.
(OM osastopäällikkö Pekka Nurmi
0295 150 426)
Valtiotieteiden maisteri Eero Kytömaa sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.11.2012
lukien. (SM hallitusneuvos Ismo
Atosuo 071 878 8303)
Oikeustieteen kandidaatti Hanna
Nordström puolustusministeriön hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
virkaan 1.11.2012 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
Oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri Anne-Mari Kristiina
Mäkinen työ- ja elinkeinoministeriön
vanhemman hallitussihteerin virkaan
15.10.2012 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295
063 554)
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R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.10.2012
seuraavia asioita:
Mittatekniikan keskuksen ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen jatkaminen ja ehtojen muuttaminen. Vuokran kohteena on Mittatekniikan keskuksen tarpeisiin rakennetut toimitilat osoitteessa Tekniikantie 1, Espoo. Voimassaoleva vuokrasopimus alkoi 1.10.2005 ja se päättyy aikaisintaan 30.9.2020. Vuokrasopimusta jatketaan 31.12.2026 asti.
Samalla sopimuksen ehtoja muutetaan siten, että Mittatekniikan keskuksen vastuulle tulee muutaman
laitteen uusimisvastuu. Toimitilan
rakennuskustannusten takaisinmaksuajan ja vuokrasopimusajan pidentyessä, vuosivuokra alenee 300 000
euroa. (TEM ylitarkastaja Päivi
Marttila 0295 064 111)
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien
lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion
korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin vuonna 2013 maksettavan valtion korvauksen kokonaismääräksi
vahvistetaan 14 040 000 euroa ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan korvauksen kokonaismääräksi
182 000 euroa. (STM hallitusneuvos
Riitta Kuusisto 09 160 74360)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 8 . 9 . 2 0 1 2

Hallitus linjasi ammattikorkeakoulu-uudistuksen
verotukseen
liittyviä periaatteita
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
sopi perjantaina 28. syyskuuta periaatteista, joilla hallitus tukee ammatti-

korkeakoulujen toimintaedellytyksiä
ammattikorkeakoulu-uudistuksen eri
vaiheissa.
Hallitusohjelmassa on päätetty, että
ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja
hallintoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan ammattikorkeakoulujen laadun
sekä työelämä- ja aluevaikuttavuuden
vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoitusta koskeva
lainsäädäntö uudistetaan vuoden
2014 alusta. Valtionosuusjärjestelmän
kokonaisuudistuksen aikataulussa
arvioidaan, miten ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto kunnilta
valtiolle ja itsenäinen oikeushenkilöasema toteutetaan. Tässä yhteydessä
tulee myös luoda kannusteet osakeyhtiömalliin siirtymiselle ja ammattikorkeakoululaitoksen rakenteelliselle
uudistumiselle.
Yksityisten ammattikorkeakoulujen
ylläpitäjille korvataan etupainotteisesti niiden vuosina 2014–2016 tekemiin investointeihin sisältyvät arvonlisäverot siten, että korvaus vastaa
kunkin yksityisen ammattikorkeakoulun maksamien arvonlisäverojen
osuutta investointikustannuksista.
Korvausten mukaiset määrärahat
sisällytetään vuosien 2016–2018
talousarvioihin.
Ammattikorkeakoulun nykyisen ylläpitäjän luovuttaessa hallinnassaan
olevaa varallisuutta uudelle ammattikorkeakoululle, siitä ei aiheudu
ammattikorkeakoululle varainsiirtoveroseuraamuksia. Tämä tapahtuu
jatkamalla varainsiirtoverolain määräaikaista verovapautta ammattikorkeakouluissa rakennejärjestelyjen osalta.
Valtionosuusuudistuksen aikataulussa
toteutettavan ammattikorkeakouluuudistuksen toisessa vaiheessa itsenäisessä oikeushenkilöasemassa toimivien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden osalta säädetään niiden
asemasta siten, että ne vastaavat
luonteeltaan tuloverolain mukaisia
yleishyödyllisiä yhteisöjä yliopistojen
tapaan.

Samassa yhteydessä ratkaistaan
ammattikorkeakoulujen toimitiloihin
liittyvä arvonlisäverokohtelu ja pyritään edistämään yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreiden välistä yhteistyötä sekä tehostamaan voimavarojen käyttöä.
Lisätietoja: erityisavustaja Aleksi
Kalenius, p. 0295 330 132 ja ylijohtaja Anita Lehikoinen, p. 0295
330 182, opetus- ja kulttuuriministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä
luovutti 3.10.2012 esityksensä kansalliseksi
investointistrategiaksi
"Team Finland -strategia ulkomaisten investointien edistämiseksi"
elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle.
Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja nykyistä enemmän vakaan
kehityksen ja kasvun pohjaksi. Työryhmä esittää tavoitteeksi, että Suomeen suuntautuvat suorat ulkomaiset
investoinnit ylittäisivät keskimääräisen EU-tason vuoteen 2020 mennessä. Se merkitsisi noin 20–30 miljardin euron lisäystä ulkomaisten investointien kantaan ja edellyttää investointivirran saamista pysyvälle kasvuuralle. Strategiaesitys sisältää kaikkiaan 17 toimenpide-ehdotusta, joista
tärkeimmät koskevat Finprossa toimivan kansallisen investointien edistämisorganisaation Invest in Finlandin
(IIF) yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä Team Finland -ulkomaanverkoston kanssa ja kotimaisten toimijoiden kanssa sekä kiihdytyskaistatoimintaa. Esitys on osoitteessa http:/
/www.tem.fi/files/34289/TEMjul_
39_2012_web.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Jouni Hakala, p.
0295 062 662, ylijohtaja Petri Peltonen, p. 050 626 63 ja teollisuusneuvos Severi Keinälä, p. 040 594 9944,
työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2012
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