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

Valtioneuvosto antoi 30.5.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 56/2013 vp)
eduskunnalle sijoitusten edistämisestä
ja suojaamisesta Hongkongin kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan,
että eduskunta hyväksyisi sijoitusten
3.6.2013/63

edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Hongkongin välillä heinäkuussa 2009 tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä
tunnustetaan tarve suojella niitä.
(UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 0295 351 499)
Hallituksen esitys (HE 57/2013 vp)
eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi turvallisuusselvityslaki, jolla
kumottaisiin vuonna 2002 annettu laki
turvallisuusselvityksistä. Uusi laki
sisältäisi säännökset sekä henkilöitä
että yrityksiä koskevista turvallisuusselvityksistä näiden luotettavuuden
ja nuhteettomuuden selvittämiseksi.
Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset 22 eri lain muuttamisesta. Uudistus on tarpeen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan kansainvälisesti
noudatettavia käytäntöjä. Henkilöturvallisuusselvitykset laadittaisiin
nykyiseen tapaan tietolähteiden
mukaan perusmuotoisena, laajana ja
suppeana. Niitä laadittaessa selvitettäisiin henkilön rikostaustaa eri viranomaisrekistereistä, minkä lisäksi
häntä voitaisiin haastatella. Laajassa
henkilöturvallisuusselvityksessä selvitettäisiin myös henkilön taloudel-

lista asemaa ja läheisiä nykyisen lain
tapaan. Yritysturvallisuusselvitystä
laadittaessa selvitettäisiin yrityksen
vastuuhenkilöiden taustoja, tietoturvallisuuden tasoa yrityksessä ja yrityksen sitoumusten hoitokykyä. Yritysturvallisuusselvitys voitaisiin laatia yrityksestä, joka viranomaisen
sopimuskumppanina saa luokiteltuja
salassa pidettäviä tietoja. Turvallisuusselvitys voitaisiin laatia vain sen
kohteen suostumuksella ja laissa säädettävissä tapauksissa. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin
0295 150 196)
Hallituksen esitys (HE 58/2013 vp)
eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi. Esitutkintalakiin
ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annettuun lakiin otettaisiin niin kutsuttua syyteneuvottelua koskevat säännökset. Syyttäjä voisi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimitettaisi kaikkien rikosten
osalta, kun henkilön epäillään syyllistyneen useampaan rikokseen ja
hän on tunnustamalla edistänyt rikosten selvittämistä eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan toimittamista. Syyttäjä voisi myös tehdä
rikoksesta epäillyn tai rikosasian
vastaajan kanssa tuomioesityksen,
jossa viimeksi mainittu tunnustaa
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rikoksen ja syyttäjä sitoutuu vaatimaan rangaistusta lievennetyltä rangaistusasteikolta. Tuomioesitys käsiteltäisiin epäillyn tai vastaajan sekä
asianomistajan suostumuksella tuomioistuimessa tavallista oikeudenkäyntiä kevyemmässä tunnustamisoikeudenkäynnissä, jossa tuomioistuin tutkisi tunnustuksen pätevyyden ja muut tuomioesityksessä tarkoitettuun rikokseen perustuvat vaatimukset. Seuraamusluonteisessa syyttämättä jättämisessä ei syyttäjä enää
katsoisi syyttämättä jätetyn syyllistyneen rikokseen. Syyttämättäjättämispäätösten perusteluvelvollisuudesta
otettaisiin säännös lakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295
150 500)
Hallituksen esitys (HE 59/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kaupparekisterilakia muutettavaksi siten, että henkilötunnuksen
tunnusosan luovuttamista kaupparekisteristä rajoitetaan ja osoitetietojen
sijasta rekisteriin ilmoitetaan pelkkä
kotikunta. Lisäksi ulkomailla asuvien
luonnollisten henkilöiden kotiosoitteen luovuttamista kaupparekisteristä
rajoitetaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski
0295 047 025)
Hallituksen esitys (HE 60/2013 vp)
eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain
hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä lokakuussa 2012. Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti varmistaa sopimuksen mukaisissa toimissa luodun ja hankitun henkisen
omaisuuden riittävä ja tehokas suojaaminen. Tärkeimmät muutokset
koskevat yhteisten hankkeiden sekä
vierailevien tutkijoiden aikaansaamien tulosten julkistamista, käyttöä
ja omistamista. Erityisesti uudistuksella pyritään turvaamaan tasapuolinen kohtelu sopimuksen piiriin kuuluvissa yhteisissä projekteissa ja tutkijavierailuissa. (TEM ylitarkastaja
Päivi Marttila 0295 064 111)
Hallituksen esitys (HE 61/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta. Toimeentulo-
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tuesta annettua lakia ja lastensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa toimeentulotuesta annetun
lain 14 a §:ssä sekä lastensuojelulain
26 §:n 2 momentissa ja 27 §:n 2 momentissa säädettyjen määräaikojen
toteutumisen seurannan ja valvonnan
kannalta välttämättömät tiedot. Ehdotetun sääntelyn mukaan tiedot eivät
saisi sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja. Vastaavasti
kunnille ja kuntayhtymille asetettaisiin velvollisuus maksutta luovuttaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
sen pyytämät tiedot. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tulisi luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja
valvontatehtävää varten. Ehdotus ei
anna toimeentulotuki- tai lastensuojeluasiakkaille uusia oikeuksia eikä
muuta kuntien järjestämisvastuuta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (STM hallitussihteeri Kaisa
Rainakari 0295 163 310)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 30.5.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Tavallisen ulosoton käsittelymaksu ja käsittelymaksun lisäosa
korotetaan nykyisestä 7,40 eurosta
10 euroon. Suppean ulosoton käsittelymaksu korotetaan 3,70 eurosta
5 euroon. Myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu, todistus- ja jäljennösmaksu sekä viivästysmaksu tarkistetaan vastaamaan kustannustason
nousua. Asetus tulee voimaan
1.7.2013. (OM hallitusneuvos Kari
Liede 0295 150 210)
Valtioneuvoston asetus passeista.
Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä passin hakemisessa ja luovuttamisessa noudatettavasta menettelystä sekä passin toimitusmenettelyyn liittyvistä, yksityiselle palveluntuottajalle siirretyistä tehtävistä.
Asetuksella säädetään passihakemuksen nimikirjoituksesta, alaikäisen passihakemuksesta, merenkulkijain henkilöllisyystodistuksen hakemisessa tarvittavista liitteistä, passin
lähettämisestä viranomaisen toimesta
erityistilanteissa, passin luovuttamisesta hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle sekä yksityisen

palveluntuottajan suorittamasta passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastamisesta sekä passin toimittamisesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2013.
(SM ylitarkastaja Elina Setälä
071 878 8586)
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 9 §:n 4 ja
5 momentteja muutetaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseen liittyen sekä valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n 3, 4 ja
5 momentteja täsmennetään ja muutetaan eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmien
osalta. Asetus tulee voimaan 1.6.2013.
(VM neuvotteleva virkamies Riitta
Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.
Neuvottelukunnan asemasta ja tehtävistä, kokoonpanosta sekä toiminnan
järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella (201/2010). Elintarvikeneuvottelukunnan toiminta
nykyisessä muodossaan päättyy
nykyisen neuvottelukunnan toimikauden päättyessä 31.5.2013, joten
asetus kumotaan. Asetus tulee voimaan 4.6.2013. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 0295 162 117)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10
pykälää muutetaan siten, että muutoksella vahvistetaan vuoden 2012
pohjoisen tuen tukitasot maidon
osalta. Lisäksi tarkennetaan viitemäärän vaikutus maksettavan tuen
määrään. Koko maassa maidontuotannon tukeen arvioidaan tarvittavan
yhteensä 176,3 miljoonaa euroa, josta
pohjoisen alueen osuus on 161,2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
5.6.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien
valvonnasta. Asetuksella säädettäisiin kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä
valvonnan seuraamuksista vuonna
2013. Asetuksessa otetaan huomioon
tukien toimeenpanoon liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistamisesta
aiheutuneet muutokset. Asetus tulee
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voimaan 4.6.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin kokonaan rahoittamien tukien
valvonnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siihen tehdään
teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat tukien toimeenpanoon liittyvän
kansallisen lainsäädännön uudistamisesta. Lisäksi asetuksesta kumotaan kuitupellavan ja -hampun jalostustuen valvontaa koskevat säännökset tukijärjestelmän päättymisen
vuoksi. Asetus tulee voimaan
4.6.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien
valvonnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siihen tehdään
teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat tukien toimeenpanoon liittyvän
kansallisen lainsäädännön uudistamisesta. Asetus tulee voimaan
4.6.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin kokonaan rahoittamien
eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
siihen tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat tukien toimeenpanoon liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistamisesta. Asetus tulee
voimaan 4.6.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina
2008–2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Laki maatalouden tukien
toimeenpanosta
tuli
voimaan
19.3.2013. Laissa säädetään keskitetysti muun muassa viranomaisten
tehtävistä ja toimivallasta sekä valvonnasta. Lakiin on nostettu valtioneuvoston asetustasolta sellaisia säännöksiä, jotka koskevat yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita.
Asetuksesta kumotaan lain tasolle
nostetut säännökset. Asetus tulee
voimaan 4.6.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
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Valtioneuvoston asetus merityötä
koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Yleissopimus ja laki (951/2012) tulevat voimaan 9.1.2014. Asetus tulee
voimaan 6.6.2013. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)
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
30.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä opetusministeri
Krista Kiurun, peruspalveluministeri
Susanna Huovisen ja asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen sidonnaisuuksista. (VNK hallitusneuvos
Marika Paavilainen 0295 160 170)
Päätös määrätä lääketieteen tohtori,
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Vesa Kontinen ja lääketieteen tohtori, käsikirurgian erikoislääkäri Eero Waris sivutoimisiksi
lääkärivarajäseniksi vakuutusoikeuteen 1.6.2013–31.12.2013. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tiedonannosta Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
pöytäkirjaan. (VM hallitussihteeri
Jaakko Weuro 0295 530 302)
Päätös Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia
Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten,
muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin
liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä
niissä sovittujen ehtojen täyttämisen
vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa velkojen ja muiden sitoumusten pääoman ja sille annettavan ylitakauksen osalta yhteensä enintään
13 974,03 miljoonan euron arvosta.
Päätöksellä valtioneuvosto antaa valtiontakauksen Euroopan rahoitusvakausvälineen pääomaltaan yhteensä
enintään 241 miljardin euron varainhankinnalle. Päätöstä sovellettaisiin

ERVV:n 21.10.2011 lukien tekemään
varainhankintaan. Suomen takausosuus on 1,9288 %. Takaus annetaan
varainhankinnan pääomalle ja sille
maksettavalle koroille ja muille
kuluille. Takaus annetaan enintään
65 prosentilla korotettuna. Takaus on
voimassa enintään vuoden 2070 loppuun. Valtiovarainministeriö antaisi
ja allekirjoittaisi takausta koskevat
tarvittavat asiakirjat. Valtiokonttori
hoitaisi takauksen perusteella mahdollisesti tulevat maksusuoritukset
valtiovarainministeriön
ohjeiden
mukaisesti. (VM hallitussihteeri
Jaakko Weuro 0295 530 302)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO:n 38. yleiskokoukseen 15.6.–22.6.2013 Roomassa ja oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on
maa- ja metsätalousministeri Jari
Koskinen, varapuheenjohtajat ovat
valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja
metsätalousministeriöstä, Suomen
pysyvä edustaja FAO:ssa Merja
Sundberg Suomen Rooman suurlähetystöstä sekä kansainvälisten
asioiden johtaja Aulikki Hulmi maa- ja
metsätalousministeriöstä ja jäsenet
ovat neuvotteleva virkamies Anna
Santala maa- ja metsätalousministeriöstä, lähetystöneuvos Tapani Kivelä
ulkoasiainministeriöstä,
ohjelmaavustaja Inka Räsänen Suomen Rooman suurlähetystöstä ja projektiavustaja Jenni Heikka Suomen Rooman suurlähetystöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Kimmo Närhinen 0295 162 257)
Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille vuoden 2013
talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 500 000 euroa käytettäväksi merialueella toteutettavaan poistokalastukseen. Lisäksi päätöksellä
siirretään 270 000 euroa vuoden 2011
talousarviosta jaettua poistokalastusmäärärahaa Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla
päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille
ilman valtioneuvoston ja raha-asiain-
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valiokunnan käsittelyä. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka
0295 162 377)
Päätös antaa Gasum Oy:lle suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan. Ehdollisen
suostumuksen perusteella Gasum Oy
saisi suorittaa merenpohjan tutkimusta Suomen talousvyöhykkeellä
hakemuksessa sekä siihen myöhemmin tehdyssä täydennyksessä kuvatulla tavalla. Kysymys on hankkeen
tulevaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvästä täydentävästä tutkimustoiminnasta. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 1.10.2014 asti. Päätös
olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Ehdollinen suostumus annetaan sillä
edellytyksellä, että hakija tai tämän
sijaan tullut seuraaja täyttää päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan on muun muassa noudatettava
toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja
minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
(TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen
0295 063 523)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
30.5.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten
vapaan liikkuvuuden edistämisestä
yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten
asiakirjojen hyväksymistä Euroopan
unionissa sekä asetuksen (EU) N:o
1024/2012 muuttamisesta (yleisten
asiakirjojen hyväksyminen). Asetuksella ehdotetaan tiettyjen yleisten
asiakirjojen hyväksymisen yksinkertaistamista. (OM lainsäädäntöneuvos
Outi Kemppainen 0295 150 260)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden järjestelyt
vuodelle 2014). Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on viivästynyt,
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minkä vuoksi vuodelle 2014 tarvitaan siirtymävaiheen sääntöjä, jotta
varmistettaisiin joustava siirtyminen
uusiin tukiedellytyksiin ja tukien jatkuvuus. Siirtymätoimenpiteillä jatkettaisiin nykyisten tukijärjestelmien
(tilatukijärjestelmä, yhtenäisen pintaalatuen järjestelmä, tuotantoon sidottujen tukien järjestelmät ja 68 artiklan mukaiset erityistuet) pääelementtien soveltamista vuonna 2014. Sen
lisäksi niihin sisältyvät Eurooppaneuvoston 8.2.2013 hyväksymien päätelmien rahoitusvaikutukset mukaan
lukien jäsenmaiden välisten tukien
osittainen tasoittaminen, jonka toimeenpano alkaisi vuoden 2014 alusta.
Maaseudun kehittämistoimenpiteissä
tarvitaan siirtymäkauden järjestelyjä
erityisesti niiden vaikutusten huomioon ottamiseksi, joita suorien tukien
uuden järjestelmän viivästymisellä
on eräisiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tämä koskee erityisesti
maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden perustasoa ja täydentäviin ehtoihin liittyvien sääntöjen
soveltamista.
Siirtymäjärjestelyjä
tarvitaan myös sen varmistamiseksi,
että jäsenvaltio voi tehdä pinta-alaan
ja eläimiin liittyvien toimenpiteiden
osalta uusia sitoumuksia vuonna
2014, vaikka nykyisen kauden määrärahat olisi käytetty loppuun. Näille
uusille sitoumuksille ja vastaaville
nykyisille sitoumuksille voidaan
myöntää rahoitusta seuraavan ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmien uusista määrärahoista. Ehdotuksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta yhteisen
maatalouspolitiikan rahoituksesta,
hallinnoinnista ja seurannasta (horisontaaliasetus) sovellettaisiin pääsääntöisesti 1.1.2014 alkaen. Kuitenkin tilaneuvonnan, yhdennetyn hallintoja
valvontajärjestelmän
(IACS) ja täydentävien ehtojen säännöksiä sovellettaisiin 1.1.2015 alkaen.
(MMM maatalousneuvos Kari Valonen 0295 162 269)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 30.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari, kauppatieteiden maisteri Matti Sakari Hietanen työ- ja
elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen virkaan 17.6.2013 lukien. (TEM
neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)
Valtioneuvosto myönsi Mia Pauliina
Porkalle virkavapautta työ- ja elin-

keinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2013–31.8.2014.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 0295 063 554)
Valtioneuvosto myönsi Mauri Kaarle
Edvard Riihoselle virkavapautta työja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2013–
31.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295
063 554)
Yhteiskuntatieteiden maisteri UllaMaija Rajakangas ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 31.5.2013 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään peruspalveluministeri Susanna Huovisen toimikauden ajaksi. (STM hallintoylijohtaja
Jaana Koski 0295 163 519)

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 . 5 . 2 0 1 3

Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki linjaukset tulevalle
rakennerahastokaudelle
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
linjasi 28.5.2013 EU-rakennerahastokauden 2014–2020 toteuttamista
Suomessa. Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitus tulevalla
ohjelmakaudella on noin 1,2 miljardia.
Kansallisen vastinrahoituksen kanssa
julkista rahoitusta on käytössä yhteensä noin 2,4 miljardia euroa. Nyt
päätettiin rahoituksen rahastokohtaisesta jaosta (EAKR/ESR), jaosta
suuralueittain, valtakunnallisten teemojen osuudesta sekä ohjelman toimintalinjoista ja niiden rahoitusosuuksista.
Rahoituksen jakautumisesta päätettiin alueiden esityksen pohjalta
– Varojen alueellinen jakautuminen
on mietitty erityisen tarkkaan, koska
tulevalla kaudella rahaa on käytettävissä päättyvää kautta vähemmän.
Maakuntien ja ELY-keskusten työ- ja
elinkeinoministeriölle
toimittama
yhteinen näkemys antoi päätöksenteolle hyvän pohjan, jota hallitus
kunnioitti, toteaa elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori.
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Tulevalla kaudella Itä- ja PohjoisSuomi saa alueellisesta rahoituksesta
noin 71 prosenttia ja Etelä- ja LänsiSuomi noin 29 prosenttia. Ahvenanmaan osuus on noin 0,5 prosenttia.
Tällöin Itä- ja Pohjois-Suomen
EU-osuus noin 722 miljoonaa euroa,
Etelä- ja Länsi-Suomen noin 286 miljoonaa euroa ja Ahvenanmaan noin
5 miljoonaa.
EAKR- ja ESR-perusrahoitus puoliksi,
Itä- ja Pohjois-Suomelle harvan asutuksen erityisrahoitusta
EU:n rakennerahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Rakennerahastojen
perusrahoitus
jaetaan tasan (50/50) EAKR- ja ESRrahastojen kesken. Itä- ja PohjoisSuomen harvan asutuksen erityisrahoitus on kokonaisuudessaan
EAKR-rahoitusta, joten yhteensä
EAKR-rahoitus on noin 60 prosenttia ja ESR noin 40 prosenttia rahoituksesta. Käytännössä tämä vastaa
tilannetta nykyisellä 2007–2013 kaudella.
– Euroopan sosiaalirahaston varoilla
tuemme työllisyyttä ja osaamista palveluita kehittämällä. Rahoituksen
avulla tuemme muun muassa nuorisotakuun toteutumista, pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäisemme syrjäytymistä, painottaa työministeri Lauri Ihalainen.
Ministeri Vapaavuoren mukaan aluekehitysrahaston avulla panostetaan
erityisesti uuteen yrittäjyyteen, sitä
kautta työllisyyteen, alueiden kilpailukyvyn kasvuun sekä elinvoimaisuuteen. Molemmilla rahastoilla on
selkeä tehtävä suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.
– Rahoitamme erityisesti pk-yritysten kilpailukykyyn ja innovaatioihin
liittyviä hankkeita. Lisäksi voimme
näillä varoilla tukea työllisyyttä
alueilla, jossa työllistyminen on erityisen vaikeaa, Vapaavuori korostaa.
Manner-Suomen rakennerahastoohjelmassa on viisi toimintalinjaa
Toimintalinjoiksi päätettiin pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (40 prosenttia EAKR:sta),
uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (53 prosenttia EAKR:sta), työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 prosenttia
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ESR:sta), koulutus, ammattitaito ja
elinikäinen oppiminen (33 prosenttia
ESR:sta) sekä sosiaalinen osallisuus
ja köyhyyden torjunta (20 prosenttia
ESR:sta). Vähähiiliseen talouteen
käytetään yhteensä 25 prosenttia
EAKR:stä.
– Pidän hyvänä, että toimintalinjoja
vähennettiin kahdella aiemmin sovitusta, mikä selkeyttää ja tiivistää tulevaa toimintaa. Samalla pystyimme
nostamaan vähähiilisen talouden
tavoitetta EU:n edellyttämästä 20
prosentista 25 prosenttiin kuitenkin
siten, että se toteutetaan osana kahta
muuta EAKR-toimintalinjaa, eikä
itsenäisenä omana toimintalinjana,
Vapaavuori toteaa.
Osa rahoituksesta valtakunnallisiin
teemoihin
Ohjelman perusrahoituksesta käytetään valtakunnallisiin teemoihin
EAKR:ssä 10 prosenttia ja ESR:ssä
25 prosenttia. Valtakunnallisten teemojen rahoitus on hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän vuosi
sitten linjaaman päätöksen alarajojen
mukainen. Rahoituksen painotus on
siten selkeästi aluetasolla.
Valtakunnallisilla teemoilla luodaan
toimintamalleja ja laaja-alaisia hankkeita, jotka tukevat alueellista toimintaa.
EAKR:n valtakunnallinen toiminta
kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle pääasiallisesti yritys- ja innovaatioverkostot -teemaan, jonka osana toteutetaan myös vähähiilisen talouden tavoitetta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Valtakunnallinen teema
täydentää alueellisia hankkeita osaamis- ja innovaatiokeskittymien vahvistamisessa.
ESR:n osalta valtakunnallista rahoitusta kohdennetaan sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloilla hankkeisiin, jotka koordinoivat ja tukevat
alueellista toimintaa nuorisotakuun
toteutumisessa, työvoiman liikkuvuudessa Euroopassa, maahanmuuttajien kotouttamisessa, koulutusjärjestelmän kehittämissä siirtymiä tukevaksi, kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman osaamisen lisäämisessä sekä työelämän ulkopuolella
olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa.

Uuden rakennerahastokauden valmistelu jatkuu koko loppuvuoden
Tulevan rakennerahastokauden valmistelu jatkuu kesäkuussa hallinnon
ja aluekehityksen ministerityöryhmässä, joka vastaa myös Suomen ja
komission välisen kumppanuussopimuksen käsittelystä. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa ennen sen toimittamista Euroopan komission hyväksyttäväksi. Uusi
ohjelmakausi ja hankkeiden rahoitus
alkavat vuoden 2014 alusta.
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilta
osoitteesta
www.tem.fi/ohjelma2014
Lisätiedot: elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, p.
040 756 7180, työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki, p. 0295
048 014 ja aluekehitysjohtaja KaisaLeena Lintilä, p. 0295 064 935, työja elinkeinoministeriö
ULKO- JA
T U RVA L L I S U 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 4 . 5 . 2 0 1 3

UTVA käsitteli Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan perjantaina 24. toukokuuta Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.
Parhaillaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä toimii noin 400
suomalaissotilasta, joista lähes puolet Lähi-idässä: YK:n UNIFIL-operaatiossa Etelä-Libanonissa sekä
YK:n Lähi-idän tarkkailuoperaatiossa
UNTSOssa. Suomella on ISAF-operaatiossa Afganistanissa 145 sotilasta.
Operaatio tulee päättymään vuoden
2014 lopussa. Suomi osallistuu ISAFin seuraajaoperaation valmisteluun
Natossa. Suomi jatkaa osallistumista
operaatioihin myös Länsi-Balkanilla, Afrikan sarvessa ja Sahelissa.
Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii
noin 110 suomalaisasiantuntijaa,
joista 40 prosenttia on naisia. Suomen siviilikriisinhallinnan painopiste
on edelleen vahvasti EU:n poliisioperaatiossa Afganistanissa. Suomi osallistuu seitsemään EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon, ml. parhaillaan
käynnistettävään Libyan rajaturvalli-
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suuden kehittämistä tukevaan EU:n
operaatioon.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja Helena
Partanen, p. 0295 140 310, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työryhmä luovutti 29.5.2013 ehdotuksensa
maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnan lakkauttamista
ja valitusasioiden hajauttamista
hallinto-oikeuksiin. Mietintö luovutettiin oikeusministeri Anna-Maja
Henrikssonille ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Lauta-

kunnan toimivaltaan nykyisin kuuluvat muutoksenhakuasiat ehdotetaan
keskitettäväksi tietyiltä osin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Ahvenanmaan valtionviraston tekemistä
päätöksistä valitettaisiin Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimivaltaan keskitettäisiin maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut varsinaisista maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaut niistä tukiasioista,
jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä eräitä kolttalain
nojalla ratkaistavia asioita. Kaikissa
muissa hallinto-oikeuksissa käsiteltäisiin jatkossa muutoksenhakuja,

jotka liittyvät metsästykseen, kalastukseen, kasvinsuojeluun sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin
viranomaisasioihin ja yhteisaluelain
mukaisiin asioihin. Työryhmä ehdottaa lisäksi muutoksia oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmään, jotta
maaseutuelinkeinoasioissa sovellettava muutoksenhakujärjestelmä saataisiin yhdenmukaisemmaksi. Mietintö on osoitteessa http://www.
mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/
tyoryhmamuistiot/2013/6GyOLPn40
MMM_trm_2013_3.pdf. Lisätietoja
antavat neuvotteleva virkamies Marit
Ilveskero, p. 0295 162 161 ja hallitussihteeri Jarno Virta, p. 0295 162 105,
maa- ja metsätalousministeriö sekä
kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, p. 0295 150 546, oikeusministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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