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K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

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
30.8.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta
käteiskaupassa ja laki sakon täytän2.9.2013/101

töönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 23/2013 vp). Elinkeinotoiminnassa myyjällä on eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle
kuitti, jos maksu tapahtuu käteisellä
tai käteismaksuun rinnastettavalla
tavalla. Kuitti on mahdollista tarjota
myös sähköisesti. Laissa säädetään
lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot
vastaavat lain valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voi määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Oikeusrekisterikeskus vastaa laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta, mistä lisätään säännös sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (TEM hallitusneuvos Johanna Lähde 0295 064 694)

Tasavallan
presidentti
päätti
30.8.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Hannu Himasen tai
hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Päivi Laineen valtuuttaminen
allekirjoittamaan Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välillä Suomen tasaval-

lan entiseltä Neuvostoliitolta olevien
velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15.8.2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta
koskevan pöytäkirja ja sanotun pöytäkirjan hyväksyminen. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius
0295 063 532)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
30.8.2013 seuraavat nimitysasiat:
Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Risto
Piipponen Pariisissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2013
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
Bangkokin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2013 lukien määrätyn,
suurlähettiläs Kirsti Westphalenin
sivuakkreditointi Kambodžaan ja
Mexicon suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Anne Lammilan sivuakkreditointi El Salvadoriin ja Panamaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 29.8.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 85/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta,
ampuma-aselain
muuttamisesta annetun lain 117 §:n
muuttamisesta sekä rikoslain 41
luvun 1 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi kansalliseen lainsäädäntöön Euroopan unionin asevientiasetuksen sovellettavaksi tulemisesta johtuvat muutokset. Ampuma-aselaista on tarpeen
poistaa sellaiset säännökset, jotka
ovat tarpeettomia tai ristiriidassa asevientiasetuksen säännösten kanssa.
Lisäksi on tarpeen säätää kansallisista
lupa- ja muutoksenhakuviranomaisista. Muiden kuin puolustustarvikkeiksi katsottavien ampuma-aseiden,
aseen osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden
kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan viennin osalta lupaviranomaisena toimisi edelleen Poliisihallitus.
Yksityisessä tarkoituksessa tapahtuva
vienti tulee asevientiasetuksen sovellettavaksi tulon yhteydessä luvanvaraiseksi. Sen osalta lupaviranomaiseksi ehdotetaan luvanhaltijan kotikunnan taikka koti- tai oleskelupaikan poliisilaitosta. Myös rikoslakia on
tarpeen muuttaa siten, että ampumaaselain vastaisen viennin sijasta rangaistavaa olisi asevientiasetuksen
vastainen vienti. Koska ampumaaselakia on muutettu 1.1.2014 voimaan tulevalla muutoksella (893/
2011), on tarpeen muuttaa sekä voimassaolevaa lakia väliaikaisesti että
vuoden 2014 alusta voimaan tulevaa
muutoslakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.9.2013. (SM projektipäällikkö
Mika
Lehtonen
071 878 8581)
Hallituksen esitys (HE 86/2013 vp)
eduskunnalle veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta Panaman kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa Pariisissa 12.11.2012
tehty sopimus. Sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihta-
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misen. Sopimus rakentuu pitkälti
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle
mallisopimukselle.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana
samanaikaisesti sopimuksen kanssa.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 87/2013 vp)
eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta. Vesilakiin esitetyn muutoksen tarkoituksena on parantaa varautumista tulva- ja kuivuusriskeihin.
Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatisi
tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta
aiheutuvia yleiseltä kannalta haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää.
Selvitys tehtäisiin yhteistyössä lupien
haltijoiden sekä kuntien ja muiden
viranomaisten kanssa, ja se kattaisi
tarvittavassa laajuudessa koko vesistöalueen tai sen osan. Selvitys koskisi sellaisia vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä,
jotka hankkeesta vastaava voisi suorittaa vesitaloushanketta toteuttaessaan. Selvityksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voisi tehdä aluehallintovirastolle
hakemuksen yhden tai useamman
vesitaloushankkeen lupamääräysten
tarkistamiseksi.
Lupamääräyksiä
voitaisiin tarkistaa tai antaa uusia
määräyksiä, jos tulvasta tai kuivuudesta voisi aiheutua yleistä vaaraa
ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai
terveydelle taikka suurta vahinkoa
yleiselle tai yksityiselle edulle, eikä
näitä vaikutuksia muutoin voitaisi
riittävästi vähentää. Vahingot, joita
määräysten täytäntöönpanosta tulvatai kuivuustilanteissa mahdollisesti
aiheutuisi luvan haltijalle tai muille
tahoille, korvattaisiin valtion varoista
lukuun ottamatta vesivoiman menetystä. Luonnonolosuhteista aiheutuvien vahinkojen määrittely vesilain
vaarantorjuntatoimia koskevassa säännöksessä muutettaisiin yhdenmukaiseksi muun ehdotuksen kanssa. Vesilakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä
tarkistuksia. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 0295
162 456)
Hallituksen esitys (HE 88/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen

muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan laivaajan vastuuta koskevien säännösten
lisäämistä alusliikennepalvelulakiin.
Lakiin lisättäisiin myös säännökset
alusten pitkän kantaman tunnistus- ja
seurantajärjestelmän ylläpitoa koskevasta toimivallasta. Lisäksi lakiin
tehtäisiin muutamia muita täsmennyksiä, jotka koskevat muun muassa
lain soveltamisalaa ja määritelmiä.
Esityksessä ehdotetaan samalla ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen V lukuun
tehtyjen muutosten voimaansaattamista koskevaan lakiin sisältyvän
toimivaltasäännöksen kumoamista.
(LVM merenkulkuneuvos SirkkaHeleena Nyman 0295 342 369)
Hallituksen esitys (HE 89/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista
teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä. Samalla kumottaisiin nykyinen patenttiasiamiehistä
annettu laki. Esityksellä uudistettaisiin nykyinen teollisoikeudellinen
asiamiesjärjestelmä kokonaisuudessaan. Patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiesten auktorisointi- ja
valvontamenettelyn
käyttöönoton
päämääränä on teollisoikeudellisten
palveluiden laatutason varmistaminen. Auktorisointi- ja valvontatehtävien hoitamisesta vastaisi Patentti- ja
rekisterihallituksen yhteyteen sijoitettava riippumaton teollisoikeusasiamieslautakunta. Muutoksenhaku
teollisoikeusasiamieslautakunnan seuraamuksiin liittyvistä päätöksistä
keskitettäisiin markkinaoikeuteen.
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin tehtäisiin
uudesta laista johtuva teknisluonteinen muutos. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
Hallituksen esitys (HE 90/2013 vp)
eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia ja merityösopimuslakia. Esityksen tavoitteena on
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yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää. Esityksellä
toteutetaan työmarkkinajärjestöjen
työurasopimuksessa työttömyysturvajärjestelmään ehdotetut muutokset. Esitys liittyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(STM hallitusneuvos Esko Salo 0295
163 422)
Hallituksen esitys (HE 91/2013 vp)
eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen avulla pyritään edistämään työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä. Tarkoituksena on työntekijöiden suojaaminen kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295
163 505)
VA LT I O N E U V O S T O N
ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.8.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus,
laki (1061/2011) ja asetus tulevat
voimaan 1.9.2013. (UM lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri 0295
351 530)
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (350/
2013) ja asetus tulevat voimaan
30.8.2013. (OM hallitusneuvos Juhani
Korhonen 0295 150 208)
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 §:ssä mainitaan
Verohallinnon yhteisiä tehtäviä varten perustetut yksiköt ja niiden pääasialliset tehtävät. Yksiköt ovat Vero-
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hallinnon sisäisiä tukiyksiköitä, ja
eräiden tehtävien osalta jatkossa on
tarkoituksenmukaista
asetuksen
sijasta määrätä niistä Verohallinnon
työjärjestyksessä. Toimintoja on myös
organisoitu eräiltä osin toisin, mikä
otetaan huomioon säännöksissä. Verohallinnon 12.6.2013 tekemän periaatelinjauksen mukaan kaikki nykyiset
Yhteiset palvelut -yksikön tehtävät ja
henkilöstö sijoitetaan Verohallinnon
muihin yksiköihin ja yksikkö lakkautetaan. Yksikön perustamisen jälkeen Verohallinnon prosessiohjausta
on vahvistettu, ja jatkossa tukitoimintojen tasapuolinen ja yhdenmukainen tuotanto varmistetaan valtakunnallisten prosessiomistajien toiminnalla. Asetus tulee voimaan
1.9.2013. (VM ylitarkastaja Timo
Annala 0295 530 318)
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta.
Asetuksen 4 §:n säännökset muutetaan vastaamaan maakaasumarkkinalain muuttamisesta annetun lain
uusia säännöksiä. Asetuksen 4 §:ään
lisätään
maakaasumarkkinalain
uudessa 2 luvun 3 a §:ssä säädetyn
biokaasun siirtovelvoitteen täytäntöönpanon edellyttämät säännökset
maakaasuverkoissa siirrettävän biokaasun mittauksesta. Samalla kumotaan pykälän 1 momentin voimassa
oleva säännös, jota vastaava säännös
sisältyy maakaasumarkkinalain uuteen
3 luvun 2 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.9.2013. (TEM hallitusneuvos
Arto Rajala 0295 064 828)
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta. Asetuksella täsmennetään Energiamarkkinaviraston
organisaatiota ja toiminnan järjestämistä koskevaa sääntelyä sekä pannaan täytäntöön sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY
sekä maakaasun sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä ja
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY
kansallisen
sääntelyviranomaisen
asemaa koskevia eräitä säännöksiä.
Asetus tulee voimaan 1.9.2013.
(TEM hallitusneuvos Arto Rajala
0295 064 828)
Valtioneuvoston asetus biopankin
suostumusasiakirjasta. Asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset bio-

pankkilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumusasiakirjan sisällöstä, allekirjoittamisesta ja säilyttämisestä. Asetus tulee voimaan
1.9.2013. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Burrell 0295 163 588)
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista
ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen soveltamisalaa
muutetaan siten, että poliisin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
käytössä olevat tai niiden käyttöön
hankittavat tähtäin-, valaisu-, maalinosoitus- ja etäisyydenmittauslaitteet
tai muut käyttötarkoitukseltaan niihin verrattavat laserlaitteet jäävät
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Asetus tulee voimaan 1.9.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Antti
Janas 0295 163 501)
Valtioneuvoston asetus kemikaalien
vähittäismyynnistä. Asetuksessa säädetään nykyistä sääntelyä vastaavasti
kemikaalien luovuttamisesta vähittäismyynnistä, kemikaalin säilyttämisestä ja kemikaalin luovuttamisesta
kieltäytymisestä. Asetus tulee voimaan 1.9.2013. (STM neuvotteleva
virkamies Marilla Lahtinen 0295
163 313)
VA LT I O N E U V O S T O N
PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.8.2013 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää laamanni Johan
Eklundille ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä sekä
nimittää jäseneksi Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni Fred Daniel
Allen 29.8.2013 lukien lautakunnan
14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(OM hallitussihteeri Mika Risla
0295 150 190)
Päätös antaa Rajavartiolaitokselle
suostumus solmia sopimus VL Tavi
vartiolaivan myynnistä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan rajavartiolaitokselle. Kauppahinnaksi on alustavasti
sovittu 3,7 miljoonaa Englannin puntaa eli noin 4,38 miljoonaa euroa (alv
0 %). (SM rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Matti
Möttönen
071 872 1000)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta antaman selonteon johdosta
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pöytäkirjaan ja ryhtyä hallintovaliokunnan mietinnöstä ilmeneviin toimenpiteisiin. (VM hallitusneuvos
Tarja Hyvönen 0295 530 147)
Päätös myöntää koulutusjohtaja Jaana
Lehdolle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalle johtava asiantuntija
Jyrki Hollmén 29.8.2013 lukien johtokunnan 31.8.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitusneuvos
Hanna-Mari Pekuri 0295 330 390)
Päätös maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista annetun lain
(1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta.
Määräaika päättyy 12.9.2013. Asetettava määräaika on tarpeen, koska
valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä
neuvotteluissa ei ole päästy tähän
mennessä yhteiseen näkemykseen
Euroopan unionille tehtävästä Suomen tukiohjelmaesityksestä EteläSuomen kansallisiksi tuiksi. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO)
38. yleiskokoukseen 24.9.–4.10.2013
Montrealissa ja oikeuttaa liikenne- ja
viestintäministeriö
täydentämään
valtuuskunnan kokoonpanoa tarvittavilla lisäasiantuntijoilla. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenneministeri Merja Kyllönen ja varapuheenjohtajat ovat ylijohtaja Pekka
Henttu ja johtaja Matti Tupamäki
Liikenteen turvallisuusvirastosta ja
jäsenet ovat ylijohtaja, hallitusneuvos Minna Kivimäki, hallitusneuvos
Silja Ruokola, erityisasiantuntija
Tero Jokilehto, erityisavustaja Sarianne Hartonen, hallitusneuvos Maija
Ahokas ja hallitusneuvos Anna Sotaniemi liikenne- ja viestintäministeriöstä, osastonjohtaja Susanna Metsälampi ja johtava asiantuntija Kari
Siekkinen Liikenteen turvallisuusvirastosta sekä kehityspäällikkö Samuli
Vuokila ICAOn lentonavigointikomissiosta (ANC). Valtuuskuntaan
nimetään lisäksi asiantuntijaksi kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki
ja kansainvälisten suhteiden johtaja
Sverker Skogberg Finnair Oyj:stä
sekä johtaja Pauli Immonen Nordic
Global Airlinesta. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Päätös myöntää televisiotoiminnan
ohjelmistotoimiluvat kanavanippuihin VHF A–C. Valtioneuvosto on
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julistanut 19.6.2013 haettavaksi toimilupia VHF-alueen kanavanipuissa
sekä lähes valtakunnallisessa kanavanipussa H. Kanavaniput ovat television uuden sukupolven kanavanippuja, joissa on mahdollista lähettää
myös teräväpiirtokanavia. Määräaikaan mennessä toimilupaa haki yksi
yritys. MTV Oy haki toimilupaa kahdelle MTV viihde/urheilukanavalle
sekä MTV MAX HD-kanavalle.
Verkkotoimiluvan haltijan mukaan
verkon vapaana oleva lähetyskapasiteetti sallii toimilupien myöntämisen
kaikille kolmelle haetulle ohjelmistolle. (LVM viestintäneuvos OlliPekka Rantala 0295 342 585)
Päätös myöntää hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppiselle ero työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan puheenjohtajan
tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen
professori Martti Kairinen sekä määrätä Kairisen tilalle lautakunnan jäseneksi hovioikeudenlaamanni Tapani
Vasama 29.8.2013 lukien lautakunnan 31.5.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM osastopäällikkö Leo
Suomaa 0295 163 449)
Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi
Riitta Laitasalon tilalle henkilöstöjohtaja Ari Svensk 1.9.2013 lukien
hallintoneuvoston 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo
0295 163 195)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
29.8.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenvaltioiden alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamista
koskevan direktiivin uudelleenlaatimiseksi. Ehdotuksen mukaan direktiivin uudelleenlaatimisen tarkoituksena on yksinkertaistaa tätä alaa koskevaa unionin lainsäädäntöä ja tehostaa jäsenvaltioiden käytettävissä olevaa palauttamismenettelyä, jonka
avulla jäsenvaltiot voivat suojella
kansallisaarteiksi luokiteltuja kulttuuriesineitään. (OKM kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä 0295
330 222)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (SES-asetus). Euroopan komis-

sio antoi 11.6.2013 ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta. Yhtenäistä
eurooppalaista
ilmatilaa
(Single European Sky, SES) koskevan aloitteen tavoitteena on parantaa
eurooppalaisen ilmatilan organisoinnin ja hallinnan yleistä tehokkuutta
uudistamalla lennonvarmistuspalveluja tarjoavaa toimialaa. Asetusehdotuksen tarkoituksena on nopeuttaa
lennonvarmistuspalvelujen uudistuksen toteuttamista säilyttäen SESaloitteen alkuperäiset tavoitteet ja
periaatteet. Se on osa EU:n toista sisämarkkinapakettia ja sillä pyritään
parantamaan EU:n lentoliikennejärjestelmän kilpailukykyä ja kasvua
sekä ilmaliikenteen hallintajärjestelmän tehokkuutta. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 0295
342 390)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EASA-asetuksen muuttaminen). Euroopan komissio antoi
11.6.2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta (EASA-asetuksen
muuttaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on poistaa SES- ja EASAasetusten päällekkäisyydet ja selkeyttää ja yksinkertaistaa siten SESja EASA-aloitetta koskevien lainsäädäntökehysten välistä rajanvetoa.
Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus
varmistaa selkeä työnjako komission,
EASAn ja Eurocontrolin välillä.
Ehdotuksessa esitetään, että EASA
-asetukseen lisätään vakiosäännökset, jotka perustuvat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 EU:n erillisvirastoista
antamaan yhteiseen julkilausumaan
ja komission julkilausuman täytäntöönpanoa koskevaan etenemissuunnitelmaan. (LVM hallitusneuvos
Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 29.8.2013 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto hylkäsi valtiotieteiden kandidaatti Jan-Erik Juslinin erivapaushakemuksen sisäasiainministeriön pelastusylijohtajan virkaan
vaadittavasta ylemmästä korkeakou-
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lututkinnosta. (SM kansliapäällikkö
Päivi Nerg 071 878 0171)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Esko Koskinen sisäasiainministeriön pelastusylijohtajan virkaan
1.10.2013–31.12.2018. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 071 878 0171)
Valtiotieteiden maisteri Veera Mielikki Parko sisäasiainministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.10.2013 lukien. (SM neuvotteleva
virkamies Henri Helo 071 878 8303)
Valtioneuvosto myönsi Janne Kuuselalle virkavapautta puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.9.2013–31.12.2017. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
0295 140 418)
Oikeustieteen kandidaatti Leo Nissinen Tullin pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2013–
31.5.2014, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Valtioneuvosto myönsi kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppilalle
virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asiain
neuvoksen
virasta
16.9.2013–
15.9.2014. (MMM hallitusneuvos
Riitta Itkonen 0295 162 383)
Filosofian tohtori Juhani Damski liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen virkaan 1.10.2013
lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri
Pursiainen 0295 342 389)
Valtioneuvosto myönsi Heli Marjaana Honkapäälle virkavapautta
työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman
hallitussihteerin
virasta
1.9.2013–31.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen
0295 063 554)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.8.2013
seuraavia asioita:
Ilmasotakoulun ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen.
Ilmasotakoulu
vuokralaisena allekirjoitti 4.6.2013
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Jyväskylään toteutettavan simulaattorirakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koske-
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van investointiesityksen 16.4.2013.
Hanke liittyy puolustusvoimauudistukseen sekä puolustusvoimien toimintasuunnitelman 2014–2018 tilahallinnan kokonaistarvelaskelman
luonnokseen. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.12.2014. Vuokra-aika
alkaa 1.1.2015, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 6 324 000 euroa
(sis. alv:n osuuden 1 224 000 euroa,
hintataso 3/2013). Hankkeessa rakennetaan uutta toimitilaa, jonka rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 480 432 euroa/vuosi (sis.
alv:n osuuden 92 987 euroa/vuosi) ja
ylläpitovuokrakuluja 118 538 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 22 943 euroa/
vuosi). Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan
yhteensä 598 970 euroa/vuosi (sis.
alv:n osuuden 115 930 euroa/vuosi).
(PLM erityisasiantuntija Kai Heng
0295 140 451)
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta.
Asetuksella säädetään 1.1.–31.12.2012
aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentti eräiden korvauksensaajien osalta. Yksityisteille, silloille,
ojille, penkereille, rakennuksille,
rakennelmille ja välttämättömälle
kotitalousirtaimistolle korvausosuudeksi esitetään 80 prosenttia tulvavahinkolain mukaisiin korvauksiin
oikeuttavien vahinkojen kokonaissummasta. Korvausta maksetaan
tämän asetuksen perusteella silloin
kun kyse ei ole maa- ja puutarhataloudelle, metsätaloudelle tai ammatinharjoittamiselle aiheutuneesta
vahingosta. Asetus tulee voimaan
4.9.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Pääomalainan myöntäminen Finnvera Oyj:lle Aloitusrahasto Vera
Oy:n pääomittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää Finnveralle vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion momentilla 32.20.87
Finnvera Oyj:lle osoitetun 10 miljoonan euron suuruisen pääomalainan.
Laina käytetään Aloitusrahasto Vera
Oy:n pääomittamiseen. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295
060 100)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN
BUDJETTINEUVOTTELUT
28.8.–29.8.2013

Hallitus päätti kasvua ja työllisyyttä
tukevista budjettiesityksistä
Hallitus on sopinut vuoden 2014
budjettiesityksestä. Esitys perustuu
keskeisiltä osin viime kevään kehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin.
Budjettiriihessä sovittiin myös ylimääräisestä kasvua ja työllisyyttä
tukevasta lisäbudjettiesityksestä vuodelle 2013. Lisäksi hallituksen on
tarkoitus sopia rakenneuudistusohjelmasta kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen
kuromiseksi.
Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat
sekä vaikea suhdannetilanne.
Valtiovarainministeriön ennusteen
mukaan Suomen bruttokansantuote
supistuu kuluvana vuonna 0,5 %.
Talouden kuitenkin ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle kuluvan
vuoden aikana ja ensi vuonna kokonaistuotanto kasvaisi maltillisesti
(1,2 %) kotimaisen kulutuksen ja
viennin tukemana. Työttömyysaste
nousee vuonna 2013 edellistä vuotta
korkeammaksi, ja tulevina vuosina
työttömyys vähenee vain hitaasti
verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.
Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä myös julkiseen talouteen,
joka pysyy alijäämäisenä. Talouden
näkymät huomioon ottaen hallitus
panostaa sekä välittömästi että
pidemmällä aikavälillä kasvua ja
työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin,
unohtamatta julkisen talouden kestävyyshaasteita.
Yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia tuetaan voimakkaasti
Investointien, työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi yhteisöverokantaa alennetaan vuoden 2014 alusta
4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin
samalla kun osinkotulojen verotusta
uudistetaan. Julkisesti noteeratuista
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yhtiöistä saaduista osinkotuloista
85 % luetaan yksityishenkilöiden
verotuksessa veronalaiseksi pääomatuloksi nykyisen 70 % veronalaisuuden sijaan. Muista kuin julkisesti
noteeratuista yhtiöistä saadut osingot
verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 %
vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista
pääomatuloa kuitenkin enintään
150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko
on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle
arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko
on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Uudistuksessa siis
säilytetään ansiotulona verotettavat
osingot ja lisäksi huojennusaluetta
kavennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja huojennusrajan ylittävän
osingon veronalaista osuutta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä.
Vuonna 2014 käynnistetään kasvurahoitusohjelma vauhdittamaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
sekä tukemaan pääomasijoitusmarkkinoita. Suomen Teollisuussijoitus
Oy:tä
pääomitetaan
vuosittain
30 milj. eurolla, joka käytetään uuden
kasvurahastojen rahaston (KRR II)
perustamiseen. Rahasto toteutetaan
yhteistyössä yksityisten instituutiosijoittajien kanssa. Kasvurahastojen
Rahasto II kohdistaa sijoituksensa
suomalaisia kasvuyrityksiä kehittäviin pääomasijoitusrahastoihin, joiden yhteenlasketun pääoman arvioidaan nousevan lähemmäs miljardia
euroa muutaman lähivuoden kuluessa.
Siemenvaiheen yritysten rahoittamiseksi perustetaan puolestaan uusi
kasvurahasto erilliseen sijoitusyhtiöön, jonka hallinnoinnista vastaa
Tekes. Rahastoon kanavoidaan Tekesin omien valtuuksien alta 20 milj.
euroa vuosittain, ja sijoittajille rahaston houkuttelevuutta voidaan lisätä
esimerkiksi epäsymmetrisellä voitonjakomallilla. Alkuvaiheen yritysten rahoitus on määrä keskittää lähivuosina Tekesin alle. Siirtymäkauden ajan huolehditaan myös aikaisen
vaiheen teknologiayrityksiin ja innovatiivisiin palveluyrityksiin sijoituksia tekevää Aloitusrahasto Vera Oy:tä,
vuonna 2014 pääomitus on 5 milj.
euroa.
Suomen Akatemian myöntövaltuutta
lisätään 10 milj. eurolla tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatio-ohjelman
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toteuttamiseen ottaen
ICT2015-ohjelma.

huomioon

Verotuksen puolella konesalien sähköveroa alennetaan veroluokkaan II
vuoden 2014 alusta.
Panostuksia työhön ja hyvinvointiin
Osatyökykyisten työllistämisen toimenpideohjelma
käynnistetään
vuonna 2014. Osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi osasairauspäivärahakauden enimmäiskestoa
pidennetään 120 päivään. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisen
kriteerejä lievennetään, mikä lisää
valtion menoja 2,4 milj. eurolla.
Nuorten yhteiskuntatakuun toteutusta jatketaan. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin osoitetaan 3
milj. euron lisämääräraha verrattuna
kevään kehyspäätökseen. Valtakunnallista työpankkikokeilun kohderyhmää laajennetaan koskemaan
nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria, joilla ei ole ammatillista perustutkintoa. Laajennukseen osoitetaan
0,5 milj. euroa.
Opintoraha
sidotaan
indeksiin
1.8.2014 lukien. Lisäksi opintolainan
valtiontakausta korotetaan 100 eurolla
400 euroon kuukaudessa. Nykyinen
opintolainavähennysjärjestelmä korvataan tutkinnon tehokkaampaan
suorittamiseen kannustavalla opintolainahyvitysjärjestelmällä. Maahanmuuttajille tarkoitettu lukio- ja ammattikorkeakouluopetukseen
valmistava koulutus otetaan opintotuen
piiriin.
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilua jatketaan vuonna
2014. Kokeilun toimeenpanee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.
Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen panostetaan 8,45 milj. euroa
vuonna 2014. Jatkossa vuositasolla
valtionosuuksien lisäys on 13,1 milj.
euroa. Lastensuojelun kehittämiseen
suunnataan valtionosuutta 4,65 milj.
euroa. Vanhuspalvelulain toimeenpanoon osoitetaan 54,5 milj. euroa.
Omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen kohdennetaan edelleen 10 milj.
euroa.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseksi otetaan vuonna
2014 käyttöön joustava hoitoraha,
mikä kannustaisi myös lyhyen osaaikatyön tekemiseen. Alle 3-vuotiai-

den lasten vanhemmille maksettava
osittainen hoitoraha korvattaisiin
uudella joustavalla hoitorahalla. Valtionosuuksia lisätään 11 milj. eurolla
uudistuksen aiheuttaman lisääntyvän
päivähoidon tarpeen johdosta.
Vuonna 2013 eräitä kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja toimeentulotukea korotettiin 0,7 % pienituloisten ostovoiman tukemiseksi.
Kevään kehyspäätöksen mukaisesti
tämä korotus tulisi ottaa vähentävänä
tekijänä huomioon tehtäessä indeksikorotusta vuonna 2014. Kehyspäätöksestä poiketen kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan
kuitenkin täysimääräisesti.
Perheiden, naisten ja erityisryhmien
asianmukaisen kohtelun turvaamiseksi sekä maasta poistamispäätösten
täytäntöönpanon
nopeuttamiseksi
perustetaan uusi Joutsenon 30-paikkainen säilöönottoyksikkö, jonka
yhteydessä voidaan kehittää myös
vaihtoehtoisia säilöönoton muotoja.
Pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään korottamalla
perusvähennyksen ja työtulovähennyksen enimmäismääriä 30 eurolla.
Työn tarjonnan lisäämiseksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää
korotetaan nykyisestä 2 000 eurosta
2 400 euroon. Muutoin kotitaloustyöhön suunnatun verotuen ehdot
säilyvät ennallaan.
Aiemmin sovittu, työmarkkinaosapuolten väliseen raamisopimukseen
liittyvät ammatillisen osaamisen
edistämistä koskevat lait ja sitä tukeva
koulutuskulujen verovähennysoikeus
elinkeinoverotuksessa astuvat voimaan vuoden 2014 alusta.
Rakentamishankkeilla
taan kasvua

vahviste-

Liikennepoliittisen selonteon hankkeita toteutetaan rahoittamalla perusväylänpidon määrärahoista tie-,
meri- ja rataliikenteen ohjausjärjestelmän uusimista 16 milj. eurolla,
pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjauksia 5 milj. eurolla sekä
raakapuuterminaalien rakentamista
5 milj. eurolla. Lisäksi käynnistetään
Vt 4 Rovaniemen kohdan kehittäminen (valtuus 25 milj. euroa), vt 5
Mikkelin kohdan kehittäminen (valtuus 27 milj. euroa) ja Mt 101 Kehä
I:n parantaminen (valtuus 32 milj.
euroa).
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Vuonna 2015 voimaan tulevaan rikkidirektiiviin sopeutumista helpotetaan
90 milj. euron investointitukivaltuudella nesteytetyn maakaasun (LNG)
terminaalien rakentamiseen. Lisäksi
energiatuen myöntämisvaltuudeksi
ehdotetaan 60 milj. euroa, josta
20 milj. euroa on varattu merituulivoiman demonstraatiohankkeelle.
Helsingin kaupungin keskustakirjaston perustamishanke on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
merkkihanke,
jolle
ehdotetaan
30 milj. euron valtuutta.
Vuonna 2014 valtion tukeman vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun aiesopimuskunnille
voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10 milj.
eurolla sekä kunnallistekniikkaavustuksia enintään 15 milj. eurolla.
Valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon ehdotetaan 1 040 milj.
euron korkotukivaltuuksia sekä
285 milj. euron takauslainavaltuuksia. Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tuetaan Valtion asuntorahastosta korkotuen
lisäksi 120 milj. euron investointiavustuksilla. Vuonna 2014 voidaan
myöntää määräaikaisia avustuksia
erityisesti lähiöiden asuinrakennusten perusparannushankkeisiin. Avustuksiin voitaisiin myöntää enintään
100 milj. euroa.
Kuntatalous kiristyy
Kuntien valtionavut ovat vuonna
2014 yhteensä noin 10,6 mrd. euroa,
josta laskennalliset valtionosuudet
noin 9,6 mrd. euroa. Valtionavut kasvavat noin 1½ % vuoteen 2013 verrattuna.
Kuntatalouteen kohdistuu 362 milj.
euron valtionosuussäästö, minkä
lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia, mikä vähentää kuntatalouden valtionosuuksia 36 milj. eurolla.
Toisaalta kuntien saamia tuloja
korottaa jäteveron tuottoa vastaava
valtionosuuksien lisäys (70 milj. euroa) sekä kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen kiinteistöverotuksessa (100 milj. euroa).
Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella
säädettyjä velvoitteita arvioidaan
vuonna 2014 käynnistyvällä toimintaohjelmalla, jolla tavoitellaan yhden
miljardin euron kokonaisvähennystä
kuntien toimintamenoihin vuoden
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2017 tasolla. Velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään vuoden
2014 alusta paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille.
Valtiontalouden tervehdyttämistä
jatketaan
Vuoden 2014 talousarvioesityksen
määrärahoiksi ehdotetaan 53,9 mrd.
euroa, mikä on yli miljardi euroa
vähemmän kuin vuodelle 2013 on
budjetoitu (ml. lisätalousarvioesitykset). Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat
alenevat reaalisesti noin 3,8 % vuodelle 2013 budjetoidusta.
Hallituksen päätökset valtiontalouden sopeuttamiseksi alentavat valtion menoja vuonna 2014 nettomääräisesti yli 600 milj. eurolla vuoteen
2013 verrattuna. Säästöjä kohdistuu
aiempien päätösten mukaisesti kuntien peruspalveluiden valtionosuuden lisäksi mm. puolustusvoimien
toimintamenoihin ja materiaalihankintoihin (noin -50 milj. euroa vuoden
2013 säästöihin verrattuna) sekä kehitysyhteistyömenoihin (noin -45 milj.
euroa vuoden 2013 säästöihin verrattuna, jolloin määrärahat säilyvät euromääräisesti ennallaan). Valtiontalouden määrärahatason alenemiseen
vaikuttaa myös mm. viennin jälleenrahoituksen ja alusluototuksen siirtyminen budjettitaloudesta Finnveran
kautta toteutettavaksi.
Vuonna 2014 budjettitalouden tulojen (pl. lainanotto) arvioidaan olevan
noin 47,2 mrd. euroa ja verotulojen
noin 40,1 mrd. euroa. Budjettitalouden tulot kasvavat vajaat 3 % verrattuna vuodelle 2013 budjetoituun.
Kokonaistuotannon
supistuminen
vuonna 2013 ja ennakoitu vaatimaton talouskasvu vuonna 2014 rajoittavat veropohjien kasvua.
Mittaluokaltaan merkittävin veropoliittinen ratkaisu on yhteisö- ja osinkoverouudistus. Samalla kun yhteisöverokantaa alennetaan 20 prosenttiin, veropohjaa myös laajennetaan
osinkoverotuksen perusteita muuttamalla, poistamalla edustuskulujen
vähennysoikeus, rajoittamalla yritysten korkomenojen vähennysoikeutta
ja muuttamalla pitkäikäisten investointien poistot hyödykekohtaiseksi.
Vuonna 2014 voimaan tulevat veropoliittiset sopeutustoimenpiteet koostuvat pääosin valmisteverotuksessa
tehtävistä veronkorotuksista: alkoho-

lijuomaveron, tupakkaveron ja virvoitusjuomaveron korotusten tuotoksi
arvioidaan 230 milj. euroa ja liikennepolttoaineiden veron ja sähköveron korotusten 195 milj. euroa. Pääomatuloverotuksen progressiorajaa
alennetaan niin, että 40 000 euron
ylittävältä osalta vero on 32 %. Tämän
arvioidaan lisäävän verotuottoa
5 milj. eurolla vuositasolla. Asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan edelleen 5 prosenttiyksiköllä, ja verovapaiden kilometrikorvausten perusteita muutetaan. Näiden osalta verotuottoa lisääväksi vaikutukseksi arvioidaan 13 milj.
euroa ja 15 milj. euroa. Hallituksen
päätöksen mukaisesti ansiotuloveroperusteita ei tarkisteta vuonna 2014
inflaation tai ansiotason nousua vastaavasti.
Työllisyyslisäbudjetti
kasvua

vauhdittaa

Lisätalousarvioesityksessä
perusväylänpitoon ehdotetaan 25 milj. euron
lisäystä teiden, ratojen ja siltojen
kunnostamisen aikaistamiseen. Investoinnit on tarkoitus kohdentaa eri
puolille Suomea työllisyysvaikutusten vuoksi.
Finavia Oyj:n omaa pääomaa vahvistetaan 200 milj. eurolla. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää HelsinkiVantaan lentoaseman laajentamishanke, jonka arvioidaan tukevan
Suomen kilpailukykyä ja luovan
merkittävästi uusia työpaikkoja sekä
rakentamisaikana että investoinnin
valmistuttua. Pääomituksella luodaan edellytyksiä Finavialle kehittää
myös aluelentokenttiä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin osoitetaan kertaluonteisesti 15 milj. euroa
ja oppilaitosten ja päiväkotien homekorjaushankkeisiin 35 milj. euroa.
Tarkoitus on jakaa avustusmäärä
kaikkien tukikelpoisten ja viranomaiskäsittelyn ehdot täyttävien
hankkeiden kesken.
Senaattikiinteistöjen vuoden 2013
jäljellä olevaa valtuutta käytetään
puolustusvoimien kasarmien korjausten aikaistamiseen. Korjauksista
aiheutuvat vuokrat sisältyvät puolustushallinnon kehykseen.
Suomen Akatemian myöntövaltuutta
lisätään 20 milj. eurolla osaamisperusteisen kasvun tukemiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa huippututkimuksen edellytyksiä rahoittamalla
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huippututkimusyksiköitä ja kansallisesti tärkeitä tutkimusinfrastruktuureja sekä elinkeinoelämän uudistumisen kannalta merkittäviä tutkimusavauksia. Ammattikorkeakoulujen osaamisperusteisen kasvun vahvistamiseksi kohdennetaan 10 milj.
euroa työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten
lisäämiseksi. Tarkoituksena on mm.
vauhdittaa asiantuntijavaihtoa työelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä.
Yritysten rahoitusmahdollisuuksia
parannetaan mahdollistamalla Finnvera Oyj:lle pk-yritysten joukkovelkakirjalainojen merkitseminen. Viennin edistämiseksi lisätään merkittävästi Finnvera Oyj:n vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksia sekä
vientitakuuvaltuuksia. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia parannetaan lisäämällä Finnveran rahoitusvaltuuksia.
Lisäksi erillisen selvityksen perusteella pyritään pikaisesti ottamaan
käyttöön mm. pk-yritysten referenssitoimituksia ja uusia joukkovelkakirjamarkkinoita tukevia toimia.
Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovaltuuksia ja kansainvälistymisavustuksia lisätään yhteensä 17 milj.
eurolla, josta Tekesin t&k-lainavaltuuksiin kohdentuu 10 milj. euroa.
Tarkoituksena on nopeuttaa uuden,
korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymistä mm. meriteollisuudessa sekä ICT- ja tietoturvaalalla.
Julkisiin työvoimapalveluihin lisätään 25 milj. euroa mm. maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseen ja nuorille suunnattavaan
palkkatukeen. Lisäksi oppisopimus-
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koulutusta koskevan tiedotuksen,
ohjauksen ja neuvonnan parantamiseen varataan 1 milj. euroa.
Metsähallituksen luontopalveluille
ohjataan lisäbudjetissa 4,5 milj. euron
määräraha nuorten työllistämiseen
ympäristötöihin, merialueiden retkisatamien kehittämiseen, kansallispuistojen palveluiden ja matkailun
kehittämiseen sekä Vallisaaren ja
Kuninkaansaaren kunnostustöihin.
Rakennusalan työllisyyden edistämiseksi otetaan vuodelle 2013 käyttöön
määräaikainen asuinrakennusten korjaamisen käynnistysavustus, joka
kohdennetaan ensisijaisesti lähiöiden
asuinrakennusten perusparantamiseen. Avustuksiin osoitetaan lisäbudjetissa 15 milj. euroa. Näin ollen suhdanneluonteisiin asuinrakennusten
käynnistysavustuksiin osoitetaan yhteensä 115 milj. euroa vuosina 2013–
2014.
Asuinalueiden kehittämisohjelman
mukaisiin muutostöihin osoitetaan
4 milj. euroa.
Vuoden 2014 budjettiesitys 6,7 miljardia alijäämäinen
Vuoden 2013 toisen lisätalousarvioesityksen mukainen varsinaisten tulojen 0,9 mrd. euron vähennys ja määrärahojen 389 milj. euron lisäys kasvattavat valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 mrd. eurolla kaikkiaan 9,1
mrd. euroon vuonna 2013. Verotuloarvioiden alentumisen taustalla ovat
heikentynyt arvio kokonaistalouden
kehityksestä sekä aiemmin ennakoitua heikommat verokertymätiedot.
Vuoden 2014 budjettiesitys on 6,7
mrd. euroa alijäämäinen.

Valtion velka kasvaisi vuoden 2014
loppuun mennessä noin 100 mrd. euroon, mikä vastaa noin 49 prosenttia
suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Table 1:

2013,
talousarvio

2013,
budjetoitu (ml.
LTAE2)

2014,
talousarvioesitys

Tulot
(mrd.
euroa)

47,0

46,0

47,2

Menot
(mrd.
euroa)

54,5

55,1

53,9

Alijäämä
(mrd.
euroa)

7,5

9,1

6,7

Lisätalousarvioesitys hyväksytään
valtioneuvoston istunnossa 12.9.2013,
jolloin se julkaistaan kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Vuoden 2014 talousarvioesitys hyväksytään valtioneuvostossa
16.9., jolloin se myös julkaistaan
kokonaisuudessaan
valtiovarainministeriön nettisivuilla. Talousarvioesitykset pohjautuvat valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteeseen, joka julkaistaan 16.9. valtiovarainministeriön Taloudellisessa katsauksessa.
Työmarkkinaratkaisun tukeminen
Hallitus varautuu tekemään mahdollista kattavaa työmarkkinaratkaisua
tukevia päätöksiä. Hallitus sisällyttää
mahdolliset toimensa täydentävään
talousarvioesitykseen.
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Liikenne- ja viestintäministeriön
asettaman väylämaksujen uudistamista valmistellun työryhmän raporttijulkaistiin 27.8.2013. Raportti
tarkastelee väylämaksulainsäädännön
uudistamistarpeita ja erilaisia vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi. Väylämaksun kokonaisuudistuksen valmistelu liittyy myös

ministeriössä käynnissä olevaan meriliikennestrategiatyöhön, joka valmistuu vuoden 2013 lopussa. Väylämaksutuloilla katetaan rannikon
merenkulun palvelujen tuottamisesta
valtiolle syntyviä kustannuksia. Väylämaksulainsäädännön osalta työryhmä pitää voimassa olevaa väylämaksulakia perustaltaan hyvänä säädöksenä eikä laajoja muutoksia lakiin
pidetä tarpeellisena. Työryhmän
arvion mukaan yksittäiset epäkohdat
voidaan poistaa nykyjärjestelmän pie-

nellä kehittämisellä, mutta isommat
rakenteelliset uudistukset sen sijaan
edellyttäisivät laajempia toimia.
Raportti on osoitteessa http://
www.lvm.fi/c/document_library/get_
file?folderId=2497123&name=DLFE-21316.pdf&title=Julkaisuja 222013. Lisätietoja antavat liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 342
403 ja hallitusneuvos Pekka Kouhia,
p. 0295 342 612, liikenne- ja viestintäministeriö.

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

2.9.2013/101

67

