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

Tasavallan
presidentti
vahvisti
13.9.2013 seuraavat lait:
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta,
laki ulkomaalaislain muuttamisesta
annetun lain 68 §:n muuttamisesta ja
laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta (HE 29/2013 vp). Ulkomaalaislakiin otetaan säännökset pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta
pakolaiselle tai toissijaista suojelua
16.9.2013/107

saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä
merkinnöistä ja pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen karkottamisesta. Lait tulevat voimaan
1.10.2013. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 071 878 8633)
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta
arkistosta annetun lain muuttamisesta,
laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain
muuttamisesta, laki kuvaohjelmalain
muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
annetun lain kumoamisesta (HE 48/
2013 vp). Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistetään yhdeksi
virastoksi, jonka nimi on Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti. Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
annetun lain uusi nimi on laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Lakiin lisätään Mediakasvatusja kuvaohjelmakeskuksen toimialaa,
tehtäviä sekä kuvaohjelma-luokittelijarekisteriä ja luokitteluohjelmistoa
koskevat säännökset. Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin toimiala
ja tehtävät vastaavat nykyisiä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimialoja ja tehtäviä. Lait
tulevat voimaan 1.1.2014. (OKM
johtaja Tuula Lybeck 0295 330 201)

K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
13.9.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Kestävän metsätalouden kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan
hallituksen ja Laosin demokraattisen
kansantasavallan hallituksen välillä
tehdyn sopimuksen hyväksyminen ja
suurlähettiläs Kirsti Westphalenin tai
hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Antti Niemelän valtuuttaminen allekirjoittamaan edellä mainittu
sopimus. Sopimuksessa sovitaan
Suomen ja Laosin tehtävistä ja vastuista hankkeen toteuttamisessa sekä
asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen ja sen henkilöstön asemasta
Laosissa. Sopimuksessa Suomi sitoutuu tukemaan hanketta vuosina 2013–
2018 yhteensä 10,94 miljoonalla
eurolla. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia tai muita määräyksiä, jotka edellyttävät eduskunnan suostumusta. Sopimus on
tarkoitus allekirjoittaa Vientianessa,
Laosissa ja se tulee voimaan 60 päivän kuluttua siitä, kun se on allekirjoitettu. Sopimus tullaan saattamaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella.
(UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin
0295 350 581)
Myanmarin tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Myanmarin tasa13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

vallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen ja lähetystöneuvos Jarmo Kuuttilan tai hänen
estyneenä ollessaan erityisasiantuntija
Antti Inkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan edellä mainittu sopimus. Sopimusneuvottelut Myanmarin
hallituksen kanssa on käyty ulkoasiainministeriön Aasian ja Amerikan osaston sekä Suomen Bangkokinedustuston toimesta yhteistyössä
Valtiokonttorin ja Finnvera Oyj:n
kanssa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa syys–lokakuun vaihteessa
Naypyidaw’ssa. Sopimus tulee voimaan 45 päivänä sen jälkeen, kun se
on allekirjoitettu. (UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin 0295 350 581)
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin tai hänen
estyneenä ollessaan suurlähettiläs
Hannu Himasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta
kansainvälisestä rautatieliikenteestä.
Uusi valtiosopimus selkeyttää huomattavasti Suomen ja Venäjän välistä
rautatieliikennettä koskevaa sääntelyä. Erityisesti kuljetusyhtiöiden ja
muiden toimijoiden sekä asiakkaiden
oikeudet ja vastuut selkiintyvät nykytilanteeseen verrattuna. Sopimukseen kootaan kaikki lainsäädännön
alaan kuuluvat sanottua liikennettä
koskevat määräykset. Alemmanasteinen sääntely toteutetaan ministeriöiden välisillä sopimuksilla, jotka tehdään valtiosopimukseen sisältyvän
valtuutuksen nojalla. Kuljetusyhtiöiden välillä ja kuljetusyhtiöiden ja
niiden asiakkaiden välillä sovittavat
asiat jätetään kokonaan pois valtiosopimuksesta ja sen nojalla tehtävistä
ministeriöiden välisistä sopimuksista.
Sopimus sisältää lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä ja sen hyväksyminen Suomen osalta edellyttää näin
ollen eduskunnan suostumusta. Sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen ja Venäjän
välillä on tarkoitus allekirjoittaa
syyskuun lopulla 2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295
342 367)
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jarmo Viinasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Maailman
terveysjärjestön WHO:n lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman
kaupan estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen puolesta. Lisäpöytäkirjan tavoitteena on tupakkatuottei-
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den kaikenlaisen laittoman kaupan
estäminen WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen
15 artiklan mukaisesti. Lisäpöytäkirja
velvoittaa sekä EU:ta että Suomea
(kuten myös muita jäsenmaita). Suomen on tarkoitus allekirjoittaa lisäpöytäkirja YK:n yleiskokouksen 68.
istunnon yleiskeskustelun yhteydessä
24.–26.9. sekä 30.9.–1.10.2013 järjestettävässä Treaty Event -tapahtumassa, jossa valtiot voivat allekirjoittaa tai ratifioida minkä tahansa
valtiosopimuksen, jonka tallettajana
YK:n pääsihteeri toimii tai liittyä sellaiseen sopimukseen. (STM neuvotteleva virkamies Meri Paavola 0295
163 343)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
13.9.2013 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Laki Belgian kanssa
tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (Laki 917/
2009 muutettu lailla 335/2012; HE
198/2009 vp) sekä hallituksen esitys
eduskunnalle veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta Panaman kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2013 vp).
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
13.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin valtuutus toimia myös Uzbekistanissa. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Bangkokin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Kirsti Westphalenin
sivuakkreditointi Laosiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)

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

Valtioneuvosto antoi 12.9.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 101/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden vähennykseksi ehdotetaan nettomääräisesti 899 miljoonaa euroa ja
määrärahojen lisäykseksi nettomääräisesti 389 miljoonaa euroa. Vuoden
2013 kolmas lisätalousarvioesitys on
siten noin 1,3 miljardia euroa alijäämäinen. Määrärahoja ehdotetaan
lisättäväksi työllisyyden ja talouskasvun tukemiseen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 arvioidaan
noin 9,1 miljardia euroa. Vuoden
2013 jakamattomaksi varaukseksi
jäisi 111 miljoonaa euroa. Lisäksi
kertaluonteisiin menoihin on käytettävissä vuodelta 2012 käyttämättä
jäänyttä jakamatonta varausta 71,1
miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 102/2013 vp)
eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain
30 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi varojen
arvostamisesta verotuksessa annettua lakia siten, että käytössä olevan
asuinrakennuksen verotusarvoa laskettaessa rakennuksen jälleenhankinta-arvosta vuosittain tehtävien
ikäalennusten enimmäismäärää alennettaisiin. Verotusarvo olisi vähintään 30 prosenttia jälleenhankinta-arvosta nykyisen 20 prosentin sijasta.
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa
kuntien kiinteistöveropohjaa. Esitykseen liittyy muina toimenpiteinä
rakennusten jälleenhankinta-arvojen
korotus, joista säädetään valtiovarainministeriön asetuksella, sekä rakennusmaan verotusarvojen korotus, joka
toteutetaan tarkistamalla rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista annettua Verohallinnon päätöstä.
Lakia sovellettaisiin ensimmäisen
kerran määrättäessä vuoden 2013
verotusarvot. Muutokset vaikuttaisivat siten ensimmäisen kerran vuonna
2014 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos
Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Hallituksen esitys (HE 103/2013 vp)
eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä
terveydenhuollosta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdo-
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tetaan säädettäväksi laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, jolla toimeenpannaan pääosa potilaiden
oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa annetun
direktiivin (ns. potilasdirektiivi)
säännöksistä. Uuteen lakiin ehdotetaan myös koottavaksi voimassa olevia säännöksiä rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvistä menettelyistä
ja hoitokustannusten korvaamisesta.
Esitys tukee hallitusohjelman tavoitetta potilaan valinnanvapauden lisäämisestä ja täydentää vuoden 2014
alussa laajenevaa potilaan kansallista
vapautta valita hoitopaikkansa. Potilasdirektiivin tarkoituksena on selkeyttää potilaan oikeuksia tilanteissa,
joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen
0295 163 358)
Hallituksen esitys (HE 104/2013 vp)
eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun
lain muuttamisesta. Omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää
ohjaa ja valvoo nykyisin kaksi virastoa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Valtiokonttori. Esityksessä ehdotetaan, että ohjaus- ja valvontatoimivalta keskitettäisiin kokonaisuudessaan Valtiokonttorille. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (YM ylitarkastaja Jorma
Pietiläinen 0400 143 870)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 12.9.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että maistraatti, joka vastaa toisen maistraatin
toimialueelle kohdistuvien muuttoilmoitusten käsittelystä, vastaisi
samalla tämän toisen maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja
huoneistoja koskevien tietojen ylläpidosta, kun tietojen päivittämisen
tarve tulee ilmi edellä tarkoitettujen
muuttoilmoitusten käsittelyn yhteydessä. Muutoksen seurauksena muuttoilmoitusten käsittelyyn erikoistuneet maistraatit voisivat nykyistä laajemmin tehdä muuttoilmoitusten
käsittelemiseksi tarpeelliset korjaukset väestötietojärjestelmän kiinteistö-,
rakennus- ja huoneistotietoihin. Tämä
tehostaisi maistraattien toimintaa, kun
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muuttoilmoitusten käsittelyn yhteydessä kaikki tarvittavat merkinnät
väestötietojärjestelmään voitaisiin
tehdä muuttoilmoitukset käsittelevässä maistraatissa. Asetus tulee voimaan 23.9.2013. (VM hallitusneuvos
Ilkka Turunen 0295 530 097)
Valtioneuvoston asetus metrologian
neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan neuvottelukunnan asemaa jatehtäviä vastaamaan nykyistä, laajaalaisempaa mittauslainsäädäntöä siten,
että neuvottelukunta toimii kaikkien
ministeriöiden ja metrologiaa koskevista asioista vastaavien virastojen ja
laitosten apuna. Lisäksi päivitetään
lainsäädäntöviittaukset ja esittelevän
ministeriön nimi. Asetus tulee voimaan 16.9.2013. (TEM ylitarkastaja
Veli Viitala 0295 063 725)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 12.9.2013 seuraavat päätökset:
Päätös oikeuttaa valtiovarainministeriö korottamaan enintään 8 000 000
eurolla valtion kokonaan omistaman
Suomen Erillisverkot Oy:n omaa pääomaa. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi
sijoitukseksi Suomen Erillisverkot
Oy:n tytäryhtiön Suomen Turvallisuusverkko Oy:n käyttöpääoman ja
investointien rahoittamiseksi. (VM
hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Päätös nimetä talous- ja rahoituskomitean jäseneksi alivaltiosihteeri
Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä 12.9.2013 lukien. (VM
neuvotteleva virkamies Hannele
Kerola 0295 530 199)
Päätös peruuttaa Martti Hetemäelle
annettu määräys edustaa Suomen
valtiota varajäsenenä Euroopan
vakausmekanismin hallintoneuvostossa ja määrätä varajäseneksi alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo
12.9.2013 lukien toistaiseksi. (VM
hallitussihteeri Aki Kallio 0295
530 477)
Päätös valtuuttaa ylijohtaja Minna
Kivimäki tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Silja Ruokola
allekirjoittamaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen
monenkeskinen erillissopimus M 260
ja hyväksyä sanottu sopimus. (LVM
hallitussihteeri Tiina Ranne 0295
342 004)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
12.9.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (korttimaksujen siirtohintaasetus). Ehdotetulla asetuksella pyritään kehittämään EU:n maksupalvelujen markkinoita edistämällä kilpailua erityisesti korttimaksujen osalta.
Yhteisten markkinoiden saavuttamisen esteenä on nykytilanteessa niin
sanotuissa neljän osapuolen korttijärjestelyissä laajasti perittävät palveluntarjoajien väliset toimitusmaksut eli siirtohinnat. Siirtohinnoista
sovitaan tavallisesti monen- tai kahdenkeskisesti palveluntarjoajien kesken, jolloin ne voivat muodostua ylisuuriksi. Asetusehdotuksen keskeisenä tavoitteena on määritellä kohtuulliset enimmäistasot korttimaksujen siirtohinnoille EU-alueella. Sen
lisäksi esitetään markkinoita avattavaksi poistamalla käytössä olevat
kansalliset tapahtumien vastaanottoon
liittyvät toimiluvat ja lisäämällä
myyntipisteiden valinta- ja ohjaamismahdollisuuksia
korttipohjaisissa
ostoksissa. (VM finanssineuvos
Harry Leinonen 0295 530 303)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi (asetus yhteisestä kriisinratkaisumekanismista).
Komissio esittää yhteisen eurooppalaisen kriisinratkaisuviranomaisen
(jäljempänä kriisinratkaisuneuvosto)
ja yhteisen eurooppalaisen kriisinratkaisurahaston perustamista euroalueeseen kuuluvien valtioiden kesken. Nämä yhdessä EU:n komission
ja kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa muodostaisivat EU:n
yhteisen kriisinratkaisumekanismin,
johon muut kuin euroalueen jäsenvaltiot voisivat päättää liittyä mukaan.
Asetuksen mukaan päätöksen pankin
asettamisesta kriisihallintoon tekisi
komissio. Lisäksi komissio päättäisi
kriisihallintoon asettamansa pankin
kriisinratkaisun yleisistä periaatteista,
mukaan lukien sijoittajanvastuun
toteuttamisen laajuus ja muut kriisinratkaisun rahoittamista koskevat periaatteet. Komissio voisi tehdä päätöksen kriisinratkaisuneuvoston esityksestä tai omasta aloitteestaan. Kriisinratkaisua koskevat aineelliset sään-
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nökset perustuvat merkittäviltä osin
valmisteilla olevaan pankkien ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin, josta saavutettiin neuvoston yhteisymmärrys kesäkuussa 2013. Asetus tulisi voimaan
1.1.2015 lukien, mutta sen sijoittajanvastuuta koskevat säännökset tulisivat voimaan vasta 1.1.2018 lukien.
(VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos
0295 530 309)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2013
vp)eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston perustamisesta
annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2012/2002 muuttamisesta. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston
tarkoituksena on tarjota taloudellista
apua luonnonkatastrofien sattuessa
jonkin jäsenvaltion tai hakijamaan
alueella. Voimassa olevan asetuksen
soveltamisalaan ei tehtäisi muutoksia. Suurkatastrofin kriteeri säilytettäisiin nykyisellään (0,6 % kyseisen
valtion bruttokansantulosta). Alueellisen katastrofin arviointiperustetta
muutettaisiin siten, että se olisi luonnonkatastrofi, josta syntyisi NUTS 2
-tason alueella sellaisia välittömiä
vahinkoja, joiden kustannukset olisivat arviolta 1,5 % alueen bruttokansantulosta. Alueellisten katastrofien
enimmäismäärä poistettaisiin. Lisäksi joitakin menettelyjä yksinkertaistettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin uudistettujen EU:n varainhoitosääntöjen kanssa, ja selkeytettäisiin määritelmiä. Ennaltaehkäisyyn ehdotetaan
uusia toimia. Lisäksi mahdollistettaisiin ennakkomaksut. Ennakkomaksuja varten solidaarisuusrahastosta ja koheesiovälineistä (Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:stä
ja koheesiorahastosta) maksetut ja
jäsenvaltioilta takaisin perityt varat
(enintään 50 miljoonaa euroa vuodessa) voitaisiin ehdotuksen mukaan
ottaa käyttöön käyttötarkoitukseen
sidottuina tuloina. (VM neuvotteleva
virkamies Armi Liinamaa 0295
530 038)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevaksi direktiiviksi (vahingonkorvausdirektiivi).
Direktiiviehdotuksella varmistettaisiin periaate, jonka mukaan jokaisen,
joka on kärsinyt vahinkoa unionin tai
kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta, on voitava hakea
täyttä korvausta kyseisestä vahingosta.
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Näiden vahinkojen korvaaminen
kuuluu kansallisten tuomioistuinten
ja siviili- ja prosessioikeuden alaan.
Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että sekä kilpailuviranomaisten
että kansallisten tuomioistuinten kilpailuoikeuden täytäntöönpano toimivat tehokkaasti. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin vahingonkorvausoikeudenkäyntien todisteiden esittämisvelvollisuudesta, kilpailuviranomaisten ja hallintotuomioistuinten
päätösten sitovuudesta vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, todistustaakan jaosta ylihinnan siirtämisessä, kilpailurikkomuksen tehneiden yhteisvastuusta ja olettamasta,
että kartelli aiheuttaa vahinkoa.
(TEM hallitusneuvos Elise Pekkala
0295 063 731)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (jätteensiirtoasetuksen muuttaminen). Asetuksella muutettaisiin
EU:n jätteensiirtoasetusta siten, että
jäsenmaiden olisi laadittava vuosittain tarkastussuunnitelmat kansainvälisten jätesiirtojen valvontaa varten.
Tarkastussuunnitelman olisi sisällettävä mm. tarkastusten tavoitteet ja
vaadittavat resurssit sekä tehtävien
jako eri viranomaisten kesken. (YM
neuvotteleva virkamies Else Peuranen 050 381 4359)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 12.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Yleisesikuntaupseeri Timo Saastamoinen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.11.2013 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Oikeustieteen maisteri Annika Parsons sosiaali- ja terveysministeriön
hallitussihteerin virkaan 16.9.2013
lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
Valtiotieteiden tohtori Elina Kotovirta
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.10.2013 lukien. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.9.2013
seuraavia asioita:
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä

Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2013.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien
toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskisi osaa vuonna 2013
tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden
2013
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi
41 208 728,50 euroa. Aiemmin on
osoitettu 210 477 458,13 euroa, josta
on jäänyt käyttämättä 53 284 315,52
euroa. Näin ollen myöhemmin vuonna
2013 voidaan osoittaa
vielä
51 598 128,89 euroa. Maatilatalouden
kehittämisrahaston
(MAKERA)
vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa
kauden 2008–2013 mukaisiin tukiin
varatuista 88 450 000 euron avustusvaroista osoitetaan ELY-keskuksille
23 018 087,72 euroa. Aiemmin on
osoitettu 86 246 802,29 euroa, josta
on jäänyt käyttämättä 25 236 823,31
euroa. Näin ollen myöhemmin
vuonna 2013 voidaan osoittaa vielä
4 421 933,30 euroa. MAKERAn
vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa
10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten
myöntämisvaltuudesta
osoitetaan 3 624 000,00 euroa. Aiemmin on osoitettu 10 941 471,00 euroa,
josta
on
jäänyt
käyttämättä
4 720 855,00 euroa. Näin ollen myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa vielä 155 384,00 euroa. Sika-,
broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2012 asetetusta 33 000 muunnetun eläinpaikan kiintiöstä vuonna
2012 käyttämättä jäänyt 30 278 eläinpaikan kiintiö voidaan käyttää vuonna
2013. Aiemmin on osoitettu 5 440
eläinpaikkaa, josta on jäänyt käyttämättä 2 037 paikkaa. Nyt osoitetaan
ELY-keskusten käyttöön 1 135 eläinpaikkaa. Myöhemmin vuonna 2013
voidaan osoittaa vielä 25 740 eläinpaikkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola 0295 162 230)
Vuoden 2013 talousarvion momentin
32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) arviomäärärahan ylittäminen 8 000 000 eurolla.
Valtion vuoden 2013 talousarvion
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momentille 32.30.64 on budjetoitu
10 486 000 euroa. Määrärahaa on
käytetty 23.8.2013 mennessä 9,7 miljoonaa euroa. Määrärahan lisätarpeeksi arvioidaan 8 000 000 euroa. Tällöin vuonna 2013 tulisi työllisyysperusteisten investointien määrärahaa
maksettavaksi
yhteensä
18 486 000 euroa. Määrärahaa on
käytetty arvioitua enemmän johtuen
muutamien yksittäisten hankkeiden
maksatusaikataulujen muutoksista,
äkillisen rakennemuutoksen hankkeista sekä siitä, että momentille
vuonna 2009 myönnettyä jälkirahoitusvaltuutta on voitu hakea maksuun
vuodesta 2012 lukien. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sisäasiainministeriö julkisti 6.9.2013
raportin poliisiin kohdistuvasta
sisäisestä
laillisuusvalvonnasta.
Poliisin sisäinen laillisuusvalvonta
on perusteltua määritellä nykyistä
tarkemmin, toteaa asiaa selvittänyt
työryhmä. Työryhmän arvion mukaan
sisäisestä laillisuusvalvonnasta tulisi
säätää laissa. Työryhmä korostaa
poliisin valvonnan ja vastuullisuuden tärkeyttä, koska poliisilla on
mahdollisuus käyttää hyvinkin voimakkaita perus- ja ihmisoikeuksiin
puuttuvia keinoja ja laajaa harkintavaltaa. Työnsä aikana työryhmä järjesti asiantuntijoiden ja sidosryhmien
kuulemistilaisuuden, avoimen kansalaiskuulemisen Otakantaa.fi -palvelussa sekä kyselyn poliisihallinnon
sisällä. Kuulemisten ja kyselyn tulokset osoittavat, että laillisuusvalvonnalla on vaikuttavuutta ja että eri osapuolten oikeusturvaa tulee selkiyttää.
Kansalaisten vastaukset ja poliisiorganisaation sisäisen kyselyn tulokset viittaavat vahvasti myös siihen,
että laillisuusvalvontaa koskevaa tietoisuutta ja tiedonkulkua on lisättävä.
Selvitys on osoitteessa http://
www.intermin.fi/julkaisu/192013?
docID=46914. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen,
p. 071 878 8280, sisäasiainministeriö.

Valtiovarainministeriö
julkisti
10.9.2013 arviointiraportin Työvoitto
– Haastavan ajan hallinnonuudistus. Raportissa todetaan, että uusi
aluehallinto on saatu nopeasti toimintakykyiseksi. Kehitystyö on kuitenkin vielä kesken. Tutkimus on
tehty Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU)
tuloksena syntyi kolme ja puoli vuotta
sitten kuusi aluehallintovirastoa (AVI)
ja viisitoista elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusta (ELY). Hankkeen
toteutumista arvioinut raportti toteaa,
että uusi aluehallinto on saatu toimintakykyiseksi osin nopeammassakin aikataulussa kuin mihin ohjaavissa ministeriöissä ja valmistelijoiden
keskuudessa varauduttiin. Muutosten
keskellä aluehallintoviranomaisten
palveluprosesseja on virtaviivaistettu,
henkilöstöä käytetään yhä enemmän
ristiin virastojen välillä ja henkilöstökierto on virastojen sisällä lisääntynyt. Tehtäviä on myös priorisoitu
uudelleen. Raportti kuitenkin arvioi,
että lisätyötä tarvitaan tuloksellisen
aluehallinnon toimintakyvyn varmistamiseksi. Tutkijoiden mukaan muun
muassa ohjausjärjestelmiä tulisi
selkiyttää ja yksinkertaistaa. Arviointiraportti on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_jul-kaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20130910TYOeVOI/ALKU-raportti_Tyoevoitto.pdf.
Lisätietoja antaa professori Ilari
Karppi, p. 040 731 8300, Tampereen
yliopisto.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
10.9.2013 nollatyösopimuksia koskevan selvityksen. Työryhmän työhön osallistuivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Työryhmän jäsenillä
oli erilaisia näkemyksiä nollatyösopimuksiin liittyvien ongelmien sisällöstä ja laajuudesta sekä niiden ratkaisemisesta, mukaan lukien nollatyösopimusten kieltämisestä. Koska
yhteistä näkemystä asiaan ei löytynyt,
työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet päätyivät linjaamaan, että
nollatyösopimusten
kieltäminen
kokonaan ei ole perusteltua. Joissakin
tilanteissa tilapäisen työvoiman

käyttö on järkevää eikä sen tarkoituksena ole kiertää työntekijää suojaavaa lakia. Kieltämisestä voisi seurata myös, että lyhytkestoiset määräaikaiset työsopimukset lisääntyvät.
Kieltämisen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamieskanta on, että
lainsäädäntöä tulisi vahvistaa siten,
että työntekijän oikeudet turvataan
myös nollatyösopimuksissa. Raportti
on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.tem.fi/files/37427/TEMrap_33_2013_10092013.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Susanna
Siitonen, p. 0295 048 932, työ- ja
elinkeino-ministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
10.9.2013 yritystukilain toimivuutta
selvittäneen tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu kehittämisavustus auttaa yrityksiä toteuttamaan
hankkeet laajempina ja tasokkaampina. Se myös aikaistaa hankkeiden
aikataulua tai mahdollistaa niiden
käynnistämisen. Tätä mieltä oli 93
prosenttia yrityksistä, jotka osallistuivat tutkimukseen. Tutkimukseen
kerättiin tietoa avustusta hakeneilta
yrityksiltä, niitä myöntäviltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta eli ELY-keskuksilta ja sidosryhmiltä. Tutkimuksen kohteena oli kaksi
pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen suunnattua avustusta. Kasvuyritysten toteuttamat hankkeet ovat saaneet muiden
yritysten hankkeita enemmän aikaan
liikevaihdon, viennin, kannattavuuden ja kotimarkkinaosuuden kasvua.
Kasvuyritykset raportoivat muita
useammin lisääntyneestä verkostoitumisesta, kasvaneista kansainvälistymisvalmiuksista sekä vahvistuneesta kilpailuasemasta. Tutkimus on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
37376/TEMjul_23_2013_web_1408
2013.pdf. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Heikki Vesa, p. 0295 063
674 ja vanhempi hallitussihteeri
Mikko Ojala, p. 0295 063 506, työ- ja
elinkeinoministeriö.

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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