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

Valtioneuvosto antoi 16.9.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 105/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki, joka sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon.
Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja
kertymäprosenttia sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen enim-
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mäismäärää korotettaisiin. Asuntovelan korkovähennyksen määrää
alennettaisiin siten, että vuonna 2015
vähennyskelpoinen määrä olisi 70 prosenttia. Opintovelan korkovähennysoikeus poistuisi vuoden 2015 alusta.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 000 eurosta
2 400 euroon. Tuloverolakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää
omaisuutta kunnalle myyntivoitto
olisi verovapaata tuloa vuoden 2013
lokakuusta vuoden 2014 loppuun
mennessä tehdyissä luovutuksissa.
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin lisättäisiin
säännös, jonka mukaan julkisiksi verotustiedoiksi säädettäisiin veronhuojennukseen oikeuttavaan riskipääomasijoitukseen liittyviä tietoja. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan pääosin 1.1.2014.
Kiinteän omaisuuden myyntivoiton
verovapautta koskeva tuloverolain
muutos olisi voimassa vuoden 2014
loppuun. Verohallinnosta annetun
lain muutos olisi voimassa vuoden
2016 loppuun. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 106/2013 vp)
eduskunnalle laiksi yleisradioverosta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Yleisradioverosta annettua lakia
muutettaisiin siten, että henkilön
yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin 50 eurosta
51 euroon ja veron enimmäismäärä
140 eurosta 143 euroon. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014. (VM ylijohtaja
Lasse Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 107/2013 vp)
eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta. Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yksityinen ammattikorkeakoulu rinnastettaisiin kiinteistön käyttöoikeuden luovutustilanteissa yliopistolaissa tarkoitettuun
yliopistoon. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voisi hakeutua
verovelvolliseksi, jos kiinteistön
käyttäjänä olisi yksityinen ammattikorkeakoulu. Kiinteistöosakeyhtiö
voisi hakeutua verovelvolliseksi, jos
osakkaana olisi yksityinen ammattikorkeakoulu. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 108/2013 vp)
eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutetta-
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vaksi siten, että tietyt yhteenliittymän jäsenillensä näiden kustannusosuutta vastaan myymät palvelut
vapautettaisiin verosta. Verottomuus
koskisi yhteenliittymää, jonka jäsenet
harjoittavat verotonta toimintaa tai
muuta kuin liiketoimintaa. Verottomuutta ei sovellettaisi, jos se olisi
omiaan aiheuttamaan kilpailun vääristymistä. Lisäksi verosta vapautettaisiin uskonnollisten ja filosofisten
laitosten harjoittama henkilöstön
luovuttaminen hengellisen avun
antamista varten verottoman terveyden- ja sairaanhoidon, koulutuksen
ja sosiaalihuollon yhteydessä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 109/2013 vp)
eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.
Virvoitusjuomien valmistevero porrastettaisiin kahteen tasoon. Virvoitusjuomien, jotka sisältäisivät yli 0,5
prosenttia sokeria, valmistevero korotettaisiin 22 senttiin litralta valmista
juomaa. Muiden virvoitusjuomien
valmistevero säilyisi nykyisellään 11
sentissä litralta. Sokeria sisältävien
juomajauheiden vero korotettaisiin
95 sentistä 140 senttiin kilogrammalta.
Lisäksi ravintolisät, erittäin niukkaenergiset erityisruokavaliovalmisteet
ja lääkkeet rajattaisiin verotuksen
ulkopuolelle. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 110/2013 vp)
eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja maataloudessa
käytettyjen eräiden energiatuotteiden
valmisteveron palautuksesta annettua lakia. Fossiilisen moottoribensiinin hiilidioksidiveroa ehdotetaan korotettavaksi 2,25 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn hiilidioksidiveroa
2,71 senttiä litralta. Korotuksen suuruus olisi noin viisi prosenttia. Sähköveroluokan I energiaveroa ehdotetaan korotettavaksi 0,2 sentillä kilowattitunnilta. Korotus koskisi kotitalouksia, palveluelinkeinoja ja julkista sektoria. Korotuksen suuruus
olisi noin 12 prosenttia. Maataloudessa käytetyistä polttoaineista mak-
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settava veronpalautus rajattaisiin koskemaan energiasisältöveron osuutta
sen suuruisena kuin siitä säädetään
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa. Kasvihuoneviljelijöiden ja muiden maatalousyrittäjien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi sähköstä palautettavaa veroa korotettaisiin sähköveroon
tehtävää korotusta vastaavasti 1,2 senttiin kilowattitunnilta. Lisäksi etanolidiesel määriteltäisiin laissa omaksi
tuotelaaduksi ja sen energiasisältöveron taso määriteltäisiin dieselöljyn
verotasosta laskien. Lisäksi lakeihin
tehtäisiin eräitä menettelyllisiä yksinkertaistuksia hallinnollisen työn
vähentämiseksi. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 111/2013 vp)
eduskunnalle laiksi tupakkaverosta
annetun lain liitteen muuttamisesta.
Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien,
piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun
tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 10 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden
yksikköveroon. Korotus lievästi painottuisi halpahintaisiin tuotteisiin.
Korotuksen seurauksena arvioidaan
savukkeiden hintojen nousevan keskimäärin 7,7 prosenttia eli noin 38 senttiä savukeaskia kohden. Savukkeiksi
käärittävän tupakan hinnat nousisivat keskimäärin 8,5 prosenttia eli
noin 37 senttiä 30 gramman tupakkapussia kohden. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 0295 530 110)
Hallituksen esitys (HE 112/2013 vp)
eduskunnalle valtion talousarvioksi
vuodelle 2014. Talousarvioesityksessä
varsinaisiksi tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 47,2 miljardia
euroa ja määrärahoiksi 53,9 miljardia
euroa. Talousarvioesitys on 6,7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä ehdotetaan katettavaksi lainanotolla. Valtionvelan arvioidaan vuoden 2014
lopulla nousevan noin 100 miljardiin
euroon eli noin 49 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Budjettitalouden
tulojen arvioidaan kasvavan vajaat
3 prosenttia vuodelle 2013 budjetoituun verrattuna (mukaan lukien lisätalousarvioesitykset). Kokonaistuotannon supistuminen kuluvana vuonna
ja vaatimaton talouskasvu vuonna

2014 rajoittavat veropohjien kasvua.
Mittaluokaltaan merkittävin veropoliittinen ratkaisu on yhteisö- ja osinkoverouudistus: yhteisöverokantaa
alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20
prosenttiin samalla kun osinkotulojen verotusta muutetaan. Veropohjaa
laajennetaan elinkeinoverotuksessa
muun muassa poistamalla edustuskulujen vähennysoikeus ja rajoittamalla yritysten korkomenojen vähennysoikeutta. Kunnille ja seurakunnille
sovelletaan edelleen väliaikaisesti
korotettua yhteisövero-osuutta. Vuonna
2014 voimaan tulevat veropoliittiset
sopeutustoimenpiteet ovat pääosin
valmisteveronkorotuksia: alkoholijuomaveroa, tupakkaveroa ja virvoitusjuomaveroa korotetaan, kuten
myös liikennepolttoaineiden veroa ja
sähköveroa. Työtulovähennystä ja
perusvähennystä korotetaan ansiotuloverotuksessa. Asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan edelleen 5 prosenttiyksiköllä.
Kilometrikorvausten verotuksen perusteita muutetaan. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan
2400 euroon. Ansiotuloverotukseen
jätetään tekemättä inflaatio- ja ansiotasotarkistus. Hintatason nousu huomioiden hallinnonalojen määrärahat
alenevat reaalisesti 2,9 prosenttia
vuoden 2013 varsinaisesta talousarviosta ja 3,8 prosenttia vuodelle 2013
budjetoidusta. Hallituksen päätökset
valtiontalouden sopeuttamiseksi hillitsevät menokasvua ja alentavat valtion menoja talousarviovuonna nettomääräisesti noin 0,6 miljardilla eurolla
vuoden 2013 säästöihin verrattuna.
Säästöjä kohdistuu aiemmin päätetyn mukaisesti muun muassa kuntien
peruspalveluiden valtionosuuteen.
Määrärahatason alenemiseen vuoteen 2013 verrattuna vaikuttaa myös
muun muassa viennin jälleenrahoituksen ja alusluototuksen siirtyminen Finnveran kautta toteutettavaksi.
Määrärahatasoa vuoteen 2013 verrattuna korottavat hallituksen lisäpanostukset muun muassa nuorten
yhteiskuntatakuuseen ja kouluttamattomien varannon purkuun, sosiaalija terveyspalveluiden kehittämiseen,
LNG-terminaaleihin investoimiseen
ja uuden kasvurahaston pääomittamiseen. Menoja lisäävät myös eräät
automaattitekijät, kuten hinta- ja kustannustasotarkistukset sekä valtion
eläkemenojen kasvu. Valtionvelan korkomenot ovat vuoden 2013 tasolla.
Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi
ehdotetaan 42,5 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi esityksessä
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jäisi noin 83 miljoonaa euroa 200 miljoonan euron lisätalousarviovarauksen ohella. (VM budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 113/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain muuttamisesta. Valtionosuusprosenttia ehdotetaan alennettavaksi
29,57 prosenttiin vuonna 2014 ja
kuntien omarahoitusosuutta korotettavaksi 70,43 prosenttiin. Tämä valtionosuuden 1,43 prosenttiyksikön
alennus toteuttaa hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti kuntien valtionosuuden vähentämisen 362 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden perusteena ehdotetaan otettavaksi huomioon
1.8.2014 voimaan tuleva laki oppilas- ja opiskelijahuollosta. Valtionosuus tähän uuteen ja laajenevaan
tehtävään olisi 50 prosenttia. Se korottaisi valtionosuuksia 8,45 miljoonalla
eurolla. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisverojen yhteensä 47 miljoonan euron lisäykset ehdotetaan
vähennettäväksi vuonna 2014 alentamalla vastaavasti kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon ns. vanhuspalvelulain toteuttaminen siten, että valtionosuus on 54,3 prosenttia. Lisäyksenä
on otettu huomioon myös eräiden
muiden uusien ja laajenevien tehtävien toteuttaminen, joiden valtionosuus on 50 prosenttia. Nämä valtionosuusprosentin korotukset lisäävät
valtionosuuksia yhteensä 17,3 miljoonalla eurolla. Kotikuntaa vailla
olevien EU- ja ETA-maiden sekä
Sveitsin kansalaisten terveydenhuollon menojen korvaaminen kunnille
Kansaneläkelaitoksen kautta alentaa
vastaavasti valtionosuutta 11 miljoonalla eurolla. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 35 a § jäteveron tuottoa
vastaavan 70 miljoonan euron lisäämisestä valtionosuuteen ja lisäyksen
maksutavasta. Valtionosuuden määräaikaisina vähennyksinä vuonna 2014
ehdotetaan 1,5 miljoonan euron siirtoa pelastustoimen ja ensihoidon tietojärjestelmän turvallisuusverkkoyhteyden perustamiseen, 3,275 miljoonan euron siirtoa opiskelijavalintajärjestelmän kustannuksiin sekä
22,121 miljoonan euron siirtoa lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan
rahoittamiseen. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VM hallitusneuvos
Arto Luhtala 0295 530 306)
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Hallituksen esitys (HE 114/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa nykyisin hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen
liittyvät tehtävät aluehallintovirastojen hoidettaviksi. Lisäksi aluehallintovirastoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi aluehallintovirastojen henkilöstöresurssien nykyistä joustavamman käytön erityisasiantuntemusta vaativien hallintoasioiden käsittelyssä sekä tilapäisten ruuhkatilanteiden purkamisessa siten, että aluehallintoviraston virkamies voitaisiin
määrätä tekemään toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia virkamiehen
virkaa vastaavia tehtäviä. Samoin
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden
käsittelystä aluehallintovirastoissa
annetun lain ratkaisukokoonpanoa
koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ympäristölupaasioita hoitavan vastuualueen virkamies voitaisiin määrätä nykyistä laajemmin tekemään toisen aluehallintoviraston ympäristölupa-asioita hoitavalle vastuualueelle kuuluvia tehtäviä. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. (VM lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki 0295 530 129)
Hallituksen esitys (HE 115/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin lukiokoulutuksen,
ammatillisen
peruskoulutuksen,
ammattikorkeakoulujen eikä tuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen
perusopetuksen keskimääräisiin yksikköhintoihin eikä rahoituslain nojalla
rahoitettavaan perusopetuksen hintoihin tehtäisi vuonna 2014 indeksitarkistuksia. Lakiin lisättäisiin myös
säännökset lukioiden ja ammatillisen
peruskoulutuksen keskimääräisen
yksikköhinnan alentamisesta vuonna
2014. Ammatillisen lisäkoulutuksen
yksikköhinnan laskennan perusteena

käytettävä euromäärä vuonna 2014
olisi 91,2 prosenttia ammatillisen
peruskoulutuksen keskimääräisestä
yksikköhinnasta. Lain 25 §:ään lisättäisiin uusi momentti, jonka mukaan
oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osan yksikköhinta olisi
oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan suuruinen silloin,
kun rahoituksen perusteena oleva oppisopimus tehdään alle 25-vuotiaalle
vailla perusopetuksen oppimäärän
suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevalle. Lakiin lisättäisiin säännös,
jonka mukaan museoiden, teatterien
ja orkestereiden yksikköhintaan ei
tehtäisi kustannustason tarkistusta
vuonna 2014. Teattereille, orkestereille ja museoille vuosille 2012–
2015 kohdistettu säästövaikutus
muutettaisiin pysyväksi. Lakiin lisättäisiin väliaikainen pykälä, jonka
mukaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeessa
olisi mahdollista poiketa lain perustamishankkeen
valtionavustuksia
koskevista säännöksistä. Vapaasta
sivistystyöstä annetun lain yksikköhintaa koskevaa väliaikaista säännöstä muutettaisiin niin, ettei yksikköhintoihin tehtäisi kustannustason
muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia
myöskään vuonna 2014. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 0295
330 267)
Hallituksen esitys (HE 116/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi opintotukilain
sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta.
Hallitusohjelman
mukaisesti ehdotetaan, että opintotuki sidotaan indeksiin ja järjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Opintorahan määrät ehdotetaan sidottavaksi kansaneläkeindeksiin ja muualla kuin vanhempiensa luona asuvien 18–19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi. Tuen
riittävyyden parantamiseksi opintolainan valtiontakauksen määriä ehdotetaan korotettavaksi 100 eurolla.
Opintolainan
käyttökelpoisuuden
parantamiseksi ehdotetaan laajennettavaksi lainatakausoikeutta toisella
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astella, luovuttavaksi yhden prosentin koron maksamisesta opiskeluaikana sekä sidottavaksi korkoavustuksen tulorajat nk. palkkakertoimeen. Korkea-asteella ehdotetaan
otettavaksi käyttöön tutkinnon tehokkaaseen suorittamiseen kannustava
opintolainahyvitys, joka korvaisi
opintolainavähennyksen. Tuen käytön suunnitelmallisuuden lisäämiseksi ehdotetaan korkeakouluopiskelua varten myönnettävän enimmäistukiajan lyhentämistä 70 tukikuukaudesta 64 tukikuukauteen. Maahanmuuttajanuorten koulutukseen kannustamiseksi ehdotetaan maahanmuuttajille suunnatun valmistavan
lukiokoulutuksen sekä ammattikorkeakouluopintoihin
valmentavan
koulutuksen ottamista opintotuen
piiriin. Lisäksi ehdotetaan selkeytettäväksi opintotukeen oikeuttavia
opintoja, tukiajan laskentaperusteita
sekä muiden kuin julkisen valvonnan
alaisten oppilaitosten opintotukioikeuden myöntämistä koskeva
sääntelyä. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.8.2014. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)
Hallituksen esitys (HE 117/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Kansallisesta
koulutuksen arviointikeskuksesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, johon hallitusohjelman mukaisesti
yhdistettäisiin Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta
sekä Koulutuksen arviointineuvoston
ja Korkeakoulujen arviointineuvoston
suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta. Arviointikeskus olisi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva virasto,
joka toimisi koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa ja tuottaisi tietoa
koulutuspoliittista päätöksentekoa ja
koulutuksen kehittämistä varten.
Yhdistyvät arviointitoiminnot siirtyisivät keskuksen tehtäväksi 1.5.2014.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Muut arviointikeskuksen perustamiseen liittyvät lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.5.2014. (OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
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Hallituksen esitys (HE 118/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan lukiolakia
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi
siten, että niihin lisättäisiin säännökset maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävästä lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta.
Esityksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajille ja vieraskielisille kielelliset ja muut valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta
voisivat järjestää ne koulutuksen järjestäjät, joilla on lupa järjestää lukiokoulutusta. Koulutus olisi laajuudeltaan yhden lukuvuoden pituinen, se
sisältäisi 25 kurssia, ja se olisi suoritettava yhdessä vuodessa. Koulutus
sisältäisi erityisesti opetuskielenä
käytettävän suomen tai ruotsin kielen
opintoja, tarvittaessa muiden kielten
opintoja, lukio-opintoja sekä lukioopinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja.
Opiskelijoille olisi annettava myös
opinto-ohjausta. Opiskelijaksi valmistavaan koulutukseen voitaisiin
ottaa henkilö, joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen ja joka on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan muuten olevan vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi edellytettäisiin,
että hakijalla ei ole riittäviä edellytyksiä suoriutua lukio-opinnoista
suomen tai ruotsin kielellä ja että
hakijan tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa valmistavan koulutuksen jälkeen. Koulutukseen ei voisi
päästä henkilö, jolla on jo toisen
asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koska valmistavan koulutuksen ryhmäkoot ovat normaalia lukiokoulutusta pienemmät, ehdotetaan
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin lisättäväksi säännös, jonka
mukaan keskimääräistä yksikköhintaa voitaisiin porrastaa. Asetuksella
säädettäisiin, että porrastus olisi 1,21
keskimääräiseen
yksikköhintaan.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2014.
(OKM hallitusneuvos Anne-Marie
Brisson 0295 330 079)
Hallituksen esitys (HE 119/2013 vp)
eduskunnalle laiksi metsätuhojen
torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metsätuhojen torjunnasta. Samalla kumottaisiin voimassa

oleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Voimassa olevan lain nojalla annettuihin asetuksiin sisältyvät säännökset esitetään
otettavaksi pääosin uuteen lakiin.
Suomen metsäkeskuksesta annettuun
lakiin ja kasvinsuojeluaineista annettuun lakiin tehtäisiin metsätuhojen
torjunnasta annetun lain säätämisestä
aiheutuvat tekniset tarkistukset. Ehdotetun lain sisältö vastaa pääosin voimassa olevia säädöksiä. Lakiehdotuksen tavoitteena on turvata metsien
hyvä terveydentila. Esityksellä pyrittäisiin erityisesti pitämään metsien
pahimpien tuhohyönteisten kannat
riittävän alhaisella tasolla. Metsällä
tarkoitettaisiin aluetta, johon sovelletaan metsälakia. Lakiin otettaisiin
edelleen säännökset velvollisuudesta
kuljettaa tuore havupuutavara pois
hakkuupaikalta ja välivarastosta ja
vahingoittuneet havupuut pois metsästä ja välivarastosta tiettyihin määräaikoihin mennessä. Poiskuljettamisen määräaikoja on tarkoitus aikaistaa muutamia viikkoja kuusen osalta.
Lain valvonta toteutettaisiin pääasiassa ammattimaisten toiminnanharjoittajien omavalvontana. Maanomistaja voisi jättää vahingoittuneita
puita metsälaissa tarkoitetulle erityisen tärkeälle elinympäristölle ja
Natura 2000-verkostoon kuuluvalle
alueelle laissa säädettyä määrää
enemmän ilmoittamalla siitä Suomen metsäkeskukselle. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.2.2014. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295
162 444)
Hallituksen esitys (HE 120/2013 vp)
eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun
lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annettua lakia siten, että lautakunta sijoitettaisiin Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen. Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmisteltaisiin Elintarviketurvallisuusvirastossa, josta ne myös
esiteltäisiin. Laissa säädettäisiin lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä esittelijöiden kelpoisuudesta. Laissa nyt olevat maininnat maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta muutettaisiin maininnoiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.9.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295 162 127)
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Hallituksen esitys (HE 121/2013 vp)
eduskunnalle maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnan lakkauttamista ja
valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi.
Esityksessä ehdotetaan, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja sen toimivaltaan kuuluvat asiat siirretään yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan
kuuluviksi. Hämeenlinnan hallintooikeuden toimivaltaan keskitettäisiin
muutoksenhaut maatilatalouden harjoittamiseen liittyvistä tuista samoin
kuin muutoksenhaut maaseudun
kehittämiseen myönnettävistä tuista
annetun lain ja maatalouden rakennetuista annetun lain nojalla myönnettävistä tuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka
koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja, sekä eräistä kolttalain nojalla
ratkaistavista asioista. Ahvenanmaan
hallintotuomioistuin käsittelisi puolestaan kaikki Ahvenanmaan valtionviraston tekemistä maaseutuelinkeinotuista tehdyt muutoksenhaut. Muutoksenhaut muista valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista
ohjattaisiin alueellisesti toimivaltaisiin hallinto-oikeuksiin. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.9.2014. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Hallituksen esitys (HE 122/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia.
Esityksen mukaan kalenterivuodelta
perittävää kalastuksenhoitomaksua
korotettaisiin 22 eurosta 24 euroon
ja viehekalastusmaksua 29 eurosta
31 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Selén 0295 162 462)
Hallituksen esitys (HE 123/2013 vp)
eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan siviilipalveluslakia muutettavaksi niin, että siviilipalvelustoiminnan järjestäminen siirtyy Lapinjärven kunnalta valtiolle ja siviilipalveluksen toimeenpanosta vastaavan
siviilipalveluskeskuksen henkilöstö
siirtyy liikkeen luovutuksen seurauksena Kaakkois-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelukseen. Esityksessä ehdotetaan
myös muutettavaksi siviilipalvelusvelvollisten maksuttomia lomamat-
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koja koskevia säännöksiä siten, että
siviilipalvelusvelvollisten kaikki kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)
Hallituksen esitys (HE 124/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Energiavirastosta.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi
Energiamarkkinavirastosta annettu
laki (591/2013) ja annettavaksi uusi
laki Energiavirastosta. Esityksessä
ehdotetaan tiettyjä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistehtäviä siirrettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöstä Energiamarkkinavirastoon. Lisäksi ehdotetaan, että
Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 0295
060 009)
Hallituksen esitys (HE 125/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen
pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta
osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien
yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Tekes – teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskukseen.
Tekesille kuuluviin tehtäviin lisättäisiin yritysten alkuvaiheen pääomasijoitusmarkkinan
kehittäminen.
Samalla ehdotetaan Tekesin nimen
muuttamista Innovaatiorahoituskeskus Tekesiksi. Uusi nimi vastaisi
paremmin Tekesin nykyistä toimintaa. Uuden nimen takia ehdotetaan
muutoksia myös kolmeen muuhun
lakiin. Lisäksi esitetään, että Tekes
voisi perustaa tiettyjä kansainvälisiä
tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä
varten osakeyhtiön. Tekesiä koskevaa lakia ehdotetaan muutettavan
myös pääjohtajan ratkaisuvaltaa koskevien säännösten osalta. Valtion alkuvaiheen pääomasijoitustoimintaa varten perustettaisiin osakeyhtiö. Osakeyhtiöstä säädettäisiin lailla. Osakeyhtiö tekisi sijoituksia alkuvaiheen
yrityksiin sijoittaviin rahastoihin.
Osakeyhtiön omistajaohjaus kuuluisi
Tekesille. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait

on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014 muuten, paitsi perustettavaa yhtiötä koskeva laki tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 0295
064 111)
Hallituksen esitys (HE 126/2013 vp)
eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
työterveyslaitoksen toiminnasta ja
rahoituksesta annettua lakia siten, että
määräaikaisina voimassa olevien työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien säännösten
voimassaoloa jatkettaisiin vuoden
2017 loppuun. Tarkoituksena on turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen
määrällinen riittävyys. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014 ja se olisi voimassa
31.12.2017 saakka. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295
163 329)
Hallituksen esitys (HE 127/2013 vp)
eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen
selvittämisen järjestämisestä annetun
lain soveltamisalaa laajennettavaksi
siten, että lain soveltamisalaan kuuluisivat myös lapsiin kohdistuneet
pahoinpitelyrikokset. Lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvittämisestä aiheutuvat terveydenhuollon kustannukset siirtyisivät kunnilta
valtion korvattaviksi samalla tavoin
kuin lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämisestä aiheutuvat
kustannukset nykyisin korvataan.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(STM hallitusneuvos Anne Koskela
0295 163 384)
Hallituksen esitys (HE 128/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
sairausvakuutuslain mukaisen osasairauspäivärahan maksamisen enimmäisaikaa pidennettäväksi nykyisestä
enintään 72 arkipäivästä 120 arkipäivään. Laissa määriteltäisiin osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä ole-
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van kokoaikatyöajan määrä, jolloin
oikeus osasairauspäivärahaan voisi
täyttyä myös osa-aikatyötä tekemällä.
Osasairauspäivärahan edellytyksenä
olisi lisäksi, että osa-aikatyöskentely
on suunniteltu kestämään yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista
ja kuntoutusrahaetuuksista annetun
lain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytyksiä ehdotetaan tarkistettaviksi siten, että ne
mahdollistaisivat muiden laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä varhaisen ammatillisen kuntoutuksen
myöntämisen työelämään vakiintumattomille sekä työkykyä tukevan
kuntoutuksen työelämässä vakiintuneesti oleville henkilöille. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisimman
oikea-aikaisen aloittamisen varmistamiseksi lakiin sisältyvästä viittaussäännöksestä julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotetaan samalla luovuttavaksi. Esitys
liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM
neuvotteleva
virkamies
Pekka
Humalto 0295 163 193)
Hallituksen esitys (HE 129/2013 vp)
eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon
ja yksityisen hoidon tuesta annetun
lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella
joustavalla hoitorahalla. Etuuden
määrä olisi porrastettu sen saajan
keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan kahteen tasoon niin,
että alempi määrä olisi 160 euroa ja
korkeampi 240 euroa kuukaudessa.
Joustavaa hoitorahaa maksettaisiin
työ- tai virkasuhteessa oleville sekä
yrittäjille ja maatalousyrittäjille, kuten
osittaista hoitorahaakin. Osittaisesta
hoitorahasta poiketen sitä maksettaisiin lisäksi myös apurahan saajille.
Osittaisen hoitorahan saantiedellytykset säilyisivät nykyisellään lapsen
perusopetuksen ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ajalta sekä oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. (STM hallitussihteeri Liisa
Holopainen 0295 163 408)
Hallituksen esitys (HE 130/2013 vp)
eduskunnalle laiksi lastensuojelulain
29 §:n muuttamisesta. Esityksessä

14

ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulakia. Lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän tai muun lapsen
tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän
velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti ehdotetaan selkeytettäväksi nykyisestä. Lapsen asiakassuunnitelmaan tulisi jatkossa kirjata,
kuinka usein tapaamiset toteutettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. (STM hallitussihteeri Annika
Juurikko 0295 163 242)
Hallituksen esitys (HE 131/2013 vp)
eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun
edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun
edistämisestä annettua lakia siten,
että työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisjaksojen välissä edellytettyä aikaa lyhennettäisiin nykyisestä
kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Esitetyn muutoksen tavoitteena on, että työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voisi jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään
ja vastaanottaa työtä nopeammin, eli
jo kuukauden kuluttua edellisen työn
päättymisestä. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014 ja olemaan voimassa
vuoden 2016 loppuun. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295
163 186)
Hallituksen esitys (HE 132/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöstä siten, että Kansaneläkelaitos voisi korvata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle niitä
kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusterveydenhuollosta
1.8.2011 ja 31.7.2015 välisenä aikana.
Samalla lain voimassaoloa jatkettaisiin siten, että laki olisi voimassa
30.6.2016. Esityksen tarkoituksena on
mahdollistaa Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelu-

terveydenhuollon YTHS-mallin kokeilun jatkaminen nykyisen laajuisena
31.7.2015 asti. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM hallitussihteeri
Milja Tiainen 0295 163 579)
Hallituksen esitys (HE 133/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä
aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia
sekä aravarajoituslakia siten, että valtion tukemista vuokra-asunnoista
perittävien omakustannusvuokrien
määräytymisen valvonta siirrettäisiin
kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tehtäväksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (YM
hallitussihteeri Ville Koponen 0400
143 873)
Valtioneuvosto antoi 19.9.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 134/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain
ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta. Ulkomaalaislakia ja
eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi Schengenin rajasäännöstön, Euroopan unionin paluudirektiivin ja matkustusasiakirjapäätöksen johdosta. Ulkomaalaislakiin
lisätään uusia käsitteitä kuten pääsyn
epääminen, vaatimus siirtyä toiseen
jäsenvaltioon, pakenemisen vaara ja
palauttaminen. Ulkomaalaisen pääsy
voidaan evätä rajanylityksen yhteydessä, jos henkilö ei täytä maahantulon edellytyksiä ja oleskelu kestää alle
kolme kuukautta. Kolmannen maan
kansalaista on vaadittava siirtymään
toiseen jäsenvaltioon ennen palautuspäätöksen tekemistä, jos hänellä
on sinne voimassaoleva oleskelulupa.
Pakenemisen vaaran määritelmää
sovelletaan arvioitaessa ulkomaalaisen säilöönottoedellytyksiä ja jätettäessä vapaaehtoisen paluun aika
määräämättä. Palauttamisen määritelmällä täsmennetään, että palauttamisella tarkoitetaan sekä palauttamista että vapaaehtoista paluuta ja
kohdevaltion määritelmällä säädetään lain tasolla periaatteet, jolla
palautuksen kohdevaltio määritellään. Lisäksi vähemmistövaltuutetulle säädetään toimivalta valvoa
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palautusten täytäntöönpanoa. Esitys
liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. Matkustusasiakirjoja koskevat ulkomaalaislain muutokset tulisivat kuitenkin
voimaan valtioneuvoston asetuksella.
(SM erityisasiantuntija Harri Sivula
071 878 8623)
Hallituksen esitys (HE 135/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain säännösten
kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsänhoitoyhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä
siten, että metsänhoitoyhdistyksille
suoritettavasta lakisääteisestä metsänhoitomaksusta luovuttaisiin, samoin
viranomaisen vahvistamista yhdistysten toimialueista. Yhdistykset
rahoittaisivat toimintansa jäsenmaksuilla sekä liiketoimintansa tuotoilla.
Metsänhoitomaksusta luopumisen
myötä metsänhoitoyhdistysten liiketoimintaa koskevat rajoitukset poistettaisiin. Esityksen tarkoituksena on
edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä
metsänomistajien valinnanvapautta
yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Esityksen tarkoituksena on
myös luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri toimijoille metsäpalvelujen tarjonnassa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin
1.1.2015. Metsänhoitoyhdistysten
oikeus metsänhoitomaksuihin poistettaisiin kuitenkin jo 1.1.2014 alkaen.
Tästä sekä eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muiden
säännösten kumoamisesta säädettäisiin erillisellä lailla. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Pekka Kemppainen
0295 162 456)
Hallituksen esitys (HE 136/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa johtaa ylijohtaja. Esityksessä ehdotetaan, että ylijohtajan
viran nimi muutetaan pääjohtajaksi.
(TEM hallitusneuvos Johanna Lähde
0295 064 694)
Hallituksen esitys (HE 137/2013 vp)
eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta. Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi laki säätiön valvontamaksusta. Valtiosääntöoikeudellisesti katsoen uutta maksua olisi pidettävä
verona, joten siitä olisi säädettävä
lailla joka sisältää säännökset vero-
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velvollisuuden ja veron suuruuden
perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Valvontamaksua perittäisiin
vuosittain ja se olisi säätiön taseen
perusteella porrastettu siten, että suurin osa säätiöistä maksaisi kustannusvastaavaa valvontamaksua. Tästä poikettaisiin pienimpien ja suurimpien
säätiöiden osalta. Valvontamaksu
määräytyisi maksutaulukon mukaisesti joko 120 euroksi, 250 euroksi
tai 500 euroksi. Voimaan tullessaan
valvontamaksu korvaisi nykyisen
100 euron suuruisen vuosiselvitysilmoituksen käsittelymaksun. Koska
verot on tuloutettava valtion talousarvioon, säädettävä maksu tuloutetaan valtion talousarvioon ja tarkoitus on, että vastaava määräraha osoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala
0295 047 033)
Hallituksen esitys (HE 138/2013 vp)
eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan parlamentin ja
neuvoston vakuutusedustusta koskevan direktiivin mukaan vakuutusmeklarilta edellytettävän vastuuvakuutuksen euromääriä tulee tarkistaa
Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston
Eurostatin julkaisemassa Euroopan
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden muutosten johdosta viiden vuoden välein. (STM ylitarkastaja Terhi
Valtonen 0295 163 431)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 19.9.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen
kieltämisestä. Euroopan komissio on
koneista ja direktiivin 95/16/EY
muuttamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/42/EY nojalla antanut päätöksen 2012/32/EU jäsenvaltioiden velvoittamiseksi kieltämään kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten
leikkuulaitteiden markkinoille saattaminen. Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan komission
päätös. Asetus tulee voimaan
1.10.2013. (STM hallitussihteeri Anne
Vänskä 0295 163 507)
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta
koskevaan sopimukseen liittyvän
ympäristönsuojelupöytäkirjan liit-

teen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta.
Toimenpiteet
1(2013)-21(2013) ovat voimassa
27.8.2013 lukien, niin kuin siitä on
sovittu. Asetus tulee voimaan
25.9.2013. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 040 039 9089)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 19.9.2013 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä
perustuslain 115 §:n mukaisesta muistutuksesta pääministeri Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi merkittäväksi pöytäkirjaan.
(VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)
Päätös vapauttaa osastopäällikkö
Jorma Julin Suomen varaedustajan
tehtävistä Afrikan kehityspankin ja
Latinalaisen Amerikan kehityspankin
hallintoneuvostossa ja nimittää hänen
tilalleen Afrikan kehityspankkiin
osastopäällikkö Pekka Puustinen ja
Latinalaisen Amerikan kehityspankkiin apulaisosastopäällikkö Riikka
Laatu, sekä vapauttaa apulaisosastopäällikkö Pasi Hellman varaedustajan
tehtävistä Aasian kehityspankin ja
Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston hallintoneuvostossa ja
nimittää hänen tilalleen apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu 19.9.2013
lukien. Lisäksi valtioneuvosto vapauttaa apulaisosastopäällikkö Satu Santalan varsinaisen edustajan tehtävistä
Pohjoismaisen kehitysrahaston johtokunnassa ja nimittää hänen tilalleen
apulaisosastopäällikkö Riikka Laadun, sekä vapauttaa yksikönpäällikkö
Jukka Pesolan varaedustajan tehtävistä Pohjoismaisen kehitysrahaston
johtokunnassa ja nimittää hänen tilalleen yksikön päällikkö Laura Torvisen 19.9.2013 lukien. (UM lähetystöneuvos Johanna Karanko 0295
350 712)
Päätös asettaa parlamentaarinen komitea valmistelemaan Ahvenanmaan
itsehallintolain uudistamista. Kokoonpano: puheenjohtaja: presidentti Tarja
Halonen; varapuheenjohtajat: maakuntapäivien edustaja, eduskuntaneuvos Gunnar Jansson ja johtaja
Teija Tiilikainen Ulkopoliittinen instituutti; jäsenet: kansanedustaja Kimmo
Sasi Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Maria
Tolppanen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Johannes Koskinen Sosialidemokraattinen
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eduskuntaryhmä, kansanedustaja Markus Lohi Keskustan eduskuntaryhmä,
kansanedustajan avustaja Mia Haglund
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Pekka Haavisto Vihreä
eduskuntaryhmä, kansanedustaja UllaMaj Wideroos Ruotsalainen eduskuntaryhmä, valtiosihteeri Marjo Anttoora Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, maakuntapäivien edustaja Viveka Eriksson Liberalernas
lagtingsgrupp, maakuntapäivien edustaja Harry Jansson Centerns lagtingsgrupp, maakuntapäivien edustaja
Danne Sundman Obunden Samlings
lagtingsgrupp, maakuntapäivien edustaja Barbro Sundback Socialdemokraternas lagtingsgrupp, maakuntapäivien edustaja Roger Jansson Moderaternas på Åland lagtingsgrupp ja
maakuntapäivien edustaja Axel Jonsson Ålands framtids lagtingsgrupp;
pääsihteeri: neuvotteleva virkamies
Janina Groop-Bondestam oikeusministeriö; muut sihteerit: lainvalmistelija
Marine Holm-Johansson Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren oikeusministeriö. Komitea valmistelee vuoden 2014 loppuun mennessä osamietinnön sisältäen jatkovalmistelun linjaukset sekä hallituksen esityksen
muotoon laaditun loppumietinnön
30.4.2017 mennessä. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen
0295 150 318)
Päätös määrätä neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam sekä
hänen estyneenä ollessaan lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa
koskevien asioiden esittelijöiksi valtioneuvostossa. (OM hallitussihteeri
Ulla Westermarck 0295 150 460)
Päätös myöntää Raine Jussilalle ero
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä ja
nimittää hänen tilalleen lääketieteen
tohtori Jukka Kärkkäinen 1.10.2013
lukien lautakunnan 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
19.9.2013 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2013
vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaiseen biopankkeja ja biologisia aineistoja koskevaan tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (BBMRI-ERIC -konsortioon
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liittyminen). Suomen on tarkoitus
liittyä perustajajäsenenä tutkimusinfrastruktuurikonsortioon. Suomi sitoutuisi alkuvaiheessa jäseneksi viideksi vuodeksi. Isäntämaa on Itävalta,
jossa myös sijaitsee tutkimusinfrastruktuurin
koordinointiyksikkö.
Suomen BBMRI-ERIC:in kansallisessa konsortiossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL,
joka toimii kansallisena koordinaattorina, Helsingin yliopiston Suomen
Molekyylilääketieteen
Instituutti
FIMM ja Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri,
Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Suomi nimeäisi enintään kaksi edustajaa jäsenten kokoukseen, joka on tutkimusinfrastruktuurikonsortion
ylin
päättävä elin. BBMRI-ERIC:in tavoitteena on rakentaa, ylläpitää ja kehittää
eurooppalaista biopankkien ja biologisten aineistojen tutkimusinfrastruktuuriverkostoa sekä edistää näyte- ja tietoaineistojen saatavuutta eurooppalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoiden käyttöön. Lisäksi BBMRI-ERIC tarjoaa
yhteisten toimintaprosessien koordinointia, laadunhallintaa sekä tukea
kansallisten lainsäädäntöjen eroista
johtuvien kysymysten ratkaisemiseen muun muassa lupamenettelyissä ja aineistojen käytössä. Näytteiden tutkimuskäytön tehostaminen
vahvistaa sairauksien diagnostiikan
ja hoidon kehittämistä sekä terveyden edistämistä ja saattaa perustutkimuksen tulokset palvelemaan paremmin terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa. (OKM opetusneuvos MarjaLiisa Niemi 0295 330 228)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamiseksi (Euroopan sosiaalirahasto). Komissio esitys
ohjelmakaudelle 2007–2013 vahvistettujen jäsenmaakohtaisten allokaatioiden muuttamista Ranskan, Italian
ja Espanjan osalta siten, että kyseisten maiden vuoden 2013 ESR-sitoumusmäärärahoja korotetaan nykyrahassa yhteensä 150 miljoonalla eurolla.
(TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena
Lintilä 0295 064 935)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 19.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Robin Lardot keskusrikospoliisin päällikön virkaan 1.10.2013–30.9.2020. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 071 878 0171)
Johtaja, kasvatustieteiden tohtori, filosofian maisteri Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 18.10.2013–30.4.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran
vakituinen haltija Anita Lehikoinen
on virkavapaana. (OKM ylijohtaja
Riitta Kaivosoja 0295 330 129)
Filosofian maisteri Taina Pieski liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajan virkaan 15.10.2013–
14.10.2018. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 0295 342 389)
Oikeustieteen kandidaatti Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriön
johtajan virkaan 1.10.2013 lukien.
(STM hallitusneuvos Liisa Perttula
0295 163 521)
Lääketieteen tohtori Eeva Ollila
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2013–
30.4.2014, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 0295 163 524)
Tekniikan tohtori Harri Laurikka
ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virkaan 1.10.2013 lukien.
(YM hallintojohtaja Aino Jalonen
040 078 9203)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 19.9.2013 seuraavia asioita:
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden,
Turun hallinto-oikeuden, Länsi-Suomen syyttäjänviraston ja VarsinaisSuomen ulosottoviraston vuokrasopimukset. Oikeusministeriö ja Senaattikiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia Varsinais-Suomen käräjäoikeuden, Turun hallinto-oikeuden,
Länsi-Suomen syyttäjänviraston ja
Varsinais-Suomen ulosottoviraston
toimitiloista. Sopimusten on määrä
tulla voimaan 1.1.2016. Sopimusten
pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimusten
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solmiminen johtuu siitä, että Turun
oikeustaloon on sijoittunut tai sijoittumassa rakennemuutosten johdosta
lisää henkilökuntaa, mikä aiheuttaa
tarpeen järjestellä käyttäjien tilat tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Toimipaikkojen vuokrasopimukset ovat määrältään 2 620 408 euroa/
vuosi. Virastojen kaikkien toimipaikkojen nykyiset vuokrat ovat yhteensä
2 677 142 euroa/vuosi. Hanke mahdollistaa tuomioistuimille sekä syyttäjälaitokselle ja ulosottolaitokselle
vuositasolla yhteensä 56 734 euron
säästöt vuodesta 2016 lukien. (OM
osastopäällikkö Kari Kiesiläinen
0295 150 138)
Vuoden 2013 talousarvion momentilla 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset)
olevan 44 800 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 15 600 000 eurolla.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavien korvausten kasvu edellisestä
vuodesta johtuu käsiteltyjen asioiden

määrän lisääntymisestä sekä eräistä
poikkeuksellisen suurista oikeudenkäyntikulukorvauksista. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 0295
150 156)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ympäristöministeriö julkisti 16.9.2013
tutkimuksen Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. Tutkimuksessa selvitettiin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman
(PAAVO) myötä Suomeen perustettujen asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikutuksia: asumiskustannuksia,
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä
poliisin palveluiden käyttöä ennen
yksikköön muuttoa ja siellä asumisen
aikana. Asunto ensin -ajatuksessa
asunto nähdään lähtökohtana ja perusedellytyksenä sosiaalisen kuntoutu-

misen käynnistymiselle. Tutkimuksen
mukaan asunnottomuuden ratkaiseminen tarjoamalla asunnottomalle
ensin asunto ja sitten tukea säästää
palveluiden kustannuksissa ja parantaa merkittävästi asunnottoman elämäntilannetta. Tutkimus tehtiin päihdekuntoutujille tarkoitetussa Pelastusarmeijan Pitäjänmäen asumisyksikössä sekä mielenterveyskuntoutujien Auroranportin palvelutalossa
Espoossa. Ympäristöministeriö teetti
tutkimuksen Tampereen teknillisellä
yliopistolla. Tutkimus on osoitteessa
http://www.ym.fi/download/noname/
%7B13F1333B-9C45-438D-B9BD59D0BEE62339%7D/77950. Lisätietoja antavat Tutkija Virpi Sillanpää, p. 040 746 9330, Tampereen
teknillinen yliopisto, ohjelmajohtaja
Jari Karppinen, p. 040 778 929, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja erityisasiantuntija Peter
Fredriksson, p. 050 369 8437, ympäristöministeriö.

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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