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

Valtioneuvosto antoi 5.12.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 203/2013 vp)
eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden
lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
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räysten voimaansaattamisesta sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön
kanssa lokakuussa 2013 tehdyillä
isäntämaasopimuksilla uudistetaan
kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön vuonna 1999 tehtyjä isäntämaasopimuksia. Uudistuksen taustalla on Pohjoismaiden Investointipankin kanssa lokakuussa 2010 tehty
uusi isäntämaasopimus. Kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön
aseman ja oikeudellisen kehyksen
ollessa samankaltaiset kuin Pohjoismaiden Investointipankilla on katsottu tarpeelliseksi uudistaa kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön
isäntämaasopimuksia vastaamaan Pohjoismaiden Investointipankin kanssa
tehtyä isäntämaasopimusta. Lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan, kun
uudet isäntämaasopimukset tulevat
voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)
Hallituksen esitys (HE 204/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta sekä tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetun lain 5 §:n muuttamisesta.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin
siten, että jokaisella olisi oikeus saada
Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä siihen talletettu tieto
yritys- ja yhteisötietojärjestelmään
rekisteröidyn muun yrityksen kuin
luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verovelasta. Rekisteristä ilmenisi tieto siitä, onko yrityksellä vähintään 5 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia Verohallinnon kantamia veroja, joista ei ole
Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä. Verovelkarekisteriin merkittäisiin lisäksi tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. Tieto verovelasta
olisi poistettava rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun tieto verovelan
suorittamisesta on kirjautunut Verohallinnon tilille tai maksujärjestely
on tehty. Verovelkarekisterin julkiset
tiedot luovutettaisiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen verkkopalvelun välityksellä tiedon hakijan
yksilöimästä yrityksestä. Verohallinto
voisi lisäksi antaa tilaajalle tilaajavastuulaissa tarkoitetun selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi verovelkarekisterissä olevat tiedot sellaisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidystä luonnollisesta
henkilöstä ja kuolinpesästä, joka on
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merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tiedonhaku edellyttäisi tietoa hakevan luotettavaa tunnistautumista. Vastaavat
tiedot voitaisiin antaa hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetusta tarjoajasta tarjouskilpailusta poissulkemisperusteen selvittämiseksi. Tietoja
voitaisiin antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Tilavastuulakia
muutettaisiin siten, että tilaaja voisi
pääosin täyttää lain edellyttämän
sopimuspuolen verovelkatilannetta
koskevan selvitysvelvoitteen selvittämällä tämän verovelkaa koskevat
tiedot verovelkarekisteristä. (VM
lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
0295 530 239)
Hallituksen esitys (HE 205/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja
tieliikennelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia ja tieliikennelakia. Lainmuutoksilla pantaisiin osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan
rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista koskevan direktiivin (CBEdirektiivin) velvoitteet. Direktiivin
tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan ja täytäntöönpanon tehokkuus myös silloin, kun
rikkomukseen käytetty ajoneuvo on
rekisteröity toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa
liikennerikkomus on tehty. Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain
15 §:ään esitetään lisättäväksi henkilötietojen käsittelyä tehostava maininta siitä, että myös CBE-direktiivin mukaisessa tietojenkäsittelyssä
syntyvät lokitiedot ja valvontatiedot
säilytettäisiin ja poistettaisiin ajoneuvoliikennerekisteristä noudattaen
rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat
ylittävän rikollisuuden torjumiseksi
tehtyä Euroopan unionin neuvoston
päätöstä (Prümin päätöstä). Tieliikennelakiin esitetään lisättäväksi CBEdirektiivin mukainen säännös ilmoituksesta, jonka poliisi voisi tehdä liikennerikoksesta epäillyn, ulkomailla
rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle
haltijalle tai muuten tunnistetulle
henkilölle. Ilmoituksen lähettämisen
edellytyksenä olisi se, että valvontaviranomainen päättäisi ryhtymisestä
jatkomenettelyyn epäillyn liikennerikoksen johdosta. Tieliikennelaissa
säädettäisiin myös CBE-direktiivin
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edellyttämistä ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista: rikoksen tai rikkomuksen oikeudellisista seuraamuksista Suomessa, liikennerikkomuksen luonteesta, rikkomuksen tai rikoksen paikasta, päivämäärästä ja ajasta
sekä niistä rikos tai rikkomus nimikkeistä, joita on rikottu. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Hallituksen esitys (HE 206/2013 vp)
eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavoitteena
on siirtää kaavoitusmittausten valvonta Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille. Nykyisin noin kaksi
kolmasosaa kunnista vastaa itse kaavan pohjakarttojen valvonnasta ja
noin kolmasosassa kunnista Maanmittauslaitos valvoo kaavoitusmittauksia. Lakiin myös lisättäisiin voimassa olevaa sääntelyä vastaavat
säännökset asemakaavan ja tonttijaon
pohjakartasta sekä näiden pohjakarttojen ajantasaisuudesta. Esityksen
tarkoituksena on saattaa tämä sääntely
vastaamaan perustuslain säädöstasoa
koskevia vaatimuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(YM hallitussihteeri Maija Neva
0400 143 955)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 5.12.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintä asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Ennakkoperintäasetusta muutetaan
siten, että palkansaajalla ei ole velvollisuutta toimittaa verokorttia työnantajalle silloin, kun työnantaja on
saanut ennakonpidätystä koskevat
tiedot sähköisesti suorasiirtona. Asetuksessa säädetään näissä tilanteissa
työnantajan velvollisuudesta antaa
verokorttiin merkittävät palkkaa ja
ennakonpidätystä koskevat tiedot
työntekijälle erillisellä todistuksella,
kun työntekijä vaihtaa työnantajaa
kesken vuoden. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. Asetusta sovelletaan
ensimmäisen kerran vuodelta 2014
maksettaviin suorituksiin. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 0295
530 225)
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013
verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko
poronhoitoalueella saadaan noin

4,47 miljoonaa euroa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2014. (VM ylitarkastaja
Timo Annala 0295 530 318)
Valtioneuvoston asetus interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden
kustannuksista ja valmistajien tarkastuksesta. Asetuksessa säädetään
markkinajärjestelylain 8 §:n 1 momentin nojalla interventiovarastointiin
liittyvien tuotteiden hinnasta tehtävistä vähennyksistä sekä 52 §:n
2 momentin nojalla varastoitavien
tuotteiden valmistajien tarkastuksesta.
Asetus tulee voimaan 11.12.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies 0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien
täydentävien ehtojen valvonnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
16 §:n muuttamisesta. Asetuksen
16 §:ää täsmennetään siten, että rehuturvallisuutta koskevassa maataloustukien täydentävien ehtojen valvonnassa on valvottava myös rehuturvallisuuteen vaikuttavaa biosidien käyttöä sekä tilalle hankittua rehua koskevan kirjanpitovelvollisuuden noudattamista. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius 0295
162 244)
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014
myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Vuonna 2013
rahoitettavina olleet tukikohteet ja
niiden tukitasot säilyvät pääosin
ennallaan. Muutokset aiheutuvat
pääasiassa kuluvan ohjelmakauden
ja liittymissopimuksen artiklan 141
mukaisen komission päätöksen voimassaolon päättymisestä vuoden
2013 loppuun. Investointituki myönnetään vuonna 2014 maatalouden
ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o
1857/2006 mukaisena kansallisena
tukena. Tämän vuoksi esimerkiksi
141 -päätökseen perustuneet korkeammat tuen enimmäismäärät yhteisinvestoinneissa ja tuki-intensiteetit
muutetaan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisiksi. Muutoksia tehdään myös eräiden tukikohteiden avustuksen enimmäismäärään tai
tuen avustusosuuden ja korkotukiosuuden jakautumiseen. Maatilan
lämpökeskusten tukemisen edellytykset kootaan yhteen pykälään, joka
jatkossa koskee myös maatilan biokaasulaitoksia. Hallitusohjelman tavoit-
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teen mukaisesti kaikissa maatilan energiainvestoinneissa edellytetään uusiutuvan energian hyödyntämistä. Asetuksella avataan vuonna 2014 myönnettävän investointituen haku siten,
että tukea voi hakea 16.12.2013 alkaen.
Asetus tulee voimaan 10.12.2013.
(MMM hallitussihteeri Mika Saari
0295 162 134)
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
annetun valtioneuvoston asetuksen
liitteen muuttamisesta. Ajokortin ehtojen ja rajoitusten merkitsemiseen
käytetyt liitteen koodit 72 ja 74–77
kumotaan ja koodi 73 muutetaan
komission direktiivin 2012/36/EU
mukaiseksi. Asetus tulee voimaan
31.12.2013. (LVM hallitusneuvos
Eija Maunu 0295 342 571)
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 3 momentin kumoamisesta.
Asetuksella kumotaan alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen säännös alkoholin anniskelua koskevasta erityisestä kuitinantovelvollisuudesta. Käteiskauppaa yleisesti koskevasta kuitinantovelvollisuudesta on säädetty kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa
annetussa laissa 658/2013, joka tulee
voimaan 1.1.2014. Kyseisen lain
perustelujen mukaan (HE 23/2013)
alkoholin anniskelua koskevan erityisen kuitinantovelvollisuuden poistamiseksi alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 25 §:n 3 momentti kumotaan sen jälkeen, kun eduskunta on
hyväksynyt lain. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (STM hallitusneuvos
Ismo Tuominen 0295 163 341)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 5.12.2013 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2014–31.12.2015.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: agronomi Juha Korkeaoja; jäsenet: vt. pääsihteeri Heli
Eräkorpi Naisten Valmiusliitto ry
(puheenjohtaja Satu Rajala Maanpuolustusnaisten Liitto ry), vanhempi
osastoesiupseeri Hannu Ojala (vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi) puolustusministeriö, kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi
(finanssisihteeri Timo Ertola) ope-
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tus- ja kulttuuriministeriö ja valmiusjohtaja Janne Koivukoski (pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa) sisäasiainministeriö. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Niclas von Bonsdorff
0295 140 338)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2013
neljänneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 165/2013 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2013
neljättä lisätalousarviota sovelletaan
1.12.2013 alkaen. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Päätös määrätä ylitarkastaja Henna
Ritari valtioneuvoston esittelijäksi.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
Päätös kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksesta. Päätöksellä jaetaan 29 kunnalle yhteensä
20 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. (VM neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen 0295 530 389)
Päätös hyväksyä Suomen Kirkon
Seurakuntaopiston Säätiön hakemus
perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettujen
opetuslupien peruuttamisesta 1.1.2014
lukien. Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön ja Kirkkopalvelut ry:n
hallitukset ovat tehneet joulukuussa
2012 päätökset Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön ja Kirkkopalvelut ry:n yhdistymisestä yhdeksi toiminnalliseksi ja taloudelliseksi kokonaisuudeksi, jolloin kyseisten organisaatioiden kaikki koulutustehtävät
koottaisiin yhden ylläpitäjän ja koulutuksen järjestäjän eli Kirkkopalvelut ry:n hoidettavaksi. Luvan peruuttamista on haettu ehdolla, että Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiölle myönnetyt luvat järjestää perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta siirtyvät Kirkkopalvelut ry:lle.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on
25.10.2013 muuttanut Kirkkopalvelut ry:n perusopetuksen järjestämistä
koskevaa lupaa 1.1.2014 lukien siten,
että sille on siirretty Suomen Kirkon
Seurakuntaopiston Säätiölle myönnettyjen lupien mukainen oikeus järjestää perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295
330 079)
Päätös vuoden 2013 talousarvion
yhteydessä eduskunnan antaman valtuutuksen nojalla alentaa Metsähalli-

tuksen peruspääomaa 1589 380,86
eurolla. Metsähallituksen sisäisten
maankäytön muutosten johdosta tehtävien tasemuutosten ja muiden
muutosten nettovaikutuksena kiinteistövarallisuutta siirretään julkisten
hallintotehtävien taseeseen muuksi
omaksi pääomaksi kirjanpitoarvoltaan yhteensä 878 053,36 euron
arvosta. Metsähallituksen peruspääoma alenee muutoksen jälkeen
2 536 538 416,29 euroon. Tasesiirrolla ei ole vaikutusta Metsähallituksen euromääräisiin tuloutustavoitteisiin kehyskaudella 2014–2017.
(MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)
Päätös huoltovarmuuden tavoitteista.
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaan valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle
yleiset tavoitteet, joissa määritellään
valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän
sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Nykyisin voimassa olevat
tavoitteet on vahvistettu 21.8.2008
(539/2008). Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin
ja teknisiin yhteyksiin. Huoltovarmuustyön tavoitteena on, että vakavimmat poikkeusolot voidaan hoitaa
kansallisin toimenpitein. Päätöksen
mukaan kansallisen huoltovarmuuden turvaamisessa yhä suurempi
merkitys on eri toimintojen välisillä
riippuvuuksilla, kansainvälisillä markkinoilla ja verkottumisella. Havaitun
kehityksen pohjalta keskeisinä tavoitteina pidetään tarvetta panostaa kansallisesti verkottuneeseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen verkottuneeseen yhteistyöhön. Päätös edellyttää myös, että huoltovarmuudesta
vastaavat viranomaiset ylläpitävät ja
kehittävät alueellista ja paikallista
yhteistyötä ja tilannetietoisuutta huoltovarmuuden turvaamiseksi viranomaisten, yritysten, kuntien ja järjestöjen välillä. Huoltovarmuuden kannalta elintärkeiksi infrastruktuureiksi
määritellään energian tuotanto-, siirtoja jakelujärjestelmät, tieto- ja viestintäjärjestelmät, viestintäverkot ja -palvelut, finanssialan palvelut, vesihuolto,
infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito sekä jätehuolto erityistilanteissa. Kriittiseksi tuotannoksi määritellään elintarvikehuolto, terveydenhuolto ja peruspalvelut, Suomessa
toimivan huoltovarmuudelle kriittisiä tuotteita, tuotantopanoksia ja palveluita toimittava teollisuus sekä soti-
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laallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelut. Öljyn varmuusvarastojen laskentatapaa muutetaan
siten, että viiden kuukauden käyttöä
vastaavan kokonaistavoitteen laskemisessa ei enää oteta huomioon teollisuuden osuutta maakaasun varapolttoaineeksi varastoitavien keskitisleiden määrässä. Valtion varmuusvarastoille määritetyt tasot voidaan
laatu- ja tuotevaihtojen niin vaatiessa
alittaa enintään kahden viikon keskimääräistä kulutusta vastaavalla määrällä. Elintarvikehuollon alalla erityisiä huoltovarmuustoimia alkutuotannon riskien hallitsemiseen on toteutettu siemenviljan, kasvinvalkuaisen,
lannoiteraaka-aineiden sekä eräiden
muiden tuotantopanosten varmuusvarastoinnilla. Näitä toimia on määrä
jatkaa kuitenkin sopeuttaen niitä
arvioituihin uhkakuviin sekä markkinaolosuhteisiin. Leipäviljan varastointitasoa lasketaan aiemmasta
12 kuukauden kulutusta vastaavasta
tasosta kuuden kuukauden kulutusta
vastaavalle tasolle. Päätös tulee voimaan 5.12.2013. (TEM kaupallinen
neuvos Tomi Lounema 0295
062 697)
Päätös myöntää jatkoaika Salon seutukunnalle äkillisen rakennemuutoksen
alueena vuoden 2015 loppuun. Salon
seutukuntaan kuuluvat Salo ja Somero.
Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on yhteensä yhdeksän, joista kahden määräaika päättyy
vuoden 2013 lopussa, kahden vuoden
2014 lopussa, neljän vuoden 2015
lopussa ja yhden vuoden 2016 lopussa.
(TEM neuvotteleva virkamies Ilkka
Mella 0295 064 910)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.12.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 83/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vakioitu arvonlisäveroilmotus). Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden arvonlisäveroilmoituksessa annettavia tietoja sekä
ilmoittamis- ja maksamismenettelyjä
eräiltä muiltakin osin yhtenäistettäisiin. Veroilmoituksella annettavia
tietoja yhtenäistettäisiin siten, että
jäsenvaltiot voisivat vaatia ilmoitettavaksi vain direktiivissä luetellut
vakioidut tiedot. Jäsenvaltioiden olisi
annettava sellaiselle verovelvolliselle,
jonka vuosiliikevaihto on enintään
2 000 000 euroa, mahdollisuus
soveltaa kolmen kalenterikuukauden
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pituista verokautta. Lisäksi veron
ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä yhtenäistettäisiin
eräiltä muilta osin. (VM neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 0295
530 238)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 84/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (ydinturvallisuusdirektiivi). Euroopan komissio on
antanut 17.10.2013 ehdotuksen
Euroopan neuvoston direktiiviksi
ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/
EURATOM muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa
eurooppalaisten ydinlaitosten turvallisuutta. (TEM yli-insinööri Jorma
Yli-Aurela 0295 064 832)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.12.2013 seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari Matti Vartia oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston hallitussihteerin määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.1.–31.12.2014, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295
150 508)
Oikeustieteen maisteri Jaakko Weuro
valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2014
lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla
Kalsi 0295 530 422)
Ylijohtaja, lääketieteen ja kirurgian
tohtori Juhani Eskola Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan
virkaan 1.1.2014–31.12.2018. (STM
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
0295 163 356)
Varatuomari, kauppatieteen kandidaatti Juha Jokinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2014 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri
Arita Kaario 0295 163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.12.2013
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien hankinta, F/A-18
Hornet tuotetukisopimus. Ilmavoimien Materiaalilaitos saa tehdä
Foreign Military Sales (FMS) tuotetukisopimuksen Yhdysvaltain halli-

tuksen edustajana toimivan Yhdysvaltain Merivoimien kanssa kiinteään
hintaan 143 900 000,00 USD, kurssiin 1,3262 eli 108 505 504,00 euroa
sekä arvonlisävero 26 041 320,96
euroa (24 %). Sopimuksella jatketaan sitä Yhdysvaltain Merivoimien
palvelukokonaisuutta, jota Hornet
kaluston käyttöönotosta vuodesta
1995 alkaen on tarvittu käyttöä ja
ylläpitoa tukemaan. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 0295
140 411)
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista
suoritteista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksuperusteista,
julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.
Lisäksi asetuksella säädetään lentosäähavaintosuoritteiden siirtämisestä
maksuttomiin suoritteisiin. Asetus
tulee voimaan 1.1.2014 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (LVM
hallitusneuvos Rita Linna 0295
342 559)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU
29.11.2013

Hallitus päätti rakennepoliittisen
ohjelman toimeenpanosta
Hallitus on päättänyt 29. marraskuuta
Säätytalossa pidetyissä neuvottelussa
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Hallituksen päätöksen lisäksi
valtioneuvoston kanslia julkistaa
myös rakennepoliittisen ohjelman
valmistelutyötä koordinoineen johtoryhmän (Hetemäen ryhmä) esityksen
ohjelman toteuttamiseksi sekä valmistelutyön yhteydessä syntyneet
taustamateriaalit.
Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätös
http://valtioneuvosto.fi/etusivu/
rakenneuudistus395285/tiedostot/
paatos-29112013/fi.pdf
Valmistelutyötä koordinoineen johtoryhmän (Hetemäen ryhmä) esitys
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http://valtioneuvosto.fi/etusivu/
rakenneuudistus395285/tiedostot/
hetemaen-ryhman-esitys/fi.pdf
Hetemäen ryhmän esitys, liite 7
http://valtioneuvosto.fi/etusivu/
rakenneuudistus395285/tiedostot/
hetemaen-ryhman-esitys/liite-7.pdf
Tausta-aineistot
valtioneuvosto.fi/rakenneuudistus

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
3.12.2013 selvityksen Kiireen hallinta parantaa työturvallisuutta.
Selvityksen on tehnyt Työterveyslaitos. Selvityksen mukaan lähes puolet

työntekijöistä kokee joutuvansa kiirehtimään saadakseen työnsä tehtyä.
Kiireen kokeminen lisää tapaturmariskiä, sillä se nostaa stressiä. Kiire,
kireä työtahti ja suuri työmäärä ovat
yleisiä stressiä lisääviä tekijöitä työssä.
Kiire voi johtua ulkoisista tekijöistä,
kuten esimerkiksi asiakkaiden asettamista tiukoista aikatauluista. Se voi
johtua myös työpaikan sisäisistä
tekijöistä, muun muassa sairaaloissa
alhaisesta henkilöstömäärästä suhteessa potilaiden määrään. Selvityksen mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin 130 000 työtapaturmaa.
Noin kuudesosa niistä sattuu työmatkalla. Puolet työtapaturmista aiheuttaa alle neljän päivän sairauspoissaolon, ja joka kymmenes yli kuukauden mittaisen työkyvyttömyyden.
Kiireen ja työtapaturmien välistä
yhteyttä on tutkittu aiemmin erittäin

vähän. Selvityksen mukaan kiireen
tunnetta lisäävät erityisesti tiheät
keskeytykset työssä. Myös jatkuvat
muutokset lisäävät työntekijän kokemaa kiirettä ja sitä kautta työtapaturmariskiä. Selvityksen perusteella tuotettiin työpaikkojen käyttöön tietokortti kiireen hallinnasta. Selvitys on
osoitteessa http://www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/tietokortti%2025_
30082013.pdf. Lisätietoja antavat
neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, p. 0295 163 466, sosiaali- ja
terveysministeriö ja vanhempi tutkija Simo Salminen, p. 0400 700 352
ja johtava asiantuntija Maarit Vartia,
p. 040 533 9648, Työterveyslaitos.

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