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Tasavallan
presidentti
30.12.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki esitutkintalain muuttamisesta,
laki pakkokeinolain muuttamisesta,
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki ydinenergialain 68 §:n
muuttamisesta, laki puolustustilalain
9 §:n muuttamisesta, laki tullilain 23 a
ja 43 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain 47 a §:n muuttamisesta, laki
valmisteverotuslain 103 §:n muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n
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muuttamisesta, laki valvontarangaistuksesta annetun lain 6 ja 35 §:n
muuttamisesta, laki eräiden Suomeen
tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä annetun lain
3 §:n muuttamisesta, laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta, laki
yrityskiinnityslain 25 §:n muuttamisesta, laki alusrekisterilain 9 ja 10 §:n
muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin
julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta, laki kasvinsuojeluaineista
annetun lain 32 §:n muuttamisesta,
laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n
muuttamisesta, laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki
valvotusta koevapaudesta annetun
lain 7 §:n muuttamisesta (HE 14/
2013 vp). Esitutkintalain säännöksiä
oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennetään siten, että esitutkintaviranomaisen on otettava
huomioon myös oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan muutetaan niin, että se koskee poliisin lisäksi muitakin esitutkintaviranomaisia. Pakkokeinolaissa
olevia kotietsintää koskevia säännöksiä täydennetään niin, että etsinnän
kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettava oikeudesta saattaa kotietsintä
tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedel-

lytyksiä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Lisäksi tehdään esitutkintaja pakkokeinolakeihin liittyviin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia. Lait
tulevat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää,
että hallitus antaa selvityksen salaisten pakkokeinojen käytöstä ilmoittamista koskevan sääntelyn soveltamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä.
(OM lainsäädäntöneuvos Jukka
Lindstedt 0295 150 492)
Laki vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta (HE 192/2013 vp). Vaalilakia
muutetaan siten, että äänioikeutettuja
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ovat Suomessa asuvat Euroopan unionin tai muiden
kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat henkilöt. Samalla tarkennetaan äänioikeuden menettämistä
koskevaa sääntelyä vastaamaan
paremmin Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvien muiden maiden
kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevaa direktiiviä. Laki tulee
voimaan 1.1.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta ja sähkömarkkinalain 88 §:n
muuttamisesta (HE 157/2013 vp).
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Kuluttajansuojalakia muutetaan siten,
että peruuttamisoikeuttaan käyttävän
kuluttajan on yleensä vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista
välittömistä kuluista. Puhelinasioinnin osalta säädetään, että elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä
kulutushyödykesopimusta koskevassa
puhelinasioinnissa palvelua, jonka
käyttämisestä kuluttajalta peritään
hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan tai sitä vastaavan laskennallisen perushinnan ylittäviä kuluja.
Lait tulevat voimaan 13.6.2014.
(OM lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki 0295 150 554)
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
annetun lain muuttamisesta, laki
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta
annetun lain 20 §:n muuttamisesta ja
laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta (HE 92/2013 vp). Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia
muutetaan niin, että rajavartijan peruskurssin opiskelua ei enää suoriteta
virkatehtävänä. Peruskurssin opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet
muutetaan pääsääntöisesti vastaamaan Maanpuolustuskorkeakoulussa
opiskelevien kadettien etuuksia.
Lisäksi lakiin täsmennetään Raja- ja
merivartiokoulun opiskelijoiden opintojen aikaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Lain säännöstä rajavartiolaitoksen virkamiehen velvollisuudesta
siirtyä toiseen tehtävään silloin, kun
se on tarpeen avoimen tehtävän täyttämistä varten tai muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten, täsmennetään. Henkilötietojen
käsittelystä
rajavartiolaitoksessa
annettua lakia muutetaan niin, että
rajavartiolaitoksen lupa- ja valvontaasioiden rekisteri jaetaan käyttötarkoitussidonnaisuussyistä lupa-asioiden rekisteriksi ja valvonta-asioiden
rekisteriksi. Rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeutta hätäkeskustietojärjestelmästä laajennetaan niin, että
rajavartiolaitos voi saada teknisen
käyttöyhteyden avulla varotietoja
lakisääteisten tehtäviensä suorittamista varten. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. (SM lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen 071 872 1602)
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta,
laki poliisin hallinnosta annetun lain
eräiden säännösten kumoamisesta,
laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta ja laki opiskeluun liittyvissä
työhön rinnastettavissa olosuhteissa
syntyneen vamman tai sairauden kor-
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vaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 64/2013 vp). Poliisiammattikorkeakoulua ja siellä suoritettavia tutkintoja koskevia säännöksiä uudistetaan siten, että poliisialan
perustutkintona on ammattikorkeakoulututkinto ja jatkotutkintona
ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
Lisäksi poliisikoulutuksen opiskelijoiden opintojen aikaiset oikeudet ja
velvollisuudet sekä opintososiaaliset
edut yhdenmukaistettaisiin vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön
toimialan ammattikorkeakouluissa
opiskelevien tutkinto-opiskelijoiden
oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja.
Lisäksi kumotaan poliisin hallinnosta
annetun lain Poliisiammattikorkeakoulua ja sen opiskelijoita koskevat
säännökset sekä muutetaan muita
lakeja siltä osin kuin niissä säädetään
poliisin virkatutkinnoista. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (SM erityisasiantuntija Timo Kerttula 071 878
8589)
Laki poliisilain muuttamisesta, laki
kilpailulain 37 §:n muuttamisesta,
laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n
muuttamisesta, laki pelastuslain 41 §:n
muuttamisesta, laki rautatielain 78 §:n
muuttamisesta, laki uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta, laki rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain 18 §:n
muuttamisesta, laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n
muuttamisesta, laki ulkomaalaislain
muuttamisesta annetun lain 62 §:n
kumoamisesta, laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
annetun lain 48 §:n muuttamisesta,
laki jätelain 135 §:n muuttamisesta,
laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta ja laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta
tehdyn neuvoston puitepäätöksen
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(HE 16/2013 vp). Lakeihin tehdään
pääosin teknisluonteisia muutoksia,
mutta myös joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä. Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia
säännöksiä täydennetään siten, että
poliisille voidaan rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai
hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen. Telekuuntelulla, televal-

vonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa
saa käyttää myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään
kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan
olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä
päättää tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (SM erityisasiantuntija Timo Kerttula 071 878 8589)
Laki henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun
lain muuttamisesta, laki Euroopan
unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n
muuttamisesta, laki arpajaislain
muuttamisesta, laki rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämisestä
ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön ja
Venäjän federaation välillä tehdyn
takaisinottoa koskevan sopimuksen
toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n
kumoamisesta ja laki henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa annetun
lain muuttamisesta annetun lain
kumoamisesta (HE 66/2012 vp).
Viranomaisten välistä yhteistyötä
parannetaan täsmentämällä tietojenvaihtosäännöksiä. Säännöksiä poliisin tietojärjestelmiin talletettavista
tiedoista, tietojen käsittelystä, käyttötarkoituksesta, poliisin oikeudesta
luovuttaa ja saada tietoja täsmennetään. Tietojen poistamista poliisin
tietojärjestelmistä koskevat säännökset tarkistetaan. Poliisin oikeutta saada
teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja eräistä rekistereistä laajennetaan.
Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien säännösten rakenne muutetaan
kokonaisuudessaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää mahdollisimman pian
poliisin henkilötietolain kokonaisuudistuksen ja että sen yhteydessä huomioidaan muiden seikkojen ohella
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EU:ssa valmisteilla olevan uuden
tietosuojalainsäädännön lopullinen
sisältö ja vaatimukset kansalliselle
lainsäädännölle sekä hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 26/2013
vp ilmenevät lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset, mukaan
lukien poliisin henkilötietolaissa tarkoitettujen rekisterien valvonnan
kehittäminen. Samassa yhteydessä
tulee tarkistaa myös rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännökset. (SM
erityisasiantuntija Timo Kerttula 071
878 8589)
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta,
laki ulkomaalaisrekisteristä annetun
lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta, laki
säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
annetun lain muuttamisesta ja laki
vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta (HE 134/2013 vp).
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 palautusten täytäntöönpanoa. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. Matkustusasiakirjoja koskevat ulkomaalaislain muutokset tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella. (SM ylitarkastaja
Mirkka Mykkänen 071 878 8618)
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta,
laki ulkomaalaisrekisteristä annetun
lain 7 §:n muuttamisesta, laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta, laki
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki
kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n

8.1.2014/2

muuttamisesta, laki lapsilisälain
muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 139/
2013 vp). Ulkomaalaislakia yksinkertaistetaan ja selvennetään. Lakiin
lisätään säännös neljän kuukauden
enimmäiskäsittelyajasta työntekoperusteista oleskelulupaa koskeville
hakemuksille. Yhdistelmäluvan haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti
jäsenvaltion omien kansalaisten
kanssa muun muassa tietyillä sosiaaliturvan aloilla. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. (SM ylitarkastaja Mirkka
Mykkänen 071 878 8618)
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
(HE 113/2013 vp). Vuoden 2014 verotuksessa toteutettavista veroperustemuutoksista johtuvia verotulovähennyksiä vastaavasti lisätään kuntien
valtionosuutta 1,85 euroa asukasta
kohden. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuuteen lisätään jäteveron
tuottoa vastaava 12,97 euroa asukasta
kohden. Kuntien valtionosuusprosentti vuonna 2014 on 29,57 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus on
70,43 prosenttia. Laki tulee voimaan
1.1.2014. (VM hallitusneuvos Arto
Luhtala 0295 530 306)
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain
11 §:n ja 13 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 150/2013 vp). Lailla valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä selkiytetään valtion tieto- ja viestintätekniikan järjestämisen rakenteita
kokoamalla hallinnollisesti yhteen
valtion tieto- ja viestintäteknisiä toimintoja. Lailla luodaan puitteet järjestää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäinen
tuotanto ja käyttö. Julkisen hallinnon
tietohallinnon ohjauksesta annetun
lain 11 § ja 13 §:n 2 momentti kumotaan. Lisäksi kumotaan valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentti.
Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Laki
valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4
momentin kumoamisesta tulee voimaan kuitenkin 1.3.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara
0295 530 023)
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, laki rikoslain 47
luvun 4 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta ja laki

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n
muuttamisesta (HE 152/2013 vp).
Lailla yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa uudistetaan ja
selkeytetään yhteistoimintaa ohjaavien säännösten rakennetta sekä valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöä. Lailla vähennetään yhteistoimintaa koskevien eritasoisten sopimusten määrää sisällyttämällä lakiin
merkittävimmät keskustason sopimusmääräykset. Tärkeimmät niistä
koskevat koko valtionhallinnon tai
useamman kuin yhden ministeriön
hallinnonalan muutoshankkeita koskevaa yhteistoimintaa. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295
530 297)
Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki,
laki tuloverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, laki
Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta, laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin
kumoamisesta ja laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta (HE 105/2013 vp ja HE 181/
2013 vp). Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen
ansiotulon tuloveroasteikon. Tuloverolakia muutetaan muun muassa siten,
että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen
enimmäismäärää korotetaan. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää
korotetaan 2 400 euroon. Tuloverolaista kumotaan säännös, jonka
mukaan Verohallinto vahvistaa erikseen verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 ajokilometriä ylittävälle osalle. Vastaavat
muutokset tehdään elinkeinotulon
verottamisesta annettuun lakiin, maatilatalouden tuloverolakiin sekä
ennakkoperintälakiin. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (VM ylitarkastaja
Henna Ritari 0295 530 591)
Laki tuloverolain muuttamisesta, laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvol-
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lisen tulon verottamisesta annetun
lain muuttamisesta, laki tutkimus- ja
kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013–2015 annetun
lain muuttamisesta ja laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015 annetun lain muuttamisesta (HE 185/
2013 vp). Yhteisöverokantaan, pääomantuloveron progressioon sekä
elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja
vapaan oman pääoman rahastosta
tapahtuvan varojenjaon verotukseen
tehdään muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö valmistelee osuuskuntien verotusta koskevan sääntelykokonaisuuden niin, että sitä koskeva
esitys voidaan antaa eduskunnalle
kevään 2014 aikana ja lainmuutokset
saattaa voimaan vuoden 2015 alusta.
Valmistelussa tulee huolehtia siitä,
että alan toimijoita kuullaan avoimesti ja esitettyjen näkökohtien vaikutus veromalliin arvioidaan huolellisesti. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kansainväliseen veropakoon
liittyvien näkökohtien lisäksi myös
sääntelyn neutraalisuus eri toimijoiden kesken. (VM ylitarkastaja Henna
Ritari 0295 530 591)
Laki verontilityslain muuttamisesta
ja laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n
muuttamisesta (HE 194/2013 vp).
Verontilityslakiin ja tuloverolakiin
tehdään sekä pysyviä että väliaikaisia verovuosille 2014-2016 kohdistuvia muutoksia. Tuloverolaissa säädetään myös osittain verovapaan
yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä
saadun tulon tuloveroprosentista.
Verovuosille 2014–2015 on lisäksi
korotettu kuntien jako-osuutta 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4
prosenttiyksiköllä. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (VM ylitarkastaja
Henna Ritari 0295 530 591)
Voimalaitosverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
16 §:n muuttamisesta ja laki verotililain 1 §:n muuttamisesta (HE 140/
2013 vp). Voimalaitosverolaissa säädetään päästökauppajärjestelmästä
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
ansiottomasti hyötyviin voimalaitoksiin kohdistuva vero. Vero tuloutetaan valtiolle. Voimalaitosvero kohdistuu päästökaupan ulkopuolisiin
ydin-, vesi- ja tuulivoimalaitoksiin,
jotka on otettu käyttöön ennen vuotta
2004. Vero määräytyy kiinteistöverotuksessa käytettyjen voimalaitos-
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rakennusten ja -rakennelmien jälleenhankinta-arvojen perusteella. Veron
soveltamisalan ulkopuolelle jäävät
nimellisteholtaan alle yhden megavolttiampeerin tehoiset voimalaitokset. Lisäksi vero porrastetaan siten,
että täysimääräinen vero kannetaan
vasta yli 10 megavolttiampeerin tehoisista voimalaitoksista. Veroa on velvollinen suorittamaan voimalaitostoiminnan harjoittaja. Vero ilmoitetaan oma-aloitteisena verona kausiveroilmoituksella Verohallinnolle ja
maksetaan verotilille kerran vuodessa.
Lisäksi elinkeinotulon verottamisesta
annettuun lakiin ja verotilistä annettuun lakiin tehdään voimalaitosverosta aiheutuvia veronkantoteknisiä muutoksia. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Henna Ritari
0295 530 591)
Laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain muuttamisesta ja laki
maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta (HE 95/2013 vp). Elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa saa tehdä lisävähennyksen, joka
määräytyy koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja yrityksen
keskimääräisen päiväpalkan perusteella. Lait tulevat voimaan 1.1.2014.
(VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295
530 591)
Laki tullilain muuttamisesta ja laki
ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta (HE 180/2013 vp). Lakeihin
tehdään Tullin organisaatiouudistuksesta johtuvat tekniset muutokset.
Eräisiin tullilain ja ulkomaalaislain
säännöksiin tehdään Tullin hallinnosta annetun lain aiheuttamat tekniset tarkistukset, joihin sisältyvät
muun muassa toimivaltaisia tahoja
koskevat säännökset. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (VM ylitarkastaja
Henna Ritari 0295 530 591)
Laki
opiskelijavalintarekisteristä,
korkeakoulujen valtakunnallisesta
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki perusopetuslain muuttamisesta, laki lukiolain muuttamisesta,
laki ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain muuttamisesta ja laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 11 §:n muuttamisesta
(HE 166/2013 vp). Lakeihin tehdään
Oppijan verkkopalveluiden käyttöönoton ensivaiheen edellyttämiä
muutoksia. Opiskelijavalintarekisterilakiin lisätään säännökset henkilön
yksilöintiin tarkoitetusta oppijanumerosta. Lisäksi opiskelijavalinta-

rekisterilakiin ja perusopetuslakiin
tehdään muutoksia, jotka mahdollistavat perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisten hakumenettelyiden käyttöönoton. Koulutusta koskeviin lakeihin lisätään
myös säännökset oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamista koskevan päätöksen antamisessa noudatettavista
menettelyistä. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. (OKM hallitusneuvos
Piritta Väinölä 0295 330 336)
Laki perusopetuslain muuttamisesta,
laki lukiolain muuttamisesta, laki
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta ja laki kunnan
peruspalveluiden valtionosuudesta
annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta (HE 66/2013 vp). Perusopetuslakiin, lukiolakiin, ammatillisesta
koulutuksesta annettuun lakiin ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annettuun lakiin lisätään säännökset
opettajien ja rehtorin toimivaltuuksista ottaa haltuun vaarallisia esineitä
ja aineita sekä tarkastaa oppilaan tai
opiskelijan tavarat ja päällisin puolin
vaatetus tällaisten esineiden tai aineiden löytämiseksi. Lisäksi perusopetuslakiin lisätään säännökset myös
toimivaltuuksista häirintään käytettävien esineiden tai aineiden haltuun
ottamiseksi. Myös perusopetuslain
jälki-istuntoa koskevaa säännöstä
tarkennetaan. Lukiolakia muutetaan
vastaamaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia siten, että myös
lukio-opiskelijan
osallistuminen
opetukseen voidaan jatkossa evätä
jäljellä olevan työpäivän sijasta enintään kolmen työpäivän ajaksi. Lait
tulevat voimaan 1.1.2014. (OKM
hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, laki
perusopetuslain muuttamisesta, laki
lukiolain muuttamisesta, laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
muuttamisesta, laki ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain
muuttamisesta, laki lastensuojelulain
9 ja 12 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:n muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta (HE 67/2013 vp).
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki koskee esi- ja perusopetusta ja toisen
asteen lukiokoulutusta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa
laissa tarkoitettua koulutusta. Toisen
asteen opiskelijat saavat vastaavat
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opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kuin perusasteen oppilaat. Lastensuojelulain tarkoittamaan
lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan opiskeluhuoltoa
koskevia tietoja. Lisäksi opetuksen
ja koulutuksen järjestäjien on laadittava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Opiskeluhuollon
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta vastaa opiskeluhuollon kehittämisryhmä. Opiskeluhuollon valtakunnallisesta ohjauksesta vastaavat Opetushallitus ja
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslakiin lisätään säännös, joka
antaa oppilaitoksen sijaintikunnalle
mahdollisuuden laskuttaa opiskelijan
kotikuntaa käytettyjen psykologi- ja
kuraattoripalvelujen aiheuttamista
henkilöstökustannuksista. Lait tulevat voimaan 1.8.2014. Eduskunnan
lausuma; Eduskunta edellyttää, että
opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa
uudistuksen vaikutuksia oppilashuollon vaikuttavuuteen ja tehostumiseen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palvelujen saatavuuteen eri
puolilla maata ja antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvityksen kevätistuntokaudella 2018. (OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
Laki Kansallisesta koulutuksen
arviointikeskuksesta, laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta, laki
lukiolain 16 §:n muuttamisesta, laki
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 15 §:n muuttamisesta,
laki vapaasta sivistystyöstä annetun
lain 7 §:n muuttamisesta, laki taiteen
perusopetuksesta annetun lain 7 §:n
muuttamisesta, laki yliopistolain
87 §:n muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain 9 §:n muuttamisesta (HE 117/2013 vp). Kansallinen
koulutuksen arviointikeskus perustetaan. Siihen yhdistetään Opetushallituksen alainen oppimistulosten
arviointitoiminta sekä Koulutuksen
arviointineuvoston ja Korkeakoulujen
arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta. Arviointikeskus on opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
toimiva virasto, joka toimii koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumattomana
asiantuntijaorganisaationa ja tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Yhdistyvät
arviointitoiminnot siirtyvät keskuk-
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sen tehtäväksi 1.5.2014. Lait tulevat
voimaan 1.5.2014. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
tulee kuitenkin voimaan 1.1.2014.
(OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä
0295 330 336)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta (HE 196/2013 vp).
Lakia muutetaan väliaikaisesti siten,
että nuorten aikuisten osaamisohjelmaan osoitettuja määrärahoja voidaan myöntää valtionavustuksena
oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon
valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä
tutkintotilaisuuksiin. Valtionavustuksella voidaan rahoittaa niiden koulutuksen alkamisvuonna 20–29-vuotiaiden opiskelijoiden opintoja, joilla ei
ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa.
Laki tulee voimaan 1.1.2014 ja on
voimassa 31.12.2016 saakka. Valtionavustusta voidaan myöntää koulutukseen, joka alkaa 1.1.2014 tai sen
jälkeen. (OKM hallitusneuvos Virpi
Korhonen 0295 330 391)
Laki opintotukilain muuttamisesta ja
laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta (HE 116/2013 vp ja
HE 197/2013 vp). Opintotuki sidotaan
indeksiin ja järjestelmää uudistetaan
tukemaan päätoimista opiskelua ja
nopeampaa valmistumista. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasoa
nostetaan kustannusneutraalisti opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennettäessä. Opintorahan kuukausittaisia
määriä korkeakoulussa korotetaan
noin 11 prosentilla. Yhden korkeakoulututkinnon suorittamista varten
tukeen oikeuttavaa aikaa lyhennetään viidellä tukikuukaudella. Korkeakouluopiskelua varten opintotukea
voi saada enintään 64 tukikuukautta.
Lait tulevat voimaan 1.8.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin opintotukilainsäädännön
uudistamiseksi siten, ettei samassa
tilanteessa olevia täysi-ikäisiä opiskelijoita aseteta enää eri asemaan iän
perusteella. (OKM hallitussihteeri
Aino Still 0295 330 396)
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain
2 §:n muuttamisesta (HE 158/2013

vp). Maa- ja metsätalousministeriön
yhteydessä neuvoa-antavana elimenä
toimiva hevostalousneuvottelukunta
lakkautetaan nykyisen neuvottelukunnan toimikauden päätyttyä. Laki
tulee voimaan 15.2.2014. (MMM
hallitusneuvos Esko Laurila 0295
162 117)
Laki satovahinkojen korvaamisesta
annetun lain muuttamisesta, laki satovahinkojen korvaamisesta annetun
lain kumoamisesta ja laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista
(HE 143/2013 vp). Satovahinkojen
korvaamisesta annettua lakia muutetaan siten, että lain nojalla voidaan
maksaa korvauksia vuosilta 2014 ja
2015. Nykyisestä korvausjärjestelmästä luovutaan ja siirrytään vakuutuspohjaiseen korvausjärjestelmään,
minkä vuoksi laki kumotaan vuoden
2017 alusta lukien. Kumottavaan
lakiin tehdään lisäksi eräitä teknisluontoisia muutoksia. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain
1.1.2014 kumoutumisesta johtuen
säädetään laki, jolla mahdollistetaan
ennen kumoutumista sattuneiden
vahinkojen hallinnointiin liittyvä
asetuksenanto kumoutumisen jälkeisenä aikana. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta tulee voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että mahdollisuudet vakuutusveron välttämiseksi tai palauttamiseksi
uudessa korvausjärjestelmässä selvitetään mahdollisimman nopeasti
ottaen huomioon veron vaikutukset
maatalouden kannattavuuteen ja
tuottajien kiinnostukseen vakuutuksen ottamiseen. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 0295 162 117)
Laki vesilain muuttamisesta (HE 87/
2013 vp). Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus laatii tarvittaessa
selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia yleiseltä kannalta haitallisia vaikutuksia
voidaan vähentää. Selvitys tehdään
yhteistyössä lupien haltijoiden sekä
kuntien ja muiden viranomaisten
kanssa, ja se kattaa tarvittavassa laajuudessa koko vesistöalueen tai sen
osan. Selvitys koskee sellaisia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia
toimenpiteitä, jotka hankkeesta vastaava voi suorittaa vesitaloushanketta
toteuttaessaan. Selvityksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tehdä aluehallinto-
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virastolle hakemuksen yhden tai
useamman vesitaloushankkeen lupamääräysten tarkistamiseksi. Lupamääräyksiä voidaan tarkistaa tai
antaa uusia määräyksiä, jos tulvasta
tai kuivuudesta voi aiheutua yleistä
vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle taikka suurta
vahinkoa yleiselle tai yksityiselle
edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin voida riittävästi vähentää. Vahingot, joita määräysten täytäntöönpanosta tulva- tai kuivuustilanteissa
mahdollisesti aiheutuu luvan haltijalle tai muille tahoille, korvataan valtion varoista lukuun ottamatta vesivoiman menetystä. Vesilakiin tehdään lisäksi eräitä teknisiä tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Pekka Kemppainen 0295 162 456)
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja laki elintarvikelain 2 §:n
3 momentin kumoamisesta (HE 145/
2013 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin lisätään markkinajärjestelyä koskevan
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta välttämättömät tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä ja
maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksia koskevat säännökset.
Elintarvikelain 2 §:n 3 momentti
kumotaan. Lisäksi tehdään maataloustuotteiden
markkinajärjestelystä
annettuun lakiin vuoden 2014 alussa
alkavasta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudesta rahoituskaudesta
johtuvia muutoksia. Lakiin tehdään
myös Tullin uudesta nimestä johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. (MMM hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen 0295 162
325)
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy
-nimisestä valtionyhtiöstä annetun
lain muuttamisesta (HE 207/2013
vp). Lakia muutetaan siten, että yhtiön
tehtävänä on pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen lisäksi toteuttaa ja
hallinnoida teollisuuspoliittisin perustein tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja. Yhtiö voi pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen ohella hankkia kohdeyritysten osakkeita teollisuuspoliittisten perusteiden nojalla.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkemmat säännökset Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnasta sekä teollisuuspoliittisin
perustein tehtävistä sijoituksista tai
kohdeyritysten osakkeiden hankkimisesta. Lisäksi lakiin tehdään eräitä
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teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 15.1.2014. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295 060 100)
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja laki julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun
1 §:n muuttamisesta (HE 174/2013
vp). Yritystoiminnan kehittämiseksi
tarkoitettu avustusjärjestelmä muodostuu kahdesta avustusmuodosta eli
yrityksen kehittämisavustuksesta ja
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Avustuksilla edistetään taloudellista kasvua, työllisyyttä,
yritysten kilpailukykyä sekä muita
elinkeinopoliittisia tavoitteita. Edellä
mainittuihin tavoitteisiin pyrittäisiin
myöntämällä avustuksia erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten
käynnistämiseen, kasvuun ja kehittämiseen. Avustusten myöntämisessä
otetaan huomioon Euroopan unionin
ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Samassa yhteydessä muutetaan
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia siten, että sen nojalla ei voida enää myöntää työllisyysperusteista investointiavustusta
ja työllisyystyöohjelman mukaista
avustusta valtion rakennuttaville toimintayksiköille. Työllisyysperusteinen investointiavustus korvataan
osittain yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustuksella. Lait tulevat
voimaan 1.7.2014. (TEM vanhempi
hallitussihteeri Mikko Ojala 0295
063 506)
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
annetun lain muuttamisesta ja laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta
(HE 198/2013 vp). Laeissa säädetään
muun muassa siitä, minkälaisen
työskentelyn perusteella Suomeen
Euroopan unionin ulkopuolelta työhön tuleva työntekijä kuuluu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.
Lakeihin tehdään muutoksia, joilla
täsmennetään ja sopeutetaan lainsäädäntöä ottamaan huomioon henkilöiden ja työntekijöiden lisääntyvä rajat
ylittävä liikkuvuus. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (STM hallitusneuvos
Katriina Alaviuhkola 0295 163 167)
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta
ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 126/2013
vp). Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevien
säännösten voimassaoloa jatketaan
vuoden 2017 loppuun. Laki tulee
voimaan 1.1.2014 ja se on voimassa

31.12.2017 saakka. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163
329)
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 161/2013 vp). Kolmannen
maan kansalaisella, joka on ollut
työssä Suomessa yhdenjaksoisen
oleskelunsa aikana siten, että hän on
täyttänyt työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon, on oikeus työttömyyspäivärahaan Suomessa oleskelun jatkuessa, vaikka häntä ei pidetä Suomessa asuvana. Laki tulee voimaan
1.1.2014. (STM hallitusneuvos Esko
Salo 0295 163 422)
Laki lääkelain muuttamisesta (HE
183/2013 vp). Lääkkeiden toimitusketjun luotettavuuden varmistamiseksi lääkelaissa säädetään lääkkeiden välittämisestä. Laissa säädetään
lääketehtaiden velvollisuudesta varmistua siitä, että tahot, joilta lääketehtaat vastaanottavat lääkeaineita,
ovat rekisteröityneitä toimijoita ja
että ne huolehtivat osaltaan lääkkeiden hyvien tuotantotapojen toteutumisesta. Lisäksi laissa säädetään eri
toimijoiden velvollisuudesta ilmoittaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä lääkeväärennöksistä. Lisäksi säädetään sairaalaapteekkien mahdollisuudesta teettää
sopimusvalmistusta, täsmennyksiä
liittyen Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen tekemiin lääkealan toimijoiden tarkastuksiin, täsmennyksiä Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskuksen toimivaltuuksiin poistaa markkinoilta lääkkeitä sekä muutoksia koskien lääketehtaan ja lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana toimimista
samassa yhtiössä. Lisäksi täsmennetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tiedonsaantioikeuksia muilta valvontaviranomaisilta.
Laki tulee voimaan 1.1.2014. (STM
neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen 0295 163 358)
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain
muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan
Euroopan unionin lainsäädännön
soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n muuttamisesta (HE 103/2013 vp). Lailla rajat
ylittävästä terveydenhuollosta toi-
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meenpannaan pääosa potilaiden
oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa annetun
direktiivin säännöksistä. Lakiin myös
kootaan voimassa olevia säännöksiä
rajat ylittävään terveydenhuoltoon
liittyvistä menettelyistä ja hoitokustannusten korvaamisesta. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti ulkomaille hoitoon hakeutuvien kuntalaisten määrää ja muutoksia kunnan asukkaiden terveydenhuollon palvelujen käytössä samoin
kuin ulkomailta Suomeen hakeutuvien potilaiden määrää. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen
0295 163 358)
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki
merimieseläkelain 160 §:n muuttamisesta ja laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 ja 30 §:n
muuttamisesta (HE 162/2013 vp).
TEL-lisäeläkejärjestelmä lakkautetaan vuoden 2016 lopussa siten, että
vuoden 2016 viimeisenä päivänä
vielä voimassa olevien TEL-lisäeläkevakuutuksien voimassaolo päätetään
suoraan lain nojalla. Päättymisajankohtaan mennessä ansaitusta lisäeläketurvasta muodostetaan vapaakirja.
Lisäksi työntekijällä säilyy tietyin
edellytyksin oikeus saada vanhuuseläke lisäeläketurvan mukaisessa
eläkeiässä. Työnantajalla on edellä
tarkoitetun
lisäeläkevakuutuksen
päättämistilanteessa tietyin edellytyksin oikeus kertamaksulla ostaa lisävakuutuksen piirissä oleville työntekijöilleen lisäeläketurvaa. Työkyvyttömyyseläkkeenä
myönnetyn
TEL- ja YEL-lisäeläkkeen vanhuuseläkkeeksi muuttumisen ajankohta
muutetaan samaksi kuin se on peruseläketurvassa. Muutokseen liittyy
eräitä
osatyökyvyttömyyseläkettä
koskevia poikkeussäännöksiä. YELlisäeläketurva rahoitetaan vuoden
2014 alusta alkaen kokonaisuudessaan YEL-eläkelaitosten yhteisestä
tasausjärjestelmästä ja TEL-lisäeläketurva rahoitetaan vuoden 2017 alusta
alkaen kokonaisuudessaan TyEL- ja
MEL-eläkelaitosten yhteisestä tasausjärjestelmästä. Lait tulevat voimaan
1.1.2014. (STM hallitussihteeri Inka
Hassinen 0295 163 187)
Tasavallan
presidentti
poisti
13.12.2013 tehdyn päätöksen kirkkolain muuttamisesta annetun lain
vahvistamisesta sekä vahvisti lain
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kirkkolain muuttamisesta (HE 96/
2013 vp) eduskunnan vastauksen
mukaisena ja määräsi lain tulemaan
voimaan 1.1.2014. (OKM rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm 0295
330 218)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
30.12.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Pasi Patokallion tai
hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Juha Parikan valtuuttaminen
tekemään noottienvaihdolla sopimus
Uuden-Seelannin kanssa Suomen ja
Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelyn muuttamisesta. (SM ylitarkastaja
Mirkka
Mykkänen
071 878 8618)
Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella
perustetun kansainvälisen komission
XXXII istuntokaudella tehtyjen päätösten 1–5, 7–11, 13–18 ja 20–26
hyväksyminen sekä päätösten 6, 12
ja 19 vastustaminen. Päätökset 1–10
koskevat uusien kaliiperistandardien
hyväksymistä. Päätökset 11–26 koskevat hyväksyttyihin kaliiperistandardeihin tehtäviä muutoksia. Päätöksessä 6 ehdotetun kaliiperin nimi
.308 Win GAC voi sekaantua olemassa olevan kaliiperin .308 Win
nimen kanssa. Lisäksi näiden kaliiperien patruunoiden sopiminen ristiin
näiden kaliiperien ampuma-aseisiin
aiheuttaa käyttöturvallisuusongelman. Päätöksessä 12 ehdotettu piipun poikkipinta-alan pienentäminen
voi aiheuttaa paineen kohoamisen
tasolle, joka aiheuttaa riskin käyttöturvallisuudelle. Päätöksen 19 tarkastuspatruunoiden paineen korottaminen arvoon 1,3 kertaa korkein sallittu
kaupallisen patruunan paine on
perusteeton. (SM projektipäällikkö
Mika Lehtonen 071 878 8581)

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

Valtioneuvosto antoi 30.12.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 215/2013 vp)
eduskunnalle kumppanuudesta ja
yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen

jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan
välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Euroopan
unionin ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (Partnership and Cooperation Agreement,
PCA) allekirjoitettiin Brysselissä
11.5.2012. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat
osittain jäsenvaltion ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksella on tarkoitus kehittää maiden
välistä yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua sekä edistää kauppaa ja
sijoituksia. (UM ulkoasiainneuvos
Helena Tuuri 0295 351 581)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi
seuraavat asetukset:

30.12.2013

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy lakiin rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
(HE 92/2013 vp). Laki sisältää muutoksia Raja- ja merivartiokoulun
opetusta ja rajavartijan koulutusta
koskeviin säännöksiin. Asetuksesta
kumotaan sellaista Raja- ja merivartiokoulua ja sen opetusta sekä rajavartijan peruskurssia koskevaa sääntelyä, joka on siirretty lain tasolle.
Asetuksella säädettyjä virkojen kelpoisuusvaatimuksia täsmennetään.
Lisäksi asetukseen tehdään lakimuutoksesta johtuvia korjauksia sekä
eräitä teknisiä tarkistuksia, kuten sisäasiainministeriön nimen muuttaminen sisäministeriöksi. Asetus tulee
voimaan 1.1.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872
1602)
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen (1732/2009)
5 §:n muutoksella, sellaisena kuin se
on valtioneuvoston asetuksessa
(1209/2012), säädetään kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna
2014. Asetus tulee voimaan 1.1.2014.
(VM hallitusneuvos Arto Luhtala
0295 530 306)
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan osinko- ja yhteisöverotusta koskevan uudistuksen
vuoksi, jota koskeva tuloverolain
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muutos vahvistettiin 30.12.2013. Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatujen
osinkojen veronalainen osuus nousee
70 prosentista 85 prosenttiin ja myös
muista kuin julkisesti noteeratuista
yhtiöistä saatujen osinkojen veronalaisen osuuden laskenta muuttuu.
Ennakkoperintäasetusta muutetaan
siten, että julkisesti noteeratun yhtiön
jakamasta osingosta ja sen sijaan
maksetusta sijaisosingosta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Lainmuutoksen johdosta listaamattomasta
yhtiöstä saatujen osinkojen 60 000
euron verovapaa osuus poistuu.
Tämän vuoksi osingosta tulee toimittaa ennakonpidätys, jotta ennakkoperinnän vastaavuus lopullisen verotuksen kanssa toteutuu. Ennakkoperintäasetukseen lisätään velvollisuus
toimittaa ennakonpidätys myös
muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön
jakamasta osingosta. Listaamattoman
yhtiön jakamasta osingon ennakonpidätys on 7,5 prosenttia ja 150 000
euroa ylittävästä osingon määrästä
27 prosenttia. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (VM ylitarkastaja Henna
Ritari 0295 530 591)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja
muita toimielimiä koskeva asetuksen
2 § toimialan rakenteen mukaiseksi.
Lisäksi kelpoisuusvaatimuksia koskevaa 6 §:n 5 kohtaa täsmennetään.
Asetus tulee voimaan 1.1.2014.
(OKM ylijohtaja Tapio Kosunen
0295 330 440)
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta
koulutuksen arviointikeskuksesta.
Asetuksessa säädetään Kansallisesta
koulutuksen
arviointikeskuksesta
annettuun lakiin sisältyvien valtuutussäännösten nojalla arviointikeskuksen toimintaperiaatteista, arviointisuunnitelman laadinnasta, henkilöstöstä ja virkojen kelpoisuusvaatimuksista, johtajan ratkaisuvallasta
sekä arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja neuvottelukunnista sekä niiden jäsenten
palkkioiden määräämisestä. Arviointineuvostossa on 13 jäsentä, jotka
edustavat eri koulutussektoreita,
opettajankoulutusta, tutkimusta, työelämää ja opiskelijoita. Korkeakoulujen arviointijaostossa on yhdeksän jäsentä. Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin.
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Asetus tulee voimaan 1.1.2014.
(OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä
0295 330 336)
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. Metsälain (1093/1996) osittaismuutos ja
siihen liittyvä rikoslain muutos on
vahvistettu 20.12.2013. Metsälakiin
tehtiin huomattavia sisällöllisiä muutoksia, jotka muuttavat myös voimassa olevan metsälain valtuussäännöksiä. Muutoksia tehtiin metsätalouden sekä puuta käyttävän teollisuuden
toimintaedellytysten edistämiseksi,
maanomistajan omaisuuden suojan
parantamiseksi, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja metsälain valvonnan tehostamiseksi. Metsälain muutoksilla lisättiin metsänomistajien valinnanvapautta, joten
tietyiltä osin myös valtuussäännöksien nojalla annettavilla valtioneuvoston asetuksen säännöksillä ohjataan metsien käsittelyä nykyistä
vähemmän monipuolisen käsittelyn
mahdollistamiseksi. Asetus sisältää
pääosin samat asiakokonaisuudet
kuin nykyinen asetus (1234/2013).
Uuden asetuksen keskeistä sisältöä
ovat tarkennukset puunkorjuun
toteuttamiseen, uudistamisvelvoitteen täyttämiseen, erityisen tärkeiden
elinympäristöjen käsittelyyn sekä niihin mahdollisesti liittyvän poikkeusluvan laskentaperusteisiin. Lisäksi
asetuksessa on muun muassa säännökset alueellisen metsäohjelman
sisällöstä sekä pienikokoisen puuston hakkuusta. Eduskunta on metsälain osittaismuutoksen yhteydessä
hyväksynyt lausuman, jonka mukaan
eduskunta edellyttää varmistamista
lakia alemman tason säännöksillä,
etteivät vesat ja siemensyntyiset lehtipuut tavoita havupuuvaltaisilla taimikoilla, muun muassa kuusitaimikoilla,
istutustaimien keskipituutta. Asetuksen 9 §:ssä ovat säännökset eduskunnan lausuman toteuttamiseksi. Asetus
tulee voimaan 1.1.2014. (MMM
osastopäällikkö Juha Ojala 0295
162 415)
Valtioneuvoston asetus puutavaran
poiskuljettamista koskevasta aluejaosta. Laki metsätuhojen torjunnasta
tulee voimaan 1.1.2014 ja se kumoaa
lain metsän hyönteis- ja sienituhojen
torjunnasta (263/1991). Lain 3 §:n
mukaan puutavaran omistajan on
huolehdittava, että edellisen vuoden
syyskuun 1 päivän ja kuluvan vuoden toukokuun 31 päivän välisenä
aikana kaadettu mänty- ja kuusipuutavara kuljetetaan pois metsästä ja

välivarastosta tiettyihin määräaikoihin mennessä. Määräaikojen säätämiseksi maa jaetaan metsätuhoja
aiheuttavien hyönteisten esiintymisen ja lämpösumman perusteella A-,
B- ja C-alueeseen. Asetus tarkentaa
metsätuholakiehdotuksen 3 §:ssä tarkoitettuja puutavaran poiskuljettamista koskevia alueita. Puutavaran
poiskuljettamista koskevan aluejaon
säätäminen valtioneuvoston asetuksella on tarpeellista, jotta ilmeneviin
metsätuhoihin kyetään reagoimaan ja
tuhojen leviämiseen varautumaan
riittävän nopeasti tarvittaessa aluejakoja muuttamalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (MMM metsäneuvos
Marja
Hilska-Aaltonen
0295
162 447)
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy Maanmittauslaitoksen hallintoja organisaatiouudistuksen toteuttamiseen sekä kaupanvahvistajista
annetun lain (573/2009) muuttamiseen. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Kun Maanmittauslaitoksen toimialueena on uudessa organisaatiossa
koko maa, pykäliä tarkistetaan teknisesti siten, että toimijana on maanmittaustoimiston asemesta Maanmittauslaitos. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisesta annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetus liittyy Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistuksen toteuttamiseen sekä
kiinteistönmuodostamislain
(554/
1995) muuttamiseen. Muutokset
ovat pääosin teknisiä. Kun Maanmittauslaitoksen toimialueena on uudessa
organisaatiossa koko maa, pykäliä
tarkistetaan teknisesti siten, että toimijana on maanmittaustoimiston
asemesta Maanmittauslaitos. Asetus
tulee voimaan 1.1.2014. (MMM
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
0295 162 300)
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 11 §:n
kumoamisesta. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2015. Lakimuutoksen osana metsänhoitoyhdistysten oikeus metsänomistajien maksamaan veroluonteiseen metsänhoitomaksuun poistetaan. Metsänhoitomaksun poistamisesta säädetään erillisellä lailla eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain säännösten
kumoamisesta, joka tulee voimaan
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1.1.2014. Asetusta muutetaan samanaikaisesti siten, että metsänhoitomaksun määräämiseen liittyvä asetuksen 11 § kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Pekka Kemppainen
0295 162 456)
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
asetuksen 2 §:n luetelmakohta 3 sekä
4 § päivitetään muuttamalla säädösviittaukset vähämerkityksiseen tukeen
ajantasaiseksi 1.1.2014 lukien ja
asetuksen 7 §:n 1 momenttiin pidennetään aikarajaa sille, koska tuettava
opintokokonaisuus tai opintokokonaisuudet on viimeistään oltava suoritettuina. Lisäksi säädetään siirtymäsäännöksellä ennen 1.1.2014
vireille tulleiden hakemusten käsittelystä ehdotettujen asetuksen säätämien muutosten mukaisesti. Asetus
tulee voimaan 1.1.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)

valtionavustuksen myöntäjästä, saajasta sekä perusteista. Asetuksen
rakennetta selkeytetään luokittelemalla pykälät avustuskohteiden perusteella. Asetuksesta poistetaan tarpeettomaksi käyneet määritelmät ja
avustusten edellytykset sekä ristiriitaisuudet joukkoliikennelain (869/
2009) kanssa. Asetuksessa otetaan
myös huomioon joukkoliikenteen
järjestämistapamuutoksen
tuomat
vaatimukset. Asetus tulee voimaan
1.1.2014 ja on voimassa toistaiseksi.
(LVM hallitusneuvos Sanna Ruuskanen 0295 342 077)
Valtioneuvoston asetus valtion varoista
korvattavista merimiesten matkakustannuksista. Asetuksessa säädetään
tarkemmin valtion varoista korvattavien merimiesten matkakustannusten
korvauskelpoisuudesta, matkakustannusten todentamisesta sekä hakemuksen sisällöstä ja hakemukseen
liitettävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt 0295
048 940)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M262, M263 ja M266 voimaansaattamisesta. Erillissopimukset M262 ja M263 mahdollistavat
EU-direktiivin 96/53/EY mukaisten
erilaisten kuljetusmoduuliyhdistelmien käytön sekä kansainvälisissä
ADR- että kansallisissa VAK-kuljetuksissa. Erillissopimus M262 koskee
kappaletavarakuljetuksia ja M263
säiliö- ja irtotavarakuljetuksia. Sopimus M266 koskee puolustusvoimien
tuhottavaksi meneviä räjähdepakkauksia. Sopimukset ovat voimassa
20.12.2013 lukien. Asetus tulee voimaan 31.12.2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)

Valtioneuvoston asetus tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella (298/2008) säädetään Tekes teknologian ja innovaatioden kehittämiskeskuksen yrityksille myöntämän
rahoituksen edellytyksistä. Asetus on
voimassa vuoden 2013 loppuun
saakka. Asetuksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2014 loppuun saakka,
koska Tekesin soveltamia EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia valtiontukiohjelmia ollaan jatkamassa kyseisen ajan. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen nimi
on muutettu lailla (963/2013) Innovaatiorahoituskeskus Tekesiksi. Asetukseen tehdään nimenmuutoksesta
johtuvat muutokset. Lisäksi asetusta
muutetaan siten, että rahoituksen
yleisistä ehdoista poistetaan vaatimus yrityksen Suomeen rekisteröitymisestä. Lisäksi asetusta muutetaan
siten, että Tekes voi myöntää yrityksille avustuksen lisäksi myös lainaa
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission
asetuksen nojalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2014. (TEM ylitarkastaja
Päivi Marttila 0295 064 111)

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista. Joukkoliikenteen valtionavustuksista on säädetty asetuksella vuodesta 2002 lukien.
Asetuksella säädetään tarkemmin
joukkoliikenteen valtionavustusten
käyttämisestä, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista, valtionavustuksen prosentuaalisesta enimmäismäärästä sekä avustuksen myöntäjästä. Voimassa oleva asetus (267/
2013) on säädetty olemaan voimassa
toistaiseksi, mutta aikaisempina vuosina on ollut myös määräaikaisesti
voimassa olleita asetuksia. Asetuksella säädetään nykyistä selkeämmin
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Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan
kustannusten korvaamisesta valtion

varoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä säädetään kunnalle valtion varoista korvattavista kustannuksista. Voimassa olevan pykälän mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista
korvausta kansainvälistä suojelua
saavien ja eräiden muiden maahanmuuttajien kuntaan osoittamisesta,
ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta
kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin siten, että 7-vuotiaan ja tätä vanhemman henkilön osalta maksetaan
2 300 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan henkilön osalta maksetaan
6 845 euroa vuodessa. Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään korostanut pakolaisperheiden kotoutumisen tukemista ja kuntiin sijoittamista.
Tämän johdosta vuoden 2014 talousarvioon sisällytetty 500 000 euron
lisäys laskennallisiin korvauksiin
kohdennetaan alle 7-vuotiaisiin henkilöihin. Korvausten piirissä arvioidaan olevan vuonna 2014 kaikkiaan
noin 9 000 henkilöä, joista alle 7vuotiaita arvioidaan olevan 20 prosenttia eli 1 800. Laskennallista korvausta korotetaan näin ollen väliaikaisesti alle 7-vuotiaista maksettavien korvausten osalta siten, että se
on vuoden 2014 aikana 7 120 euroa.
7-vuotiaasta ja tätä vanhemmasta
henkilöstä maksettava korvaus pysyy
ennallaan eli se on vuoden 2014 osalta
2 300 euroa vuodessa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2014 ja on voimassa
31.12.2014 saakka. (TEM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 0295
047 122)
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n
muuttamisesta. Asetus liittyy työttömyysturvalain (1290/2002) uudistamiseen, jota koskeva lainmuutos
tulee voimaan 1.1.2014. Uudistuksen
tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja lisätä sen
kannustavuutta. Asetuksen 1 §:n
3 momenttia muutetaan siten, että
maksujakso voi olla neljää viikkoa
tai kuukautta lyhempi silloin, kun
työnhakija aloittaa työn normaalisti
sovellettavan maksukauden aikana.
Muutos vähentää viiveitä sovitellun
etuuden maksamisessa. Asetuksen
4 §:stä poistetaan sääntö, jonka
mukaan henkilön pyynnöstä voidaan
työssäoloehdon täyttymisessä ottaa
huomioon myös sellainen neljän
peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä ollut
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vähintään 34 tuntia jakaantuneena
kullekin viikolle. Muutos vastaa
työttömyysturvalakiin tehtyä muutosta. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (STM hallitusneuvos Esko
Salo 0295 163 422)
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus
liittyy työttömyysturvalain (1290/
2002) uudistamiseen, jota koskeva
lainmuutos tulee voimaan 1.1.2014.
Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja lisätä sen kannustavuutta.
Asetusta muutetaan siten, että viimeisimmän palkkajakson ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla
enintään 30 päivää. Lisäksi on mahdollista ottaa ansiot maksuperusteisesti huomioon päivärahan perusteena
käytettävää palkkaa laskettaessa, jos
työntekijälle palkkajaksolta maksettava palkka säännöllisesti muodostuu useamman palkkajakson aikana
tehdyn työn ansioista. Asetuksesta
poistetaan säännös, jonka mukaan
kahdesta tai useammasta työstä saatu
palkka luetaan vakiintuneena pidettävään palkkatuloon alan enimmäistyöaikaan, kuitenkin enintään 40 tuntiin kalenteriviikossa. Muut muutokset ovat muuttuneesta lainsäädännöstä
johtuvia teknisluontoisia muutoksia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2014.
(STM hallitusneuvos Esko Salo 0295
163 422)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 30.12.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtion aluejakoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2014–
31.12.2016. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas
työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet:
hallitusneuvos Heikki Liljeroos
(neuvotteleva virkamies Mika Aalto)
oikeusministeriö, henkilöstöpäällikkö
Tiina Kukkonen-Suvivuo (neuvotteleva virkamies Henri Helo) sisäasiainministeriö, maatalousneuvos
Esa Hiiva (neuvotteleva virkamies
Sirpa Karjalainen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Manninen (liikenneneuvos Riitta Viren) liikenne- ja
viestintäministeriö, ympäristöneuvos
Timo Turunen (talousjohtaja Oili
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Hintsala) ympäristöministeriö, kehityspäällikkö Ulla Karvo (erityisasiantuntija Annukka Mäkinen) Suomen
Kuntaliitto ja sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar (folktingssekreterare Markus Österlund)
Svenska Finlands Folkting. (VM hallitusneuvos Ilkka Turunen 0295
530 097)
Päätös Museoviraston kiinteistövarallisuuden
hallinnansiirroista
Senaatti-kiinteistöille, siirrettävästä
omaisuudesta ja muista siirron
ehdoista. Eduskunnan hyväksymän
talousarvion
2014
(momentin
28.20.88) mukaan valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyjä jatketaan vuonna 2014 siten, että Museoviraston hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta siirretään Senaattikiinteistöjen hallintaan. Eduskunta
valtuutti valtioneuvoston päättämään
tarkemmin siirrettävästä valtion
omaisuudesta. Hallinnansiirto toteuttaa valtion kiinteistöstrategian (Vnp
21.12.2010)
kiinteistöomistusten
keskittämistä koskevia linjauksia.
Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään 1.1.2014 lukien Museoviraston valtiovarainministeriölle siirtämät kiinteistövarallisuuserät. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja taseeseen siirrettävä kiinteistövarallisuus
merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi 1.1.2014 lukien. Senaatti-kiinteistöille siirtyvän omaisuuden käypä arvo on 93,1 miljoonaa
euroa. Museovirasto ja Senaatti-kiinteistöt ovat solmineet viraston käyttöön jäävistä kohteista vuokrasopimukset. Vuokrauksesta aiheutuvat
menot on huomioitu Museoviraston
määrärahojen mitoituksessa (vuoden
2014 talousarvio ja kehyspäätös
8.4.2013). (VM neuvotteleva virkamies Niina Hannonen 0295 530 454)
Päätös määrätä professori Jari Kotilainen ja tiedeasiantuntija Antti Väihkönen Suomen edustajiksi Euroopan
eteläisen observatorion (ESO) neuvostoon 1.1.2014–31.12.2016. ESO:n
korkein päättävä elin on neuvosto,
johon kukin jäsenmaa nimeää kaksi
edustajaa. (OKM hallitusneuvos
Maiju Tuominen 0295 330 320)
Päätös nimittää Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission suomalaiset
jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimivan jäsenen varajäseneksi ylitarkastaja Pekka Räinä Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1.1.2015–31.12.2017;
sopimuksen soveltamisalueen kuntia

edustavaksi jäseneksi kunnanvaltuutettu Sari Keskitalo Enontekiön kunnasta ja varajäseniksi kunnanvaltuutettu Eugen Parviainen Ylitornion
kunnasta ja kaupunginvaltuutettu
Pekka Pelttari Tornion kaupungista
1.1.2014–30.9.2016; komission kolmanneksi jäseneksi Lapin Yrittäjät
ry:n toiminnanjohtaja Paula AikioTallgren Tornion kaupungista ja varajäseniksi Tornio-Muoniojokiseuran
puheenjohtaja Kalervo Aska Pellon
kunnasta ja tilintarkastaja HTM Eija
Pasula
Ylitornion
kunnasta
1.1.2014–30.9.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 0295 162 456)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
30.12.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 87/
2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi (syyttömyysolettamadirektiivi). Euroopan unionin komissio on 27.11.2013 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja
läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta. Direktiivissä säädettäisiin syyttömyysolettamaa ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä koskevista vähimmäisvaatimuksista, joita sovellettaisiin kaikkiin rikosoikeudellisiin menettelyihin. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko
Rautio 0295 150 500)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 30.12.2013
seuraavat nimitysasiat:
Opettaja, opettajakouluttaja, kasvatustieteen tohtori Najat OuakrimSoivio opetus- ja kulttuuriministeriön
opetusneuvoksen virkaan 13.1.2014
lukien. (OKM hallitussihteeri Leo
Liukkonen 0295 330 196)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.12.2013
seuraavia asioita:
Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa
vuokrasopimukset seuraavista strategisiksi määritellyistä kahdeksasta
kiinteistöstä niiden siirryttyä Senaattikiinteistöille 1.1.2014. Vuokrasopimusten kohteina ovat: Hvitträsk (Kirkkonummi), Hämeen linna ( Hämeen-
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linna), Hämeen linnan vankilamuseo
(Hämeenlinna), Louhisaaren kartanolinna (Masku), Olavinlinna (Savonlinna), Museoviraston keskusvarasto (Orimattila), Urho Kekkosen
museo Tamminiemi (Helsinki) sekä
Turun linna ja Turun linnan makasiinit (Turku). Sopimukset astuvat voimaan 1.1.2014 ja niiden vähimmäiskesto on 16 vuotta (Orimattilan keskusvarasto 10 vuotta). Vuosivuokra
on yhteensä enintään 12,81 miljoonaa euroa (alv 0%). Sopimukset koskevat yhteensä 12 kiinteistöä, joiden
maa-ala on yhteensä 321 575m2, sekä
43 rakennusta, joiden pinta-ala on
yhteensä 50 422 brm2. (OKM rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm 0295
330 218)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työterveyshuollon
erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2014 suoritettavasta
määrärahasta. Asetuksella säädetään
työterveyshuollon erikoislääkärikou-

lutuksen kustannuksiin suoritettavan
määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden
sekä määrärahan kohdentamisesta
yliopistoille, Työterveyslaitokselle,
yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta,
koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä
sekä määrärahan käytöstä tehtävistä
selvityksistä. Asetus tulee voimaan
1.1.2014 ja on voimassa vuoden
2014 loppuun saakka. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295
163 329)
Määrärahan käyttöperusteen muuttaminen ja ylittäminen erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävin
muutosten osalta momentilla valtion
osuus sairausvakuutuslaista johtuvista
menoista (33.30.60). Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävien
muutosten kustannuslisäysvaikutusten enimmäismäärä määritellään val-

tion talousarviossa. Momentin valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista selvitysosassa määrätään, että erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannuslisäys saa
olla vuositasolla enintään 8 400 000
euroa. Erityiskorvattavuushakemukset käsitellään sen vuoden talousarvion
määrärahaan kuuluvina, minä ne
ovat saapuneet lääkkeiden hintalautakuntaan. Lääkkeiden hintalautakunta on päättänyt 5.12.2013 mennessä vuoden 2013 määrärahan osalta
5 114 000 eurolla lisäyksiä erityiskorvattavien listaan. Lautakunnassa
on käsittelyssä vielä kuusi vuodelle
2013 kuuluvaa hakemusta. Momentin 33.30.60 määrärahan käyttöperustetta muutetaan siten, että erityiskorvattaviin lääkkeisiin varattua
määrärahaa saa ylittää enintään
4 000 000 eurolla. (STM neuvotteleva
virkamies Minna Liuttu 0295
163 582)

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 2014
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