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ovat maksullisia samoin kuin siitä,
mistä suoritteista maksu peritään
omakustannusarvon tai sitä alemman
arvon perusteella ja mitkä suoritteet
hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 10.1.2014
ja on voimassa vuoden 2014 loppuun.
(TEM neuvotteleva virkamies Elina
Isoksela 0295 063 719)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 9.1.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta Panaman
kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Sopimus on voimassa
20.12.2013 alkaen. Laki (814/2013)
ja asetus tulevat voimaan 17.1.2014.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014. Asetuksella säädetään, mitkä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen suoritteet
13.1.2014/4

Valtioneuvosto teki 9.1.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Martti Korhonen ja jäseniksi liikenneneuvos Kimmo Kiiski varajäsenenään neuvotteleva virkamies
Merja Vahva liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisitarkastaja
Jari Pajunen varajäsenenään poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä vuosiksi 2014 ja 2015. (LVM
yli-insinööri Marcus Merin 0295
342 374)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) 134. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä
20.–25.1.2014 ja oikeuttaa sosiaalija terveysministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja
on suurlähettiläs Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet

ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja
terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven
pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila
0295 163 115)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 9.1.2014 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri Sanna Helopuro valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 20.1.2014–31.8.2016,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK
hallitusneuvos Kari Peltonen 0295
160 288)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.1.2014
seuraavia asioita:
Yhteensä 29 011 000 euron valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS
Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan.
Avustusta saa käyttää lääkäri- ja
lääkintähelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien ja hallinnon kustannuksiin Suomessa 1.1.2014–30.12.2014. (STM
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
0295 163 356)
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Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
2.1.2014 Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella -raportin, joka on
työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän
ehdotus Suomen kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi. Ohjelman
avulla luodaan edellytyksiä ekologisesti kestävälle kasvulle ja työpaikoille. Samalla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapuolisia
toimintaedellytyksiä sekä luodaan
edellytyksiä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vahvaan
osaamiseen perustuvan korkean arvonlisän tuotantoon. Ohjelmassa esitetään kahdeksan toimenpidettä materiaalitehokkuuden
edistämiseksi.
Materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää uusien toimintatapojen, liiketoimintojen ja uuden
teknologian kehittämistä. Työryhmä
ehdottaakin, että tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat koottaisiin tiedon
lisäämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja synergian luomiseksi eri toimijoiden kesken. Ohjelmassa esitetään myös määräaikaiselle materiaalikatselmushankkeelle tukea, joka kan-

nustaisi yrityksiä selvittämään materiaalivirtojaan ja tunnistamaan tehostamismahdollisuuksia Motiva Oy:n
kehittämän mallin avulla. Lisäksi
työryhmä esittää, että ympäristöministeriön johdolla ja yhteistyössä
muiden ministeriöiden kanssa vahvistetaan EU:n materiaali- ja resurssitehokkuuspolitiikan kansallista valmistelua. Tavoite on, että Suomi voi
tarjota merkittävän panoksen EU-politiikkaan. Raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/38426/TEM
jul_33_2013_web.pdf. Lisätietoja
antavat teollisuusneuvos Matti Pietarinen, p. 0295 063 608, työ- ja elinkeinoministeriö,
ympäristöneuvos
Jarmo Muurman, p. 0295 250 185
ympäristöministeriö, ja neuvotteleva
virkamies Anne Vehviläinen, p. 040
743 4407, maa- ja metsätalousministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
9.1.2014 Harmaa talous ja käteisen
rahan käytön rajoittaminen elinkeinotoiminnassa -työryhmän raportin. Raportin mukaan Suomessa ei ole
tarpeen säätää lailla käteisen rahan
eikä maksukorttien tai muiden
sähköisten maksutapojen käytöstä.
Kuluttajat voivat jatkossakin maksaa
halutessaan suuret ostokset käteisellä.
Yrittäjät puolestaan tarjoavat asiak-

kailleen kattavasti jo nykyisin mahdollisuuden maksaa kortilla. Raportin
mukaan Suomi on korttimaksamisen
kärkimaita, ja käteisen käytön ennustetaan lähivuosina edelleen vähenevän. Lähes kaikilla suomalaisilla on
käytössä maksukortti, ja yli kolme
neljästä maksaa päivittäistavaraostoksensa tavallisimmin kortilla.
Sähköisen maksamisen etuja ovat
jäljitettävyys ja turvallisuus. Viranomaisten kannalta sähköiset maksutavat ovat helpommin valvottavissa,
joten ne vähentävät veronkiertomahdollisuuksia. Selvitys liittyi harmaan
talouden torjumiseen, sillä suuri osa
harmaasta taloudesta liikkuu käteisenä
rahana. Työryhmän työhön osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriö,
valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Suomen Pankki, Kilpailu- ja
kuluttajavirasto, Finanssialan Keskusliitto ja Kaupan liitto. Työssä kuultiin
asiantuntijoita ja hyödynnettiin otakantaa.fi-verkkosivustolla käytyä kansalaiskeskustelua. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/38454/
TEMrap_2_2014_web_09012014.pdf.
Lisätietoja antavat hallitusneuvos
Johanna Lähde, p. 0295 064 694, työja elinkeinoministeriö ja lakimies
Henriikka Rosti, p. 0295 053 175,
Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

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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