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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
Tasavallan
presidentti
28.3.2014 seuraavat lait:

vahvisti

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, laki
rikoslain muuttamisesta, laki sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja
2 §:n muuttamisesta, laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muut31.3.2014/37

tamisesta, laki tieliikennelain 25 ja
48 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n
muuttamisesta, laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun
lain 7 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, laki nimikirjalain 4 §:n
muuttamisesta, laki henkilötietojen
käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n
muuttamisesta ja laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n
muuttamisesta (HE 30/2013 vp).
Puolustusvoimien rikostorjunta käsittää rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja rikosten selvittämisen.
Laeissa säädetään myös menettelystä
sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädetään täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen ja
paljastaminen erotetaan selkeämmin
rikosten selvittämisestä. Lait tulevat
voimaan 1.5.2014. (PLM hallitusneuvos lainsäädäntöjohtajana Hanna
Nordström 0295 140 600)
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki korkolain 1 §:n muuttamisesta (HE 209/2013 vp). Valtion

virkamieslakiin lisätään säännös,
jonka perusteella valtion virkasuhteeseen perustuvan saatavan suorituksen viivästyessä sovelletaan korkolain viivästyskorkoa koskevia
säännöksiä. Myös korkolain soveltamisalaa koskevaa säännöstä muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.9.2014.
(VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä
0295 530 172)
Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp). Rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan
lisätään yksinomaan-sana. Laki tulee
voimaan 1.4.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330
191)
Laki
ajoneuvoliikennerekisteristä
annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja
laki tieliikennelain muuttamisesta
(HE 205/2013 vp). Laeilla pannaan
osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista koskevan direktiivin (CBE-direktiivin) velvoitteet.
Ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin lisätään henkilötietojen
käsittelyä tehostava maininta siitä,
että myös CBE-direktiivin mukaisessa
tietojenkäsittelyssä syntyvät lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja
poistetaan ajoneuvoliikennerekisteristä noudattaen rajat ylittävän
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yhteistyön tehostamisesta erityisesti
terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehtyä Euroopan
unionin neuvoston päätöstä (Prümin
päätöstä). Tieliikennelakiin lisätään
CBE-direktiivin mukainen säännös
ilmoituksesta, jonka poliisi voi tehdä
liikennerikoksesta epäillyn, ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle haltijalle tai muuten tunnistetulle henkilölle. Ilmoituksen lähettämisen edellytyksenä on, että valvontaviranomainen päättää ryhtymisestä
jatkomenettelyyn epäillyn liikennerikoksen johdosta. Tieliikennelaissa
säädetään myös CBE-direktiivin
edellyttämistä ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista. Lait tulevat voimaan
14.4.2014. (LVM liikenneneuvos
Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta ja
laki sähköisestä lääkemääräyksestä
annetun lain muuttamisesta (HE 219/
2013 vp). Tietyille tietojärjestelmille
säädetään vaatimukset, joiden tulee
täyttyä ennen kuin niitä saa ottaa
käyttöön. Samoin kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytetään tietojärjestelmien käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa, jonka
tarkoituksena on varmistaa salassa
pidettävien tietojen ja asiakirjojen
tietosuoja. Lakia muutetaan niin, että
kansaneläkelaitos hoitaa valtakunnallisena tietojärjestelmäpalveluna
arkistointipalvelun lisäksi myös muita
terveydenhuollon asiakirjoja, luovutuslokirekisterien säilytyksen, kansalaisen käyttöliittymän sekä palvelun,
jonka avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla
laitteilla. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutetaan niin,
että lääkemääräys on pääsääntöisesti
laadittava sähköisesti. Kirjallisessa ja
puhelinlääkemääräyksessä on perusteltava se, miksi sitä ei ole annettu
sähköisesti. Laissa säädetään rajat
ylittävästä sähköisestä lääkemääräyksestä. Kansaneläkelaitos toimii Suomessa kansallisena yhteyspisteenä
reseptikeskuksen, apteekkien ja ulkomaan kansallisen yhteyspisteen
välillä. Lait tulevat voimaan 1.4.2014.
(STM hallitusneuvos Pekka Järvinen
0295 163 367)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väli-
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sen kauppasopimuksen, päätti sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
sekä vahvisti lain Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian
ja Perun välisen kauppasopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen
kauppasopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 78/2013
vp). Kauppasopimuksen tavoitteena
on vapauttaa asteittain kauppa, palvelut, investoinnit sekä julkiset hankinnat, edistää Andien yhteisöön
kuuluvien maiden alueellista integraatiota, yksinkertaistaa kauppamenettelyjä, luoda oikeudellista varmuutta, kehittää vakaita ja ennustettavia markkinoita, parantaa menettelyiden läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa
kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Sopimuksen läpileikkaavana teemana on
kansainvälisen kaupan edistäminen
kestävän kehityksen periaatteen
mukaisesti. Lakien voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Kim
Luotonen 0295 351 396)
Tasavallan presidentti hyväksyi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä
tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa
tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain
keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin
kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta (HE 1/2014 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle
osapuolelle tietoja tullirikollisuuden
torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä
tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
28.3.2014 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon
EUFOR RCA Keski-Afrikan tasavallassa enintään 30 sotilaalla enintään 6 kuukauden määräajaksi siitä,
kun operaatio saavuttaa täyden toimintakyvyn. (UM ulkoasiainneuvos
Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön, ulkoasiainneuvos Tarja
Laitiaisen tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikön, ulkoasiainneuvos Päivi Kaukorannan valtuuttaminen sopimaan noottienvaihdolla Suomen ja Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan (UK) välillä tehdyn turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista
suojaamista koskevan sopimuksen
muuttaminen. Sopimus allekirjoitettiin 7.6.2012 ja se tuli voimaan
11.6.2013. UK esittää sopimukseen
noottienvaihdolla tehtävällä sopimuksella muutoksia, joiden tarve on
noussut esiin sen johdosta, että UK:n
kansalliseen turvallisuusluokitusjärjestelmään tehtävät uudistukset tulevat voimaan 2.4.2014. UK siirtyy tällöin nykyisestä neliportaisesta turvallisuusluokittelusta kolmiportaiseen turvallisuusluokitteluun. Esitettävät muutokset eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä,
vaan kyse on pitkälti teknisistä muutoksista, jotka johtuvat UK:n turvallisuusluokituksen muutoksesta. Sopimusmuutokset on tarkoitus saattaa
voimaan noottienvaihdolla siten, että
muutossopimus tulee voimaan Suomen vastausnootin päivänmääränä
ja muutoksia sovelletaan 2.4.2014
lukien. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)
Suomen osallistumisen jatkaminen
Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseksi perustetun OPCW-YK -yhteismission tukena toimivaan Tanskan ja
Norjan merikuljetusoperaatioon enintään 20 sotilaalla enintään 30.6.2014
asti. (UM lähetystöneuvos Minna
Laajava 0295 351 194)
Kaupallinen neuvos Arto Kosken tai
hänen estyneenä ollessaan neuvotteleva virkamies Jari Takasen valtuuttaminen allekirjoittamaan muutos
ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan,
Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn
pöytäkirjaan ja sanotun muutoksen
hyväksyminen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan kaikkien osapuolten allekirjoitettua sen ja pysyä voimassa saman ajan kuin COALWNW
-pöytäkirja eli kymmenen vuotta
pöytäkirjan voimaantulosta. Tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eikä muutos sisällä eduskunnan toimivaltaan kuuluvia määräyk-
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siä. (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen kansainvälisen öljystä
aiheutuvan meren pilaantumisen
ehkäisemistä koskevan todistuskirjan (IOPP-todistuskirjan) kaavoihin
A ja B tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan
teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään
vähäisiä. Päätöslauselmien muutokset eivät kuulu lainsäädännön alaan,
eivätkä ne muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
28.3.2014 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
kunnallisverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, maakuntalaki kunnallisverotuksen veronhuojennuksista verovuosille 2013–
2015 annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki pääomatulojen verotuksessa saamatta jääneiden tulojen hyvityksestä annetun
maakuntalain 1 §:n muuttamisesta.
(OM neuvotteleva virkamies Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
28.3.2014 seuraavat nimitysasiat:
Prahan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivio
Jakartassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien
ja ulkoasiainneuvos Helena Tuuri
Prahassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.8.2014 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.4.2014 lukien, määräaikainen hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos Pekka
Martti Juhani Pärnänen Itä-Suomen
hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Pertti Olavi Mäkilaurila Länsi-Uudenmaan käräjäoikeu-
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den käräjätuomarin virkaan 1.4.2014
lukien, käräjätuomari Jarmo Tapio
Uhlbäck Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2014
lukien, määräaikainen viskaali, hallinto-oikeussihteeri Saija Mari Helena
Huttunen Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014
lukien ja määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja EevaLeena Hyötylä Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.4.2014 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Etelä-Suomen sotilasläänin komentajan, prikaatikenraali Pertti Olavi
Laatikaisen nimittäminen kenraalin
määräaikaiseen virkasuhteeseen määräajaksi 1.7.2014–31.12.2014, kuitenkin enintään siksi ajaksi kun viran
määräaikainen haltija on virkavapaalla, maavoimien komentajan,
kenraaliluutnantti Raimo Kalervo
Jyväsjärven määrääminen puolustusvoimien
sotatalouspäälliköksi
1.7.2014 lukien, kenraalimajuri Seppo
Risto Juhani Toivosen määrääminen
maavoimien komentajaksi 1.7.2014
lukien, maavoimien materiaalilaitoksen johtajan, kenraalimajuri Kyösti
Juhani Halosen määrääminen pääesikunnan
logistiikkapäälliköksi
1.1.2015 lukien, Karjalan prikaatin
komentajan, prikaatikenraali Timo
Pekka Kivisen määrääminen erityistehtävään Pääesikuntaan 1.7.2014
lukien, puolustusvoimien logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Timo
Tapani Rotosen määrääminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
johtajaksi 1.1.2015 lukien ja maavoimien operaatiopäällikön, prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon
määrääminen maavoimien esikuntapäälliköksi määräajaksi 1.9.2014–
31.12.2014. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 0295 140 430)

Käräjätuomari Anna Haapakoski Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien,
käräjätuomari Katri Maija-Stiina
Nenonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.6.2014 lukien, johtava lakimies Pasi
Juha Kettula Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.5.2014 lukien
ja käräjätuomari Kari Tapani Laine
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan 1.7.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari Sanna Johanna
Sallinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.4.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, asessori Hilppa-Liisa Piirtola Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2014 lukien ja
hallinto-oikeustuomari Toni Kristian
Sarivirta 1.4.2014 lukien ja hallintooikeustuomari Kati Hannele Korsman 1.4.2014 lukien Itä-Suomen
hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkoihin. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)

Insinöörieversti Kari Juhani Rengon
nimittäminen puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan 1.6.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi sekä hänen
määrääminen sotavarustepäälliköksi
määräajaksi 1.6.2014–31.12.2014 ja
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajaksi 1.1.2015 lukien.
(PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta
0295 140 430)

Puolustusvoimien sotatalouspäällikön, kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari
Lindbergin nimittäminen kenraalin
virkaan määräajaksi 1.7.2014–
31.7.2014 ja määrääminen hänet erityistehtävään Pääesikuntaan määräajaksi 1.7.2014–31.7.2014. Itä-Suomen sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Veli-Pekka Juhani Parkatin nimittäminen kenraalin virkaan
määräajaksi 1.8.2014–31.12.2014,
Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Jorma Heikki
Tapio Ala-Sankilan nimittäminen
kenraalin virkaan 1.1.2015 lukien ja
määrääminen hänet maavoimien esikuntapäälliköksi 1.1.2015 lukien,
puolustusministeriön osastopäällikön, prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkisen nimittäminen kenraalin virkaan
määräajaksi
1.7.2014–31.12.2014,

Everstiluutnantti Esa Juhani Vanoselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New
Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2014 lukien ja everstiluutnantti Matti Esko Juhani Lampisen määrääminen tähän tehtävään
1.8.2014 lukien asemapaikkana New
York. Eversti Kari-Pekka Rannikolle
apulaissotilasedustajaksi
Suomen
pysyvässä edustustossa Euroopan
unionissa (EUE) Brysselissä annetun
määräyksen peruuttaminen 1.8.2014
lukien ja komentaja Juhani Karjomaan määrääminen tähän tehtävään
1.8.2014 lukien asemapaikkana
Bryssel. Kommodori Tapio Johannes
Maijalalle Suomen edustustossa
Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi
Brysselissä
annetun määräyksen peruuttaminen
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1.8.2014 lukien ja everstiluutnantti
Tuomo Väinö Petter Revon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2014 lukien
asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)
Everstiluutnantti Hannu Teittinen
vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2014 lukien kolmen vuoden
määräajaksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)

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

Valtioneuvosto antoi 27.3.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 17/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain
muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta
ulkomailla annetun lain kumoamisesta. Laki valtion virkamiehen ja
työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla ehdotetaan kumottavaksi. Vastaavat säännökset ehdotetaan lisättäväksi ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin. Samalla ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi
korvausjärjestelmän kehittämiseksi
tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. (UM
hallintojohtaja Ari Rouhe 0295
350 679)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 27.3.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on
luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun
muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä
lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoliikenteen harjoittajien
oikeuksista niiden harjoittaessa lii-
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kennettä. Lisäksi sopimus sisältää
kansainvälisen käytännön mukaiset
vapautukset tietyistä veroista, tulleista
ja muista maksuista kansainvälisen
lentoliikenteen osalta. Sopimus mahdollistaa säännöllisen lentoliikenteen
Suomen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välillä osapuolten nimeämille lentoyhtiöille ilman lentoreittejä
tai lentomääriä koskevia rajoituksia.
Sopimus, laki (26/2014) ja asetus
tulevat voimaan 1.4.2014. (LVM hallitusneuvos Sanna Ruuskanen 0295
342 077)
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta. Asetuksessa säädetään alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman ja
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen
torjunnan yhteistoimintasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja vahvistamisesta sekä öljyn varastoijalta,
sataman ylläpitäjältä ja laitoksen toiminnan harjoittajalta vaadittavasta
torjuntavalmiudesta. Asetus tulee
voimaan 1.4.2014 siirtymäsäännöksin. (YM hallitussihteeri Merja Huhtala 0400 143 907)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 27.3.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa tehdyn selonteon johdosta
annettu eduskunnan kirjelmä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausunnosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausunto;
1. Eduskunta hyväksyy suomalaisten
joukkojen osallistumisen operaatioon, mutta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää suomalaisen joukon tehtäviin ja kustannuksiin liittyviä tietoja operaation käynnistymisen
jälkeen antamalla niistä ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto
sisällyttää vastaisuudessa kriisinhallintaoperaatioita koskeviin selontekoihin tai selvityksiin arvion siitä,
millä tavalla kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lähestymistapaa on noudatettu operaatioiden suunnittelussa
niin EU:ssa kuin kansallisesti. 3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto
tiedottaa säännönmukaisesti jokaisen
kriisinhallintaoperaation
päätyttyä
kullekin operaatiolle asetettujen
tavoitteiden ja vaikuttavuuden toteutumisesta antamalla niistä ulkoasiainvaliokunnalle
selvityksen.

(UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan toimittamasta eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalista
pöytäkirjaan. (OM kansliapäällikkö
Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös määrätä sivutoimiset asiantuntijajäsenet
markkinaoikeuteen
toimikaudeksi 1.4.2014–31.3.2018.
1) Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudesta annetun lain 2 ja 3 §:n
mukaisiin kilpailu- ja valvonta-asioihin sekä hankinta-asioihin: dosentti,
oikeustieteen tohtori, varatuomari
Antti Esko Henrik Aine, yhtiölakimies, oikeustieteen kandidaatti Janne
Ilari Holopainen, toimitusjohtaja, filosofian tohtori Mikko Heikki Kara,
professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari Ulla Susanna Liukkunen,
professori, kauppatieteiden tohtori
Minna Marita Mattila, johtaja, tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi,
professori, oikeustieteen tohtori Kim
Patrik Talus, partner, KHT-tarkastuspäällikkö, kauppatieteiden maisteri
Jarmo Uusitalo ja professori, filosofian maisteri, hallintotieteiden tohtori Tomi Jaakko Kalevi Voutilainen.
2) Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 §:n mukaisiin teollis- ja tekijänoikeudellisiin
asioihin: professori, filosofian tohtori
Jouko Tapani Alatossava, IPR-yksikön päällikkö, tekniikan tohtori Timo
Pekka Joutsenoja, lakiasiainjohtaja,
oikeustieteen kandidaatti Merja Tuulikki Karhapää, elokuvaohjaaja, taiteen maisteri, humanististen tieteiden
kandidaatti Taru Maija Johanna
Mäkelä, oikeustieteen kandidaatti,
varatuomari Valtteri Petri Tapani
Niiranen, oikeustieteen lisensiaatti,
varatuomari Paula Tellervo Paloranta,
päätutkija, professori, filosofian tohtori Ullamari Pesonen, tutkija, tekniikan tohtori, oikeustieteen kandidaatti
Olli Pekka Pitkänen, professori, tekniikan tohtori Jari Tapio Porras,
Head of Legal, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pekka Juhani Salomaa, oikeustieteen maisteri, tekniikan lisensiaatti Pekka Johannes
Savola, professori, tekniikan tohtori,
kauppatieteiden tohtori Veikko Johannes Seppänen ja kauppatieteiden tohtori, valtiotieteen lisensiaatti Johan
Alfred Streng. 3) Oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetun lain
6 §:n mukaisiin markkinaoikeudellisiin asioihin: päälakimies, varatuomari Risto Pellervo Airikkala, asiantuntija, oikeustieteen tohtori Riku
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Jonni Petteri Neuvonen, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Tiina
Oksala, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Paula Tellervo Paloranta,
Head of Legal, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pekka Juhani Salomaa, kauppatieteiden tohtori, valtiotieteen lisensiaatti Johan Alfred
Streng ja yliopistonlehtori, dosentti,
kauppatieteiden tohtori Risto Juhani
Väntsi. (OM kehittämispäällikkö
Tuula Kivari 0295 150 546)
Päätös asettaa talouspolitiikan arviointineuvosto toimikaudeksi 1.4.2014–
31.3.2019. Suomeen perustetaan riippumaton, tieteellinen talouspolitiikan
arviointineuvosto. Tavoitteena on
vahvistaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua,
avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori
Roope Uusitalo Hecer/Helsingin yliopisto; jäsenet: professori Torben
Andersson Århusin yliopisto, professori Kaisa Kotakorpi Turun yliopisto,
professori Liisa Laakso Helsingin
yliopisto ja professori Mikko Puhakka
Oulun yliopisto. (VM osastopäällikkö
Markus Sovala 0295 530 186)
Päätös hyväksyä alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen
liittyvään kunnonarviointijärjestelmään (CAS) tehdyt muutokset.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
0295 342 367)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Valkeakosken kaupungissa ja Kangasalan
kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen
alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (TikinmaaLavianvuori). (TEM ylitarkastaja
Johanna Juvonen 0295 064 220)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
27.3.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
(eläinjalostustoiminta).
Euroopan
komissio on 11.2.2014 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jalostuseläinten
ja niiden sukusolujen ja alkioiden
unionin sisäisessä kaupassa ja unio-
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niin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä sekä
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi direktiivien
89/608/ETY, 90/425/ETY ja 91/496/
ETY muuttamisesta siltä osin kuin
on kyse viittauksista eläinjalostusta
koskevaan lainsäädäntöön. Komission
ehdotuksilla on tarkoitus yhdistää
erilliset puhdasrotuisia nautoja, puhdasrotuisia ja risteytettyjä sikoja,
puhdasrotuisia lampaita ja vuohia,
jalostushevosia sekä muiden kotieläinlajien jalostuseläimiä sekä mainittujen eläinlajien sukusoluja ja alkioita koskevat neuvoston direktiivit
yhtenäiseksi säädöskokonaisuudeksi.
Ehdotuksen tarkoituksena on myös
vahvistaa oikeusperusta kotieläinjalostuksen alalla suoritettavasta virallisesta valvonnasta ja toimivaltaisten
viranomaisten yhteistyöstä. (MMM
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 0295 162 107)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 27.3.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Arto Koskelle
virkavapautta puolustusministeriön
kaupallisen
neuvoksen
virasta
1.8.2014–31.7.2017. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295
140 418)
Laamanni Juha Hyvärinen sovittelijaksi kolmivuotiskaudeksi 1.4.2014–
31.3.2017 ja laamanni Juha Tervo
sovittelijaksi kolmivuotiskaudeksi
3.7.2014–2.7.2017. (TEM henkilöstöja hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)
Filosofian tohtori Kimmo Ensio Peltonen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pääjohtajan virkaan 1.7.2014–
30.6.2021. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295
047 986)
Valtiotieteiden maisteri Antti Alila
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.4.2014 lukien. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)
Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Riitta Kokko-Herrala
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
7.4.2014 lukien. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.3.2014
seuraavia asioita:
Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Suomen kansallismuseon rakennuksia ja maanalaisia vastaanotto- ja
huoltotiloja koskeva uusi vuokrasopimus yhteensä 2 500 htm2 tiloista. Sopimuksella korvataan nykyinen vuonna
2011 laadittu sopimus. Nykyistä
vuoden 2027 loppuun voimassa olevaa sopimusta muutetaan siten, että
sopimuksen lisäyksellä vuokra kasvaa 1.1.2014 alkaen 0,3 miljoonaa
euroa vuodessa (alv 0%). Uusi vuosivuokra on tällöin noin 3,6 miljoonaa
euroa (alv 0%). Sopimuksen muut
ehdot säilyvät ennallaan. (OKM rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm 0295
330 218)
Määrärahan jakaminen metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoidon edistämiseen vuonna 2014. Suomen
metsäkeskukselle jaetaan
yhteensä
6 770 000 euroa, josta 5 661 000 euroa
osoitetaan vuoden 2014 määrärahasta
ja 1 109 000 euroa vuoden 2013
momentilta. Vuodelta 2013 siirtynyt
rahoitus on myönnettävä nyt uudestaan, sillä vuonna 2013 tehty osoituspäätös oli voimassa talousarviovuoden ajan. Metsäluonnon hoidon edistämiseen on varattu 6 527 000 euroa
vuoden 2014 talousarvion momentilla
30.60.45 (Metsäluonnon hoidon
edistäminen). (MMM neuvotteleva
virkamies Ville Schildt 0295
162 190)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus on voimassa
31.3.2014 saakka. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea)
menot katetaan pääosin keskuksen
valvonta- ja palvelutoiminnasta saatavilla maksuilla. Asetukseen tehdään eräiden maksujen korotuksia,
yhden maksun alentaminen sekä
rakenteellisia muutoksia. Lisäksi asetukseen lisätään lainsäädäntömuutoksista johtuvia uusia maksuja.
Maksuja korotetaan, jotta ne vastaavat suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Uusien maksujen
periminen perustuu niistä aiheutuviin kustannuksiin ja maksujen suuruus arvioihin aiheutuvista kustannuksista/tarvittavasta työmäärästä.
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Asetukseen tehdään myös tekninen
pykäläviitekorjaus ja erästä menettelytapaa koskeva täsmennys. Asetus
tulee voimaan 1.4.2014 ja on voimassa 31.3.2015 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Ulla Närhi 0295
163 391)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
24.–25.3.2014

Hallitus sopi budjettikehyksistä ja
julkisen talouden suunnitelmasta:
Luottamusta Suomeen sopeutustoimilla ja rakenneuudistuksilla
sekä panostuksilla kasvuun
Hallitus on 24. ja 25.3.2014 sopinut
valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018.
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen finanssi- ja talouspolitiikan tavoitteena on talouden kasvun edellytysten ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan vahvistaminen siten, että
julkinen talous on kestävällä pohjalla.
Talouskasvun näkymät
Suomen talouden tila on osoittautunut toistuvasti ennakoitua heikommaksi ja myös arviot näkymistä keskipitkällä aikavälillä ovat heikentyneet. Heikon kehityksen taustalla
ovat olleet toisaalta maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, toisaalta
Suomen teollisuuden rakennemuutos
ja heikko kilpailukyky. Kun talouden
kasvu ja työllisyys ovat jääneet ennakoitua heikommaksi, hallituksen valtiontaloudelle asettamien tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut
vaikeaksi. Ennakkotiedon valossa
Suomen kokonaistuotanto laski viime
vuonna 1,4 prosenttia. Tämä oli jo
toinen perättäinen alenevan kokonaistuotannon vuosi.
Kansainvälisen talouden käänne
parempaan johtaa ajan myötä myös
kotimaisen talouden virkoamiseen.
Vuonna 2014 Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan kääntyvän hienoisesti kasvavalle uralle viennin vetämänä. Suomen taloutta kohtaavat riskit ovat kuitenkin alasuuntaiset.
Maailmankaupan kasvu on haurasta
ja varsinkin euroalueella kestävän
kasvun käynnistymisestä ei ole vielä
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takeita. Pitkittyessään Ukrainan kriisin vaikutukset myös heikentävät
Suomen kasvunäkymiä. Yksityisen
kulutuksen kasvunäkymät ovat vaatimattomat johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta.
Hallitus päätti uusista välittömistä
sopeutustoimenpiteistä
Hallitus pitää tärkeänä ylläpitää luottamusta Suomen kykyyn pitää huolta
julkisesta taloudestaan ja vastata velvoitteistaan. Valtion alijäämien pienentäminen on tärkeää luottamuksen
säilyttämiseksi ja kiihtyvän velkaantumisen kierteen ehkäisemiseksi
keskipitkällä aikavälillä, ennen kuin
rakenteelliset uudistukset ehtivät
vaikuttaa täysipainoisesti.

nettaisiin siten, että työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon.

Valtion velkaantumisen taittamiseksi
uskottavalla tavalla ja realistisen aikataulun puitteissa, hallitus päätti neuvotteluissaan uusista toimista, jotka
vähentävät valtion menoja ja lisäävät
tuloja 2,3 mrd. euroa vuoden 2018
tasolla.
Kautensa aikana hallitus on päättänyt
eri yhteyksissä välittömistä valtion
menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista, jotka ovat vuoden
2017
tasolla
nettomääräisesti
noin 6,6 mrd. euroa eli 3 % suhteessa
kokonaistuotantoon, kun vertauskohtana on edellisen vaalikauden viimeinen kehyspäätös.
Sopeutustoimet verotuksen puolella
koostuvat pääasiassa valmisteverojen korotuksista sekä ansio- ja pääomatuloverotukseen tehtävistä verotuksen oikeudenmukaisuutta korostavista toimenpiteistä.
Vuonna 2015 ansiotuloverotusta
kiristetään jättämällä ansiotaso- ja
inflaatiotarkistukset tekemättä. Tämä
lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla. Pienituloisten verotusta
kuitenkin kevennetään 100 miljoonalla eurolla perus- ja työtulovähennystä korottamalla. Progressiivisen
tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 90 000 euroon
ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan
vuoteen 2018 saakka. Toimenpiteillä
kavennetaan tuloeroja.
Asuntolainan korkovähennysoikeutta
pienennetään koko kehysjaksolla
edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista
enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018. Lisäksi työmatkakulujen vähennysoikeutta kaven-

Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan.

Pääomatuloverotukseen tehtävillä
muutoksilla lisätään veron tuottoa 28
miljoonalla eurolla ja samalla kavennetaan tuloeroja. Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän
verokannan tulorajaa alennetaan
30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin.
Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään
korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron
lahja- ja perintöosuuksien veroluokka
muutettaisiin pysyväksi vuodesta
2016 alkaen.

Hallitus ohjaa ratkaisuillaan verotusta
ja tukia ympäristön kannalta merkittävästi kestävänpään suuntaan. Energiaverotusta kiristetään 120 miljoonalla eurolla korottamalla yleisen
sähköveroluokka I:n veroa. Myös
lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan 90 miljoonalla eurolla. Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 42 miljoonalla eurolla. Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015
veronkorotus peruutetaan. Ratkaisut
lisäävät kotimaisen metsähakkeen
kilpailukykyä. Tupakkaveroa kiristetään 50 miljoonalla eurolla.
Henkilö- ja pakettiautojen vuotuista
ajoneuvoveroa korotetaan 150 miljoonalla eurolla niin, että korkeampaa veroa kannetaan vuoden 2016
alusta.
Verotulojen lisäämiseksi myös verotukia karsitaan. Kaivostoiminnan
energiaverotuet poistetaan ja aiemmin verovapaa nestekaasu säädetään
verolliseksi. Taksien (pl. erityisvarustellut taksit) ja muuttotavarana
tuotujen autojen autoveroalennuksesta luovutaan.
Lisäksi tarkistetaan valtion perimiä
maksuja sekä korotetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuja.
Menosopeutukset
Hallituksen sopimat menosäästöt
kohdistuvat laajasti eri ministeriöiden hallinnonaloille. Säästöpäätök-
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set kohdistuvat mm. kehitysyhteistyöhön, johon osoitetaan kehyskaudella noin 50 milj. eurosta noin 100
milj. euroon nouseva vuosittainen
säästö. Suomi säilyttää aikaisempien
sitoumusten mukaisen tavoitteen kehitysyhteistyön määrärahojen korottamisesta pitkällä aikavälillä 0,7 %:iin
BKT:sta.
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen tarkoitettua
määrärahavaltuutta alennetaan 17
milj. eurolla. Lisäksi EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin liittyvää kansallisen osuuden määrärahavaltuutta alennetaan 50 milj. eurolla.
KEL- ja TyEL-sidonnaiset indeksikorotukset tehdään vuonna 2015
pääsääntöisesti 0,4 % suuruisena.
Tämä korotus vastaa työmarkkinaratkaisussa sovitun mukaista sopimuskorotustasoa. Yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen indeksikorotus toteutetaan puolitettuna.
Lapsilisiin kohdistetaan säästö, jonka
myötä valtion menot alenevat 110
milj. eurolla. Lisäksi perusopetuksen
laadun parantamiseen kohdistettuja
valtionavustuksia vähennetään 57
miljoonaa euroa. Valtion ei enää jatkossa osallistu oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitukseen. Säästö
valtiontaloudelle nousee vuoden
2015 noin 12 milj. eurosta 22 milj.
euroon kehyskauden lopulla.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa
koskevia säännöksiä muutetaan siten,
että valtion menot pienevät 50 milj.
eurolla vuoden 2015 tasolla. Muutokset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena kohdistaa säästö korkeimpia
työttömyyspäivärahoja saaviin. Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 50 milj. euroa.
Valtion sairausvakuutuslaista johtuvia menoja vähennetään 25 milj.
eurolla. Lisäksi lääkekorvauksille asetetaan vuosittainen alkuomavastuu
18 vuotta täyttäneille, mikä tuo lisäsäästöjä sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin vuodesta 2016 lukien.
Liikenteen väylärahoituksesta säästetään 100 milj. euroa. Avustuksia
korjaustoimintaan ja rakennusperinnön hoitoon vähennetään 15 milj.
eurolla. Uusiin kuntien vesihuoltoja ympäristöhuoltohankkeisiin ei
kohdisteta enää valtionrahoitusta.
Lisäksi valtion palkkaliukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden kes-
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kimääräiselle tasolle ja osana rakennepoliittistakin ohjelmaa valtionhallinnon toimintamenoihin kohdistuu
0,5 % tuottavuuden kasvua vastaava
vuosittainen määrärahasäästö.
Merkittäviä panostuksia kasvun tukemiseen
Hallitus ohjaa valtion varoja nykyistä
tuottavampaan käyttöön.
Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen kiinteistöjä myydään. Valtion
yhtiöomistusten tasehallintaa tehostetaan laajentamalla valtio-omisteisten
noteeraamattomien yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa irtaudutaan
yhtiöomistuksesta. Lisäksi toteutetaan valtion omistamien pörssiyhtiöiden osakkeiden myyntejä ja muita
toimenpiteitä valtion tuloutuksen
lisäämiseksi.
Noteeraamattomien
yhtiöiden osinkojen kokonaismäärää
nostetaan. Valtion eläkerahastosta valmistellaan lainmuutos, jonka perusteella rahaston tuloutusta nostetaan.
Lisäksi tehdään tuloutus valtiontakuurahastosta. Toimenpiteiden aiheuttama lisätuloutus aiemmin linjattuun
nähden vuosina 2014–2015 on noin
1,9 mrd. euroa.
Pääosa lisätuloutuksesta ohjataan
valtionvelan lyhentämiseen.
Osana valtion varallisuuden uudelleenkohdentamista hallitus päätti
myös merkittävistä kasvupanostuksista vuosille 2014 ja 2015, joiden
määrä molempina vuosina on noin
300 milj. euroa. Keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti
työllistäviin liikennehankkeisiin.
Teollisten kasvuvaiheen yritysten
pääomasijoituksiin (TESI) sekä biotalousyritysten pääomasijoituksiin
kohdennetaan 50 milj. euroa vuosina
2014 ja 2015.
Teollisen kasvuvaiheen T&K&I toimintaan tehdään 20 milj. euron valtuuslisäys.
Finnveran rahoitusvaltuuksia lisätään. Team Finlandin toimintaan
kohdennetaan 10 milj. euroa vuosina
2014 ja 2015. Digitalouden uusia innovaatioita tuetaan korottamalla valtuutta. Finpron avustuksia korotetaan
20 milj. eurolla.
Valtio varautuu lisäpääomittamaan
yliopistoja 3-kertaisesti yliopistojen
keräämään yksityiseen pääomaan

nähden, enintään 75 miljoonalla vuosina 2014 ja 2015 (150 milj. euroa).
Liikenneväylähankkeisiin kohdistetaan vuonna 2014 20 miljoonaa euroa
ja vuonna 2015 30 miljoonan euron
kertaluonteisiin investointeihin työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän
liikenneinfrastruktuurin
vahvistamiseen.
Olympiastadionin perusparannukseen myönnetään 40 milj. euroa rahoitusta vuonna 2014 ja vuonna 2015.
Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen kohdennetaan 10 milj. euroa
sekä vuonna 2014 että 2015.
Median innovaatiotukeen kohdistetaan 30 milj. euroa kehyskaudella.
Metsähallituksen luontopalveluille
ohjataan vuosina 2014–15 yhteensä
10 miljoonaa euroa kansallispuistojen
infran parantamiseen sekä luonto- ja
kulttuurikohteiden investointeihin.
Näihin lukeutuvat Öron saaren ja uusien Teijon ja Etelä-Konneveden kansallispuistojen investoinnit. Lisäksi
hallitus samalla päätti vahvistaa EteläSuomen metsien suojelua ohjaamalla
13 000 hehtaaria valtion maita METSO-ohjelmalla suojeltaviksi.
Asuntorahaston avustuksia erityisryhmille lisätään 20 miljoonaa euroa.
Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen omavastuukorkoa alennetaan 3,4 prosentista 1 prosenttiin vuoden 2015 loppuun asti.
Asuntojen uustuotantoa pääkaupunkiseudulla tuetaan ottamalla käyttöön määräaikainen käynnistysavustus 20-vuotiseen takauslainamalliin
liittyen vuoden 2015 loppuun saakka
sekä toteuttamalla 20-vuotinen korkotukimalli vuoden 2015 alusta.
Hallitus käynnistää Pisara-radan
toteuttamisen ja tähän liittyvän rahoitusmallin valmistelun sekä neuvottelut rahoitusosuuksista.
Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön. Valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman
nopeasti, viimeistään vuoteen 2020
mennessä.
Talouden rakenteiden uudistaminen
kasvua ja julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla
Ohjelmassaan hallitus sitoutui aloittamaan koko kestävyysvajeen umpeen
kuromiseksi tarvittavat toimet vuoteen 2015 mennessä. Hallitus päätti
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rakennepoliittisesta ohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen
umpeen
kuromiseksi
29.8.2013 sekä täsmensi ohjelmaa ja
päätti sen toimeenpanosta 29.11.2013.
Valtiontalouden kehyksiin on sisällytetty ne hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet, joilla on
kustannusvaikutuksia ja joiden valmistelu on tässä vaiheessa edennyt
riittävän pitkälle.
Jotta rakennepoliittinen ohjelma voisi
toteutua aiemmin päätetyllä tavalla,
hallitus on sopinut rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa tarkentavista linjauksista ja lisätoimenpiteistä (liite).
Muita poimintoja hallinnonaloilta
Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta
koskevan periaatepäätöksen mukaisesti kehyskaudella toteutetaan useita
organisaatiouudistuksia sulauttamalla
tutkimuslaitoksia yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Periaatepäätöksen mukaisesti valtioneuvoston
kanslian hallinnonalalle on yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan
tutkimus- ja selvitystoiminnan vahvistamiseksi koottu rahoitusta eri tutkimuslaitosten tutkimusmäärärahoista.
Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustamisen myötä Suomen
Akatemia voi tehdä ensimmäiset
rahoituspäätökset v. 2015. Strategisten tutkimushankkeiden rahoituk-

seen on vuonna 2015 myönnettävissä
n. 64 milj. euroa.
Hallitus varautuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 2017
järjestelyjen rahoitukseen kehyskaudella.
Valtion turvallisuusverkkopalveluiden tuottamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin sekä Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä ostettavien verkkopalveluiden lisäkustannuksiin osoitetaan lisämäärärahaa 6,2–7,1 milj.
euroa vuosittain kehyskaudella.
Verohallinnolle osoitetaan 2 milj.
euron vuosittainen lisäys harmaan
talouden torjuntaan. Tullin toimintamenoihin osoitetaan itärajan tullivalvonnan turvaamiseen ja alkoholijuomien laittoman matkustajatuonnin
hillitsemiseksi lisärahoitusta.
Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan
valtiolle vuoden 2015 alusta. Kaikki
ammattikorkeakoulut tulevat toimimaan itsenäisinä oikeushenkilöinä,
joiden oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö. Uudistuksen tueksi valtio on
varautunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja.

on tarkistettu siten, että vuosittain
kuntoutukseen käytettävissä olevan
määrärahan taso kuntoutukseen oikeutettua veteraania kohden nousee
n. 50 euroa vuodessa kehyskaudella.
Kosteus- ja homeongelmien vähentämiseen kohdistetaan vuodelle 2015
yhteensä 0,7 milj. euroa lisärahoitusta.
Valtiontalouden tasapaino ja velka
Valtion budjettitalouden menojen
taso on vuonna 2015 noin 53,5 mrd.
euroa. Menojen arvioidaan nousevan
kehyskaudella nimellisesti keskimäärin vajaan yhden prosentin vuosivauhdilla. Reaalisesti menot alenevat keskimäärin arviolta noin 0,5 %
vuosittain.
Budjettitalouden varsinaisten tulojen
arvioidaan kasvavan kehyskaudella
keskimäärin 3,3 % vuodessa. Verotulojen kasvuksi arvioidaan 3,6 % vuodessa. Verotulojen osuus budjettitalouden varsinaisista tuloista on keskimäärin 85 %. Vuonna 2018 budjettitalouden tulojen (pl. lainanotto) ennakoidaan olevan 53,4 mrd. euroa.

Metsätalouden
kehittämiskeskus
Tapio yhtiöitetään vuoden 2015 alusta lukien.

Kun huomioidaan kehyspäätöksen
mukainen määrärahakehitys ja tuloarviot, valtion budjettitalouden ennakoidaan n. 2,7 mrd. euroa alijäämäinen v. 2018.

Veteraanien vanhuudenhuollon palveluiden turvaamiseksi rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan tasoa

Päätetty sopeutus arvioidaan riittävän taittamaan valtionvelan suhde
kokonaistuotantoon kehyskaudella.

mrd. euroa
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2015

2016

2017

2018

Arvioidut menot (käyvin hinnoin)

53,5

53,7

54,8

56,1

Arvioidut tulot

48,6

50,4

52,0

53,4

Arvio budjettitalouden alijäämästä

-4,8

-3,3

-2,7

-2,7
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Lisätietoja
Hallituksen esitys julkisen talouden
suunnitelmaksi vuosille 2015–2018
on tarkoitus päättää valtioneuvoston
istunnossa 3.4.2014, jonka jälkeen se
annetaan eduskunnalle. Myös valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus julkaistaan 3.4.
Liite: Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta
osana julkisen talouden suunnitelmaa vn.fi/tiedostot/julkinen/kehysneuvottelut-2014/paatos/fi.pdf
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
23.3.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestäminen kattavasti viidelle
alueelle
Hallituspuolueet ovat tänään yhdessä
oppositiopuolueiden kanssa sopineet,
että Suomessa toteutetaan perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi.
Tarkoitus on järjestää kaikki sotepalvelut viiden vahvan alueellisen
järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden
pohjalta ja ne tukeutuvat olemassa
oleviin toimiviin rakenteisiin.
Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta
vastaavat alueet muodostavat sotepalveluihin yksiportaisen ja selkeän
hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli
on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee
kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Uudistusta viedään eteenpäin jo käynnistyneen
rahoitusselvityksen kanssa kuitenkin
omana kokonaisuutena. Alueellisen
tasa-arvon ja taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi kansallista
ohjausta samalla vahvistetaan.
Uudistuksen lähtökohta on täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden
integraatio vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla sekä
riittävän suurilla väestöpohjilla on
merkittävä myönteinen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen.
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu olisi jatkossa viidellä
alueella. Kunnat ovat jatkossakin
mukana palvelujen tuottamisessa.
Lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut tai sosiaalihuollon palvelut säilyvät jatkossakin
lähellä ihmistä.
Kyse on isosta uudistuksesta, joka vaatii yhteistä jatkovalmistelua. Uudistus valmistellaan pääosin virkatyönä,
asiantuntijoiden apuun tukeutuen.
Lisäksi uudistukselle asetetaan peruspalveluministeri Susanna Huovisen
johdolla toimiva parlamentaarinen
ohjausryhmä, jossa on mukana kaikkien puolueiden edustus. Tavoitteena
on saada esitys valmiiksi toukokuun
loppuun mennessä ja lähettää se lausuntokierrokselle kesäkuussa. Eduskuntakäsittelyyn esitys tulee syksyllä.
Valmistautuminen uudistukseen aloitetaan viipymättä. Uudistus valmistellaan niin, että turvataan perustuslain mukaiset kielelliset oikeudet.
Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaavien alueiden toiminta alkaa
aiemman suunnitelman mukaisesti
1.1.2017.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Rahoitusmarkkinakriisejä koskevaa lainsäädäntöuudistusta valmistellut
työryhmä
luovutti
27.3.2014 mietintönsä rahoitusmarkkina-asioista vastaavalle ministeri
Jan Vapaavuorelle. Työryhmä esittää
laajaa uudistusta, joka antaisi viranomaisille uusia välineitä rahoitusmarkkinakriisien ennakointiin ja hallintaan. Esityksen mukaan Suomeen
tulisi perustaa uusi kriisinratkaisuun
liittyviä asioita hoitava viranomainen. Työryhmän Finanssialan kriisinratkaisuviranomaiseksi
nimeämälle toimijalle tulisi keskittää kaikki
keskeiset rahoitusmarkkinakriisien
hoitoon liittyvät viranomaistehtävät.
Työryhmä esittää EU-lainsäädännön
mukaista taloudellista varautumista
myös Suomeen. Jos omistajan- ja
sijoittajanvastuun toteuttaminen ei
riitä kattamaan kaikkia kuluja, loput
tappiot ja kustannukset katettaisiin
toimialan yhdessä etu- ja jälkikäteen
maksamilla vakausmaksuilla. Kriisinratkaisuviranomaisen tehtävänä
olisi kerätä vakausmaksut, hallinnoida
niitä ja siirtää varoja pankkiunioni-

maiden yhteiseen rahastoon. Työryhmä ehdottaa, että pankkien olisi
laadittava jatkossa elvytyssuunnitelmia. Niissä pankit esittäisivät suunnitelmansa toiminnan jatkon turvaamisesta tilanteessa, jossa pankin taloudellinen asema on merkittävästi heikentynyt. Ehdotusten tavoitteena on
pyrkiä estämään tilanteita, joissa olisi
välttämätöntä turvautua julkiseen
rahoitustukeen vaikeuksiin ajautuneen pankin pelastamiseksi. Työryhmän mietintö on osoitteessa: http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20140327Rahoit/
name. jsp. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, yksikönpäällikkö
Tuija Taos, p. 0295 530 309, valtiovarainministeriö.
Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamista pohtinut
työryhmä jätti 21.3.2014 esityksensä
opetusministeri Krista Kiurulle. Työryhmä esittää henkilöstön ja lasten
välisten suhdelukujen säilymistä
ennallaan. Lapsiryhmässä saisi jatkossa olla yhtä aikaa läsnä enintään
kolmea hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä olevaa henkilöä vastaava
lapsimäärä. Työryhmä esittää selkeytyksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattinimikkeisiin. Ammattinimikkeinä olisivat jatkossa muun
muassa varhaiskasvatuksen opettaja,
varhaiskasvatuksen sosionomi ja
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja
varhaiskasvatuksen johtotehtävät.
Nykyinen henkilöstön rakenne eli
lastentarhanopettajien, sosionomien
ja lastenhoitajien keskinäinen määrä
säilyisi ennallaan. Nykyistä päiväkodin mitoituksesta poikkeamisen
säännöstä on selkeytetty. Lisäksi perhepäivähoitoryhmä voisi muodostua
jatkossa enintään kahta perhepäivähoitajaa vastaavasta määrästä lapsia.
Työryhmä esittää myös muutoksia
lastenhoitajien, perhepäivähoitajien
ja avustajien kelpoisuusvaatimuksiin. Työryhmän esitys ja taustaraportit ovat osoitteessa: http://www.
minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/varhaiskasvatus/index.html?lang=fi. Lisätietoja antavat ministerin erityisavustaja Esa Suominen, p. 0295 330 132,
työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja
Eeva-Riitta Pirhonen, p. 0295 330
258 ja työryhmän varapuheenjohtaja,
johtaja Jari Rajanen, p. 0295 330 268,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tilaajavastuulain
uudistamista
selvittänyt
työryhmä
luovutti
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24.3.2014 loppuraporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle. Työryhmä
esittää, että tilaajan selvitysvelvollisuutta tulisi muuttaa verotusta ja eläkevakuutusta koskevien tietojen
osalta sekä laajentaa koskemaan
myös työterveyshuollon järjestämistä.
Myös lain rikkomisesta tulevia seurauksia on tarpeen kiristää ja yhdenmukaistaa. Toisaalta tilaajan olisi
voitava nykyistä helpommin itse selvittää tietoja viranomaisrekistereistä.
Tilaajan olisi jatkossa selvitettävä

alihankintatilanteissa ja työvoiman
vuokraustilanteissa Suomeen tilapäisesti tulleiden työntekijöiden eli lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan
määräytyminen. Uutena asiana tilaajan olisi selvitettävä, että sopimuskumppani on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Toisaalta
selvitysvelvollisuutta myös kevennettäisiin. Tilaaja voisi jatkossa valtaosassa tapauksia itse tarkistaa sopimuskumppanin verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä. Varsi-

naista Verohallinnon tekemää verovelkatodistusta tarvittaisiin vain poikkeustapauksissa. Työryhmän raportti
on osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.
Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p. 0295 048 067
(työryhmän puheenjohtaja), hallitusneuvos Johanna Lähde, p. 0295 064
694 (työryhmän varapuheenjohtaja)
ja vanhempi hallitussihteeri Jan
Hjelt, p. 0295 048 940 (työryhmän
sihteeri), työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2014
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