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

Valtioneuvosto antoi 30.4.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 53/2014 vp)
eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että vähäarvoisia tavaralähetyksiä
koskeva verottomuus poistettaisiin
postimyynnissä maahantuotavien,
kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvien sanoma- ja aikakauslehtien
osalta. Lisäksi pienintä maahantuonnissa kannettavaa arvonlisäveron
määrää koskevaa säännöstä ei sovellettaisi tällaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Laki on tarkoitettu tule5.5.2014/50

maan voimaan 1.1.2015. Valtioneuvoston lausuma; Ehdotettu malli verokeinottelun ratkaisemiseksi tuo mukanaan uusia mutkistavia velvollisuuksia yksityishenkilöille. Yksityishenkilö, joka tilaisi yksittäistä aikakauslehteä esimerkiksi Yhdysvalloista tai
Norjasta, joutuisi tulevaisuudessa
antamaan veroilmoituksen tullille
ennakkoon. Sama koskee Ahvenanmaalla asuvia yksityishenkilöitä, jotka
tilaisivat aikakauslehtiä MannerSuomesta tai Ruotsista, mikä tarkoittaa että esitys koskisi erittäin huomattavaa määrää yksityishenkilöitä
Ahvenanmaalla. Muutoksen asetettua voimaan on perusteltua arvioida
lakimuutoksen todellisia vaikutuksia
yksityishenkilöihin ja heidän lehtituontiinsa. (VM erityisasiantuntija
Tuula Karjalainen 0295 530 542)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 30.4.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta. Asetukseen (260/1994) tehdään muutoksia,
jotka liittyvät 1.8.2014 voimaan tulevaan opintotukilain muuttamisesta
annetun lain (1243/2013) säännöksiin. Asetuksessa säädetään tarkemmin yksityisen koulutuksen järjestäjän opintotukioikeuden hakemisesta,

myöntämisestä ja sitä koskevasta selvitysvelvollisuudesta, korkeakoulututkinnon suorittamiseksi myönnettävästä tukiajasta sekä opintolainahyvityksen hakemisesta ja päätöksen
antamisesta sekä eräistä opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon
suorittamisaikaa pidentäviin seikkoihin liittyvistä asioista ja opintolainahyvityksen maksamisesta. Lisäksi
opintotukiasetusta muutetaan korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen seurannan osalta
siten, että käyttöön otetaan lukuvuosittainen 20 opintopisteen vähimmäisopiskelun vaatimus. Asetus tulee
voimaan 1.8.2014. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa
(7/2014) säädetään alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä sekä
rakennerahastojen hallinnoinnista.
Asetuksella annetaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnin käytännön toimintaa
selkeyttäviä ja yhdenmukaistavia
säännöksiä. Asetus tulee voimaan
1.5.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula
Manelius 0295 064 909)
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Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Laissa alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) säädetään työ- ja elinkeinoministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön, maakuntien liittojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä niiden myöntäessä tukea alueiden kehittämistä koskeviin ja eräisiin
rakennerahastovaroista osarahoitettaviin hankkeisiin. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tuen saajista, ministeriöiden, maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämästä tuesta ja
tuen käyttökohteista, varojen jakamisesta, tuen edellytyksistä, vähämerkityksisestä tuesta, tuen siirtoa koskevasta menettelystä, yhteishanketta
koskevasta menettelystä, kustannusten hyväksyttävyydestä, tuen määrästä, tuen hakemisesta, tuen myöntämisestä, tuen käyttämistä koskevista
ehdoista, tuen maksamisen hakemisesta ja tuen maksamisesta. Asetuksen tarkoituksena on selkeyttää eri
viranomaisten menettelyjä niiden
myöntäessä tukea. Tarkoituksena on
myös vähentää tulkintaeroja eri tilanteissa ja näin yhtenäistää käytäntöjä.
Yhdenmukaiset käytännöt tehostavat
tuen käyttöä ja ovat tärkeitä tuen saajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta. Asetus tulee voimaan 1.5.2014.
(TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta. Alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain
(8/2014) nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia
säännöksiä kustannusten tukikelpoisuudesta ja sovellettavista kustannusten korvausperusteista. Asetus sisältää tarkemmat säännökset hyväksyttävistä tukikelpoisista kustannuksista,
kustannusten korvausperusteista ja
tuen ehdoista. Asetus tulee voimaan
1.5.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula
Manelius 0295 064 909)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 30.4.2014 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2013.
Vuosikertomus muodostuu neljästä
osasta. Ensimmäisessä osassa on hallituksen vaikuttavuusselvitys, jossa
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käsitellään Suomen taloudellista kehitystä sekä talous- ja finanssipolitiikkaa, julkisen talouden tilaa, valtion
yhtiöomistusta ja hallituksen strategisten politiikkakokonaisuuksien kehitystä. Ensimmäisessä osassa ovat
myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
koskeva katsaus ja valtioneuvoston
controllerin lausuma. Toisessa osassa
ovat ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset. Kolmas osa muodostuu
tilinpäätöslaskelmista. Neljänteen
osaan on koottu tiedot toimenpiteistä
eduskunnan lausumien ja kannanottojen sekä talousarviolausumien johdosta ja tilimuistutuskertomus. (VNK
valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
0295 160 280)
Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen
6. ja 7.5.2014 Pariisissa ja oikeuttaa
ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on valtiosihteeri Martti Hetemäki, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Okko-Pekka
Salmimies ja jäsenet ovat alivaltiosihteeri Matti Anttonen, finanssineuvos Marketta Henriksson ja lähetystöneuvos Kari Puurunen. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 0295
351 108)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 67.
yleiskokoukseen 19.–24.5.2014 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja
sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on
peruspalveluministeri Susanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriöstä
ja jäsenet ovat pysyvä edustaja Päivi
Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta, osastopäällikkö Kirsi Varhila
sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja
terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Eero Lahtinen Geneven pysyvästä
edustustosta, lähetystöneuvos EevaLiisa Myllymäki ulkoasianministeriöstä, neuvotteleva virkamies Pasi
Mustonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtava asiantuntija Timo
Ståhl Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja lähetystösihteeri Ville
Lahelma Geneven pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain
johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 25.4.2014 ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistä
selvittäneen työryhmän raportista.
Työryhmän mukaan henkilöautojen
kuljettajaopetuksessa voitaisiin ottaa
käyttöön tutkintopainotteinen järjestelmä. Lisäksi uusia opetusmenetelmiä ja -mahdollisuuksia pitäisi voida
hyödyntää nykyistä enemmän. Työryhmä esittää, että B-ajokortin kuljettajaopetuksen aloittamisikä alennettaisiin 16 vuoteen. Monivaiheisen
opetusjärjestelmän sijasta tulisi siirtyä yksivaiheiseen opetusjärjestelmään. Tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäisiin kaksipyöräisten, mopoautojen ja henkilöautojen
osalta. Järjestelmä mahdollistaisi henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavan
opetuksen ja autokoulujen opetustarjonnan monipuolistamisen. Osaamisen voisi hankkia myös esimerkiksi
perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteydessä. Raskaan liikenteen osalta työryhmä ehdottaa nykyjärjestelmän säilyttämistä kuljettajaopetuksen osalta, koska ammattipätevyyssäännöksiin on tulossa muutoksia. Ajokorttilain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli erityisesti uusien
kuljettajien liikenneturvallisuuden
parantaminen. Työryhmä ehdottaa,
että ajokorttiopetusmuutos esitetään
toteuttavaksi seuraavalla hallituskaudella. Työryhmän raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/julkaisu/
4397762/ajo-ja-ammattipatevyyskoulutuksen-kehittaminen-tyoryhman-raportti. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Silja Ruokola p. 0295
342 367, liikenneneuvos Kimmo
Kiiski p. 0295 342 304 ja hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 342 571,
liikenne- ja viestintäministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
29.4.2014
ihmisoikeusmietinnön,
jonka mukaan yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä on lisättävä. Mietinnössä todetaan, että suomalaisten yritysten toiminta kestää
kansainvälisen vertailun ja yksittäisistä epäonnistumisista huolimatta
yritysten tahtotila kunnioittaa ihmisoikeuksia on hyvä. Yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut keskeiset toimijat on tarkoitus istuttaa toimialakohtaisesti yhteiseen neuvottelupöytään
ja arvioida esimerkiksi metsäteollisuuden, päivittäistavarakaupan ja
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tekstiiliteollisuuden osalta kullekin
toimialalle olennaiset riskit sekä sitä,
mikä on riittävää riskienhallintaa ja
huolellisuusperiaatteennoudattamista.
Erityisesti kansainvälisessä toiminnassa ihmisoikeusongelmien kontrollointi on yrityksille vaikeaa. Yritysten vaikutusmahdollisuudet ovat
rajalliset erityisesti silloin, kun ne
toimivat osana kansainvälisiä verkostoja. Työryhmän mietintö on
osoitteessa http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tyoryhman_ehdotus_yk_n_yrityksia_ja_ihmisoikeuksia_koskevien_ohjaavien_periaatteiden_kansalliseksi_toimeenpanoksi.
98033.xhtml. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Antti Riivari, p. 029 506
3742, työ- ja elinkeinoministeriö.
Ydinenergia-alan tutkimusstrategiaa valmistellut työryhmä luovutti
28.4.2014 raporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle. Strategiassa
todetaan, että kansainvälisesti korkeatasoinen suomalainen osaaminen
ja tutkimus varmistavat turvallisen,
kestävän ja kilpailukykyisen ydinenergian käytön sekä edistävät alan
liiketoimintamahdollisuuksia. Strategiatyö tehtiin hankkeen ohjausryhmässä ja kuudessa jaostossa, jotka
tarkastelivat 1) Ydinturvallisuutta,
2) Ydinjätehuoltoa, 3) Ydinenergia-

alan tutkijakoulutusta, 4) Ydinenergian tulevaisuuden teknologioita ja
perusfysiikkaa, 5) Yhteiskuntatieteellistä ydinenergiatutkimusta ja 6) Tutkimuksesta liiketoimintaan ydinenergia-alalla -teemaa. Strategiassa
on neljä erilaista tulevaisuuskuvaa
ydinenergian käytön maailmassa
vuoteen 2030 saakka. Kaikissa vaihtoehdoissa ydinenergian käytön edellytyksenä on Suomessa edelleen turvallisuus ja yhteiskunnan kokonaisetu. Siten ydinenergian kansallisen ja maailmanlaajuisen käytön kehityksestä riippumatta tulee olemaan
tarvetta ydinturvallisuuteen keskittyvälle tutkimukselle. Ydinenergiaalan tutkimusstrategia on osoitteessa
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/ydinenrgia-alan_tutkimusstrategia.98033.xhtml. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Herkko Plit,
p. 050 462 0788 (työryhmän puheenjohtaja) ja yli-insinööri Jorma Aurela,
p. 050 592 2109 (työryhmän pääsihteeri), työ ja elinkeinoministeriö.
Ympäristöministeriön Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama selvitys keskusta-alueiden ja niiden
ulkopuolisten kaupan alueiden
rajaamiseksi julkaistiin 28.4.2014.
Selvityksen mukaan kaupunkiseutujen keskusta-alueiden asema on hei-

kentynyt vähittäiskaupan keskittyessä
niiden ulkopuolelle. Selvityksen tulosten mukaan kaupan alueet ovat kasvaneet lähes kaikilla kaupunkiseuduilla, mutta kehityksen vaikutus
keskusta-alueiden elinvoimaisuuteen
kaupallisina keskittyminä vaihtelee
kaupunkiseutujen välillä. Joissain
tapauksissa keskusta-alueiden kaupallinen vetovoima on heikentynyt huomattavasti ja kaupan alueet ovat
nousseet työpaikkamäärillä mitattuna
keskustoja suuremmiksi kaupan keskittymiksi. Elinvoimaiset keskustat
ovat kestävän ja toimivan yhdyskuntarakenteen kulmakivi. Selvityksen
perusteella keskustojen aseman turvaamisessa vähittäiskaupan sijaintiratkaisut ovat avainasemassa. Suurimmilla kaupunkiseuduilla ratkaiseva
kysymys on, rakentuuko kaupan palveluverkko monipuolisten keskustaalueiden vai yksipuolisten kaupan
alueiden varaan. Selvitys on osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/
10138/44971. Lisätietoja antavat erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen
ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251
550, ryhmäpäällikkö Ville Helminen, p. 0295 251 166, SYKE ja ylitarkastaja Juha Nurmi, p. 0295 250
208, ympäristöministeriö.

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