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

Valtioneuvosto antoi 22.5.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 65/2014 vp)
eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta. Laissa säädettäisiin todistajien ja muiden vakavassa hengen ja
terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemisesta. Lakia sovellettaisiin vain, jos muualla lainsäädännössä säädetyt toimenpiteet eivät olisi
riittäviä. Laissa säädettäisiin todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja
26.5.2014/59

päättymisen edellytyksistä, toimivaltaisista viranomaisista sekä eräistä
suojelutoimenpiteistä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia, ulkomaalaislakia, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja oikeudenkäymiskaarta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (SM ylitarkastaja Elina Immonen 0295 488
593)
Hallituksen esitys (HE 66/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2014 lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäykseksi
ehdotetaan nettomääräisesti 544 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäykseksi nettomääräisesti 520 miljoonaa
euroa. Vuoden 2014 lisätalousarvioesitys on siten 24 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 arvioidaan 7,1
miljardia euroa. Vuoden 2014 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 119 miljoonaa euroa. Verotuloarviota ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti
yhteensä 190 miljoonalla eurolla.
Arvonlisäveron tuottoarviota vähennettäisiin 165 miljoonalla eurolla
talousnäkymien heikentymisen ja
kertymätietojen perusteella. Tupakkaveron tuloarviota alennetaan 68 miljoonaa euroa verovelvollisen ennakoitua voimakkaamman veronkorotukseen varautumisen johdosta. Ajoneuvoveron tuloarviota korotetaan
41 miljoonaa euroa. Sekalaisia tuloja

koskevaa arviota korotetaan 144 miljoonaa euroa. Suomen Pankin voitosta tuloutetaan 30 miljoonaa euroa
valtion talousarviossa ennakoitua
enemmän. Arviota osakemyynneistä
saatavista nettotuloista korotetaan
460 miljoonaa euroa ja osinkotuloarviota 50 miljoonaa euroa. Valtion
liikelaitosten tuloutusta korotetaan
yhteensä 50 miljoonaa euroa. Määrärahatarve kasvaa nettomääräisesti
520 miljoonalla eurolla. Määrärahoja
ehdotetaan lisättäväksi kasvun tukemiseen julkisen talouden suunnitelman 2015–2018 mukaisesti yhteensä
noin 200 miljoonaa euroa. Kasvutoimina ehdotetaan muun muassa 10 miljoonaa euroa aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen, yhteensä 11 miljoonaa euroa korkeakoulujen hakijasuman purkuun, 20 miljoonaa euroa
liikenne- ja väylähankkeisiin, 20 miljoonaa euroa Finpron kansainvälistymisavustuksiin, 10 miljoonaa euroa
Team Finland -toimintaan, 50 miljoonaa euroa Teollisuussijoitus Oy:n pääomitukseen, 40 miljoonaa euroa
Olympiastadionin perusparannukseen, 5 miljoonaa euroa Metsähallituksen luontopalveluihin sekä 10 miljoonaa euroa korjausavustuksiin Valtion asuntorahastosta. Lisäksi määrärahoja ehdotetaan muun muassa oppilaitosten perustamiseen 9,6 miljoonaa
euroa, Governia Oy:n oman pääoman
korotukseen 20 miljoonaa euroa,
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viennin jälleenrahoituslainoihin 60
miljoonaa euroa sekä VTT Oy:n pääomitukseen 80 miljoonaa euroa.
(VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 22.5.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 varoista
myönnettävästä teknisestä avusta.
EU:n maaseuturahaston teknisellä
avulla rahoitetaan jäsenvaltioiden
kustannuksia, jotka aiheutuvat maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanosta. Asetuksella säädetään ohjelman varoista myönnettävän teknisen avun tukikelpoisista kustannuksista, maksamisesta ja käyttösuunnitelman vahvistamisessa noudatettavasta menettelystä. Teknisen avun
käytön edellytykset eivät olennaisesti
muutu ohjelmakauden 2007–2013
vastaavista edellytyksistä. Pääasiallinen muutos on se, että palkkauskustannukset ovat hyväksyttäviä myös
silloin, kun henkilöstö palkataan
toistaiseksi voimassa olevaan virkatai työsopimussuhteeseen. Asetus tulee voimaan 27.5.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari
0295 162 134)
Valtioneuvoston asetus maaseudun
kehittämisohjelman teknisestä avusta
annetun valtioneuvoston asetuksen
4 §:n muuttamisesta. EU:n maaseuturahaston teknisellä avulla rahoitetaan
jäsenvaltioiden kustannuksia, jotka
aiheutuvat maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanosta. Asetuksella muutetaan ohjelmakauden 2007–
2013 varoista myönnettävää teknistä
apua koskevaa asetusta siten, että
henkilöstön palkkauskustannukset
ovat hyväksyttäviä myös silloin, kun
työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan virka- tai työsopimussuhteeseen. Tällöin teknistä apua
käyttävillä viranomaisilla on mahdollisuus harkita maaseuturahaston
tehtäviä hoitavan määräaikaisen henkilöstön virka- tai työsopimussuhteiden muutoksia valtionhallinnon
palkkausta koskevien yleisten säännösten mukaisesti. Tämä vastaa työja elinkeinoministeriön nykyistä käytäntöä rakennerahastojen teknisessä
tuessa. Vastaavaa käytäntöä sovelletaan maaseuturahaston teknisessä
avussa ohjelmakaudella 2014–2020.
Asetusta sovelletaan rinnakkain maaseudun kehittämisohjelman 2014–
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2020 varoista myönnettävästä teknisestä avusta annetun asetuksen kanssa,
kunnes ohjelmakauden 2007–2013
varoista myönnettävä tekninen apu
on käytetty loppuun. Asetus tulee
voimaan 27.5.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari
0295 162 134)
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista
teollisoikeusasiamiehistä.
Asetuksessa säädetään tarkemmin
teollisoikeusasiamieslautakunnan järjestämästä asiamiestutkinnosta ja asiamiestutkinnon hyväksymisen edellytyksistä samoin kuin asiamiestutkinnosta ja auktorisoinnista annettavista
todistuksista. Lisäksi asetus sisältää
tarkemmat säännökset asioiden käsittelystä teollisoikeusasiamieslautakunnassa. Asetus tulee voimaan
1.7.2014. (TEM hallitusneuvos
Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetukseen
lisätään ympäristöministeriön omistajaohjauksessa olevat yhtiöt Kuntarahoitus Oyj ja A-Kruunu Oy. Asetus
tulee voimaan 1.6.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Rönn 050 405
9028)
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 8 a §:n muuttamisesta.
Asetuksen väliaikaisesti voimassa
olevaa 8 a pykälää muutetaan siten,
että pykälässä säädetty yhden prosentin perusomavastuu korkotukilainan korosta ulottuu myös sellaisiin
opiskelija- ja nuorisoasuntoja koskeviin korkotukilainoihin, joille myönnetään erityisryhmien investointiavustusta alimman tukiluokan mukaan.
Yhden prosentin perusomavastuu
koskee vuoden 2015 loppuun mennessä korkotukilainoiksi hyväksyttäviä lainoja. Asetus tulee voimaan
1.6.2014. (YM hallitussihteeri Ville
Koponen 0400 143 873)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 22.5.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä
Hallituksen vuosikertomuksesta vuodelta 2012 sekä siihen liittyvät eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuiksi. Eduskunta on hyväksynyt perustuslakivaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan mietintöjen mukaisen kannan-

oton, jonka mukaan eduskunnalla ei
ole huomautettavaa kertomuksen
johdosta, mutta eduskunta edellyttää,
että hallitus ottaa asianmukaisesti
huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset
eduskunnan aikaisempia lausumia
koskevat huomautukset ja muita
seikkoja koskevat lausumat, jotka
kohdistuvat hallitukseen. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro
0295 160 170)
Päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista Senaatti-kiinteistöille ja siirtojen ehdoista. Valtion
kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyihin liittyen Senaatti-kiinteistöjen
hallintaan siirretään aiemmin Liikenneviraston hallinnassa olleet ja valtiovarainministeriölle siirtyneet kiinteistövarallisuuserät, valtiovarainministeriön hallinnassa olleet Siuntiossa
sijaitsevat Suitian metsä- ja peltoalueet
sekä Rikosseuraamusvirastolta valtiovarainministeriölle siirtynyt Ylitornion vankilan kylmävarasto. Kiinteistövarallisuuserät kattavat maaalueiden lisäksi myös rakennuksia.
Siirrot tehdään 1.7.2014. Siirtyvän
omaisuuden käypä arvo on noin 11,2
miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva
virkamies Niina Hannonen 0295
530 454)
Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013.
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,
taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä vahvistaessaan valtioneuvosto voi Huoltovarmuuskeskuksen
hallituksen esityksestä päättää huoltovarmuusrahastoon kertyneiden varojen siirtämisestä valtion talousarvioon,
jos ne eivät ole välttämättömiä valtioneuvoston asettamien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttamiseksi
tai laissa säädettyjen menojen kattamiseksi. Huoltovarmuuskeskuksen
hallitus ei esitä, että vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä
huoltovarmuusrahastoon kertyneitä
varoja siirrettäisiin valtion talousarvioon. (TEM kaupallinen neuvos
Tomi Lounema 0295 062 697)
Päätös oikeuttaa ympäristöministeriö
pääomittamaan A-Kruunu Oy:tä enintään 30 miljoonalla eurolla rakennuttamistoiminnan edellyttämän pääomatarpeen mukaisesti vuoden 2015
loppuun mennessä. Pääoman lisäys
käytetään rakennettavien kohteiden
omarahoitusosuuksiin, tonttien hankintaan ja rakennuttamistoimintaan.
Pääomittamisen jälkeen A-Kruunu Oy
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alkaa rakennuttamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulla. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 0400 908
089)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 22.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden maisteri, ekonomi
Kristiina Luukkonen valtiovarainministeriön tietohallintoneuvoksen
virkaan 5.6.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530
422)
Kulttuuriasiainneuvos, filosofian tohtori Marjo Mäenpää opetus ja kulttuuriministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2014–
31.8.2016, kuitenkin enintään viran
vakituinen haltijan virkavapauden
ajaksi. Samalla Mäenpäälle myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta
hänen omasta kulttuuriasiainneuvoksen virastaan. (OKM ylijohtaja Riitta
Kaivosoja 0295 330 129)
Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Toni Tuomainen opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen
virkasuhteeseen
28.5.2014–31.3.2015,
kuitenkin
enintään siksi ajaksi, jonka viran
vakituinen haltija Heidi Sulander ja
hänen sijaisekseen määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitetty Janina
Lindqvist ovat virkavapaina. (OKM
hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295
330 196)
Porin yliopistokeskuksen johtaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri Harri
Peltoniemi Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen johtajan virkaan
1.6.2014 lukien. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
20.5.2014

Hallituksen lisätalousarvioesitys
panostaa kasvuun ja työllisyyteen
Hallitus päätti osana vuosien 2015–
2018 julkisen talouden suunnitelmaa
600 miljoonan euron kasvuohjelmasta,
jonka vipuvaikutukset nousevat miljardiluokkaan. Hallitus on 20. touko-
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kuuta käsittelemässään lisätalousarvioesityksessä tehnyt sen myötä noin
200 miljoonan euron määrärahalisäykset alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen avustuksia korotetaan 29 miljoonalla eurolla. Lisäyksestä 20 miljoonaa euroa käytetään kolmivuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja
ulkomaisia investointeja edistävän
ohjelman toteuttamiseen. Team Finland -toiminnan resursseja lisätään
10 miljoonalla eurolla.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla.
Määrärahalla käynnistetään sijoitusohjelma, jonka kautta valtio sijoittaa
kannattavaksi arvioituihin suomalaisiin teollisiin yhtiöihin.
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin
lainavaltuuksia lisätään 60 miljoonalla eurolla. Valtuuden lisäys käytetään muun muassa biotalouden ja
cleantech-alan pilotointi-, referenssija demonstraatiohankkeisiin sekä
digitaaliseen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen.
Rahoitus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja kansainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että liiketoimintaansa uudistaville suuryrityksille.
Tavoitteena on mahdollistaa kilpailukykyistä liiketoimintaa, jolla on kasvupotentiaalia.
Metsähallituksen luontopalveluihin
lisätään 5 miljoonan euroa kansallispuistojen sekä muiden luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen.
Liikenneinfrastruktuuriin parannuksia
Hallitus ehdottaa 5 miljoonaa euroa
perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen.
Rahat kohdistettaisiin muun muassa
päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnostamiseen.
Maantie 100 Hakamäentiellä olevan
Metsämäentien sillan uusimiseen
ehdotetaan 8,5 miljoonan euron määrärahaa. EU:n TEN-tuen osuus siitä
olisi 2,5 miljoonaa euroa.
Kantatie 52:n parantamiseen Salon
kohdalla ehdotetaan 6 miljoonaa
euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus
rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella noin 1,8 miljoonalla
eurolla.
Valtatie 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen Rauman kohdalle ehdotetaan 3 miljoonaa euroa ja

lisäksi siihen on tarkoitus myöntää
työllisyysperusteista investointitukea noin 3 miljoonaa euroa.
Valtatie 6 Taavetti−Lappeenranta aloitusta aikaistetaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 miljoonaa
euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi
ehdotetaan 1,5 miljoonaa euroa.
Lisää opiskelupaikkoja korkeakouluihin ja tukea aikuiskoulutukseen
Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen osoitetaan 10 miljoonaa euroa.
Se suunnataan perusasteen jälkeistä
tutkintoa vailla olevien 30–50-vuotiaiden kohdennettuun aikuiskoulutukseen.
Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti
noin 3 000 vuosina 2014–2015.
Vuonna 2014 alkavan koulutuksen,
johon lisätään 9 miljoonan määräraha, tavoitteena on lisätä noin 1 500
uutta aloituspaikkaa. Aloituspaikkojen lisäyksestä johtuen myös opintotukeen myönnetään yhteensä 2 miljoonaa euroa lisää.
Aalto-yliopiston arktista osaamista
tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen osoitetaan
7 miljoonan euron lisäys, jolla uudistetaan Aalto-yliopiston jääkoeallas.
Määrärahoja rakennus- ja korjaushankkeisiin
Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan Stadion-säätiölle
40 miljoonan euron määräraha avustuksena.
Vuokra-asuntojen
rakentamisen
takauslainaan liittyvä määräaikainen
käynnistysavustus otetaan käyttöön
vuosille 2014–2015. Tarkoituksena
on lisätä pääkaupunkiseudun vuokraasuntotarjontaa. Avustuksella voidaan
tukea noin 500 asunnon rakentamista
vuosittain.
Valtion asuntorahaston varoista voidaan lisäksi myöntää 10 miljoonaan
euroon asti avustuksia erityisesti
vanhusten ja vammaisten asuntojen
korjausta varten.
Oppilaitosten perustamishankkeisiin
myönnettäviin avustuksiin varattua
määrärahaa lisätään 9,6 miljoonalla
eurolla. Tällä pyritään avustamaan
mahdollisuuksien mukaan rahoitussuunnitelmaan vuosille 2015–2017
sisältyvien hankkeiden toteutusta.
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Muita muutoksia
Ehdotetaan valtuuksia luopua valtion
omistuksesta Altia Oyj:ssä, koska
yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle. Yhtiön mahdollisista
omistusjärjestelyistä hallitus päättää
erikseen. Eri vaihtoehtoja arvioitaessa
painotetaan kotimaista työllisyyttä ja
Altian suomalaisen tuotannon turvaamista sekä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työllisyysasemaan
ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan.
Governia Oy:n omaa pääomaa ehdotetaan korotettavaksi 20 miljoonalla
eurolla. Määräraha suunnataan Itämeren merikaapelihankkeen rahoittamiseen tietoliikenneinvestointien
houkuttelemiseksi Suomeen.
Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 2,5 miljoonan euron määrärahalisäystä.
TE-toimistoille ehdotetaan 2,5 miljoonan euron määrärahaa noin 50
henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseksi. Lisäys rahoitetaan siirtona julkisten työllisyys- ja
yrityspalvelujen määrärahasta. Siir-

rolla pyritään parantamaan TE-toimistojen palvelukykyä ja vastaamaan rakennepoliittisen ohjelman
työllistymistä tukeviin tavoitteisiin.
Säätutkaverkostoa
täydennetään
uudella Keski-Suomen alueelle sijoitettavalla tutkalla, johon osoitetaan
1,4 miljoonaa euroa.
Valtion budjettitalous on tänä vuonna
noin 7,1 miljardia euroa alijäämäinen
Muun muassa arvonlisäveron tuottoarviota joudutaan pienentämään tältä
vuodelta. Valtion verotuloja koskevaa
arviota pienennetään nettomääräisesti
yhteensä 190 miljoonaa euroa.
Julkisen talouden suunnitelman
2015–2018 mukaisesti osakemyynneistä saatavien nettotulojen arviota
korotetaan 460 miljoonaa euroa ja
osinkotuloarviota 50 miljoonaa euroa.
Tuloja käytetään kasvuohjelman
rahoittamiseen ja velkaantumisen
vähentämiseen.
Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta ja
Metsähallituksen tuloutusta korotetaan yhteensä 50 miljoonaa euroa
vuodelle 2014.

Tuloarvion 544 miljoonan euron kasvu
ja määrärahojen 520 miljoonan euron
lisäys huomioon ottaen lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 24 miljoonalla
eurolla.
Lisätalousarvioesityksen myötä budjettitalouden tuloarvio vuodelle 2014
on 47,5 miljardia euroa ja menoarvio
54,6 miljardia euroa. Alijäämä on siten
arviolta noin 7,1 miljardia euroa.
Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa noin 49 prosenttia
suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Hallituksen lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle torstaina 22. toukokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa.
Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Joonas
Turunen, p. 0295 160 292 ja valtiovarainministerin
erityisavustaja
(talouspolitiikka)
Ville
Kopra,
p. 0295 530 034

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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