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Valtioneuvosto antoi 18.6.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen
soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta,
valtioneuvoston asetus Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua
koskevissa kansainvälisissä asioissa
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus ulkomailla annetun
elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta. Lait
liittyvät lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä
perinnästä tehdyn yleissopimuksen
täytäntöönpanoon Suomessa. Yleis23.6.2014/70

sopimuksen hyväksyminen kuuluu
Euroopan unionin toimivaltaan.
Euroopan unioni hyväksyi yleissopimuksen huhtikuussa 2014. Lait ja
asetukset tulevat voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee
voimaan Euroopan unioniin nähden
1.8.2014. (OM lainsäädäntöneuvos
Outi Kemppainen 0295 150 260)
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 pykälässä säädettyä verotarkastuksen kuulemismenettelyä muutetaan siten, että verotarkastuksen yhteydessä verovelvollista kuullaan lopullisen tarkastuskertomuksen perusteella ja kuulemisen suorittaa verotarkastuksen suorittanut yksikkö. Maksuunpano- ja
verotuspäätökset tekee edelleen pääsääntöisesti muu Verohallinnon
yksikkö kuin verotarkastuksen suorittanut yksikkö. Verovelvollista ei
enää kuulla maksuunpanon yhteydessä, ellei kuulemiseen ole erityistä
tarvetta. Asetus tulee voimaan
1.7.2014. (VM ylitarkastaja Henna
Ritari 0295 530 591)
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2014/2015 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla
C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville
ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuu-

luvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 28,50 euroa eloporoa
kohti. Laintarkastuksen tuloksena tuen
hakijaan kohdistuva ikäehto otetaan
sellaisenaan maa- ja puutarhatalouden
kansallisten tukien laista, eli että hän
ei ole tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä yli 68vuotias eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä. Asetus tulee voimaan
25.6.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Hinnat hyväksytään
asetuksessa nyt toiseen kertaan ilman
arvonlisäveroa, mutta hinnoista tiedottamista koskevaa sääntelyä on
täsmennetty. Enimmäishintoja korotetaan keskimäärin 1,2 prosenttia.
Asetus tulee voimaan 1.7.2014.
(LVM hallitusneuvos Irja VesanenNikitin 0295 342 544)
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista. Asetus sisältää säännökset
mittauslaitteiden käytönaikaisen varmentamisen määräajoista ja varmentamisen menettelyistä. Asetuksessa
on myös tarkemmat säännökset varmentamista tekevien tarkastuslaitosten ja huoltoliikkeiden nimeämis- ja
hyväksymismenettelyistä sekä niiden
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tehtävistä ja tehtävien suorittamisesta.
Asetus tulee voimaan 1.7.2014.
(TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295
063 725)
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus, laki (729/2013) ja asetus
tulevat voimaan 1.8.2014. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta
0295 163 170)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 18.6.2014 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtiovarainministeri Antti Rinteen sidonnaisuuksista. (VNK valtiosihteeri OlliPekka Heinonen 0295 160 280)
Päätös nimetä pääministeri Jyrki
Katainen jäsenehdokkaaksi Euroopan komissioon toimikaudeksi 1.7.–
31.10.2014. (VNK osastopäällikkö
Kare Halonen 0295 160 319)
Päätös määrätä erityisasiantuntija
Ulla Kaleva, ylitarkastaja Janne Torvinen ja erityisasiantuntija Matias
Warsta valtioneuvoston esittelijöiksi.
(PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)
Päätös määrätä valtiovarainministeri
Antti Rinne 18.6.2014 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi
jäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon. (VM finanssineuvos
Kristiina Sarjo 0295 530 055)
Päätös määrätä valtiovarainministeri
Antti Rinne 18.6.2014 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi
jäseneksi Euroopan jälleenrakennusja kehityspankin hallintoneuvostoon.
(VM finanssineuvos Kristiina Sarjo
0295 530 055)
Päätös määrätä valtiovarainministeri
Antti Rinne 18.6.2014 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi
jäseneksi Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvostoon. (VM
finanssineuvos Kristiina Sarjo 0295
530 055)
Päätös ratkaista Martti Ilmari Niemen jäämistöstä tehdyt hakemukset
ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen 0295 530 748)
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Päätös ratkaista Tor Birger Holmströmin jäämistöstä tehdyt hakemus
ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen 0295 530 748)
Päätös ratkaista Soile Mailis Elisabeth Wahlströmin jäämistöstä tehdyt
hakemukset. (VM neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen 0295 530 748)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston metsäpoliittisesta
selonteosta 2050 pöytäkirjaan ja ryhtyä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt
selonteon johdosta maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisen seuraavan kannanoton, jossa
edellytetään että: 1. maamme luontaisia edellytyksiä ja metsäalan osaamista nykyistäkin tehokkaammin
hyödyntämällä vahvistetaan maamme
asemaa maailman johtavana metsämaana, 2. maamme metsät kattavalla
kestävällä hoidolla ja hyödyntämisellä mahdollistetaan puun käytön
lisääminen ja edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ehkäisten
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia - metsien hoidon ja käytön tulee
olla hyväksyttävää ja tavoiteltavaa,
3. metsien monipuoliseen käyttöön
perustuvaa aktiivista yrittäjyyttä
edistetään muun muassa helpottamalla sukupolvenvaihdosten toteuttamista sekä edistämällä yhteismetsien
muodostumista, joilla toimenpiteillä
samalla ehkäistään metsälöiden pirstoutumista, 4. metsäalan kilpailukykyä lisäämällä luodaan edellytykset alan uusille investoinneille ja
puunkäytön lisäämiselle, 5. metsäalan uudistumisen ja monipuolistamisen tueksi vahvistetaan monitieteistä tutkimusta ja 6. panostetaan
nykyistä voimakkaammin ja määrätietoisemmin aloitteellisuuteen, koordinaatioon, johdonmukaisuuteen ja
laaja-alaiseen vaikuttamiseen EU:n
ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden
valmistelussa metsien monipuolisen
käytön varmistamiseksi. (MMM
osastopäällikkö Juha Ojala 0295
162 415)
Päätös nimetä Viitasaaren kaupunki
ja Pihtiputaan kunta äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuoden 2016
loppuun. Päätöksen jälkeen äkillisen
rakennemuutoksen alueita on yhteensä
kahdeksan, joista kahden määräaika
päättyy vuoden 2014 lopussa, neljän
vuoden 2015 lopussa ja kahden vuoden 2016 lopussa. (TEM rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila 0295
060 166)

Päätös asettaa ympäristövakuutuslautakunta toimikaudelle 15.6.2014–
14.6.2017. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen
tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg;
jäsenet: varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija Riitta Haapasaari (lainsäädäntöneuvos Jari Salila) oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitussihteeri Merja Huhtala (lainsäädäntöneuvos Tuire Taina) ympäristöministeriö, vanhempi neuvonantaja
Ville Raulos (lakimies Emilia
Hanén) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vastuuvakuutuksen underwriter
Timo Kirves Pohjola Vakuutus Oy
(johtaja Rami Urho If Vahinkovakuutus Oy) ja asiantuntija Satu Räsänen
(vanhempi asiantuntija Merja Vuori)
Elinkeinoelämän keskusliitto. (STM
hallitussihteeri Petri Ahonen 0295
163 192)
Päätös asettaa Valtion asuntorahaston/Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunta. Kokoonpano:
puheenjohtaja: toimitusjohtaja Harri
Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry;
varapuheenjohtaja: riskienhallintapäällikkö Anneli Nieminen Valtiokonttori; jäsenet: toimitusjohtaja Pasi
Holm Pellervon taloustutkimus PTT,
arkkitehti Kirsti Sivén Kirsti Sivén &
Asko Takala Arkkitehdit Oy, ylijohtaja Rauno Saari Lounais-Suomen
aluehallintovirasto (eläkkeellä) ja
asuntomarkkina-asiantuntija Hannu
Ahola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA (henkilöstön edustaja). (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
18.6.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2014
vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Moldovan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Moldova -sopimus). Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Moldovan välinen operatiivinen sopimusluonnos
sisältää määräyksiä muun muassa
sopimuksen tarkoituksesta, niistä
rikollisuuden aloista, joihin sopimusta
sovelletaan, yhteistyön alueista,
Moldovan kansallisesta yhteyspisteestä ja toimivaltaisista viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset
tietojenvaihtoa koskevat määräykset,
määräykset henkilötietojen vaihdosta
sekä tietojen käytöstä. Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä,
korjaamisesta ja poistamisesta sekä
tietoturvallisuudesta. Ennen kun neu-
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vosto voi hyväksyä sopimusluonnoksen, siitä tulee saada Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto.
(SM neuvotteleva virkamies Hannele
Taavila 0295 488 568)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 18.6.2014 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 1.11.2014 lukien.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Minna-Marja Jokinen valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.11.2014–31.12.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295
530 422)
Oikeustieteen kandidaatti, LL.M.
Raimo Johannes Luoma Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan työsopimussuhteiseen
tehtävään
1.11.2014 lukien. (TEM henkilöstöja hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)
Yhteiskuntatieteiden maisteri Satu
Karppanen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen
virkaan 1.7.2014 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario
0295 163 522)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.6.2014
seuraavia asioita:
Kansallisgallerian oikeuttaminen käyttämään valtionavustusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tekemiensä uusien
vuokrasopimusten mukaisiin kustannuksiin, jotka koskevat Kansallisgallerian Ateneum-, Kiasma- ja
Sinebrychoff -taidemuseoiden sekä
Mäkkylän varaston tiloja. Vuokrasopimukset
koskevat
yhteensä
27 298 htm2 tiloja. Sopimuksilla korvataan aiemmat, samoja kiinteistöjä
koskevat sopimukset. Uusien, tarkennettujen vuokrasopimuksien mukainen vuokra on yhteensä noin 10,07
miljoonaa euroa vuodessa. Sopimusten kesto on 10 vuotta. Valtion taidemuseosta muodostettiin julkisoikeudellisena säätiönä toimiva Kansallisgalleria vuoden 2014 alusta. (OKM
rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm
0295 330 218)

hankintaan perustuviin luottoihin.
Valtion vuoden 2014 talousarvion
momentille 32.20.80 on budjetoitu
414 500 000 euroa. Lisäystarve
momentin määrärahalle vuonna 2014
on arvioitu olevan 60 000 000 euroa,
joka on sisällytetty vuoden 2014
ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Vuoden 2014 kesäkuun alussa
määrärahaa oli jäljellä noin 12,77
miljoonaa euroa. Tämänhetkisen tiedon mukaan 23.6.2014 on tulossa
noin 27,3 miljoonan euron suuruinen
lainannosto. Lisäksi momentilta
maksetaan Valtiokonttorin lainojen
suojaukseen ja korko- ja valuuttakurssieroihin liittyviä maksuja joka
kuukausi. Arvio kesäkuun maksuista
on noin 3,14 miljoonaa euroa. Koska
lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan
ennen momentin ylitystarvetta,
momentin arviomääräraha ylitetään.
(TEM talousjohtaja Mika Niemelä
0295 062 135)

Vuoden 2014 talousarvion momentin
32.20.80 (Lainat Suomen Vientiluotto
Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) arviomäärärahan ylittäminen 20 000 000
eurolla. Viennin jälleenrahoitusmalli
otettiin tilapäisesti käyttöön vuosiksi
2009–2012. Momentin 32.20.80 lainan nostot sekä suojaus- ja muut kulut
liittyvät vanhoihin sitoumuksiin ja
perustuvat Valtiokonttorin varain-
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