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

Valtioneuvosto antoi 12.2.2015
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 362/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 36 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 312
miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 348 miljoonalla eurolla.
16.2.2015/20

Valtion nettolainanotoksi vuonna
2015 arvioidaan 5,1 miljardia euroa.
Vuoden 2015 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 30,3 miljoonaa euroa.
(VM budjettineuvos Juha Majanen
0295 530 247)
Hallituksen esitys (HE 363/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa
annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostettaisiin 8 500 eurosta 10 000 euroon.
Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin
22 500 eurosta 30 000 euroon. Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin
vastaavasti siten, että lakia sovellettaisiin vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2016. Lakeja sovellettaisiin lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen
alkavaan tilikauteen. (VM hallitusneuvos Tommi Parkkola 0295
530 344)
Hallituksen esitys (HE 364/2014 vp)
eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta. Esi-

tyksessä ehdotetaan muutettavaksi
perintö- ja lahjaverolakia. Maatilan
ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron
maksuajan pidentämistä koskevaa
säännöstä muutettaisiin siten, että
vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä, voitaisiin kantaa
enintään seitsemän vuoden aikana
nykyisen enintään viiden vuoden
sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.6.2015. Lakia sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut
1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
0295 530 239)
Hallituksen esitys (HE 365/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n,
maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n
ja rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muutoksella ammattikorkeakoulut saatettaisiin koulutusvähennyksen ja koulutuskorvauksen
osalta samaan asemaan kuin yliopistot. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä olisi jatkossa mahdollisuus saada
koulutusvähennystä taloudelliselta
arvoltaan vastaavaa koulutuskorvausta työntekijöidensä koulutuksen
osalta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiltä poistettaisiin vastaavasti
mahdollisuus elinkeinotulon ja maa11
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talouden tulon verotuksessa tehtävään koulutusvähennykseen. Elinkeinotulon verottamisesta annettua
lakia ehdotetaan muutettavaksi myös
siten, että elokuvatuottajille valtion
tai Suomen elokuvasäätiön varoista
myönnetyn tuotantotuen verovapaus
laajennettaisiin koskemaan kotimaisten elokuvatuottajien lisäksi Euroopan talousalueella asuvia elokuvatuottajia. Rajoitetusti verovelvollisen
saaman pääomatulon veroprogressiota ehdotetaan muutettavaksi siten,
että se vastaisi yleisesti verovelvollisen saaman pääomatulon veroprogressiota. Pääomatulosta suoritettavan
korkeamman verokannan soveltamisen rajaa alennettaisiin nykyisestä
40 000 eurosta 30 000 euroon ja
ylempi verokanta korotettaisiin nykyisestä 32 prosentista 33 prosenttiin.
Laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta
ja laki maatilatalouden tuloverolain
10 f §:n muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.5.2015. Lakeja
sovellettaisiin ensimmäisen kerran
vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun
lain 15 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Sitä
sovellettaisiin ensimmäisen kerran
vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija
Tarja Järvinen 0295 530 089)
Hallituksen esitys (HE 366/2014 vp)
eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan
muutosten ja Islannin osallistumisesta
Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan
mukaisella toisella velvoitekaudella
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan Dohassa,
Qatarissa, pidetty kahdeksas osapuolikokous hyväksyi päätöksen Kioton
pöytäkirjan muutoksista. Dohan muutoksella Kioton pöytäkirjaan lisätään
toinen velvoitekausi, joka kattaa
vuodet 2013–2020. Päätöksen hyväksymisen yhteydessä EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti antoivat lausuman,
jonka mukaan ne täyttävät Dohan
muutoksen mukaiset päästövähennysvelvoitteensa yhteisesti ja tallettavat hyväksymiskirjansa yhtäaikaisesti. Esityksessä ehdotetaan myös,
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että Suomi antaisi yhdessä EU:n, sen
muiden jäsenvaltioiden ja Islannin
kanssa pöytäkirjan muutosten hyväksymisen yhteydessä ilmoituksen Kioton pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta taakanjakosopimuksesta. EU:n
sisäinen taakanjako perustuu voimassaolevaan EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaiseen lainsäädäntöön.
(YM neuvotteleva virkamies Tuomas
Kuokkanen 050 379 0429)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 12.2.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännössä muutetaan kaikille ministeriöille kuuluvia tehtäviä koskevaa
11 §:ää, valtioneuvoston kanslian
toimialaa koskevaa 12 §:ää, valtiovarainministeriön toimialaa koskevaa 17 §:ää sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa koskevaa 21 §:ää.
Ohjesäännön 11 ja 12:ää muutetaan
valtioneuvoston annetun lain 2 §:n
muuttamisesta annetun lain (1137/
2014) ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (1138/2014) voimaantulosta johtuen. Lait tulevat
voimaan 1.3.2015. Valtioneuvostosta
annetun lain 2 §:n muutoksen mukaan
valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden
yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä ja ohjaa ja yhteensovittaa yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin liittyviä toimintatapoja. Arkistolain 1 §:n
muutoksen mukaan valtioneuvosto
ja ministeriöt ovat yksi arkistonmuodostaja. Lain muutosten johdosta
ohjesäännön 12 §:ään lisätään valtioneuvoston kanslian toimialaan asiat,
jotka 1.3.2015 lukien ovat valtioneuvoston kanslian vastuulle kuuluvia
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Valtiovarainministeriön toimialalta siirretään samassa yhteydessä
valtioneuvoston yhteinen tietohallinto
valtioneuvoston kanslian toimialaan.
Lisäksi samassa yhteydessä tehdään
eräitä muita lisäyksiä valtioneuvoston kanslian toimialaan ja selkiytetään työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa nykytilaa vastaavaksi. Asetus
tulee voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295
160 300)
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksen 1 §:ään lisätään valtioneu-

voston ohjesäännön muutosta vastaavasti valtioneuvoston kanslialle
kuuluvat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät. Ohjesäännön muutos
annetaan samassa yhteydessä. Säännöksillä täsmennetään valtioneuvoston kanslian tehtäviä koskevassa säännöksessä valtioneuvoston kanslian
toimialaa koskevaa ohjesäännön sääntelyä. Lisäksi asetukseen tehdään
muita yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien organisoinnin edellyttämiä
muutoksia. Lisäksi asetuksen 2 §:n
säännös valtioneuvoston kanslian
toimialaan kuuluvista valtio-omisteisista yhtiöistä ajantasaistetaan. Asetus
tulee voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295
160 300)
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 15 §:n muuttamisesta.
Lautamieskokoonpanoa on kevennetty toukokuun alusta 2014 voimaan tulleella uudistuksella. Uudistuksen johdosta tarkistetaan käräjäoikeusasetuksen 15 §:n sääntelyä
lautamiesten osallistumisesta istuntoihin. Lautamiesten istuntoihin osallistumiselle ei enää säädetä vähimmäismäärää. Jotta istuntopäivät jakautuvat lautamiesten kesken mahdollisimman tasaisesti, istuntoihin osallistumisen enimmäismäärää pienennetään nykyisestä 24 päivästä 20 päivään vuodessa. Lautamiesten istuntoihin osallistuminen tulee jatkossakin
toteuttaa vuorojärjestyksessä. Asetus
tulee voimaan 1.3.2015. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295
150 394)
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 9 ja 16 §:n muuttamisesta.
Raja- ja merivartiostojen toiminnan
tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi muutetaan rajavartiostojen ja merivartiostojen asetuksen 16 §:n mukaista toimialuejakoa. Haminan kihlakunnan alueella sijaitsevat merialueet siirtyvät Kaakkois-Suomen rajavartioston toimialueelta Suomenlahden merivartioston toimialueeseen.
Imatran kihlakunnan alueella Parikkalan Pyhäjärven vesialue siirtyy
Kaakkois-Suomen rajavartioston toimialueelta Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialueeseen. Asetuksen
9 §:n ruotsinkieliseen sanamuotoon
tehdään kielellinen korjaus. Asetus
tulee voimaan 1.3.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen
0295 421 603)
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Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n
rahapelien toimeenpanosta annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään kuinka suuri osuus
rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava
pelaajille voittoina, miten voitot on
pyöristettävä sekä miten perimättä
jääneet voitot on jaettava. Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien
toimeenpanosta (1286/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Asetuksen 2 §:ssä
säädetään pelimaksuista pelaajille
voittoina maksettavista osuuksista.
Asetuksen 2 §:n 2 kohdan mukaan
voittajapelissä (Voittaja) ja sijapelissä
(Sija) pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin 80–85
prosenttia kokonaisvaihdosta. Asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan kaksoispelissä (Kaksari) pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin
75–80 prosenttia kokonaisvaihdosta.
Asetuksella muutetaan 2 §:n 2 kohtaa
siten, että sekä voittaja että sijapelissä
pelimaksusta kalenterivuosittain kertyvistä voitoista maksetaan pelaajille
keskimäärin 80-88 prosenttia kokonaisvaihdosta. Edelleen asetuksella
muutetaan 2 §:n 3 kohta siten, että
kaksoispelissä pelimaksusta kalenterivuosittain kertyvistä voitoista maksetaan pelaajille keskimäärin 75–85
prosenttia kokonaisvaihdosta. Säädösteknisesti muutos toteutetaan korvaamalla asetuksen 2 § uudella 2 §:llä,
vaikka sisällöllisesti muutos koskee
ainoastaan pykälän 2 ja 3 kohtia.
Muutoksen tavoitteena on parantaa
Fintoto Oy:n mahdollisuuksia kanavoida rahapeleihin kohdistuvaa kysyntää lailliseen tarjontaan. Hevospelaaminen laittomille toimijoille Suomesta ulkomaille on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana.
Merkittävänä syynä tähän on peleistä
pelaajalle maksettavien voittoosuuksien suuruus. Asetus tulee voimaan 12.2.2015. (SM ylitarkastaja
Jukka Tukia 0295 488 573)
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta
poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille. Tukea maksetaan väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta
maidontuottajille Suomessa annetun
komission delegoidun asetuksen (EU)
N:o 1370/2014 perusteella Venäjän
7.8.2014 asettamasta tiettyjen maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Asetuksella
säädetään tuen jakoperusteista, tuen
määrästä ja myöntämisestä. Asetus
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tulee voimaan 17.2.2015. (MMM
osastopäällikkö Risto Artjoki 0295
162 254)
Valtioneuvoston asetus sikatalouden
kriisituesta. Sikatalouden kriisitukea
myönnetään Venäjän asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon vaikutusten lievittämiseksi sikataloutta harjoittaville tuen hakijoille. Tuki myönnetään maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena (Komission asetus (EU) N:o 1408/2013) ja
tukitaso määritellään tilojen kokoluokittain. Tukea on mahdollista saada
sekä emakoiden että lihasikojen
perusteella. Asetus tulee voimaan
18.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta. Asetuksella säädetään tarkemmin eläinten hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaisista
toimenpiteistä, toimenpiteiden valinnasta ja niistä luopumisesta, eläinmäärän laskemisesta, hyvinvointikorvauksen myöntämisestä, hyvinvointikorvauksen määrästä ja maksamisesta sekä korvausta koskevien
seurantatietojen antamisesta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä on
mahdollista valita nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja siipikarjatiloilla.
Asetus tulee voimaan 17.2.2015.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta ja valtioneuvoston
asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksia muutetaan
vaarallisten aineiden kuljetuksesta
annettuun lakiin tehtyjen muutosten
huomioon ottamiseksi. Lakiin tehtyjen muutosten myötä Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuudet antaa
jatkossa teknisiä tie- ja rautatiekuljetusmääräyksiä, jotka tähän mennessä
on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla. Valtioneuvoston
asetuksiin tehdään tästä muutoksesta
aiheutuvat tekniset muutokset. Muutosten tavoitteena on viimeistellä
teknisen norminannon siirto liikenneja viestintäministeriöltä Liikenteen
turvallisuusvirastolle. Lisäksi asetuksiin tehdään eräitä luonteeltaan teknisiä muutoksia. Asetukset tulevat

voimaan 1.3.2015. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin tehtyjen
muutosten huomioon ottamiseksi.
Lakiin tehtyjen muutosten myötä
Liikenteen turvallisuusvirastolla on
valtuudet antaa jatkossa teknisiä tiekuljetusmääräyksiä, jotka tähän mennessä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla. Tieliikenneasetukseen tehdään tästä muutoksesta aiheutuvat tekniset muutokset.
Lisäksi asetukseen lisätään uusi liikennemerkin lisäkilpi, jolla voidaan
osoittaa tunneliin liittyvä vaarallisten
aineiden kuljetuskielto. Muutosten
tavoitteena on viimeistellä teknisen
norminannon siirto liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Asetus tulee voimaan
1.3.2015. (LVM yli-insinööri Mikko
Karhunen 0295 342 104)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista.
Uudella valtioneuvoston asetuksella
otetaan pääasiasiallisesti huomioon
vuoden 2014 alusta voimaantulleita
vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
jäljempänä VAK, annetun lain muutoksia. Uuden asetuksen sisältö säilyy melko pitkälti samana kumottavan valtioneuvoston VAK-tarkastuslaitosasetuksen (1008/2011) kanssa,
jonka eräitä säännöksiä tarkennetaan. Uuteen asetukseen siirretään
myös eräitä säännöksiä muista asetuksista. Lisäksi tehdään joitakin säädöstasomuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2015 siirtymäsäännöksin.
(LVM neuvotteleva virkamies Mari
Suominen 0295 342 306)
Valtioneuvoston asetus kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä
koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen
voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Laki (1001/2014) tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 8.1.2016.
Asetus tulee voimaan 15.3.2015.
(TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen
0295 064 131)
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen
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4 §:ssä säädetään eräiden alkoholijuomien maantieteellisen merkinnän
suojasta. Pykälässä nykyisin määriteltyjen Suomalaisen Vodkan, Suomalaisen Marjaliköörin ja Suomalaisen
Hedelmäliköörin maantieteellisen
merkinnän suoja on ollut voimassa
tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista
yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89
nojalla. Kyseinen asetus on kumottu
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89
kumoamisesta annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 110/2008. Tämän asetuksen mukainen suoja edellyttää, että
komissiolle toimitetaan tuotteiden
ominaisuuksia koskevat tekniset asiakirjat viimeistään 20.2.2015. Asetuksessa määritellään ne kyseisten tuotteiden ominaisuudet, joiden perusteella maantieteellinen suoja on perusteltu. Ominaisuudet liittyvät erityisesti kyseisten alkoholijuomien valmistukseen liittyviin raaka-aineisiin,
juomien ominaisuuksiin ja valmistusmaahan. Asetus tulee voimaan
16.2.2015. (STM hallitusneuvos Ismo
Tuominen 0295 163 341)
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa.
Asetus korvaa voimassa olevat valtioneuvoston asetukset romuajoneuvoista ja eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Asiasisällöltään asetus vastaa
pitkälti voimassa olevia valtioneuvoston asetuksia, mutta siitä poistetaan jätelain kanssa päällekkäinen
sääntely. Asetusta ja siinä käytettyä
terminologiaa myös mukautetaan
uuden jätelain käsitteistöön ja säännöksiin. Asetuksessa säädetään ajoneuvon tuottajan velvollisuudesta
järjestää romuajoneuvojen jätehuolto
sekä romuajoneuvojen käsittelyä
koskevista vähimmäisvaatimuksista.
Lisäksi asetuksessa asetetaan tiettyjä
ajoneuvojen suunnittelua ja valmistusta sekä ajoneuvon osien ja materiaalien merkitsemistä koskevia velvoitteita. Asetuksessa säädetään romuajoneuvojen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä sekä uudelleenkäytön valmistelua ja hyödyntämistä
koskevista määrällisistä velvoitteista.
Vaadittua hyödyntämistasoa ei kuitenkaan koroteta nykyisestä. Asetuksessa täsmennetään tuottajan jätela-
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kiin perustuvaa velvollisuutta järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden
jätehuolto säätämällä romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta
peräisin olevien käytettyjen osien
vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä. Tuottajien tulee huolehtia
siitä, että romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien
vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 200 kiinteää vastaanottopaikkaa. Kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa tulee täydentää
tarpeen mukaan noutopalvelulla tai
muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä.
Vastaanoton tulee ulottua jokaiseen
kuntaan. Asetus tulee voimaan
27.2.2015. (YM neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg 0295 250
059)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 12.2.2015 seuraavat päätökset:
Päätös virkojen ja määräaikaisten
virkasuhteiden siirroista muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan
1.3.2015 lukien. Valtioneuvosto voi
siirtää ministeriöön perustetun viran
ministeriöiden toimialajaon muutosta
vastaavasti toiseen ministeriöön.
Samoin voidaan valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettu määräajaksi nimitetty virkamies siirtää toisen ministeriön palvelukseen määräajan päättymiseen
saakka. Virka ja virkamies voidaan
siirtää ilman virkamiehen suostumusta vain, jos siirto ei vaikuta virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkansa. Virkojen ja määräaikaisten
virkasuhteiden siirto muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan liittyy valtioneuvoston hallintoyksikön
perustamiseen ja valtioneuvoston ja
sen ministeriöiden yhteisten hallintoja palvelutehtävien yhteen kokoamiseen. Yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien yhteen kokoamisen säädösperusta on valtioneuvostosta annetun
lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n 1.3.2015
voimaantulevat muutokset (lait
1137/2014 ja 1138/2014). Näiden
lakimuutosten edellyttämästä ministeriöiden toimialamuutosta koskevasta valtioneuvoston ohjesäännön
muutoksesta on oma päätösehdotuksensa samassa istunnossa kuin tämä
asia. Tällä päätöksellä siirretään valtioneuvoston kansliaan siirtyviä tehtäviä tekevien henkilöiden virat ja
henkilöt sekä valtioneuvoston sisäisissä ilmoittautumismenettelyissä siir-

tyviksi valittuja henkilöitä virkoineen. Virkojen ja henkilöiden siirtojen perustana on vuoden 2015 talousarvioon tehdyt voimavarasiirrot
muista ministeriöstä valtioneuvoston
kansliaan. Ministeriöt ovat ilmoittaneet siirtyviä tehtäviä tekevät henkilöt virkasiirtoja varten. Ilmoittautumismenettelyssä henkilö on ilmoittanut halukkuudestaan siirtyä, mikäli
tulee tehtävään valituksi. Myös ilmoittautumismenettelyssä valittuja henkilöitä vastaavat voimavarat on siirretty vuoden 2015 talousarviossa. Virkojen siirtoa koskevaa päätöstä on
tarkoitus vielä täydentää. Osa samaan
toimialamuutokseen liittyvistä virkojen siirroista tehdään mahdollisesti
1.3.2015 jälkeen. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön
Irakissa. Suomi valmistautuu osallistumaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa kokonaisvahvuutena enintään 50 sotilasta.
Selonteko on osoitteessa http://
www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=VNSVNT. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295
351 820)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä
saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2013 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion
yhteisten tieto- ja viestintäteknisten
palvelujen järjestämisestä annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä
vahvistetaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintojen siirtäminen Valtoriin sen mukaisesti kuin siitä sovitaan tehtäviä ja toimintoja siirtävien
virastojen ja Valtorin välillä. Geologian tutkimuskeskuksesta, Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä, opetus-
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ja kulttuuriministeriöstä, Patentti- ja
rekisterihallituksesta, Taiteen edistämiskeskuksesta ja Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää
valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n
3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja
sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet
ja velvollisuudet sekä vireillä olevat
asiat sekä siirrettävissä tehtävissä
olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa.
Siirrot toteutetaan 1.3.2015. Patenttija rekisterihallituksen NOVUS-kaupparekisterijärjestelmän konesali- ja
kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan 31.12.2015, jotta vuonna 2014
valmistuneen järjestelmän toimivuus
voidaan vakauttaa ennen palveluiden
siirtoa. (VM lainsäädäntöneuvos
Hannele Kerola 0295 530 199)
Päätös vapauttaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka
kalenterivuotta 2014 koskevasta Valtion vakuusrahaston tilintarkastajan
tehtävästä ja määrätä tilintarkastajaksi koskien kalenterivuotta 2014
kansanedustaja Jukka Kopra. (VM
finanssineuvos Markku Puumalainen
0295 530 206)
Päätös nimetä elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori Suomen valtion ehdokkaaksi Euroopan investointipankin
hallitukseen 1.9.2015 alkavalle neljän
vuoden toimikaudelle. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)
Päätös ratkaista Bror Levi Söderståhlin
jäämistöstä tehdyt hakemukset ja
ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 0295 530 065)
Päätös ratkaista Irja Kyllikki Seppälän jäämistöstä tehdyt hakemukset ja
ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 0295 530 065)
Päätös ratkaista Pekka Tapani Tuohen
jäämistöstä tehdyt hakemukset ja
ilmoitukset. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 0295 530 065)
Päätös Suomen valtion omistuksessa
ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa
olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään omistajahallinnassaan olevat tai kaupungin kanssa tehtävien tontinosavaihtojen perusteella
omistukseensa tulevat yhteensä noin
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20 600 m2 suuruiset kaksi määräalaa
kiinteistöstä 92-420-10-60 niillä olevine rakennuksineen. Kiinteistö sijaitsee Vantaan kaupungissa osoitteessa
Jokiniementie 5. Luovutettavilla määräaloilla sijaitsee tienpidon tarpeisiin
rakennettuja rakennuksia ja katoksia,
jotka tullaan purkamaan tulevan asuinrakentamisen edellytyksenä. Omaisuus luovutetaan YIT Rakennus Oy:lle
tai edellä mainitulle osakeyhtiölle
perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun 5,5 miljoonan
euron kauppahinnasta. Myytävä
omaisuus on ollut julkisessa markkinoinnissa ja valituksi on tullut omaisuudesta saatu korkein tarjous. (VM
neuvotteleva virkamies Pauliina
Pekonen 0295 530 081)
Periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta. Valtioneuvosto antoi
helmikuussa 2014 eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon, joka ohjaa
metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti.
Kansallinen metsästrategia 2025:ssa
priorisoidaan tavoitteet ja yksityiskohtaisemmat toimenpiteet metsäpoliittisessa selonteossa asetettujen
strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa
valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset.
(MMM osastopäällikkö Juha Ojala
0295 162 415)
Päätös poistokalastukseen tarkoitettujen määrärahojen jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
jaetaan vuoden 2014 talousarviosta
alueellisia käyttöoikeuksia yhteensä
150 000 euroa ja vuoden 2015 talousarviosta käyttöoikeuksia yhteensä
100 000 euroa käytettäväksi poistokalastushankkeiden
rahoitukseen.
Varojen tarkoituksenmukaisen käytön
mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan omalla
päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista
käyttöoikeutta vähäisiltä osin toisille
ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka
0295 162 377)
Päätös asettaa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 16.2.2015–
15.2.2018. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen maisteri Mika Leppinen; varapuheenjohtaja: dosentti Laura Hänninen; jäsenet: päätoimittaja Tapio
Eerola (puheenjohtaja Tapio Toivola),

puheenjohtaja Veikko Saarela (eläinlääketieteen lisensiaatti Teija ViitaAho), eläinlääketieteellinen asiantuntija Pia Raistakka (hallituksen
jäsen Ismo Kovanen), filosofian
maisteri Joonas Gustafsson (puheenjohtaja Jarmo Tuutti), projektitutkija
Tarja Koistinen (kliininen opettaja
Anna Hjelm-Björkman), valtiotieteen
maisteri, filosofian maisteri Paula
Hirsjärvi (dosentti Elisa Aaltola),
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola (lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi), ylitarkastaja Taina Mikkonen
(tutkimusyksikönjohtaja Marjukka
Anttila), valvontaeläinlääkäri Maria
Wahlfors (läänineläinlääkäri Jessica
Löfgren-Eriksson), toiminnanjohtaja
Kati Pulli (eläinsuojeluasiantuntija
Laura Uotila), eläinlääketieteen tohtori
Mari Vainionpää (erikoiseläinlääkäri
Anne Sjöholm), puheenjohtaja Juha
Strengell (varapuheenjohtaja Harri
Laakso) ja lakimies Timo Niemi
(Santeri Pienimäki). (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Päätös myöntää ero johtokunnan jäsen
Pentti Hakkaraiselle Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää
johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja
Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi
30.6.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM kaupallinen neuvos Matti
Oivukkamäki 0295 047 040)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
12.2.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja asetusten
(EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o
1316/2013 muuttamisesta. Asetusehdotuksella perustetaan Euroopan
investointipankin yhteyteen Euroopan strategisten investointien rahasto
(ESIR), luodaan 8 miljardin takuurahasto, perustetaan Euroopan investointineuvontakeskus ja luodaan investointihankejatkumo. Asetusehdotus
kattaa myös unionin talousarviosta
takuurahastoon siirrettävät määrärahat, yhteensä 6 miljardia vuoteen
2020 mennessä Verkkojen Eurooppa
-välineestä ja Horisontista sekä ehdotuksen 2 miljardin marginaalin käyttöönotosta. Ehdotukseen liittyy myös
komission lisätalousarvioesitys nro
1/2015. Rahastosta tuettaisiin kahta
osa-aluetta, joista ensimmäinen on
taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti
merkittäviä strategisia investointeja.
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Toinen osa-alue on pienet ja keskisuuret yritykset sekä pienet mid-capyritykset (alle 3 000 työntekijän yrityksiä). Ehdotuksen mukaan rahaston toimet olisi kohdennettava korkeamman riski-/tuottoprofiilin hankkeisiin kuin nykyisillä Euroopan
investointipankin hankkeilla on, jotta
voitaisiin varmistaa, että rahastolla
saadaan aikaan lisää toimia. Tavoitteena on, että rahasto aloittaisi toimintansa kesäkuussa 2015. (VM neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen
0295 530 099)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 12.2.2015 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainsihteerit Terhi Bunders,
Anna Esko, Ann-Mari Fröberg,
Sandra Hatzidakis, Reetta Härönoja,
Keijo Karjalainen, Henna Knuuttila,
Kim Kuivalainen, Flora Kuparinen,
Ville Lahelma, Mari Lankinen, Anna
Merrifield, Juha Mustonen, Hanna
Nissinen, Matti Nissinen, Sirpa
Nyberg, Jukka Pajarinen, Kirsti Pohjankukka, Antti Putkonen, Miia Rantanen, Jussi Tanner sekä Lauri Voionmaa lähetystöneuvoksen virkoihin
1.3.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.2.2015
seuraavia asioita:
Arppeanumin vuokraaminen valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston kanslia tekee Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen Helsingissä Snellmaninkatu 3–5 sijaitsevasta Arppeanumista. Valtioneuvoston kansliaan perustetaan 1.3.2015
lukien valtioneuvoston hallintoyksikkö niminen osasto, johon kootaan ministeriöiden hallinto- ja palvelutoiminnot. Kansliaan kootaan
ministeriöistä noin 300 henkilöä,
joista osa jää työskentelemään sijaintiministeriöihin ja osa siirtyy valtioneuvoston kanslian tiloihin. Arppeanumin tilat on tarkoitus ottaa käyttöön 1.10.2015. Vuodelta 2015 vuokra
on 180 000 euroa. Valtioneuvoston
kanslian Unioninkadun tiloista luopumisen jälkeen vuokrasopimuksen
vuosivaikutus on 543 093 euroa.
Vuokrakustannukset nykyisellä kustannustasolla ovat 10 142 341,47 euroa 1.10.2015–30.9.2024. Ilman
indeksivaikutusta ja ilman alvia
4 887 837 euroa samalta ajalta.

16

Vuokra sisältää kalustuksen. Arppeanumin vuokraaminen mahdollistaa
luopumisen Unioninkatu 15:ssä olevista tiloista. (VNK osastopäällikkö
Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)
Suomen yleistuki YK:n humanitaarisen
avun
koordinaatioyksikkö
OCHA:lle 2015–2018. OCHA (Office
for the Coordination of Humanitarian
Affairs) vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän
humanitaarisen toiminnan koordinaatiosta sekä voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa. Vaikka OCHA on osa
YK-sihteeristöä, pitkälti yli 90 prosenttia OCHAn budjetista perustuu
vapaaehtoiseen rahoitukseen. Suomen
rahoituksen lähtökohtana on, että
tehokkaalla ja oikea-aikaisella, tarpeisiin perustuvalla humanitaarisella
avulla voidaan merkittävästi lieventää humanitaaristen kriisien ja katastrofien vaikutuksia. Suomen tuki
OCHAlle oli vuosina 2011–2014
vuositasolla 3 000 000 euroa. Tukea
kasvatetaan 3 500 000 euroon vuodessa, koska humanitaarisen avun
kokonaistarpeet ovat viime aikoina
kasvaneet valtavasti konfliktien
ohessa. Luonnonkatastrofit ja niihin
liittyvät ääri-ilmiöt kuten tulvat,
myrskyt ja kuivuus ovat ilmastonmuutoksen myötä kasvussa. Monivuotiset sopimusvaltuudet jakaantuvat seuraavasti: vuoden 2015 määräraha sekä myöntö- ja sopimusvaltuuksien puitteissa OCHAlle myönnetään yleistukea vuosille 2015–
2018 yhteensä 14 000 000 euroa.
Tästä aiheutuu menoja 3,5 miljoonaa
kunakin vuonna. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 0295 351 038)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen enintään 4 900 000
eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu
turvapaikkahakijamäärien kasvusta
vuonna 2014 sekä vastaanotolle kohdennettujen määrärahojen alimitoituksesta. (SM kehittämisneuvos Harri
Martikainen 0295 488 512)
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Kemiönsaari) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Merivoimien materiaalilaitos vuokralaisena allekirjoitti 22.10.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kemiönsaaren maapeitteisten varastosuojien uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Hankkeeseen sisältyy kahdeksan maapeitteisen varastosuojan

rakentaminen aluetöineen ml. kiinteä
valvontajärjestelmä. Vuoden 2015
alusta lähtien vuokrasopimukset hallinnoi ja allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 15.10.2014. Hanke on
arvioitu valmistuvaksi 31.5.2016.
Vuokra-aika alkaa 1.6.2016, jatkuu
määräaikaisena 40 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.
Hankkeen tavoitehinta-arvio on
yhteensä 13 640 000 euroa (sis. alv:n
osuuden 2 640 000 euroa, hintataso
05/2014). Hankkeessa rakennetaan
uutta varastotilaa. Hankkeen pääomavuokra tulee olemaan 878 420
euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden
204 790 euroa/vuosi) ja ylläpitokustannukset 179 680 euroa/vuosi (sis.
alv:n osuuden 34 780 euroa/vuosi).
Varastorakennukset eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Hankkeen toimitilakustannukset ovat yhteensä
1 058 100 euroa/vuosi (sis. alv:n
osuuden 204 790 euroa/vuosi). (PLM
rakennusneuvos Kai Heng 0295 140
451)
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Säkylä) ja Senaatti-kiinteistöjen
välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Porin Prikaati vuokralaisena
allekirjoitti 22.10.2014 Senaattikiinteistöjen kanssa Säkylässä toimivan Porin Prikaatin kasarmin 1 peruskorjausta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta
lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on
hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.9.2014.
Hanke on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan 31.12.2016. Hanke
otetaan vaiheittain käyttöön ja ensimmäisen vaiheen vuokra-aika alkaa
1.7.2015 ja koko kasarmin vuokranmaksu alkaa 1.1.2017. Vuokra-aika
jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja
sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla.
Tilakustannukset kasvavat 481 841
euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden
115 641 euroa/vuosi). Hankkeen
tavoitehinta-arvio
on
yhteensä
13 942 560 euroa (sis. alv:n osuuden
2 698 560 euroa, hintataso 5/2014).
Hankkeen valmistuttua pääomavuokrakustannukset ovat 667 089 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 129 114 euroa/vuosi),
ylläpitokustannukset
417 880 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 80 880 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 65 714 euroa/vuosi (sis. alv:n
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osuuden 12 719 euroa/vuosi). Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
1 150 683 euroa/vuosi (sis. alv:n
osuuden 222 713 euroa/vuosi). (PLM
rakennusneuvos Kai Heng 0295 140
451)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen
19 000 000 eurolla. Arvonlisäverojen määrä on talousarviovuonna
osoittautunut arvioitua suuremmaksi.
Vuoden 2014 hallinnonalan arvonlisäveromenojen toteutuma on tällä
hetkellä 402 138 622 euroa. Hallinnonalalla yli 90 prosenttia arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys
aiheutuu Liikenneviraston väyläinvestointien toteuttamisen ajoituksesta.
(LVM neuvotteleva virkamies Tuija
Päivärinta 0295 342 607)
Vuoden 2014 valtion talousarvion
momentin 33.60.33 (Valtion korvaus
terveydenhuollon yksiköille lääkärija hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) määrärahan ylittäminen 2 281 000 eurolla. Momentille on varattu 110 440 000 euroa ja
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
saadun tiedon mukaan momentin
määräraha on ylittynyt 2 280 650,59
eurolla. Kyseessä on terveydenhuoltolain nojalla valtion varoista lääkärija hammaslääkärikoulutuksen järjestämisestä palvelujärjestelmälle aiheutuvista kuluista maksettava korvaus
(koulutus-EVO-korvaus). Korvaus
koostuu yliopistolliselle sairaalalle
maksettavasta tutkintokorvauksesta
ja muille julkisen sektorin terveydenhuollon toimintayksiköille maksettavasta kuukausikorvauksesta. Arviomäärärahan ylitys on tapahtunut erityisesti kuukausikorvauksen osalta.
(STM johtaja Annakaisa Iivari 0295
163 371)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
35.01.29
(Ympäristöministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot)
arviomäärärahan
ylittäminen
1 530 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin momentille 35.10.20
(Ympäristövahinkojen torjunta) III
lisätalousarviossa myönnettyyn lisämäärärahaan sekä öljyntorjunta-alus
Hylkeen peruskorjausmenoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kasvusta.
(YM hallintojohtaja Oili Hintsala
0295 250 086)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
9.2.2015

Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys
tukee kasvua, työllisyyttä ja investointeja
Hallitus neuvotteli maanantaina 9.
helmikuuta vuoden 2015 lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus
antaa eduskunnalle torstaina 12. helmikuuta.
Talouden näkymät
Suomen talous kääntyi hienoiseen
kasvuun vuoden 2014 puolivälissä ja
kasvun ennakoidaan jatkuvan vaimeana kuluvana vuonna. Talouden
toipumista tukee viennin asteittainen
elpyminen ja investointien käynnistyminen. Kokonaiskysyntä riittää
vain vajaan prosentin talouskasvuun
Suomessa tänä vuonna. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen.
Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin vaikka työllisyys lisääntyy edellisestä vuodesta
0,1 prosenttia.
Hallitus panostaa infrastruktuuriin,
työllisyyteen ja yrittämiseen
Hallitus on päättänyt yhteensä noin
280 miljoonan euron panostuksista
kotimaisen kasvun ja työllisyyden
lisäämiseksi, joiden aiheuttama lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on
noin 80 miljoonaa euroa.
Perusväylänpitoon ehdotetaan yhteensä noin 7,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa ja väyläverkon kehittämiseen
yhteensä 18,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. Liikennevirastolle ehdotetaan 22,5 miljoonan euron valtuutta
valtatie 8:n korjaamiseen, jotta Pyhäjoen ydinvoimalan rakentaminen voidaan käynnistää. Valtuudesta vuodelle
2015 aiheutuva määrärahatarve on
3 miljoonaa euroa. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseen kohdennetaan 138 milj. euron valtuus, josta aiheutuu 13 miljoonan euron määrärahatarve v. 2015.
Äänekoskelle suunniteltu biotuotetehdas lisää huomattavasti kuljetuksia lähialueen rata- ja tieverkolla, joiden takia liikenneverkkoa on korjattava. Sepänkylän ohikulkutien valtuutta tarkistetaan 2,5 miljoonalla
eurolla hankkeen loppuunsaattamiseksi. Hanko-Hyvinkää -radan kun-

nostukseen kohdennetaan 3,0 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa
mm. rataosan turvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä. Pihtiputaan liikenneolosuhteiden parantamiseen
kohdennetaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Liikenneverkon perusväylien
parantamiseen osoitetaan 3,5 miljoonaa euroa.
Yritysrahoituksen turvaamiseksi käynnistetään uusi pääomasijoitusohjelma,
minkä vuoksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä pääomitetaan 25 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnvera Oyj:n
varainhankintaan tarkoitettujen lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan
korotettavaksi 200 miljoonasta eurosta
500 miljoonaan euroon. Lisäyksellä
turvataan Finnveran varainhankinta
silloin, kun yhtiö ei voi saada markkinoilta kohtuuhintaisesti varoja.
Energiatukeen ehdotetaan 30 miljoonan euron myöntämisvaltuutta ja
3 miljoonan euron määrärahalisäystä
erityisesti biotalouteen liittyvien
uusien investointien tarpeisiin.
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan
20 miljoonan euron lisäystä myöntämisvaltuuteen ja 3,2 miljoonan euron
lisäystä määrärahaan. Lisäys käytetään taloudellista kasvua ja työpaikkoja tuoviin hankkeisiin äkillisen
rakennemuutoksen alueilla sekä ennakoivasti muilla työpaikkamenetysten
uhkaamilla alueilla.
Laivanrakennuksen innovaatiotukeen
ehdotetaan 20 miljoonan euron määrärahaa. Tukea saa myöntää Suomessa
rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivankonversioyritykselle sekä kelluvia ja liikkuvia offshore-rakenteita
valmistaville yritykselle.
Elintarvikkeiden viennin edistämiseen ehdotetaan yhteensä 1,6 miljoonan euron lisämäärärahaa.
Pansio-luokan miinantorjuntalauttojen peruskorjaukseen ehdotetaan kotimaisen teollisuuden työllisyyttä tukeva
10 miljoonan euron valtuus ja 2 miljoonan euron määrärahalisäys.
Muut tarkistukset
Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja
ehdotetaan noin 15 miljoonan euron
lisäystä mahdolliseen uuteen operaatioon varautumiseksi.
Poliisin todistajansuojeluohjelman
kehittämiseksi ehdotetaan poliisin toimintamenoihin 0,4 miljoonan euron
lisäystä.
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Helsingin juutalaiselle seurakunnalle
myönnetään 100 000 euroa synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamiseen.
Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,9
miljoonan euron lisämäärärahaa itärajan tutkavalvonnan tehostamiseen.
Pakolaiskiintiötä nostetaan 750 henkilöstä 1 050 henkilöön vuonna 2015,
minkä arvioidaan lisäävän valtion
kotouttamiskorvauksia kunnille noin
1,5 miljoonalla eurolla. Kiintiöpakolaisten maahantulomatkojen järjestämiseen ehdotetaan 146 000 euron
määrärahalisäystä.
Yleissivistävän koulutuksen laadun
kehittämiseen vuonna 2015 myönnettäviin avustuksiin kohdistetaan
noin 6 miljoonan euron lisäys, jolla
avustukset palautetaan talousarvioesityksen mukaiselle tasolle.
Osaamisen kehittämisen määrärahaan
ehdotetaan 25 miljoonan euron lisäystä koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa tarkoitetun korvauksen
maksamiseen valtionhallinnon virastojen ja laitosten lisäksi myös työttömyysvakuutusrahastolle.
Petokorvauksiin ehdotetaan lisättäväksi 3,7 miljoonaa euroa, jotta korvaukset voidaan maksaa täysimääräisesti.
Kestävän metsätalouden rahoittamisen Kemera-tuen valtuutta lisätään
35 miljoonasta eurosta 45 miljoonaan
euroon.
Hallitus sopi soidensuojelun etenemisestä valtion mailla. Ensivaiheessa
noin 46 kpl pinta-alaltaan yhteensä
n. 6 000 ha soidensuojelutyöryhmän
esittämiä suoalueita suojellaan EteläSuomessa, jossa suojelutarve on kiireellisin. Tarkat aluerajaukset Metsähallituksen taseessa tehdään helmikuun loppuun mennessä.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoihin lisätään 0,5 miljoonaa
euroa julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistuksen
käynnistämiseksi. Lisäresursseilla on
tarkoitus kattaa toimintamalliuudistuksen koordinaatiotehtävien hoitamisesta ja digitaalisten palveluratkaisujen vaatimista investoinneista
aiheutuvia menoja. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien
ympäristövahinkojen
estämiseen
ehdotetaan 100 miljoonaa euroa ja
Finnvera Oyj:n tappiokorvauksiin
kaivostoiminnan tappiokirjauksista
johtuen ehdotetaan 44 miljoonaa euroa.
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Teknologiakeskus VTT Oy:n avustuksiin ehdotetaan 19,2 miljoonan
euron lisäystä johtuen VTT:n yhtiöittämiseen liittyvästä lisäeläkevakuutuksesta.
Vankiterveydenhuollon
hallintoa
ollaan siirtämässä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle vuodesta 2016 lukien. Siirron valmistelemiseksi ehdotetaan noin 0,4 miljoonan euron määrärahaa Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen alaiselle
vankiterveydenhuollon yksikölle. Vankiterveydenhuollon siirto aiheuttaa
vuodesta 2016 alkaen pysyvän lisäkustannuksen, johon on tarkoitus
ehdottaa lisämäärärahaa 0,25 miljoonaa euroa.
Valtion rahoitusta turvakotitoimintaan ehdotetaan lisättäväksi 3,3 miljoonalla eurolla turvakotipaikkojen
nykyisen määrän turvaamiseksi.
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle osoitetaan 250 000 euroa
turvakotitoiminnan hallinnointitehtäviin.
Etuusmenoarvioiden tarkentumisen
seurauksena työttömyysturvan määrärahatarve kasvaa ansiopäivärahan
osalta 43 miljoonalla eurolla ja peruspäivärahan osalta 46 miljoonalla eurolla.
Määrärahalisäysten rahoittamiseksi
sekä kehyksessä pysymisen varmistamiseksi on eräiden määrärahaarvioiden tasoa tarkistettu. Osin
määräraha-arviot ovat pienentyneet
ajoitusmuutosten sekä korkotason
alenemisen seurauksena. Lisäksi
eräisiin määrärahoihin on tehty kertaluonteinen säästö niissä olevien suurten siirtyvien erien takia.
Tuloarviota alennetaan 36 miljoonalla eurolla
Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan lisätalousarvioesityksessä alennettavan yhteensä 36 miljoonalla eurolla johtuen lähinnä EU:n maataloustukirahastosta saatavien tulojen arvion
alenemisesta sekä Suomen Venäjän
edustustoista saatavien viisumien
käsittelymaksutulojen pienentymisestä. Lisäksi tuloarviossa huomioidaan sähkön pientuotannon sekä
pienpanimoiden verotukseen tehtävät veromuutokset.
Valtion lainanottotarve 5,1 miljardia
euroa vuonna 2015
Tulojen 36 miljoonan euron vähennys ja määrärahojen 312 miljoonan
euron lisäys huomioon ottaen vuo-

den 2015 lisätalousarvioesitys lisää
valtion nettolainanoton tarvetta 348
miljoonalla eurolla, jolloin nettolainanotto vuonna 2015 nousee 5,1 miljardiin euroon. Valtionvelan määrän
vuoden 2015 lopussa arvioidaan
budjetoidun perusteella olevan noin
100 miljardia euroa, mikä on noin
48 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Veropaketti edistää etenkin pienten
yritysten asemaa
Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle vielä tämän vaalikauden aikana
esityksen arvonlisäverolain muuttamiseksi siten, että tilikauden liikevaihdon perustella laskettavan arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettaisiin vuoden 2016 alusta lukien
8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi
verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 22 500 eurosta 30 000 euroon. Verovelvollisuuden alarajaan
liittyvän huojennuksen tarkoituksena
on helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä ja
arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista sekä osaltaan edistää työllisyyttä ja estää harmaan talouden
muodostumista. Euromääräisten rajojen nostaminen keventäisi pienyritysten arvonlisäverorasitusta ja edistäisi osaltaan edellä mainittujen huojennuksella tavoiteltavien vaikutusten toteutumista. Samassa yhteydessä
kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutettaisiin
vastaavasti siten, että lakia sovellettaisiin vain sellaiseen liike- ja
ammattitoimintaan, jonka tilikauden
liikevaihto ylittää 10 000 euroa.
Hallitus jatkaa maksuperusteisen
arvonlisäveron käyttöönoton valmistelua siten, että seuraava hallitus voi
halutessaan ottaa sen käyttöön v. 2016
alusta.
Lisäksi hallitus esittää perintö- ja
lahjaverolakiin sisältyviä maatilan ja
muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä
muutettavaksi siten, että verolle
myönnettävää maksuaikaa pidennettäisiin viidestä vuodesta seitsemään
vuoteen. Maksuajan pidentäminen
helpottaisi sukupolvenvaihdoksesta
aiheutuvan verokustannuksen rahoittamista ja vähentäisi samalla vaaraa
siihen, että yrityksestä jouduttaisiin
veron maksun rahoittamiseksi nostamaan yritystoiminnassa tarvittavia
varoja.
Muutoksien ei arvioida vaikuttavan
vuoden 2015 verotulokertymään.
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Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Maarit
Kaltio, p. 044 582 8217 ja valtiovarainministerin erityisavustaja Joonas
Rahkola, p. 0295 530 518
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TP-UTVA keskusteli Suomen osallistumisesta koulutusyhteistyöhön
Irakissa sekä koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 6. helmikuuta 2015
Suomen osallistumisesta kansainväliseen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Valiokunta
linjasi, että Suomi jatkaa valmistelua
osallistumisesta koulutustehtävään
Pohjois-Irakissa enintään 50 sotilaan
osastolla. Eduskuntaa kuullaan asiassa
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti antamalla asiasta
selonteko.
Yhdysvallat ryhmittää Viron Ämariin maalis-huhtikuussa vierailevan
lento-osaston ja on tarjonnut Suo-

melle ja Ruotsille mahdollisuutta
yhteiseen harjoitteluun. Suomi on
harkinnut tarjousta omien koulutustarpeidensa pohjalta ja päättänyt harjoittelusta yhdysvaltalaisen ja ruotsalaisen lento-osaston kanssa Pohjanlahdella kansainvälisessä tai Suomen
tai Ruotsin ilmatilassa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö ja ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat 6.2.2015 katsauksen Suomen maahanmuutto- ja
kotouttamispolitiikasta tällä vaalikaudella. Raportissa tarkastellaan
maahanmuuttopolitiikkaa ja kotoutumisen edistämiseksi tehtyä työtä kuluneen neljän vuoden aikana, sekä ennakoidaan tulevien vuosien kehitystä
ja tarpeita. Onnistuneella maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikalla
edistetään Suomen kilpailukykyä ja
mahdollisuuksia menestyä muuttu-

vassa maailmassa. Maahanmuuttopolitiikan tavoitteina ovat maahanmuuton hallittavuus ja ennakointi,
tehokkaammat menettelyt ja hakijoiden parempi oikeusturva. Lisäksi
tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta kaikilla yhteiskunnan alueilla, vahvistaa kotoutumisen
alkuvaiheen palveluja ja kehittää toimijoiden yhteistyötä. Suomeen muutetaan pääasiassa työnteon, opiskelun ja perhesiteiden takia. Selvitykset
kuitenkin osoittavat, että työmarkkinaasema kehittyy myönteisesti Suomessa asumisen aikana, mutta työelämään siirtymistä on edelleen
nopeutettava. Raportti on osoitteessa
www.intermin.fi/julkaisu/022015.
Lisätietoja antavat sisäministerin erityisavustaja Sonja Falk, p. 0295 418
835, työministerin erityisavustaja
Jenni Karjalainen, p. 0407 515 496,
neuvotteleva virkamies Sanna Sutter,
p. 0295 488 633, sisäministeriö ja
neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, p. 0295 047 112, 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.
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