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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U T O S VA LT I O N E U V O S T O S S A

Tasavallan presidentti teki 22.6.2011
seuraavat muutokset valtioneuvostossa:
1) Valtioneuvoston jäsenyydestä vapautettiin: pääministeri Mari Johanna
Kiviniemi, pääministerin sijainen,
valtiovarainministeri Jyrki Tapani
Katainen, ulkoasiainministeri CaiGöran Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo
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Matti Väyrynen, oikeusministeri
Tuija Kaarina Brax, sisäasiainministeri Anne Elisabeth Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Gunilla Margareta Thors,
puolustusministeri Jyri Jukka Häkämies, hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Olavi Tölli, opetusministeri
Henna Maria Virkkunen, kulttuuri- ja
urheiluministeri Stefan Erik Wallin,
maa- ja metsätalousministeri SirkkaLiisa Anttila, liikenneministeri Anu
Helena Vehviläinen, viestintäministeri Suvi Helmi Tellervo Lindén,
elinkeinoministeri Reijo Mauri Matias Pekkarinen, työministeri Anni
Milja Maaria Sinnemäki, sosiaali- ja
terveysministeri Juha Tapani Rehula,
peruspalveluministeri Paula Sinikka
Risikko, ympäristöministeri Paula
Ilona Lehtomäki sekä asuntoministeri
Jan Pellervo Vapaavuori. 2) Valtioneuvoston jäseniksi nimitettiin: pääministeriksi eduskunnan valinnan
mukaisesti puolueen puheenjohtaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Jyrki Tapani Katainen ja
hänen ehdotuksestaan ulkoasiainministeriksi valtiotieteen tohtori,
ekonomi, kansanedustaja Erkki
Sakari Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja valtionvarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita filosofian tohtori, kansan-

edustaja Cai-Göran Alexander Stubb,
kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Anneli Hautala,
oikeusministeriksi
varatuomari,
pankkilakimies,
kansanedustaja
Anna-Maja Kristina Henriksson,
sisäasiainministeriksi sekä käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön
toimialaan kuuluvia asioita puolueen
puheenjohtaja, lääkäri, lääketieteen
lisensiaatti, kansanedustaja Päivi
Maria Räsänen, puolustusministeriksi
puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen
maisteri, kansanedustaja Stefan Erik
Wallin, valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, luokanopettaja,
kasvatustieteiden maisteri, kansanedustaja Jutta Pauliina Urpilainen,
hallinto- ja kuntaministeriksi valtiovarainministeriöön filosofian lisensiaatti, kansanedustaja Henna Maria
Virkkunen, opetusministeriksi rehtori,
yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Jukka Tapani Gustafsson,
kulttuuri- ja urheiluministeriksi opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä
käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita
puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen
ylioppilas, kansanedustaja Paavo
Erkki Arhinmäki, maa- ja metsätalousministeriksi maanviljelijä, val27
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tiotieteen maisteri Jari Antero Koskinen, liikenneministeriksi bioanalyytikko, kansanedustaja Merja Sinikka
Kyllönen, elinkeinoministeriksi sekä
käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Jyri Jukka Häkämies, työministeriksi
työ- ja elinkeinoministeriöön sekä
käsittelemään sisäasiainministeriön
toimialaan kuuluvia asioita työelämän
asiantuntija, ministeri, kansanedustaja
Lauri Armas Ihalainen, sosiaali- ja
terveysministeriksi ammattikorkeakoulun vararehtori, terveystieteiden
tohtori, kansanedustaja Paula Sinikka
Risikko,
peruspalveluministeriksi
sosiaali- ja terveysministeriöön toimittaja, kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson, ympäristöministeriksi puolueen puheenjohtaja, tutkija,
valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Ville Matti Niinistö sekä asunto- ja
viestintäministeriksi
ympäristöministeriöön sekä käsittelemään
liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita opinto-ohjaaja,
valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
Krista Katriina Kiuru. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09
160 22007)

HALLITUKSEN
ESITYKSET
Tasavallan presidentti antoi 23.6.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys eduskunnalle (HE
11/2011 vp) vuoden 2011 toiseksi
lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäys on nettomääräisesti 846 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäys nettomääräisesti 32 miljoonaa euroa.
Vuoden 2011 toinen lisätalousarvioesitys on siten 815 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Valtion nettolainanotto
vuonna 2011 on 8,2 miljardia euroa.
(VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
22.6.2011 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministereiden väliset työnjaot ministeriöissä. Kukin
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ministeri käsittelee toimialaansa
kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat
sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat.
Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja
muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Pääministeri Kataisen, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin ja
kehitysministeri Hautalan välinen
työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee valtioneuvoston
EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, ei
kuitenkaan
Eurooppa-neuvostoon
liittyviä asioita, valtioneuvoston
kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista
koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan
unioniin liittyviä nimitysasioita.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
omistajaohjausosastolle
kuuluvat
asiat.
Pääministeri Katainen käsittelee
muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Stubbin ja kehitysministeri Hautalan
välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen
yhteistyön sihteeristölle kuuluvat
asiat.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien maakuvatyötä koskevat asiat.
Sisäasiainministeri Räsäsen ja työministeri Ihalaisen välinen työnjako
sisäasiainministeriössä:
Työministeri Ihalainen käsittelee kotouttamisyksikön asiat.
Sisäasiainministeri Räsänen käsittelee muut sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Valtiovarainministeri
Urpilaisen,
hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen, elinkeinoministeri Häkämiehen
ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako
valtiovarainministeriössä:
Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen
käsittelee kuntaosastolle, hallinnon
kehittämisosastolle, henkilöstöosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller
–toiminnolle kuuluvat asiat sekä tul-

leja koskevat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämies käsittelee rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia
koskevia asioita.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Urpilainen käsittelee muut valtiovarainministeriön
toimialaan kuuluvat asiat.
Opetusministeri Gustafssonin, kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen
ja sisäasiainministeri Räsäsen välinen työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osastolle, hallintoosastolle ja kansainvälisten asiain
sihteeristölle kuuluvat asiat sekä
koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle
kuuluvat opintotukiasiat. Kulttuurija urheiluministeri käsittelee hallinto-osastolle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.
Sisäasiainministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.
Opetusministeri Gustafsson käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllösen ja asuntoja viestintäministeri Kiurun välinen
työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Kiuru
käsittelee viestintäpolitiikan osastolle kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllönen käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämiehen ja
työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Työministeri Ihalainen käsittelee
strategia- ja ennakointiyksikölle,
työllisyys- ja yrittäjyysosastolle, työelämä- ja markkinaosastolle, EU- ja
kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikölle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämies käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikon,
peruspalveluministeri
GuzeninaRichardsonin ja kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen välinen työnjako
sosiaali- ja terveysministeriössä:
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Peruspalveluministeri
GuzeninaRichardson käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat,
ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia
asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat
asiat.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikko
käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristöministeri Niinistön ja
asunto- ja viestintäministeri Kiurun
välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Kiuru
käsittelee asunto- ja rakennusasiat
sekä kaavoituksen.
Ympäristöministeri Niinistö käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien
ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja
ilmastolain valmistelu. (VNK alivaltiosihteeri
Heikki
Aaltonen
09 160 22007)
Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen,
sisäasiainministeri Päivi Räsänen,
ympäristöministeri Ville Niinistö ja
kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo
Arhinmäki.
Ministerivaliokunnan
kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen;
jäsenet: ulkoasiainministeri Erkki
Tuomioja, puolustusministeri Stefan
Wallin ja ministerit Stubb, Urpilainen, Räsänen, Niinistö ja Arhinmäki.
(VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)
Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäseniksi kehitysministeri
Heidi Hautala, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson
ja liikenneministeri Merja Kyllönen.
Ministerivaliokunnan kokoonpano
on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb, oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen,
maa- ja metsätalousministeri Jari
Koskinen, elinkeinoministeri Jyri
Häkämies sekä ministerit Hautala,
Kiuru, Guzenina-Richardson ja Kyl-
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lönen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki
Aaltonen 09 160 22007)
Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäseniksi työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson ja asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru. Ministerivaliokunnan
kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen;
jäsenet: valtiovarainministeri Jutta
Urpilainen, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubb, elinkeinoministeri Jyri Häkämies sekä ministerit Ihalainen, Gustafsson ja Kiuru. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)
Päätös määrätä talouspoliittisen
ministerivaliokunnan jäseniksi puolustusministeri Stefan Wallin, ympäristöministeri Ville Niinistö, kulttuuri- ja
urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja
sisäasiainministeri Päivi Räsänen.
Ministerivaliokunnan kokoonpano
on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; jäsenet:
valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, elinkeinoministeri Jyri Häkämies, työministeri Lauri Ihalainen
sekä ministerit Wallin, Niinistö,
Arhinmäki ja Räsänen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160
22007)
Päätös määrätä ministereiden sijaiset
(liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki
Aaltonen 09 160 22007)
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta. Tiedonanto on
osoitteessa http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/istuntopdf/
tiedonanto-hallitusohjelma/fi.pdf.
(VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
23.6.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Brysselissä 23. ja 24.6.2011. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Jyrki Katainen. Eurooppa-neuvoston pääaiheina ovat talousasiat ja
maahanmuutto. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160
22180)
Päätös määrätä YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO:n sääntömääräisen 37. yleiskokouksen valtuuskunnan puheenjohtajaksi ylijoh-

taja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä ja vapauttaa
Sirkka-Liisa Anttila sanotusta tehtävästä. Valtioneuvosto on yleisistunnossa 16.6.2011 asettanut 25.6.–
2.7.2011 Roomassa pidettävään
yleiskokoukseen Suomen valtuuskunnan ja nimittänyt sen puheenjohtajaksi maa- ja metsätalousministeri
Anttilan. Hallitusratkaisun johdosta
valtuuskunnan puheenjohtaja on
vaihdettava. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 09 160
54262)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 22.6.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteen maisteri Velipekka
Nummikoski pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 23.6.2011 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään pääministeri Jyrki
Kataisen toimikauden ajaksi. (VNK
alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen
09 160 22007)
Valtioneuvosto päätti 23.6.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri, valtiosihteeri
Marcus Rantala ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 23.6.2011 lukien, toistaiseksi,
kuitenkin enintään puolustusministeri
Stefan Wallinin toimikauden ajaksi.
(PLM ylitarkastaja Aila Helenius
09 160 88180)
Valtiotieteen maisteri, johtaja Jarmo
Lindén ministerin toimikaudeksi
nimitettävän valtiosihteerin virkaan
23.6.2011 lukien toistaiseksi kuitenkin enintään kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen toimikauden ajaksi ja sosiaali- ja terveysministeriössä enintään siksi ajaksi,
kun ministeri Arhinmäki on määrätty
käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin
09 160 77430)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Risto Artjoki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 23.6.2011 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen toimikauden ajaksi. (MMM hallintojohtaja
Eeva Pystynen 09 160 53327)
Valtiosihteeri Vesa Rantahalvari
ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2011
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lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikon toimikauden ajaksi.
(STM osastopäällikkö Raimo Ikonen
09 160 73194)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

HALLITUSNEUVOTTELUT
(TIEDOTE 17.6.2011)

Neuvottelutulos uuden hallituksen
ohjelmasta - Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi
Hallitusneuvotteluissa saavutettiin
perjantaina 17. kesäkuuta neuvottelutulos uuden hallituksen ohjelmasta
”Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea
Suomi” ja ministerien paikkajaosta.
Uuteen hallitukseen on tulossa 19
ministeriä: Kansalliselle Kokoomukselle 6, Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle 6, Vasemmistoliitolle 2, Ruotsalaiselle kansanpuolueelle
2, Vihreälle liitolle 2 ja Suomen Kristillisdemokraateille 1.
Neuvottelutulos hallitusohjelmasta
on osoitteessa http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/
fi.pdf.
Hallituksen ministeripaikat ja työnjako on osoitteessa http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/paikkajako/
fi.pdf.
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Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Asko Mattila, valtioneuvoston viestintäyksikkö p. 040 545 2023

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen yhteensovittaminen
-työryhmä
luovutti
22.6.2011 ehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Työryhmä on
tehnyt esityksen, miten vero- ja tullilainsäädäntöön tehtäisiin Euroopan
ihmisoikeussopimuksen
kahdesti
samassa asiassa syyttämisen ja tuomitseminen kiellon edellyttämät
muutokset. Säännöksiä sovellettaisiin Verohallinnon, tullilaitoksen sekä
Liikenteen turvallisuusviraston luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja
yhtymille määräämiin veron- tai tullinkorotuksiin. Työryhmän esityksen
mukaan toimivaltainen viranomainen
jättäisi rikosilmoituksen tekemättä,
kun se pitäisi hallinnollista seuraamusta riittävänä. Muussa tilanteessa
viranomainen tekisi rikosilmoituksen
ja veronkorotus voitaisiin määrätä
vain tuomioistuimen antaman tuomion
jälkeen oheisseuraamuksena syyllisyyttä uudelleen arvioimatta. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/
vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_
julkaisut/075_verotus/20110622 Veronk/Veronkorotuksen_ja_rikosoikeudellisen.pdf. Lisätietoja antavat
hallitusneuvos Panu Pykönen, p. 09
160 33154 ja erityisasiantuntija Ilkka
Lahti, p. 09 160 32199, valtiovarainministeriö.

Julkisesti tuetun asuntokannan
tarkoituksenmukaista
käyttöä
pohtinut
työryhmä
luovutti
17.6.2011 raporttinsa valtiovarainministeriölle. Selvitys keskittyy pääkaupunkiseutuun, jossa asuminen on
kalleinta ja työllistymismahdollisuudet suurimmat. Työryhmä ehdottaa,
että asunto- ja sosiaaliviranomaisten
tulisi olla nykyistä kiinteämmässä
yhteistyössä valtion tukeman vuokraasuntokannan tarkoituksenmukaisen
käytön edistämiseksi ja hakijoiden
kokonaistilanteen hahmottamiseksi.
Lisäksi työryhmä esittää muun muassa, että kuntien tulisi varata sosiaaliviranomaisille tarvittavan suuruinen
kiintiö vapautuvista valtion tukemista vuokra-asunnoista jaettavaksi sosiaalityön ja esimerkiksi aktivointisuunnitelmien toteuttamisen yhteydessä. Työryhmän raporttiin on liitetty
eriävä mielipide. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_
julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
02_taloudelliset_katsaukset/
20110617Julkis/tarmo_tyoeryhmae.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja
Tuomas Sukselainen, p. 09 160
33191, valtiovarainministeriö.
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MINISTEREIDEN SIJAISUUDET 22.6.2011
Ministeriö

Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

VNK

Katainen
Stubb
Hautala

Urpilainen
Hautala
Stubb

muut ministerit virkajärjestyksessä

UM

Tuomioja
Stubb
Hautala
Henriksson

Katainen
Tuomioja
Stubb
Wallin

SM

Räsänen
Ihalainen

Ihalainen
Räsänen

PLM

Wallin

Henriksson

VM

Urpilainen
Virkkunen
Häkämies
Stubb

Virkkunen
Urpilainen
Stubb
Häkämies

OKM

Gustafsson
Arhinmäki
Räsänen

Arhinmäki
Gustafsson
Arhinmäki

MMM

Koskinen

Virkkunen

LVM

Kyllönen
Kiuru

Kiuru
Kyllönen

TEM

Häkämies
Ihalainen

Ihalainen
Häkämie

STM

Risikko

GuzeninaRichardson
Risikko

OM

GuzeninaRichardson
Arhinmäki

YM

Niinistö
Kiuru

3. sijainen

4. sijainen

5. sijainen

6. sijainen

GuzeninaRichardson
Kiuru
Niinistö
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