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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
25.11.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
28.11.2011/139

Hallituksen esitys (HE 122/2011 vp)
eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta. Euroopan neuvoston
yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta
toiminnasta
tehtiin
Varsovassa
17.5.2005. Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa, suojata ihmiskaupan uhrien
ihmisoikeuksia ja varmistaa ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja
syyttäminen.
Yleissopimuksella
perustetaan myös erityinen seurantajärjestelmä sopimusmääräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lakiehdotus liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 09 160 55729)
Hallituksen esitys (HE 123/2011 vp)
eduskunnalle neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin
edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Neuvostossa kokoontuneiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välinen sopimus Euroopan unionin
edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehtiin Brysselissä 25.5.2011.
Sopimuksen tavoitteena on sitouttaa
jäsenvaltiot neuvoston turvallisuussääntöjen noudattamiseen ja luoda
yhdenmukaiset ja kattavat puitteet
turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Euroopan unionissa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 124/2011 vp)
eduskunnalle laiksi uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että
oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 2012 alussa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (TEM hallitusneuvos
Anja Liukko 010 60 62078)
Hallituksen esitys (HE 125/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun sekä
eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta. Merityösopimuslain sovelta13
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misalaa laajennetaan siten, että osaa
lain säännöksistä sovelletaan suomalaisella aluksella tehtävään työhön
myös silloin, kun työnteko ei perustu
työsopimukseen. Lisäksi luovutaan
merityöaikalakiin ja työajasta kotimaan liikenteen aluksissa annettuun
lakiin sisältyvistä vahtihenkilöstöä
koskevista erityislepoaikasäännöksistä. Muutosten myötä säännökset
vastaavat Suomea sitovia kansainvälisiä sitoumuksia. Lisäksi merityöaikalain säännös vuorokautisesta
enimmäistyöajasta kumotaan. Myös
merimiesten vuosilomalain vuosilomapalkan ja -korvauksen määräytymisen laskentaprosentti korotetaan
vastaamaan vuosiloman ansaintasäännön muuttumista alle vuoden
jatkuneissa työsuhteissa. Jatkossa
laskentaprosentti on 11 heti työsuhteen alusta lukien. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 010 60 48932)
Hallituksen esitys (HE 126/2011 vp)
eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain
57 §:n muuttamisesta. Tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä muutetaan siltä
osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan
valitsemista
HTMtilintarkastajan sijasta tarkastamaan
sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa
kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa jatketaan
siten, että säätiön tai ehdotuksen
mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voidaan vielä
viimeistään 31.12.2016 päättyvälle
tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. (TEM hallitussihteeri Sari
Koivisto 010 60 47086)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
25.11.2011 seuraavat lait:
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan
unionissa koskevan puitepäätöksen
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki valvontatoimenpiteitä ja
vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten
seuraamusten
täytäntöönpanossa
annetun lain muuttamisesta, laki
Suomen ja muiden pohjoismaiden
välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytän-
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töönpanossa annetun lain 5 e §:n
muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 10/2011 vp). Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään
vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden
täytäntöön panemiseksi Euroopan
unionissa tehty neuvoston puitepäätös sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi tehty
neuvoston puitepäätös pannaan täytäntöön. Puitepäätökset hyväksyttiin
marraskuussa 2008. Lait tulevat voimaan 5.12.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160
67705)
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain
muuttamisesta annetun lain eräiden
säännösten kumoamisesta ja laki
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan ja työnantajiin kohdistuvien
tehtävien toimeenpano sekä näihin
tehtäviin liittyvä toimivalta siirretään
kunnalliseen eläkelaitokseen. Kunnalliseen ja valtion eläkelakiin tehdään tarvittavat muutokset, kun näiden valmistelu siirtyy valtiovarainministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. (VM hallitusneuvos Erik
Strömberg 09 160 32204)
Laki maanmittauslaitoksesta annetun
lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja laki
Geodeettisesta laitoksesta annetun
lain 3 §:n muuttamisesta (HE 22/
2011 vp). Maanmittauslaitoksesta
annettua lakia muutetaan siten, että
maanmittauslaitoksen toimintaa johtava pääjohtaja määrää itse sijaisensa. Asiat, joissa maanmittauslaitoksen keskushallinto on valitusviranomaisena, pääjohtaja voi siirtää alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.
Maanmittauslaitos ei enää suorita ti-

laustehtävänä veroluokituksia. Myös
maanmittauslaitoksen paikkatietoja
koskevia tehtäviä selkiytetään. Geodeettisesta laitoksesta annettua lakia
muutetaan siten, että laitoksen päällikkönä oleva ylijohtaja määrää itse
sijaisensa. Lait tulevat voimaan
1.1.2012. (MMM maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara 09 160 52170)
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annetun lain muuttamisesta ja laki
kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja
3 §:n muuttamisesta (HE 23/2011
vp). Kiinteistötietojärjestelmän tiedot luovutetaan tietopalveluna maksutta sellaisille viranomaisille, joiden
tehtäviin kyseisten tietojen käsittely
välittömästi kuuluu. Kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä
ja ylläpitoa varten asetettava yhteistyöryhmä, jonka maanmittauslaitos
asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kutsutaan
järjestelmän ylläpitäjien ja käyttäjien
edustajia. Kaupanvahvistajista annettua lakia muutetaan siten, että syyttäjien oikeus toimia kaupanvahvistajina poistetaan. Lakiin tehdään lisäksi
teknisluonteisia tarkistuksia. Lait
tulevat voimaan 1.1.2012. (MMM
maanmittausneuvos Raimo Vajavaara
09 160 52170)
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien
kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 27/2011 vp). Lapin
vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annettu laki kumotaan.
Kumottavan lain nojalla myönnettyyn valtion rahoitukseen liittyvä
maanomistajan hoito- ja huolenpitovelvollisuus jää edelleen voimaan 15
vuodeksi rahoituksen myöntämisestä.
Kumottavan lain mukaiset rahoituksen takaisinperintätehtävät siirretään
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksilta aluehallintovirastoille.
Laki tulee voimaan 1.12.2011.
(MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 09 160 52293)
Laki toimeentulotuesta annetun lain
9 ja 9 a §:n muuttamisesta (HE 69/
2011 vp). Toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla
verrattuna vuonna 2011 maksettavaan tukeen. Lisäksi yksinhuoltajalle
maksetaan yksin asuvan aikuisen
henkilön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla. Laki tulee voimaan 1.1.2012. (STM asuntoneuvos
Raimo Kärkkäinen 09 160 73857)
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TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

M U U TA

Tasavallan
presidentti
25.11.2011 seuraavat asiat:
Tasavallan
presidentti
antoi
25.11.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä
tehdyn yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä Wiesbadenissa 4.10.2010 tehtyä yleissopimusta
sovelletaan väliaikaisesti 1.12.2011
lukien. Asetus tulee voimaan
1.12.2011. (OKM johtaja Anita
Lehikoinen 09 160 77353)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.11.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen sekä
tutkimuslaitoksen
perustamisesta
tehdyn loppuasiakirjan hyväksyminen. Sopimuksen hyväksymisellä
sitoudutaan tutkimuslaitoksen rakentamisen ja toiminnan rahoittamiseen
sekä siihen liittyviin oikeudellisiin
järjestelyihin. Yleissopimus tulee
voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun
kaikki allekirjoittajahallitukset ovat
ilmoittaneet yleissopimuksen tallettajalle Saksan liittotasavallan hallitukselle
saaneensa
kansallisen
hyväksyntämenettelyn päätökseen.
Loppuasiakirjan mukaan yleissopimusta sovelletaan väliaikaisesti sopimuksen allekirjoituspäivästä kunkin
valtion oman lainsäädännön mukaisesti ennen yleissopimuksen voimaantuloa. (OKM johtaja Anita
Lehikoinen 09 160 77353)
Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen ja allekirjoituksen yhteydessä annettujen
selitysten vahvistaminen. Muutokset
koskevat jäsenvaltioiden suorittamia
jäsenmaksuja Kansainväliselle televiestintäliitolle. Suomi antoi allekirjoittaessaan sopimusmuutokset kolme
selitystä. (LVM neuvotteleva virkamies Kreetta Simola 09 160 28609)
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päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki toimeentulotuesta annetun
lain soveltamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki liikenteen biopolttoaineiden käytön edistämisestä annetun lain soveltamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki asuntotuotannosta annetun
maakuntalain 5 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakennuslain
muuttamisesta, maakuntalaki ammattipätevyyden tunnustamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta ja maakuntalaki sosiaalihuollosta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa annetun maakuntalain
muuttamisesta. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
09 160 67686)
Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkit 970 virkamiehelle sekä hylkäsi 180 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella.
(VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä
09 160 34929)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.11.2011 seuraavat nimitysasiat:
Hovioikeudenneuvos Pirkko Kaarina
Loukusa Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.12.2011 lukien ja hovioikeudenneuvos Harri Juhani Kurkinen toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2012
lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Jaakko Kullervo
Petteri Korhonen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Pasi Antero Vihla toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2011 lukien,
määräaikainen hovioikeudenneuvos,
asessori Jukka Tapio Soininen ItäSuomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2011 lukien ja määräaikainen hallintooikeustuomari, neuvotteleva virkamies Jaakko Juhani Sivonen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin vir-

kaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Jaana Maarit
Moilanen toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hallintooikeustuomari Tero Tapio Leskinen
kolmanneksi täytettävään virkaan
1.12.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)
Käräjätuomari Anders Johan Valdemar Cederberg Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden
laamannin
virkaan
1.1.2012 lukien, käräjätuomari Teemu Tapani Vuorialho Keski-Suomen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2011 lukien, käräjätuomari
Hanna Maria Anneli Paronen PäijätHämeen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan,
käräjätuomari Petri Ismo Kullervo
Honka toiseksi täytettävään virkaan
ja hovioikeudenneuvos Anne Kristiina Åstedt kolmanneksi täytettävään
virkaan 1.2.2012 lukien, määräaikainen käräjätuomari Juha Tapani Parmio Pirkanmaan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.1.2012 lukien, määräaikainen käräjätuomari
Tuula Salla Marika Vaahtera KantaHämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Marika Kristiina
Siiki Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Heli Anneli
Pöntinen Vantaan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Heikki
Kalevi Juntunen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Timo Matti
Johannes Lahdenperä Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.12.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)
Merivoimien
esikuntapäällikkö,
kommodori Veijo Yrjö Ilmari Taipalus amiraalin virkaan ajaksi
1.1.2012-31.12.2016. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

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 A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 24.11.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön
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1.6.2011 lukien tehtyä muutosta
(520/2011) ylimpien virkamiesten
kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (MMM
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen
09 160 53406)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavista lypsylehmä- ja
nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta
2011 maksettavan valkuais- ja öljykasvipalkkion määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella
maksettava määrä valtioneuvoston
asetuksen (48/2011) tukitasolla alittaa maksettavien palkkioiden enimmäismäärän, palkkio korotetaan 50
eurosta 58,90 euroon hehtaarilta.
Asetus tulee voimaan 30.11.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus asumistuen
määräytymisperusteista
vuodelle
2012. Asumistuen määräytymisperusteet vuonna 2012 pidetään talousarvioesityksen mukaisesti reaalisesti samalla tasolla kuin vuonna
2011 ottamalla huomioon yleisessä
kustannustasossa ja tuensaajien asumismenoissa tapahtunut nousu.
Tuensaajien määrän arvioidaan kasvavan noin 1 000:lla vuoden 2011 lopun 168 000 tuensaajasta ja olevan
noin 169 000 vuoden 2012 lopussa.
Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2011 lopun
270 eurosta noin 282 euroon vuoden
2012 loppuun mennessä. Asumistukimäärärahan tarpeen vuonna 2012
arvioidaan tukiperusteiden tarkistaminen ja tuensaajien lukumäärän
kasvu huomioon ottaen olevan 590
miljoonaa euroa. Määrärahan tarve
on talousarviota laadittaessa arvioitua pienempi, koska tuensaajien
määrä on kasvanut työllisyystilanteen parantuessa talousarvioehdotusta laadittaessa ennakoitua vähemmän. Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(STM erikoistutkija Keijo Tanner
09 160 73768)
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
24.11.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa kuvaohjelmalautakunta
toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2014.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: johtaja Erkki Nor-
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bäck; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Tuula Lybeck; jäsenet: ylilääkäri Jari Sinkkonen (kasvatustieteen
kandidaatti, mediakasvatustyön asiantuntija Riitta Kauppinen), yhteiskuntatieteen tohtori Kirsi Pohjola (kasvatustieteen tohtori Ritva-Sini Merilampi), viestintäpäällikkö, psykologian tohtori Anu Mustonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja
Minna Hautala) ja tutkija Jari Sedergren (tutkija Juha Seitajärvi). (OKM
hallitusneuvos Jorma Waldén 09 160
77384)
Päätös asettaa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimikaudeksi
24.11.2011–23.11.2014.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: valtiosihteeri Janne
Metsämäki (erityisavustaja Pilvi
Torsti) työ- ja elinkeinoministeriö;
varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Pekka Säilä (kaupallinen
neuvos Kimmo Sinivuori) ulkoasiainministeriö; jäsenet: finanssineuvos
Petri Vihervuori (johtava erityisasiantuntija Marja Pokela) valtioneuvoston kanslia, kehityspäällikkö Hannu
Jokiluoma (ylitarkastaja Markus
Seppelin) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Merja Saarnilehto
(ympäristöneuvos Sauli Rouhinen)
ympäristöministeriö,
asiantuntija
Anna-Kaisa Auvinen (asiantuntija
Anu Sajavaara) Elinkeinoelämän
keskusliitto EK, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula (lainopillinen asiamies Tiina Toivonen)
Suomen Yrittäjät, maajohtaja Timo
Vuori Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto (asiantuntija
Marja-Liisa Peltola) Keskuskauppakamari, elinkeinopoliittinen asiantuntija Pekka Ristelä (kansainvälisten
asioiden asiantuntija Katja LehtoKomulainen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki
(elinkeinopoliittinen
asiantuntija
Antti Aarnio) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, yksikönjohtaja Pekka
Pellinen (lakimies Jaana Meklin)
Akava, kirkkoneuvos Pekka Huokuna
(neuvottelupäällikkö Oili Marttila)
Suomen evankelis-luterilainen kirkko,
johtava lakimies Tuula Sario (varapuheenjohtaja Kauko Vaari) Suomen
Kuluttajaliitto, Tytti Nahi (Jukka
Pääkkönen) FinnWatch ja kehityspäällikkö Kati Malmelin (ohjelmapäällikkö Jussi Nikula) Maailman
Luonnon Säätiö (WWF) Suomen
rahasto. (TEM hallitussihteeri Jan
Hjelt 010 60 48940)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuurelle ero
työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä
ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen maisteri Inka Hassinen ja myöntää koulutus- ja työvoimapoliittinen
asiantuntija Saana Siekkiselle ero
työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä
ja määrätä hänen tilalleen ekonomisti
Ilkka Kaukoranta sekä määrätä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varajäseneksi ekonomisti
Joonas Rahkola 24.11.2011 lukien
lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi
toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Pekka Humalto 09 160 73914)
Päätös myöntää valtiotieteiden maisteri Suvi Ahertolle ero sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan jäsenen
tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen
oikeustieteen maisteri Hanna Laine
ja määrätä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan varajäseneksi
valtiotieteiden maisteri Juuso Rönnholm sekä myöntää oikeustieteen
kandidaatti Janne Metsämäelle ero
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä
hänen tilalleen yhteiskuntatieteiden
maisteri Antti Veirto 24.11.2011 lukien lautakunnan 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Humalto 09 160
73914)
Päätös myöntää sosiaalipoliittinen
asiantuntija Pirjo Väänäselle ero sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteita edustavan jäsenen ekonomisti Ilkka Kaukorannan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalle
ekonomisti
Joonas
Rahkola
24.11.2011 lukien neuvottelukunnan
21.3.2013 päättyväksi toimikaudeksi.
(STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)
Päätös asettaa tasa-arvoasian neuvottelukunta 1.12.2011 lukien eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
kolumnisti Jukka Relander Vihreä
liitto; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Tarja Filatov Suomen Sosialidemokraattinen Puolue; jäsenet: kansanedustaja Sofia Vikman (yhteyspäällikkö Fatbardhe Hetemaj) Kansallinen Kokoomus, pääsihteeri Elina
Laavi (teologian kandidaatti Jenny
Nyman) Kansallinen Kokoomus,
pääsihteeri Matti Parpala (Jussi Salonranta) Kansallinen Kokoomus, eri-
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koistutkija Tapio Bergholm (toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen) Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue, toimittaja Vuokko Lahti (sairaanhoitaja/kätilö Pirita Nenonen) Perussuomalaiset,
apulaispäällikkö
Heikki Tamminen (ohjelmistosuunnittelija Heikki Luoto) Perussuomalaiset, eduskuntaryhmän lakimies
Seija Turtiainen (pääsihteeri Mari
Kokko) Suomen Keskusta, kansanedustaja Mikko Savola (eduskuntaavustaja Aleksi Eskelinen) Suomen
Keskusta, kansanedustaja Kari Uotila
(naispoliittinen sihteeri Lena Paju)
Vasemmistoliitto,
kansanedustaja
Ulla-Maj Wideroos (kansanedustaja
Thomas Blomqvist) Suomen ruotsalainen kansanpuolue, filosofian
maisteri Heini Röyskö (varapuheenjohtaja Teuvo V. Riikonen) Suomen
Kristillisdemokraatit; pysyvät asiantuntijat: vs. pääsihteeri Johanna
Pakkanen (hallituksen jäsen Lotta
Viinikka) Naisjärjestöt Yhteistyössä
- Kvinnoorganisationer i Samarbete
NYTKIS, pääsihteeri Leena Ruusuvuori (johtava konsultti Eva Hänninen-Salmelin) Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas
Centralförbund, pääsihteeri Tomi
Timperi (varapuheenjohtaja Pasi
Malmi) Miesjärjestöjen keskusliitto,
pääsihteeri Aija Salo (hallituksen jäsen Johanna Pihlajamäki) Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande – Seta. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 09 160 73175)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.11.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2011
vp) eduskunnalle koskien ehdotusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen). Ehdotetulla
GSP-asetuksella tarkistetaan, mukautetaan ja päivitetään GSP-järjestelmää ja korvataan nykyinen, voimassaoleva sääntely. Ehdotuksen
mukaan uuden GSP-menettelyn mukaisiin etuuksiin olisivat jatkossa oikeutettuja kehitysmaat, joita Maailmanpankki ei ole luokitellut korkean
tulotason tai ylemmän keskitulotason maiksi, tai jotka eivät ole edunsaajina joissain muussa EU:n etuuskohteluun perustuvassa markkinoillepääsyjärjestelyssä. Ehdotuksessa
tuotekate ja etuusmarginaalit säilyisivät muuttumattomina. Erityistä
GSP+ -kannustusmenettelyä (laajen-
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netut tullietuudet) koskevia kelpoisuusehtoja on vahvistettu ja heikoimpien maiden pääsyä järjestelyyn ehdotetaan parannettavaksi. Järjestelmän vakauden parantamiseksi ehdotetaan, että asetuksen voimassaololle
ei enää asetettaisi määräaikaa. (UM
ulkoasiainsihteeri Helena Silvonen
09 160 55596)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kilpailukyvyn ja innovoinnin
puiteohjelman ja TEN-rahoitusasetuksen muuttaminen) sekä komission
tiedonannosta (hankejoukkolainojen
pilottivaihe). Komissio ehdottaa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen sekä TEN-rahoitusasetuksen muuttamista siten,
että Verkkojen Eurooppa -välineeseen
sisältyvien uusien hankejoukkolainojen (ns. projektibondien) käyttöönottoa voitaisiin aikaistaa pilottihankkeella. Hankejoukkolainat olisivat yksi useista riskinjakovälineistä,
joita Verkkojen Eurooppa -välineessä
voidaan hyödyntää yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi infrastruktuurihankkeille. Hankejoukkolainojen päätavoitteena olisi saada hankkeille helpommin ja enemmän yksityisen sektorin rahoitusta. Hankejoukkolainavälineet eivät korvaisi
nykyisiä hankerahoituksen pääasiallisia lähteitä eli pankkilainoja ja julkisen sektorin myöntämiä avustuksia, vaan täydentäisivät niitä lisäkeinona kaventaa infrastruktuurin rahoitusvajetta.
Hankejoukkolainojen
liikkeeseenlaskijoita eivät olisi Euroopan unioni eivätkä jäsenvaltiot.
Unioni ja Euroopan investointipankki tukisivat liikkeeseen laskettua
joukkovelkakirjalainaa hankejoukkovälineellä. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 09 160
33015)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (Itämeren lohikanta).
Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa
se, että Itämeren kaikkien 30 luonnonlohikannan suojelun taso on suotuisa ja hyödyntämisen taso kestävä.
Tällöin Itämeren lohikantoja hyödynnetään kestävän enimmäistuoton
periaatteen mukaisesti ja niiden monimuotoisuus turvataan. Itämeren lohikantojen nykyiseen hallinnointiin
kuuluu vuotuisten, suurimpien sallittujen
kalastusmahdollisuuksien

(TAC:t) vahvistaminen sekä teknisiä
säilyttämistoimenpiteitä, kuten kalastuskieltoaikoja, pyydyksiä koskevia määräyksiä ja alamittasäännöksiä. Kansallisesti on säädetty unionilainsäädäntöä ankarampia rajoituksia; esim. rannikon rysäkalastukseen
Suomessa. Ehdotus asettaa lohikantojen elpymiselle määrälliset ja ajalliset tavoitteet. Lohijokiin on kansallisin päätöksin asetettava TAC:t, ja
lohenpoikasten istutuksiin esitetään
suuria rajoituksia. Lohenpyynnin
valvontaa ja kalastustiedon keruuta
on lisättävä. (MMM neuvotteleva
virkamies Orian Bondestam 09 160
53162)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2011
vp) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission suosituksesta neuvostolle Euroopan atomienergiayhteisön
(Euratom) ja Kanadan hallituksen
välisen ydinenergian rauhanomaista
käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä. Euratom-yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä on
voimassa vuonna 1959 solmittu
ydinenergia-alan yhteistyösopimus,
joka kattaa useimmat kummankin
sopimuspuolen edun mukaiset alat.
Sopimusta on muutettu viisi kertaa
sen jälkeen kun se allekirjoitettiin ja
toistuvat muutokset ovat hankaloittaneet sen täytäntöönpanoa. Neuvosto
antoi 27.7.2009 komissiolle neuvotteluvaltuutuksen, jonka tarkoituksena oli yksinkertaistaa sopimusta ja sisällyttää siihen joitakin uusia, etenkin teknologian siirtoon liittyviä,
määräyksiä. Sopimuksessa määrätään laaja-alaisesta yhteistyöstä
ydinenergian rauhanomaisen käytön
alalla ja luodaan yleiset puitteet poliittiselle, tekniselle ja teollisuusyhteistyölle. Se tarjoaa sopimuspuolten
viranomaisille ja teollisuuden toimijoille oikeudellisen kehyksen, joka
helpottaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä tällä alalla. Euratomin intressi sopimuksen allekirjoittamiseen
perustuu siihen, että Kanada on yksi
sen tärkeimmistä luonnonuraanin
toimittajista. Ydinalan kaupan edistäminen tukee energiatoimitusten
varmuuteen ja energialähteiden monipuolistamiseen liittyvää yhteisön
politiikkaa. (TEM neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen 010 60
64007)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi perusnormien
vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ioni-
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soivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Komission ehdotuksen mukaan olemassa olevien asuntojen
enimmäistaso voisi olla enintään 300
Bq/m3. Nykyisin se on 400 Bq/m3
suosituksena Suomessa. Julkisten
tilojen osalta radonin enimmäistaso
voisi komission ehdotuksen mukaan
olla korkeintaan 200 Bq/m3 uusissa
rakennuksissa ja 300 Bq/m3 olemassa
olevissa rakennuksissa. Nykyisin
Suomessa julkisiin tiloihin on sovellettu säteilyasetuksen mukaista rajaarvoa 400 Bq/m3, mikä on työpaikkoja koskeva, työnantajaa velvoittava
radonin toimenpidearvo, jonka ylittyessä (työntekijöiden suojelemiseksi)
on annettu määräykset tilan korjaamiseksi. (STM lääkintöneuvos Mikko
Paunio 09 160 74123)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

24.11.2011

Lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston eurooppaoikeuden yksikön
lainsäädäntöneuvoksen
virkaan
1.1.2012 lukien. (OM osastopäällikkö
Pekka Nurmi 09 160 67670)
Määräaikainen valtionsyyttäjä Anu
Maaret Johanna Mantila 1.12.2011–
31.12.2015 ja määräaikainen valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen
1.12.2011015031.12.2013 Valtakunnansyyttäjänviraston kahteen valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen, kuitenkin enintään ajoiksi,
jotka virkojen vakinaiset haltijat ovat
virkavapaina. (OM hallitusneuvos
Leena Kuusama 09 160 67734)
Varatuomari Tanja Viljanen maa- ja
metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2012–31.12.2015, kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
Maija Salon virkavapauden ajaksi.
Tanja Viljaselle myönnettiin vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta
hänen omasta hallitusneuvoksen
virastaan. (MMM hallitusneuvos
Riitta Itkonen 09 160 53331)
Valtiotieteiden maisteri Taru Rastas
liikenne- ja viestintäministeriön
viestintäneuvoksen määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.12.2011–
31.5.2016, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, jonka viran vakituinen haltija
osastopäällikkö Juhapekka Ristola
on virkavapaana. Taru Rastaalle
myönnettiin vastaavaksi ajaksi pal-
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katonta virkavapautta hänen viestintäneuvoksen virastaan. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Oikeustieteen kandidaatti Päivi MajLis Kristiina Hentunen Kuluttajaviraston
ylijohtajan
virkaan
1.12.2011–30.11.2018. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
23.11.2011 seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 10,2 miljoonan
euron kehitysyhteistyöavustuksen
myöntäminen Nepalin metsäohjelman tukemiseen vuosina 2012–2015.
Nepalin metsäohjelma on Nepalin
hallituksen ja avunantajien yhteinen
ohjelma, jolla pyritään ohjelmalliseen lähestymistapaan metsäsektorilla.
Ohjelman kehitystavoitteena on
parantaa köyhien ja vähäosaisten
elinoloja Nepalissa ja torjua ilmastonmuutosta. (UM lähetystöneuvos
Johan Schalin 09 160 56308)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 15 miljoonan
euron kehitysyhteistyöavustuksen
myöntäminen
Maailmanlaajuisen
ympäristörahaston (GEF) viidennen
lisärahoituskauden
sitoumusten
mukaisesti. GEF on Suomen kansainvälisen ympäristöpolitiikan päärahoitusinstrumentti, jonka tukemiseen Suomi on sitoutunut osana kansainvälisten velvoitteidemme täyttämistä. Erityisesti ilmastonmuutoksen
osalta Kööpenhaminan sitoumus toi
Suomelle uusia rahallisia vaateita.
Suomen tuki viidennellä lisärahoituskierroksella (1.7.2010–30.6.2014)
on yhteensä 57,30 miljoonaa euroa.
Suomen kokonaistuki jakautuu lisärahoituskaudelle niin, että vuosina
2010–2011 tuki on 15 miljoonaa euroa
per vuosi ja seuraavana kahtena vuotena 13,65 miljoonaa euroa per vuosi.
(UM lähetystöneuvos Jukka Pesola
09 160 55590)
Panssariprikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Panssariprikaati
vuokralaisena allekirjoitti 1.7.2011
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Panssariprikaatin kasarmi 146:n peruskorjaus-/
perusparannushankkeen ehdollisen

vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen
8.6.2011. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2013. Vuokra-aika alkaa 1.1.2014. Sopimus on voimassa
vähintään 15 vuotta. Hankkeen toteutus alkaa suunnittelutyöllä. Mikäli
puolustusvoimauudistus vaikuttaa
hankkeeseen, on hanke mahdollista
pysäyttää ennen varsinaista investointia kevään 2012 aikana. Hankkeen
kustannusarvio on 8 418 000 euroa
(sisältäen alv:n osuuden 1 518 000
euroa, hintataso 4/2011). Hankkeen
valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä noin
950 281 euroa/vuosi (sisältäen alv:n
osuuden 171 362 euroa/vuosi), joka
tarkoittaa 8,75 euroa/hu-m2/kuukausi (sisältäen alv:n osuuden 1,58 euroa/hu-m2/kuukausi). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 09 160 88227)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan
tukeminen)
määrärahan ylittäminen 20 miljoonalla eurolla. Valtion vuoden 2011
talousarvion momentille 32.20.40 on
budjetoitu 430 650 000 euroa. Määrärahasta on Tekesin kirjanpidon mukaan käytetty 7.11.2011 mennessä
397,7 miljoonaa euroa. Määrärahojen ennakoitua nopeampaan kulumiseen on vaikuttanut erityisesti se, että
2010 siirryttiin maksatuspäätösperusteisuuteen myös tutkimusrahoituksen osalta. Tämän seurauksena
vuoden 2010 lopulla tutkimusorganisaatioissa syntyneet kustannukset
näkyvät vuoden 2011 määrärahan
käytössä. Toinen tutkimusrahoitukseen liittyvä seikka on, että yliopistouudistus hidasti yliopistojen tutkimusprojektien käynnistymistä ja siten
niistä ennakoidut kustannukset myöhästyivät ja määrärahan tarve siirtyi
osittain vuodelta 2010 vuodelle
2011. Tämän muutostilanteen johdosta vuodelta 2010 säästyi vastaavaa määrärahaa noin 61 miljoonaa
euroa. (TEM budjettineuvos Mika
Niemelä 010 60 62135)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta.
Elinaikakerroin on 0,98351 vuonna
2012. Elinaikakerroin pienentää
vuonna 1950 syntyneiden vuonna
2012 tai sen jälkeen alkavia työeläkelakien mukaisia vanhuuseläkkeitä
1,649 prosenttia. Samalla prosenttimäärällä elinaikakerroin pienentää
myös vuonna 2012 alkavia työeläke-
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lakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä ja LUTUL:n mukaisia luopumistukien perusmääriä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan
eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 09 160 74338)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 2 . 1 1 . 2 0 1 1

Korkovähennyksen rajoittaminen
etenee
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 22.11.2011
käsitellyt kokouksessaan julkisessa
keskustelussa esillä ollutta rajoittamatonta korkojen verovähennysoikeutta.
Elinkeinoverotuksen korkovähennysoikeutta ollaan tarkistamassa
niin, että yhteiskunnalle haitallinen
verokeinottelu saadaan kuriin. Korkojen vähennysoikeudesta on tarkoitus päättää keväällä 2012. Tavoitteena
on lainsäädännön voimaantulo vuoden 2013 alusta alkaen.
Lisätietoja: valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, p. 040 508 3382 ja ylijohtaja Lasse Arvela, p. 09 160
33150

U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 1 8 . 1 1 . 2 0 1 1

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan perjantaina 18. marraskuuta Suomen osallistumista
YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa. Suomen tarkoituksena on osallistua operaatioon enintään 200 sotilaalla yhdessä Irlannin kanssa. Jääkärikomppaniasta, esikuntaupseereista
ja tukiosista koostuva kriisinhallintajoukko siirtyisi alueelle toukokuussa
2012.
Kokouksessa käsiteltiin myös vuodelta 1921 olevassa Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevassa sopimuksessa esiintyvän koordinaattiluettelon nykyaikaistamista siten, että
sopimuksen tarkoittama vyöhyke on
mahdollista piirtää kartoille.
Valiokunta käsitteli lisäksi Suomen
tukea yksityisten turvallisuus- ja
puolustusalan yritysten toimintaan
liittyvälle
Montreux-asiakirjalle.
Suomi tukee kansainvälisen sääntelyn syntyä ko. sektorille.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen luovutettiin 21.11.2011 opetusministeri
Jukka Gustafssonille. Työryhmän
esityksessä laatua halutaan korostaa
painottamalla voimakkaasti julkaisuja sekä huomioimalla opintoprosessien kehittäminen ja sujuvuus. Myös
kansainvälistyminen huomioidaan
aiempaa vahvemmin. Opiskelijaliikkuvuuden ohella rahoitusmallissa
olisi kannusteita aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön rakentamiselle. Työryhmän ehdottamassa mallissa tutkintotavoitteet eivät muodostaisi rahoituskriteeriä. Raportti on
osoitteessa
http://www.minedu.fi/
OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okmtr26.
pdf. Lisätietoja antavat johtaja Anita
Lehikoinen, p. 040 518 4891, opetusneuvos Tomi Halonen, p. 040 721
9755 ja opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0400 793 842, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu
Tanner, ulkoasiainministeriö, p. 09
160 55032, oikeuspäällikkö Päivi
Kaukoranta, ulkoasiainministeriö, p.
09 160 55700 ja yksikön päällikkö
Helena Partanen, puolustusministeriö, p. 09 160 88135

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2014, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2011
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