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set, jotta lakia voidaan soveltaa myös
huutokauppaan 800 megahertsin taajuusalueella. Viestintämarkkinalakiin
lisätään väliaikaisesti säännös, jonka
mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun
Euroopan unionin asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen
seuraamuksiin sekä siitä johtuvien
riitojen ratkaisemiseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä
2012. (LVM neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen 0295 342 608)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.8.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 72/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun
lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakiin radiotaajuuksien huutokaupoista tehdään tarvittavat, pääasiallisesti teknisluonteiset muutok-
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Valtioneuvosto antoi 16.8.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 14 §:n
muuttamisesta. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintoja koskevaa
pykälää muutetaan siten, että siinä
säädetään myös etäopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyöpäivien yksikköhinnasta. Asetus tulee
voimaan 1.1.2013. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295
330 191)
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.

Liikenneopettajankoulutuksen uudistumisen vuoksi vuonna 2003 annettu
asetus liikenneopettajankoulutuksesta
kumotaan. Asetus tulee voimaan
1.9.2012. (OKM hallitusneuvos
Merja Leinonen 0295 330 191)
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 §:n
muuttamisesta. Suomalaiset ammattikuljettajat, jotka kuljettavat eläviä
kaloja Suomessa 15.4.–30.6. sekä
15.8.–31.10. välisinä ajanjaksoina,
vapautetaan osittain ajopiirturin käyttövelvollisuudesta sekä ajo- ja lepoajoista. Edellä mainittuina aikoina päivittäistä ajoaikaa voi pidentää enintään 2 tunnilla, keskimääräistä viikoittaista ajoaikaa 10 tunnilla enintään 55 tuntiin sekä kahden viikon
ajoaikaa 20 tunnilla enintään 110 tuntiin. Asetus tulee voimaan 1.9.2012.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
0295 342 367)
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten,
että sen 2 pykälään lisätään uusi televisiotoiminnan yhteiskäytössä oleva
seitsemäs kanavanippu. Lisäksi asetuksen 10 pykälän voimassaoloaikaa
muutetaan siten, että sähköisten viestintäpalvelujen käyttöön jo aiemmin
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osoitetut taajuusalueet voidaan ottaa
kokonaan
matkaviestinkäyttöön
1.1.2014 alkaen ja taajuusalueiden
nykyinen muu käyttö päättyy. Asetus
tulee voimaan 3.9.2012. Asetuksen
10 §:n 4 momentti on voimassa
31.12.2013 saakka. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295
342 150)
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
16.8.2012 seuraavat päätökset:
Päätös muuttaa valtioneuvoston jäsenten sijaisuusluetteloa (liite). Ministeri Jari Koskiselle määrätään viides
sijainen. (VNK hallitussihteeri Arno
Liukko 09 160 24027)
Päätös määrätä puolustusministeri
Carl Haglund talousneuvoston jäseneksi 16.8.2012 lukien kuluvaksi
hallituskaudeksi, kuitenkin enintään
siksi ajaksi, minkä hän toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)
Päätös määrätä puolustusministeri
Carl Haglund tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi 16.8.2012 lukien.
(OKM opetusneuvos Marja Pulkkinen 0295 330 265)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
liikennepoliittisesta selonteosta Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Eduskunnan kannanotot; 1. Perusväylänpitoon on kehyskauden aikana
suunnattava lisärahoitusta valtiontalouden tilan niin salliessa. Erityisesti tulee tällöin keskittyä pieniin
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
edistäviin hankkeisiin. Pitkällä aikavälillä perusväylänpitoon on varattava lisärahoitus, joka mahdollistaa
liikenneverkon riittävän kunnon ja
tarpeellisen kehittämisen sekä ikääntyvän väyläverkon korjausvelan
reaalisen pienentämisen. 2. Alemman asteisen tieverkon ja yksityisteiden hoitoon ja kehittämiseen on
yhteistyössä kuntien ja tienhoitokuntien kanssa saavutettava rahoituksellinen ja lainsäädännöllinen kokonaisratkaisu, joka takaa alemman
asteisen ja yksityistieverkon nykyistä
riittävämmän rahoituksen sekä selventää eri tahojen vastuita. 3. Maamme
elinkeinoelämän kilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin on parannettava alentamalla logistiikkakustan-
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nuksia. Erityisesti tulee selvittää
mahdollisuus ottaa käyttöön dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä
ammattiliikenteelle.
4. Venäjän
talouskasvun tuomat mahdollisuudet
on otettava painokkaammin huomioon kansallisessa liikennepolitiikassa ja niiden tulee näkyä aiempaa
paremmin myös EU:n päätöksentekoon liittyvässä kansallisessa kannanmuodostuksessa.
5. Liikennesektorin on saavutettava Suomelle
asetetut liikenteen päästövähennystavoitteet mm. edistämällä uusimman ajoneuvoteknologian ja kestävien biopolttoaineiden käyttöä ja
kehittämistä. Lisäksi tulee edistää
hybridi- ja sähköautojen käyttöä esimerkiksi kehittämällä latausinfrastruktuuria sekä panostamalla alan
kotimaiseen innovaatiotoimintaan ja
tuotekehitykseen.
6. Kansallista
edunvalvontaa maamme kannalta
keskeisten liikennepoliittisten päätösten valmistelussa on yhteistyössä
keskeisten etujärjestöjen kanssa
tehostettava ja terävöitettävä sekä
EU:ssa että kansainvälisesti päätösvaltaisilla eri foorumeilla. (LVM liikenneneuvos Piia Karjalainen 0295
342 303)
Periaatepäätös toimenpideohjelmasta
huumausaineiden käytön ja sen
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012–2015. Päätöksellä vahvistetaan kansallista huumausainepolitiikkaa aiempien periaatepäätösten 1998, 2000, 2004 ja 2007 mukaisesti ja esitetään valtioneuvoston linjaukset hallituskaudelle toimenpiteistä huumausainehaittojen vähentämiseksi. Periaatepäätöksellä varmistetaan, että eri hallinnonalojen
huumausainepoliittiset toimenpiteet
ovat yhdenmukaisia. Päätös antaa
suuntaviivat Huumausainepoliittisen
koordinaatiotyöryhmän toiminnalle
ja velvoittaa eri hallinnonalat yhteistyöhön tehokkaan ja vaikuttavan
huumausainepolitiikan toteuttamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM sosiaalineuvos Tapani
Sarvanti 09 160 73850)
Päätös asettaa valtuuskunta maailman
terveysjärjestön Euroopan 62. aluekomiteaan 10.–13.9.2012 Maltalla ja
oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle
tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri.
Valtuuskunnan johtaja on osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson sosiaalija terveysministeriöstä ja jäsenet ovat
johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja ter-

veysministeriöstä, yksikön päällikkö
Pirjo Suomela-Chowdhury ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Eero
Lahtinen ulkoasiainministeriöstä ja
neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
(STM neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi 09 160 73230)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
16.8.2012 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä
luottamuspalveluista
sisämarkkinoilla. Ehdotetun asetuksen soveltamisala olisi voimassa olevaa direktiiviä laajempi, sääntelyn laajentuessa
koskemaan sähköistä tunnistamista
ja eri luottamuspalveluja. Sähköisen
tunnistamisen osalta ehdotuksessa
keskityttäisiin maiden rajat ylittävään sähköisten tunnistamismenetelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja hyväksymiseen. Sääntelyn
tavoitteena olisi yhdenmukaistaa
EU:n lainsäädäntöä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista, edistää tuotteiden ja
palvelujen yhteentoimivuutta sekä
vapaata liikkuvuutta yli rajojen,
poistaa sähköisen kaupankäynnin
esteitä ja parantaa EU:n digitaalisten
sisämarkkinoiden toimivuutta. (LVM
neuvotteleva virkamies Katja Lingonheimo 0295 342 549)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 16.8.2012 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri, merikapteeni
Mari Kallinen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2012 lukien. (LVM
kansliapäällikkö Harri Pursiainen
0295 342 389)
Valtioneuvosto myönsi viestintäneuvos Kristiina Pietikäiselle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvoksen virasta
16.9.2012-31.5.2013. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295
342 389)
Kasvatustieteen maisteri Marjo Lavikainen sosiaali- ja terveysministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
30.8.2012 lukien. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160 73786)
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R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.8.2012
seuraavia asioita:
Vietnamin palo- ja pelastuskalustohankkeelle 6 138 375 euron korkotuen myöntäminen. Hankkeen päätarkoituksena on edistää kansallista
turvallisuutta ja hyödyttää koko
väestöä vähentämällä henkilöihin
kohdistuvia uhkia. Köyhän väestönosan asunnot ovat kaikkein huonoimmin suojattuja, sillä ne on rakennettu
tulipaloja kestämättömistä rakennusaineista. Lisäksi tulipalojen aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat
suuret. Palo- ja pelastuskalustohanke
Vietnamissa on suomalaisella korkotukiluotolla rahoitettavaksi esitetty
osa Vietnamin hallituksen sisäisestä
turvallisuusohjelmasta. Hanke olisi
toinen suomalaisrahoitteinen hanke
ohjelmassa; ensimmäinen hanke
toteutettiin vuonna 2010 ja rahoitettiin myös korkotukiluotolla. Yleisen
turvallisuuden ministeriön ja Sammutin Oy:n välinen kauppasopimus
on allekirjoitettu 30.5.2012. Hankkeen kotimaisuusaste on 66,94 prosenttia. (UM lähetystöneuvos Satu
Santala 09 160 56323)
Suomen valtion omistaman New
Yorkissa Yhdysvalloissa sijaitsevan
asuinkiinteistön myyminen. Kiinteistön myyntihinta on 1 867 500 Yhdysvaltain dollaria eli noin 1 543 000 euroa. Kiinteistö on huonokuntoinen
ja peruskorjauksen tarpeessa. Asunnon katsotaan olevan sijaintinsa
ja huonon kuntonsa vuoksi sopimaton henkilökunnan käyttöön. (UM
ylitarkastaja Hanni Sippo 09 160
55910)
Suomen valtion omistaman Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa sijaitsevan
kiinteistön myyminen. Kiinteistön
myyntihinta on 12 000 000 randia eli
noin 1 150 000 euroa. Suomen Pretorian edustuston Kapkaupungin toimipisteen toiminta on lakkautettu
eikä kiinteistöllä ole enää käyttöä.
(UM ylitarkastaja Hanni Sippo
09 160 55910)
Valtion Mikkelin koulutuskuntayhtymälle luovuttamien kiinteistöjen
siirto perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Valtio on luovuttanut
Mikkelin koulutuskuntayhtymälle
29.12.1995 entisen Mikkelin maaseutuoppilaitoksen käytössä olleet
kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimis-
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toineen, jotka on koulutuksen järjestäjän muuttuessa edelleen siirretty
19.12.2001 Mikkelin kaupungille ja
edelleen 20.12.2002 Etelä-Savon
koulutuskuntayhtymälle lukuun ottamatta 2,1 hehtaarin määräalaa. Kiinteistöjen rakennusten ja maapohjien
käypä arvo on yhteensä noin 3,0–4,5
miljoonaa euroa, josta valtion lahjoituksen osuus on noin 2,9–4,4 miljoonaa euroa. Etelä-Savon koulutuksen
kuntayhtymällä ollut koulutuksen
järjestämislupa on siirretty 1.8.2009
alkaen Etelä-Savon Koulutus Oy:lle.
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat purkamassa kuntayhtymää siten, että
Mikkelin kaupunki perustaa kiinteistöosakeyhtiön, jonka toimialana
on omistaa ja hallita sekä vuokrata
oppilaitoksille niiden tarvitsemia
Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Kiinteistöyhtiö perustetaan niin sanottuna yleishyödyllisenä osakeyhtiönä, joka ei maksa
osinkoa omistajalle. Valtio voi vaatia
luovutussopimuksen ehdon mukaan
luovuttamaansa omaisuutta vastaavan osan omaisuuden käyvästä
arvosta palautettavaksi muun muassa,
jos omaisuus luovutetaan toiselle.
Tässä vaiheessa ei tulla vaatimaan
luovutussopimuksen mukaista valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa eli lahjoitusvaroja palautettavaksi valtiolle omaisuusjärjestelyn johdosta opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin ehdoin.
(OKM rakennusneuvos Ritva Kivi
0295 330 155)
Porin kaupungille perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien palauttamatta jättäminen. Porin
kaupunki on 28.10.2010 allekirjoitetulla apporttiomaisuuden luovutuskirjalla siirtänyt Kiinteistö Oy Porin
Ammattiopistolle ammatillisen koulutuksen käytössä olevat rakennukset,
joiden perustamishankkeisiin opetusministeriö on vuosina 1996–2004
myöntänyt valtionosuuksia yhteensä
3 073 000 euroa. Porin kaupunki on
maksanut luovutuksen saajan osakkeiden merkintähinnan apporttiomaisuudella. Valtionosuuksien myönnöstä on kulunut alle 15 vuotta
rakennusten luovuttamiseen Kiinteistö Oy Porin Ammattiopistolle,
jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö
voi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan määrätä
myönnetyt valtionosuudet palautettavaksi valtiolle. Tässä vaiheessa ei
vaadita valtionosuuksien osuutta
rakennusten käyvästä arvosta palau-

tettavaksi valtiolle. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Maanmittauslaitoksen pääjohtajan
Arvo Kokkosen kanssa. Sopimuspalkka on 10 360 euroa kuukaudessa
1.9.2012 lukien. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 0295 162 357)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
32.30.50 (Palkkaturva) arviomäärärahan ylittäminen 13 000 000 eurolla.
Momentille on budjetoitu 24 miljoonaa euroa. Heinäkuun loppuun mennessä palkkaturvaa oli maksettu 21,2
miljoonaa euroa. Tähänastisen maksatuksen perusteella palkkaturvaa
arvioidaan maksettavan koko vuoden aikana noin 34 miljoonaa euroa.
Loppuvuonna on lisäksi syytä varautua konkurssimäärien kasvuun, minkä
johdosta arvioon on lisätty vielä
3 miljoonaa euroa. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

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 1 3 . 8 . 2 0 1 2

Uusi kannanotto johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissä – lähtökohtina avoimuus, kohtuus ja tulosperusteisuus
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
päätti 13. elokuuta 2012 kannanotosta
johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissä. Edellinen kannanotto on syksyltä 2009. Kannanoton lähtökohta
on avoimuus ja kohtuullisuus. Palkitsemisen on oltava ennakoitavaa ja
läpinäkyvää, jotta kaikilla osapuolilla
on mahdollisuus arvioida sen onnistumista. Kokonaispalkitsemista kiristetään kaikissa yrityksissä. Kannanotto edellyttää, että palkitsemisen
taso on asetettava riittävän haastavaksi ja erityisesti huolehdittava,
etteivät palkitsemisjärjestelmät johda
ylilyönteihin.
Edellisestä palkitsemiskannanotosta
poiketen uusi ottaa huomioon, että
valtio toimii omistajana hyvin erityyppisissä yrityksissä ja vaihtelevin
omistusosuuksin. Erityistehtäväyrityksissä palkitsemisen taso on matalampi
kuin kaupallisesti toimivissa, ei-listatuissa yrityksissä tai avoimilla mark-
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kinoilla ja kansainvälisesti toimivissa
pörssiyhtiöissä tai niihin rinnastettavissa yrityksissä. Kannanotto edellyttää yhtiöiden hallituksilta vahvempaa otetta tavoitteiden asettamisesta ja niiden mukaisesta johdon
palkitsemisesta.
Palkitsemista tarvitaan edelleen varmistamaan, että myös valtio-omisteisilla yhtiöillä on mahdollisuudet kilpailla pätevistä johtajista ja muista
avainhenkilöistä
työmarkkinoilla.
Myös henkilöstölle on taattava oikeudenmukainen osuus yhtiön hyvästä
tuloksesta esimerkiksi tulospalkkauksella ja henkilöstörahastoilla.
Valtion tavoitteena on, että tämä
ohjeistus vaikuttaisi palkitsemiskäytäntöihin ja palkitsemisen avoimuuteen myös muissa yrityksissä. Toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on tärkeä arvo siitä riippumatta,
minkälainen omistusrakenne yrityksellä on.
Yhtiön hallitus vastaa soveltamisesta
Johdon palkitsemisesta vastaa yhtiön
hallitus. Palkitsemisen lähtökohtana
on kokonaispalkitseminen, jonka
tason tulee perustua yhtiön toimintaympäristön kansainvälisyyteen ja
kilpailutilanteeseen sekä valtioomistajan asettamiin tavoitteisiin
kohtuullisuudesta ja hyödyistä koko
yhteiskunnan kannalta.
Valtio-omistaja edellyttää, että jo
palkitsemisen perustasot on asetettu
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haasteellisiksi ja että palkkiomaksimitasojen saavuttaminen edellyttää
poikkeuksellisen hyvää suoritusta.
Tulospalkkioiden tulee perustua vain
tekijöihin, joihin yritysjohto voi
omalla toiminnallaan vaikuttaa.
Kiinteän palkan ylittävän palkitsemisen tulee perustua yhtiötä ja sen
omistajia hyödyttävään hyvään suoritukseen. Yhtiön hallituksen on asetettava mitattavissa olevat kriteerit
tuloksille, jotka edistävät yrityksen
pitkäjänteistä menestymistä.
Valtio vaatii läpinäkyvyyttä palkkioperusteilta
Kaikkiin lisäpalkkioihin on liitettävä
ehdot, joilla ne voidaan peruuttaa tai
niitä voidaan kohtuullistaa tarvittaessa.
Mikäli tavoitteet olisivat toteutuneet
niin, että niihin perustuen vuotuiset
tulospalkkiot ylittyvät, on siihen johtaneet seikat julkistettava siten, että
omistajat ja yhtiön sidosryhmät pystyvät arvioimaan palkkioiden perusteet.
Valtion kanta omistajana on, että lisäeläkkeitä ei käytetä palkitsemiseen.
Yhtiöissä, joissa on valtion lisäksi
muita omistajia, johdon kokonaispalkitsemisesta päättää yhtiön hallitus
yhtiön edun mukaisesti.
Muut kuin tulospalkkiot saattavat olla
perusteltuja poikkeuksellisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Silloinkin palkkioille on oltava painavat syyt, eivätkä
ne saa johtaa tulospalkkioiden enimmäismäärien ylittymiseen.

Sitovuus eri tavoin omistetuissa
yhtiöissä
Valtion kokonaan omistamissa
yhtiöissä kannanotosta ei voi poiketa
ilman omistajan etukäteistä hyväksyntää. Valtioenemmistöisissä noteeraamattomissa yhtiöissä kannanottoa
tulee noudattaa, ellei osakkeenomistajien yhteinen etu muuta edellytä.
Valtioenemmistöisissä noteeratuissa
yhtiöissä hallituksen edellytetään
ottavan kannanoton lisäksi huomioon
osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalaki sekä Helsingin Pörssin sääntöihin sisällytetty Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatima listayhtiöiden hallinnointikoodi.
Niitä yhtiöitä varten, joista valtio
omistaa vähemmistön tai joiden
omistus on siirretty Solidium
Oy:öön, kannanotto kuvaa yhden
merkittävän omistajan käsityksen
hyvästä ja hyväksyttävästä palkitsemisesta. Yhtiöiden hallitukset ottavat
sen siten huomioon päätöksenteossaan.
Kannanotto on julkaistu osoitteessa
http://valtionomistus.fi/suomi/files/
2011/10/talpol20120813_kannanotto-21.pdf
Lisätietoja: valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston
ylijohtaja
Pekka Timonen, p. 09 160 23000 ja
erityisavustaja Lauri Korkeaoja,
p. 044 078 8282
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Stubb
Hautala

Urpilainen
Katainen
Stubb

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Häkämies
Risikko
Virkkunen
Niinistö
Henriksson
Haglund

3. sijainen

4. sijainen

UM

Tuomioja

Katainen

Gustafsson

Stubb
Hautala

Tuomioja
Stubb

OM

Henriksson

SM

Häkämies
Niinistö

GuzeninaRichardson
Risikko
Henriksson

Virkkunen
Haglund

Haglund

Hautala

Niinistö

Räsänen

Räsänen

Ihalainen

Henriksson

Haglund

Kyllönen

PLM

Haglund

Henriksson

Räsänen

Hautala

Niinistö

VM

Urpilainen

Virkkunen

Tuomioja

Gustafsson

Virkkunen
Häkämies
Stubb

Urpilainen
Stubb
Häkämies

Koskinen
Risikko
Risikko

Stubb
Virkkunen
Virkkunen

GuzeninaRichardson
Risikko
Koskinen
Koskinen

Gustafsson

Arhinmäki

Ihalainen

Kiuru

Arhinmäki
Räsänen

Gustafsson
Arhinmäki

Kyllönen
Henriksson

Hautala
Haglund

GuzeninaRichardson
Räsänen
Kyllönen

MMM

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Risikko

Häkämies

LVM

Kyllönen
Kiuru

Kiuru
Kyllönen

Arhinmäki
Ihalainen

Hautala
GuzeninaRichardson

Henriksson
Gustafsson

TEM

Häkämies
Ihalainen

Ihalainen
Häkämies

Stubb
Kiuru

Risikko
GuzeninaRichardson

Virkkunen
Gustafsson

STM

Risikko

GuzeninaRichardson
Risikko

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Tuomioja

Gustafsson

Kiuru

GuzeninaRichardson

Kyllönen

Hautala

Räsänen

Kiuru
Niinistö

Hautala
Ihalainen

Henriksson
GuzeninaRichardson

Kyllönen
Gustafsson

OKM

GuzeninaRichardson
Arhinmäki

YM

Niinistö
Kiuru

5. sijainen

6. sijainen

Kiuru
Gustafsson

Räsänen

Ihalainen
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