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

Valtioneuvosto antoi 7.3.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 12/2013 vp)
eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta. Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31.5.2013. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295
342 470)
Hallituksen esitys (HE 13/2013 vp)
eduskunnalle laiksi biopolttoaineista
11.3.2013/30

ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Biopolttoaineista ja bionesteistä annettavassa laissa säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja
muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden
kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksia ja siitä, miten vaatimustenmukaisuus osoitetaan. Lailla
saatettaisiin voimaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/
EY) 17–19 ja 21.2 artikla ja liite V sekä
polttoaineiden laatua koskevan direktiivin (2009/30/EY) 7 b–7 d artikla ja
liite IV. Esitykseen sisältyy ehdotukset laiksi biopolttoaineiden käytön
edistämisestä liikenteessä annetun
lain muuttamisesta, laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annetun lain muuttamisesta, laiksi
päästökauppalain muuttamisesta ja
laiksi lentoliikenteen päästökaupasta
annetun lain muuttamisesta. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2013. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)

muutosta ovat luonteeltaan teknisiä
muutoksia, jotka jäivät tekemättä
aikaisemmin tehdyn asetusmuutoksen yhteydessä. Valtioneuvoston asetuksen 2 §:ää, joka koskee tuen tarkoitusta, muutettiin vuoden 2013
alusta siten, että tukea voidaan jatkossa myöntää myös karjalankielisille sanomalehdille ja verkkojulkaisuille. Samassa yhteydessä olisi pitänyt muuttaa myös asetuksen 5 §:ää,
jossa säädetään tuen myöntämisestä.
Kyseessä oli virhe, joka olisi kenties
voitu korjata myös oikaisuna. Oikeusvarmuuden ja asetuksen selkeyden
nimissä on kuitenkin katsottu paremmaksi tehdä tekninen oikaisu asetuksen muutoksella. Lisäksi asetuksen
7 §:ssä (Tuen enimmäismäärä) on
viittaus tuen perusteena oleviin hyväksyttäviin kustannuksiin. Viittaus kohdistuu 4 §:ään, mutta sen pitäisi kohdistua asetuksen 5 §:ään. Ruotsinkielisessä asetuksessa viittausvirhettä ei
ole. Asetus tulee voimaan 1.4.2013.
(LVM viestintäneuvos Rainer Salonen
0295 342 395)

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

Valtioneuvosto antoi 7.3.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta.
Asetusmuutoksella tehtävät neljä

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
7.3.2013 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Jyrki
Kataisen ja ministereiden Jutta Urpi9
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lainen, Erkki Tuomioja, Paula Risikko,
Alexander Stubb, Jan Vapaavuori,
Henna Virkkunen, Jari Koskinen,
Heidi Hautala, Paavo Arhinmäki,
Ville Niinistö, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Merja Kyllönen,
Lauri Ihalainen ja Carl Haglund
muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK
hallitusneuvos Marika Paavilainen
0295 160 170)
Päätös myöntää OTK Marjaana Haaralalle ero keskusverolautakunnan
jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan
tehtävästä ja nimittää hänen tilalle
johtava veroasiantuntija Jari Salokoski ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen johtava veroasiantuntija Tero Määttä 7.3.2013 lukien
sekä nimittää Salokosken tilalle hallitusneuvos Tarja Jääskeläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Timo
Annala 0295 530 318)
Päätös asettaa Suomen valtuuskunta
Yhdistyneiden Kansakuntien metsäfoorumin (United Nations Forum on
Forests, UNFF10) 10. istuntoon Istanbulissa 8.–19.4.2013 ja oikeuttaa maaja metsätalousministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on
maa- ja metsätalousministeri Jari
Koskinen, varapuheenjohtajat ovat
suurlähettiläs Nina Vaskunlahti Suomen suurlähetystöstä Ankarassa ja
metsäneuvos Heikki Granholm maaja metsätalousministeriöstä ja jäsenet
ministerin erityisavustaja Tiina Rytilä
maa- ja metsätalousministeriöstä, johtava metsäasiantuntija Jan Heino maaja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Taina Veltheim maaja metsätalousministeriöstä, lähetystöneuvos Markku Aho ulkoasiainministeriöstä, budjettineuvos Kirsti
Vallinheimo valtiovarainministeriöstä,
neuvotteleva virkamies Reima Sutinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja
neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski ympäristöministeriöstä. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Pekka
Kemppainen 0295 162 456)
Päätös myöntää kansanedustaja Timo
Heinoselle ero Alko Oy:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja
Pauli
Kiuru
hallintoneuvoston
31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM johtaja Kari Paaso 0295
163 340)
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Päätös peruuttaa 27.2.2013 eduskunnalle annettu valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2013 vp) ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi tupakkatuotteiden ja
vastaavien tuotteiden valmistamista,
esittämistapaa ja myyntiä koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (tupakkatuotedirektiivi). (STM
neuvotteleva virkamies Meri Paavola
0295 163 343)
Päätös nimetä suomalais-norjalaisen
rajavesistökomission suomalaiset jäsenet sekä komission suomalainen
puheenjohtaja toimikaudeksi 7.3.2013–
31.12.2015. Jäsenet (varajäsenet
suluissa): johtaja Timo Jokelainen
(neuvotteleva virkamies Outi Mähönen) Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, opettaja, yrittäjä,
kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toini Sanila (toimittaja, kunnanhallituksen jäsen Veikko Väänänen)
Inarin kunta ja kunnallisneuvos, kunnanvaltuuston jäsen Antti Katekeetta
(käsityöntekijä, poromies, kunnanhallituksen jäsen Ilmari Tapiola) Utsjoen kunta; puheenjohtaja: johtaja
Timo Jokelainen. (YM ympäristöneuvos Hannele Nyroos 050 572
6358)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
7.3.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tupakkatuote). Euroopan
komissio julkaisi 19.12.2012 ehdotuksen uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi. Ehdotuksella uudistetaan nyt
voimassa oleva direktiivi vuodelta
2001. Uudet tutkimustulokset, muuttuneet markkinaolosuhteet ja kansainvälinen kehitys ovat edellyttäneet direktiivin uudistamista. Tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden
toimintaa siten, että samalla varmistetaan terveyden suojelun korkea
taso. Ehdotuksessa säännellään seuraavia tupakkatuotteisiin liittyviä asioita: ainesosat ja päästöt, pakkausmerkinnät ja pakkaukset, jäljitettävyys ja turvaominaisuudet, suussa
käytettäväksi tarkoitettu tupakka
(nuuska), valtioiden rajat ylittävä
etämyynti, uudet tupakkatuotteet sekä
soveltamisalan laajentaminen muihin kuin tupakkatuotteisiin. Suomen
kannalta ehdotus on pääsääntöisesti
kannatettava, mutta Suomi haluaa
joiltain osin vielä pidemmälle mene-

viä esityksiä. (STM neuvotteleva virkamies Meri Paavola 0295 163 343)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 7.3.2013 seuraavat nimitysasiat:
Terveydenhuollon lisensiaatti Kristiina Poikajärvi sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2013 lukien. (STM
ylitarkastaja Marjo Puputti 0295
163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.3.2013
seuraavia asioita:
Vuoden 2012 talousarvion momentin
24.01.29 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 4 200 000
eurolla. Ylitys aiheutuu kansainvälisen aineiston tietoturvahankkeen
käynnistämisestä, lähialueyhteistyöhankkeiden päättämisestä ja kehitysyhteistyöhankkeiden arvioitua suuremmasta arvonlisäverollisten maksujen osuudesta. (UM talousjohtaja
Risto Hakoila 09 160 55870)
Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan ja AREFF Holding Tampere
HVT30 C Ltd:n välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta
vuokralaisena allekirjoitti 27.11.2012
AREFF Holding Tampere Ltd:n
kanssa Tampereella Hatanpään valtatie 30:ssa sijaitsevia toimitiloja koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen.
Toimitilat tulevat Puolustusvoimien
Logistiikkalaitoksen Esikunnan käyttöön ja on arvioitu otettavaksi käyttöön 1.1.2015 lähtien. Vuokra-aika
alkaa 1.1.2015, kestää 10 vuotta jonka
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana 12 kuukauden
molemminpuolisella irtisanomisajalla.
Toimitilojen liikehuoneistovuokra on
1.1.2015 lähtien yhteensä 1 481 701
euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 286 781
euroa/vuosi). Ylläpitovuokra- sekä
käyttäjäpalvelukulut tulevat olemaan
yhteensä noin 589 465 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 114 090 euroa/
vuosi). Kiinteistövero sisältyy vuokraan. Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 2 017 166 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 400 871
euroa/vuosi), joka tarkoittaa 22,74
euroa/htm2/kuukausi. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 0295 140 451)
11.3.2013/30
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Rahoitus puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2013. Valtion
talousarviossa vuodelle 2013 on myönnetty momentille 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 61 480 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään
300 000 euroa kokeilu- ja selvitystoimintaan. Vuonna 2013 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituslaissa
lueteltuja suunnitelman edellyttämiä
työlajeja ja kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain mukaisia
suunnitelman edellyttämiä työlajeja
koskevia tukipäätöksiä enintään
35 000 000 eurolla. Talousarvion
momentille 30.60.47 (Pienpuun energiatuki) on myönnetty 18 000 000
euroa, jota saa käyttää pienpuun
energiatuesta annetun lain mukaisiin
tukiin sekä kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain mukaisiin energiapuun korjuutukiin, joilla
edistetään pienpuun energiakäyttöä.
Talousarvion momentille 30.60.83
(Lainat puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen) on myönnetty 10 000
euroa. Lisäksi käytettävissä on vuosilta 2011 ja 2012 vuodelle 2013 siirtyneitä lainavaroja 150 000 euroa.
Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain
mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin
ja edellä mainitun lain mukaisiin
muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2013 talousarvion momentilta
30.60.44 valtiontukea 61 180 000
euroa. Vuonna 2013 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain mukaisia suunnitelman
edellyttäviä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla.
Suomen metsäkeskuksen julkisen
palvelun yksikössä energiapuun korjuutukeen käytettäväksi osoitetaan
18 000 000 euroa. Vuodelle 2013
siirtyneitä lainavaroja osoitetaan
käyttöön 150 000 euroa. (MMM
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
0295 162 447)
Vuoden 2013 talousarvion momentin
30.40.51 (Kalatalouden edistäminen)
määrärahan jakaminen valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti:
avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 100 000 euroa,
korvaukset vesialueen omistajille
1 068 000 euroa, kalastusaluetoiminta
1 519 000 euroa, kalastusalan järjes-
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töjen toiminta 1 580 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 393 000 euroa,
maksun kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 327 000
euroa eli yhteensä 5 987 000 euroa.
Lisäksi vuodelta 2012 siirtyneestä
määrärahasta käytetään 123 000 euroa
maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksu- rekisterin ylläpidosta
aiheutuvien kulujen kattamiseen.
(MMM neuvotteleva virkamies Tapio
Hakaste 0295 162 152)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen
1 680 000 eurolla. Ministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin on
vuonna 2012 budjetoitu 77 392 000
euroa. Maksatusten tarkkaa määrää
on vaikea arvioida ennakolta ja
momentin seuranta on vaikeaa, koska
momenttia käyttävät useat tilivirastot. Momentin vuoden 2012 määrärahan käyttö (28.2.2013 tilanne) oli
79 065 509,99 euroa ja ylitti määrärahan 1 673 509,99 eurolla. Koko
vuoden määrärahan käyttö pystytään
toteamaan useista momentin käyttäjistä johtuen vasta jälkikäteen. (TEM
talousjohtaja Mika Niemelä 0295
062 135)
Tekes – teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskuksen vuokrasopimuksen jatkaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeuttaa Tekes – teknologian
ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen jatkamaan toimitilojensa nykyistä
vuokrasopimustaan Degi Global Businessin kanssa voimassaolevin ehdoin.
Vuokran kohteena on Tekesin
10 596,5 m2:n toimitilat Helsingissä
osoitteessa Kyllikinportti 2. Tekesin
nykyisten toimitilojen vuokrasopimus on allekirjoitettu 13.4.2006 ja se
päättyisi kesäkuussa 2014. Tekes,
Finnvera ja Finpro ovat tehneet esivuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteisen toimitalon
toteuttamisesta Espoon Otaniemeen.
Uuden toimitilan on tarkoitus valmistua lokakuussa 2016. Jatkoaika
uusien tilojen valmistumiseen on
29 kuukautta. Tekes jatkaa nykyisten
toimitilojen vuokrasopimusta nykyisin ehdoin 31.10.2016 asti. Tämän
hetkinen indeksiin sidottu vuokra on
203 350 euroa/kuukausi ja 2 440 200
euroa/vuosi. Jatkosopimuksen kokonaisarvo on yhteensä 5 900 000 euroa.
(TEM ylitarkastaja Päivi Marttila
0295 064 111)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
7.3.2013 sosiaali- ja terveysalan
asiantuntijalaitosten yhteenliittymä
SOTERKOn tuottaman Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen
vähentämisessä? Politiikkatoimien
vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsauksen. Katsauksessa kuvataan
lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä ja vähentäviä politiikkatoimia
ja kootaan yhteen olemassa olevaa
tutkimustietoa niiden vaikuttavuudesta. Katsauksessa keskitytään erityisesti lapsiperheiden tukimuotoihin, peruskouluun ja nuoren työelämänkulun siirtymävaiheisiin. Katsaus
on tehty valtioneuvoston tutkimus-,
ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän toimeksiannosta.
Katsaus on osoitteessa http://vnk.fi/
julkaisukansio/2013/r02-mita-tiedamme/PDF/fi.pdf. Lisätietoja antavat
tutkija Heidi Ristolainen, p. 030 474
2073, Työterveyslaitos sekä tutkija
Sampo Varjonen, p. 029 524 6682,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Valtioneuvoston kanslia julkisti
1.3.2013 raportin matalapalkkaisen työn edellytyksistä Suomessa.
Raportti sisältää kaksi itsenäistä,
sisällöllisesti toisiaan täydentävää
osaraporttia. Ohto Kannisen ja Petri
Böckermanin laatimassa raportissa
”Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa” tarkastellaan viime
vuosina toteutettujen matalapalkkaisen työn kysyntää tukevien vero- ja
tukiuudistusten vaikutuksia sekä työn
vastaanottamisen kannustimien kehitystä. Osmo Soininvaaran ja Juhana
Vartiaisen raportti ”Lisää matalapalkkatyötä” tarkastelee matalapalkkaisen työn markkinoita Suomessa ja
keskustelee keinoista joko vähäisen
koulutuksen vuoksi tai muutoin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien alhaisen työllisyysasteen kohottamiseksi. Soininvaara ja Vartiainen
esittävät joukon konkreettisia ehdotuksia heikommassa työmarkkinaasemassa olevien työllisyyden lisäämiseksi. Osa toimista tähtää työn tarjonnan kannustimien vahvistamiseen
muun muassa asumis-, toimeentuloja työmarkkinatuen ehtoja muuttamalla. Osa toimista tähtää matalan
tuottavuuden työn kysynnän tukemiseen muun muassa äitiyteen, työ-
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kyvyttömyyteen ja ikään liittyvien
työnantajan kustannusten tasaamisen
kautta. Ehdotuksiin sisältyy myös
aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamista sekä työmarkkinajärjestöille
suunnattu suositus työttömyystavoitteen käyttöönottamisesta palkanmuodostuksen ohjenuorana. Raportti on
osoitteessa http://vnk.fi/julkaisukansio/
2013/r01-matalapalkka/PDF/fi.pdf.
Lisätietoja antaa talousneuvoston
pääsihteeri Pekka Sinko, p. 0295 160
189, valtioneuvoston kanslia.
Valtiovarainministeriö julkisti 5.3.2013
metropolialueen esiselvityksen loppuraportin. Selvityshenkilöt ehdottavat alueen hallinnon rakenteiden
kehittämiseksi kahta toimeksiantonsa
mukaista päävaihtoehtoa. Toinen on
kuntaperusteinen ja toinen painottaa
ylikunnallista
metropolihallintoa.
Kummassakin vaihtoehdossa ehdotetaan sekä kuntajakoselvityksiä että
muutoksia kuntien yhteistyömuotoihin. Suosituksenaan selvityshenkilöt
esittävät, että kolmentoista kunnan
alueella käynnistettäisiin neljän kuntaryhmän kuntajakoselvitykset vahvojen peruskuntien muodostamiseksi
sekä perustettaisiin metropolihallinto.
Loppuraportti on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130305
Metrop/Metropolialueen_esiselvittaejien_loppuraportti.pdf. Lisätietoja

antavat metropoliesiselvityksen projektipäällikkö Jarmo Asikainen,
p. 050 409 7080 ja selvityshenkilö
Rolf Paqvalin, p. 045 209 2199.
Valtiovarainministeriö julkisti 4.3.2013
työryhmän ehdotuksen puolustuskäytöstä vapautuvien Helsingin
edustan saarten tulevasta käytöstä.
Työryhmän näkemyksen mukaan
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren sekä
Kuivasaaren kehittämisen tavoitteena
on saarten vaiheittainen avaaminen
virkistys- ja ulkoilukäyttöön sekä
matkailun kehittäminen hyödyntäen
saarten kulttuuri- ja sotahistoriaa,
luontoa sekä läheistä yhteyttä Suomenlinnan maailmanperintökohteeseen. Näiden kansainvälisestikin merkittävien kulttuuriympäristökohteiden
asianmukaisessa hoidossa tulee huomioida myös alueenluonnonsuojeluarvot. Raportti on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/01_budjetit/
Saarityryhm.pdf. Lisätietoja antavat
hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka, p. 0295 530 141 ja erityisasiantuntija Pauliina Pekonen, p. 0295 530
081, valtiovarainministeriö.

misen ohjauksessa on pääosin suuntautunut lain tavoitteiden mukaisesti,
mutta monilta osin toimintaa on kehitettävä. Tärkeimmät kehittämistarpeet voidaan tiivistää kahdeksi kokonaisuudeksi. Ensiksi, ohjausta tulisi
painottaa nykyistä enemmän kuntien
strategisen alueidenkäytön suunnittelun ja yleiskaavoituksen sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämiseen. Voimavaroja tulisi
suunnata tärkeimpiin yleis- ja asemakaavoihin. Toiseksi, toimintatapoja
tulisi kehittää ja yhdenmukaistaa toimintaa maan eri osissa hyödyntämällä
nykyistä enemmän eri ELY-keskuksissa jo toimivia parhaita käytäntöjä
sekä tehostamalla ympäristöministeriön ohjausta eri ELY-keskusten kehittämistarpeiden mukaan. Selvitys on
osoitteessa http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=142237&
lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Matti Laitio, p. 0400 143 958,
ympäristöministeriö ja selvityksen
tekijä Auvo Haapanala, p. 040 751 4224.

Ympäristöministeriö julkisti 6.3.2013
Auvo Haapanalan selvityksen ELYkeskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina. ELY-keskusten
toiminta alueidenkäytön ja rakenta-

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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