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

Valtioneuvosto antoi 28.3.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 21/2013 vp)
eduskunnalle Lissabonin sopimusta
koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehtiin
Brysselissä 16.5.2012. Sen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia siten, että niihin
liitetään tämä pöytäkirja, jossa Irlan3.4.2013/38

nille annetaan oikeudelliset takeet
siitä, ettei Lissabonin sopimus vaikuta eräisiin Irlannin perustuslain
määräyksiin, jotka koskevat oikeutta
elämään, perhettä ja koulutusta, ja
ettei Lissabonin sopimuksella myöskään vaikuteta unionin verotukselliseen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160
55711)
Hallituksen esitys (HE 22/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain 8 §:n
muuttamisesta. Veronhuojennuslakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännös veronkantolain maksujärjestelyä koskevien
säännösten soveltamisesta veronhuojennuslaissa tarkoitetuissa maastamuuttotilanteissa. Maksujärjestelyjen yhteydessä veronmaksun turvaamiseksi ei voitaisi vaatia vakuutta eikä
maksamattomalle verolle voitaisi
periä korkoa. Verohallinnolle säädettäisiin velvollisuus myöntää verovelvolliselle hakemuksesta maksuaikaa
veronmaksulle vuodeksi kerrallaan
siihen saakka, kun hän on muuttanut
pois Euroopan talousalueelta tai kun
muut lain 8 §:ssä säädetyt edellytyk-

set verotuksessa vähennetyn vähennyksen tuloksi lukemiselle täyttyisivät. Veronhuojennuslakiin lisättäisiin
säännös, jonka mukaan maastamuuttotilanteissa verosaatavan viiden
vuoden vanhentumisaika alkaisi pääsäännöstä poiketen kulua vasta siitä
ajankohdasta, jolloin veronmaksulle
myönnetty maksuaika päättyy. (VM
erityisasiantuntija Jari Salokoski
0295 530 437)
Hallituksen esitys (HE 23/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja
sakon täytäntöönpanosta annetun
lain 1 §:n muuttamisesta. Lakiesityksessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ehdotetaan, että
elinkeinotoiminnassa myyjällä olisi
eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuisi käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla. Kuitti olisi
mahdollista tarjota myös sähköisesti.
Laissa säädettäisiin lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja
aluehallintovirastot vastaisivat lain
valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja
laiminlöisi kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voisi
määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta, mistä lisättäisiin säännös
sakon täytäntöönpanosta annettuun
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lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014. (TEM hallitusneuvos Johanna Lähde 0295 064 694)
Hallituksen esitys (HE 24/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi työsopimuslain
2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain
2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta. Työsopimuslain 2 luvun 16 §:n
palkan maksamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi.
Ehdotuksen mukaan käteisen rahan
käyttö palkan maksussa olisi mahdollista vain pakottavasta syystä. Selvityksenä käteisenä maksetusta palkasta työnantajalla tulisi olla työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu
maksun todentava selvitys. Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että työnantajan tulisi liittää
työntekijän allekirjoittama kuitti tai
muu maksun todentava luotettava
selvitys osaksi kirjanpitoaineistoaan.
Velvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistavaa kirjanpitorikkomuksena.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.7.2013. (TEM hallitusneuvos
Susanna Siitonen 0295 048 932)
Hallituksen esitys (HE 25/2013 vp)
eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja
84 §:n muuttamisesta. Vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annettuun lakiin
ehdotetaan muutoksia, jotka johtuvat
pyroteknisten tuotteiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle
räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä
tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään
tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee
pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten
tuotteiden turvallisesta käytöstä ja
käsittelystä. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus
sisältyy kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista annettuun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 4.7.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki
0295 063 722)
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Valtioneuvosto antoi 28.3.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna
2013 noudatettavasta menettelystä.
Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä
noudatettavasta menettelystä siten,
että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa
olleissa säädöksissä on säädetty.
Asetus tulee voimaan 3.4.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
9 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta.
Asetuksen 9 pykälää muutetaan siten,
että aiemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyihin
täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän
maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista kohdistuvat viitteet korvataan vastaavilla viitteillä
valtioneuvoston asetukseen täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista. Tarkoituksena ei ole
muuttaa asetuksen aineellista sisältöä, joten kyseessä on puhtaasti säädöstekninen päivitys. Samalla asetuksen liitteettä 1 (Pohjoisen tuen
aluejako) tarkennetaan eräiltä osin
tässä yhteydessä P5 alueiden osalta
Kittilän ja Sodankylän kunnissa.
Asetus tulee voimaan 3.4.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Juha
Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään ympäristötuen erityistukisopimusten ehtoihin tarvittavat muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että tuen saajalla on vuonna
2013 mahdollisuus jatkaa sopimuksensa voimassaoloa vuodella. Asetusta muutetaan myös siten, että lietelannan sijoittamista peltoon koskevan sopimuksen tehnyt viljelijä voisi
sisällyttää uusjakosuunnitelmassa
päätettyjen tilusten järjestelyjen
kautta hallintaansa tulleet peltolohkot mukaan lietelannan sijoittamista
peltoon koskevaan sopimukseensa.
Asetuksen 55 pykälään lisätään rajoitus, jonka mukaan viljelijä, joka on
valinnut vähennettyä lannoitusta
koskevan lisätoimenpiteen, ei voi

tehdä luonnonmukaista tuotantoa tai
luonnonmukaista kotieläintuotantoa
koskevaa ympäristötuen erityistukisopimusta. Asetukseen tehdään myös
teknisluonteisia tukien toimeenpanoon liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistamisesta aiheutuvia
muutoksia. Asetus tulee voimaan
3.4.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–2013
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että siihen tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat tukien
toimeenpanoon liittyvän kansallisen
lainsäädännön uudistamisesta. Asetus tulee voimaan 3.4.2013. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen
6 pykälää muutetaan siten, että tilatukioikeuksia on mahdollista hakea
kansallisesta varannosta, jos LUELja LUTU-viljelemättömyyssitoumus
on päättynyt 30.4.2011 jälkeen tai
päättyy viimeistään 30.4.2013. Asetukseen tehdään myös teknisluonteisia tukien toimeenpanoon liittyvän
kansallisen lainsäädännön uudistamisesta aiheutuvia muutoksia. Asetus tulee voimaan 3.4.2013. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina
2008–2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksen 18 pykälää muutetaan siten,
että siihen tehdään teknisluonteinen
tukien toimeenpanoon liittyvän kansallisen lainsäädännön uudistamisesta
aiheutuva muutos. Asetus tulee voimaan 3.4.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2013. Asetuksessa säädetään tuen määrästä ja
myöntämisen edellytyksistä. Tuen
myöntämisen edellytykset vastaisivat aikaisempien vuosien edellytyksiä. Tuki maksetaan suoraan viljelijöille haun perusteella ja siihen käytetään vuonna 2013 enintään 0,2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
3.4.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
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Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä. Asetus säädetään Euroopan
unionin suorista tuista maataloudelle
annetun lain (193/2013) perusteella.
Asetus sisältää tarkemmat säännökset
tilatukioikeuksista ja niiden arvosta,
erityistukioikeuksista, tilakohtaisista
lisäosista, tukialueista sekä tilatukioikeuksien siirroista. Asetus tulee
voimaan 3.4.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
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
27.3.2013 seuraavat päätökset:
Päätös valtiontalouden kehyksiksi
vuosille 2014–2017. Päätöksellä tarkistetaan vaalikaudelle lokakuussa
2011 annettu kokonaiskehys vastaamaan vuoden 2014 hinta- ja kustannustasoa sekä rakenteellisia muutoksia. Lisäksi annetaan valtiontalouden
kehykset vuosille 2014–2017 noudatettavaksi vuoden 2014 talous- ja lisätalousarvioesitysten valmistelussa.
Kehyspäätöksessä esitetään myös
arvio valtion talousarvion tuloista
kehyskaudella. Valtioneuvoston lausuma; Yritys- ja osinkoverouudistuksen lainvalmistelun yhteydessä,
budjettiriiheen 2013 mennessä, arvioidaan uudistuksen kasvu-, työllisyysja tulonjakovaikutukset. Kasvun,
työllisyyden ja tulonjaon kannalta
yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi
hallitus tekee tarvittaessa lisätoimia.
(VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
valtiontalouden kehyksistä vuosille
2014–2017. Valtioneuvoston lausuma;
Yritys- ja osinkoverouudistuksen lainvalmistelun yhteydessä, budjettiriiheen 2013 mennessä, arvioidaan
uudistuksen kasvu-, työllisyys- ja
tulonjakovaikutukset. Kasvun, työllisyyden ja tulonjaon kannalta yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi hallitus tekee tarvittaessa lisätoimia. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
28.3.2013 seuraavat päätökset:
Päätös ratkaista Vilho Mäkelän jäämistöstä tehty hakemus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)
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Päätös hyväksyä virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Valtiovarainministeriö sekä valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat sopineet
muutoksista virka- ja työehtosopimukseen, joka koskee valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua
suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta
vastaavaa etua. Muutokset vastaavat
yksityisen alan ryhmähenkivakuutussopimuksen ehtoihin tehtyjä muutoksia. Muutokset koskevat vain sopimuksen korvaussummia. Sopimuksen asiasisältöön ei tullut muutoksia.
Korvaussummien korotuksen vuoksi
kustannukset lisääntyvät noin 2,8
prosenttia. Korvausmeno oli vuonna
2012 noin 1 222 500 euroa. Vuoden
2013 valtion talousarviossa korvausmenoon on osoitettu 1 670 000 euroa.
(VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto 0295 530 297)
Päätös hylätä Kauhajoen evankelisen
opiston kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:n mukainen lupahakemus sekä hyväksyä Fida International ry:n hakemus perusopetuslain
7 §:ssä tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta. (OKM hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Päätös Euroopan kalatalousrahaston
(EKTR) ja valtion rahoitusosuuden
jakamisesta sekä 230 000 euron käyttöoikeuden myöntämisestä kansallisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan vuoden 2013 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen) määrärahan mukaisia alueellisia käyttöoikeuksia 3 350 000 euroa Euroopan
kalatalousrahaston rahoitusosuutena
ja 4 374 000 euroa valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman
mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi
myönnetään käyttöoikeutta kansallisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 70 000 euroa ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle 80 000 euroa
sisävesien poistokalastuksen edistämiseen sekä Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
80 000 euroa saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen ammattikalastajille. (MMM neuvotteleva virkamies
Harri Kukka 0295 162 377)

Päätös asettaa palkkaturva-asiain
neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.4.2013–31.3.2016. Kokoonpano:
puheenjohtaja: hallitusneuvos Päivi
Kerminen työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja
Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: asiantuntija Simopekka
Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto
EK, asiantuntija Mikko Räsänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK,
johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT, lakimies Anu-Tuija Lehto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, lakimies Inka Douglas
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja
työsuhdelakimies Tiina Savikko Uusi
Insinööriliitto UIL. (TEM ylitarkastaja Johanna Nyberg 0295 047 021)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 28.3.2013 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Anna Korpijaakolle virkavapautta 1.4.2013–31.3.2017 Euroopan ulkosuhdehallinnossa työskentelyä varten. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Vakuutusoikeussihteeri, oikeustieteen
maisteri Aino Still opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan 15.4.2013 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.3.2013
seuraavia asioita:
Finnvera Oyj:n korkotuettomien
investointi- ja käyttöpääomalainojen
ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2013. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan sitoumuksen piiriin kuuluvien
korkotuettomien luottojen ja takausten yhteisestä myöntämisvaltuudesta, johon sisältyvät luottojen
myöntäminen ja takaukset pääomaltaan. Finnveralle myönnetään myöntämisvaltuutta 646 000 000 euroa.
Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla
Euroopassa on viime aikoina jonkin
verran vähentynyt. Euroalueen talouskehityksen ennustetaan olevan lähivuosina heikkoa. Suomessa vuoden
2013 talouden kasvuksi on arvioitu
0,5 prosenttia. Kasvun ennakoidaan
kohenevan vuoden loppua kohti.
Helmikuussa 2013 julkaistun pk-baro-
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metrin mukaan Finnveran osuus aiottuna rahoituksen lähteenä on lähes
sama kuin viime syksynä, jolloin
rahoitusta aikoi hakea lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä. Teollisuusyritysten osuus Finnveran rahoituksessa
on kuitenkin noussut selvästi ja on
palautunut vuoden takaiselle tasolle.
Samoin kasvuhakuisten yritysten
keskuudessa Finnveraa pidetään nyt
laajemmin kuin syksyllä 2012 haluttuna rahoittajana. Yhtiön rahoitustuotteiden kysynnän ennakoidaan
siten kasvavan viime vuodesta.
(TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 27.3.2013 ehdotuksen ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille
2014–2016. Ehdotus perustuu syksyllä valmisteltuun maakuntakohtaiseen ehdotukseen ja siitä saatuihin
palautteisiin. Ehdotuksessa esitetään
ammatillisen koulutuksen tarjontaan
parannuksia erityisesti alueille, joilla
on koulutusta tarvitsevia nuoria ja
tarvetta työvoimalle. Maakunnissa,
joissa ikäluokat pienenevät voimakkaasti, koulutustarjonnan vähennyk-

siä kohtuullistetaan ja jaetaan pidemmälle ajalle. Päätös järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä tehdään palautekierroksen jälkeen alkukesällä.
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää vähennetään vuoteen
2016 mennessä 3 150 opiskelijalla.
Marraskuussa ministeriö esitti paikkojen vähentämistä 7 351 paikalla
vuoden 2013 tasosta. Ministeriön
aiempia vähennysehdotuksia on
kohtuullistettu erityisesti Lapissa,
Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja KeskiSuomessa. Ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa vähennetään ja
suunnataan uudestaan, koska nuorten
ikäluokat pienenevät. Koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen yhdeksi keskeiseksi kriteeriksi
on asetettu koulutustakuun toteutuminen. Nuorisotakuun toteutumista
tuetaan myös mm. ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja uudistamalla, oppisopimuskoulutusta kehittämällä sekä työssäoppimiskokeilulla. Ehdotus on osoitteessa http://
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/
ammatillinen_koulutus/hallinto_
ohjaus_ja_rahoitus/opiskelijamaarat.html. Lisätietoja antavat erityisavustaja Aleksi Kalenius, p. 0295
330 132 ja johtaja Mika Tammilehto,
p. 0295 330 308, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on julkistanut 27.3.2013 luonnon monimuotoisuuden suojelun
ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosille 2013–2020. Toimintaohjelman tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa vuoteen 2020
mennessä. Ohjelman valmisteli ja
hyväksyi ympäristöministeriön asettama laajapohjainen -työryhmä, jossa
on edustettuina 10 ministeriön lisäksi
laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Toimintaohjelman punaisena
lankana on, ettei luonnon monimuotoisuutta turvata yksinomaan perinteisellä luonnonsuojelulla. Nyt valmistunut toimintaohjelma toteuttaa
pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman strategisia linjauksia kansallisten tarpeiden ja painopisteiden
kautta. Se toteutetaan valtiontalouden kehyspäätöksessä hyväksyttyjen
määrärahojen puitteissa. Toimintaohjelmassa on huomioitu saamelaisten perinteisen tiedon merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja
kestävässä käytössä. Toimintaohjelma on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=
142817&lan=fi. Lisätietoja antaa
luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, p. 040 506 1172, ympäristöministeriö.

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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