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

Tasavallan
presidentti
vapautti
24.5.2013 pyynnöstä yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja
Jukka Tapani Gustafssonin valtioneuvoston jäsenyydestä ja opetus27.5.2013/60

ministerin tehtävästä sekä toimittaja,
kansanedustaja Maria GuzeninaRichardsonin valtioneuvoston jäsenyydestä ja peruspalveluministerin
tehtävästä. Presidentti siirsi ja määräsi asunto- ja viestintäministeri
Krista Katriina Kiurun opetusministeriksi sekä nimitti ja määräsi yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna Huovisen
valtioneuvoston jäseneksi ja peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön sekä hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja Pia-Liisa
Viitasen valtioneuvoston jäseneksi ja
asunto- ja viestintäministeriksi ympäristöministeriöön sekä käsittelemään
liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295
160 280)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
24.5.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki verotusmenettelystä annetun
lain muuttamisesta ja laki työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 92/2012
vp). Verotusmenettelystä annettuun
lakiin lisätään rakennusalan verovalvontaa tehostavat säännökset rakennustyömailla noudatettavasta työntekijöitä ja rakennusurakoita koskevasta kuukausittaisesta ilmoittamismenettelystä. Rakentamispalvelujen

tilaajan on toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa
tarkoitettua rakentamispalvelua taikka
rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle
työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin, samoin kuin tiedot tilaajan näille yrityksille maksamista vastikkeista. Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön on annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön
suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä samoin kuin näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista ennen loppukatselmusta, jos
rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuttajan on lisäksi annettava loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on
täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.
Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. Työturvallisuuslakiin lisätään säännös yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun
päätoteuttajan velvollisuudesta pitää
ja säilyttää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Työnantajalle
ja itsenäiselle työnsuorittajalle säädetään velvollisuus toimittaa luettelon pitämiseksi tarpeelliset tiedot.
Työturvallisuusrikkomusta koskevaa
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säännöstä muutetaan velvoitteiden
täyttämisen tehostamiseksi. Lait
tulevat voimaan 1.7.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää
sosiaali- ja terveysministeriön huolehtivan siitä, että rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa varten julkaistaan yhteistä rakennustyömaata
koskeva kattava ja riittävän yksityiskohtainen yleisohje noin vuotta ennen
lainmuutosten tavoiteltua voimaantuloa 1.7.2014. (VM hallitusneuvos
Panu Pykönen 0295 225)
Laki tilastolain muuttamisesta ja laki
maaseutuelinkeinotilastoista annetun
lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE
154/2012 vp). Tilastolakiin lisätään
tilastoviranomaisen ammatillista riippumattomuutta koskeva säännös ja
tilastoja varten viranomaisilta kerättyjen tietojen salassapitoa ja julkisuutta koskevaa sääntelyä suhteessa
yleiseen julkisuusperiaatteeseen täsmennetään. Lisäksi tilastoja varten
kerättyjen tietojen käsittelyä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä laajennetaan ja tilastoja varten kerättyjä tietoja käsittelevien tutkijoiden vaitiolovelvollisuutta koskevaa sääntelyä selkiytetään. Lakiin
lisätään säännös julkiseen käyttöön
tarkoitettujen tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruuvaltuuksia laajennetaan. Lisäksi lakiin lisätään säännökset salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien viranomaisten
sekä kansallisten tilastoviranomaisten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kesken, säännökset
tietojen säilytysajasta sekä tietojen
luovuttamisen tavoista ja keinoista,
säännökset oikaisuvaatimuksen käytöstä valitusta edeltävänä muutoksenhakuvaiheena sekä säännökset hallintopäätöksen sähköisestä tiedoksiannosta. Tilastolakiin tehdään myös
eräitä teknisiä ja terminologisia muutoksia. Maaseutuelinkeinotilastoista
annetussa laissa olevat säädösviittaukset ajantasaistetaan ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonsaantioikeutta laajennetaan. Lait tulevat voimaan
1.9.2013. (VM hallitusneuvos Ilkka
Turunen 0295 530 097)
Laki elintarvikelain muuttamisesta
(HE 34/2013 vp). Elintarvikelakiin
lisätään säännökset elintarvikkeiden
vapaaehtoisista laatujärjestelmistä,
järjestelmien kansallisesta hyväksymisestä sekä järjestelmät hyväksy-
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västä viranomaisesta. Ituja kasvattaville alkutuotantopaikoille säädetään
viranomaishyväksynnän hakemisvelvoite. Lakiin lisätään säännökset
kalastustuotteiden jäljitettävyydestä,
kuluttajille annettavista tiedoista,
sekä jäljitettävyyttä valvovista viranomaisista. Kalojen alkutuotantoa
koskevia säännöksiä muutetaan siten,
että Euroopan unionin lainsäädännön
mukaisen kansallisen mukautuksen
soveltaminen tulee mahdolliseksi.
Lisäksi lihantarkastusta koskevia
säännöksiä tarkennetaan. Laki tulee
voimaan 1.6.2013. Kalojen alkutuotantoa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella. (MMM hallitussihteeri
Hannu Miettinen 0295 162 478)
Laki
raha-automaattiavustuksista
annetun lain muuttamisesta (HE 11/
2013 vp). Raha-automaattiavustuksista annettua lakia muutetaan siten,
että valtioneuvoston yleisistunnon
sijasta avustusten jakamisesta päättää sosiaali- ja terveysministeriö.
Eräistä haku- ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädetään valtioneuvoston asetuksen sijasta
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Avustusten käyttövelvoitetta
lyhennetään 30 vuodesta 20 vuoteen
huoneistonhankinta-, rakentamis- ja
peruskorjausavustuksissa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia koskeneen erilliskulun
käsitteestä luovutaan ja sen sijaan
puhutaan toiminnasta tai hankkeesta
aiheutuvista kuluista. Avustuksensaajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytetään pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksensaajia. Myönnettyjen
avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustuksen siirtoa koskevat
teknisluonteiset päätökset tekee
sosiaali- ja terveysministeriön sijasta
Raha-automaattiyhdistys. Lakiin otetaan maininta avustuksenhakijaan tai
avustuksensaajaan kiinteässä toiminnallisessa ja taloudellisessa yhteydessä olevien yhteisöjen tietojen toimittamisesta avustusten hakuvaiheessa ja avustusten käytön valvonnassa. Laki tulee voimaan 1.6.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Matti
Pulkkinen 0295 163 199)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2013
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Alpo Rusin tai hänen
estyneenä ollessa ulkoasiainsihteeri

Antti Putkosen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta Suomen tasavallan
hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välillä. Sveitsin kanssa tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä
tietoturvallisuussopimuksia. Sopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten välistä yhteistyötä varmistamalla sopimuspuolten kesken tai
sopimuspuolten lainkäyttövaltaan
kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Bernissä kesällä
2013. (UM ulkoasiainneuvos Kim
Luotonen 0295 351 396)
Suurlähettiläs Päivi Kairamon tai
hänen estyneenä ollessa johtaja Jukka
Liedeksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtuuttaminen allekirjoittamaan audiovisuaalisten esitysten
suojaa koskevan Pekingin sopimuksen. Maailman henkisen omaisuuden
järjestön (WIPO) 19.–26.6.2012 järjestämässä diplomaattisessa konferenssissa hyväksyttiin 24.6.2012
kansainvälinen yleissopimus audiovisuaalisten esitysten suojasta. Konferenssi pidettiin Pekingissä Kiinan
kansantasavallan tarjouduttua isännöimään konferenssia. Sopimus koskee näyttelijöiden, tanssijoiden ja
muusikoiden
tekijänoikeudellista
suojaa elokuvan ja television alueella.
Uusi sopimus täydentää vuonna
1996 tehtyjä WIPOn ns. internetsopimuksia, joilla tekijöiden, musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet
saatettiin vastaamaan teknisen kehityksen vaatimuksia, erityisesti käyttöä tietoverkoissa. Sopimus täyttää
kansainvälisessä tekijänoikeudellisessa järjestelmässä olleen aukon.
Ennen tätä sopimusta näyttelijöiden,
muusikoiden ja tanssijoiden esitykset elokuvassa ja televisiossa olivat
käytännöllisesti katsoen kansainvälisen suojan ulkopuolella. (OKM hallitusneuvos Jorma Waldén 0295
330 338)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2013
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti myönsi 68 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen 0295 160 280)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 23.5.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 52/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden vähennykseksi
ehdotetaan nettomääräisesti 122 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäykseksi nettomääräisesti 132 miljoonaa
euroa. Vuoden 2013 lisätalousarvioesitys on siten 253 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 arvioidaan n. 7,8
miljardia euroa. Vuoden 2013 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 167
miljoonaa euroa. Lisäksi kertaluonteisiin menoihin on käytettävissä
vuodelta 2012 käyttämättä jäänyttä
jakamatonta varausta 200 miljoonaa
euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 53/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi kuntajakolain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden
säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä.
Kuntarakennelakia
koskevaa esitystä esitetään täydennettäväksi perusteluissa kuvattujen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevien hallituksen linjauksien vuoksi sekä tältä osin vaikutusarvioinnin osalta. Lisäksi esitetään
täydennettäväksi perustuslakiarviointia. Perusteluja täydennetään linjattujen sosiaali- ja palvelurakenne-, hallintomalli- ja rahoituslinjauksilla.
Vaikutusarviointia on täydennetty
siltä osin, kuin linjaukset vaikuttavat
kuntarakenneratkaisuihin. Perustuslakiarviointiin on arvioitu linjauksien
suhde kunnalliseen itsehallintoon.
(VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu
0295 530 079)
Hallituksen esitys (HE 54/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja
viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon
turvallisuusverkkotoiminnasta sekä
muutettavaksi viestintämarkkinalain
säännös viranomaisverkon määritelmästä. Lailla julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta säädettäisiin julkisen hallinnon turvalli-
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suusverkosta, sen palveluista ja palvelujen käytöstä sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta. Lain tarkoituksena olisi normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän
johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden
kannalta tärkeiden viranomaisten ja
muiden toimijoiden yhteistoiminnan
edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja
luottamuksellisuus. Esitykseen sisältyy myös ehdotus viestintämarkkinalain 2§:n muuttamisesta. Ehdotetun
muutoksen johdosta säännökseen
sisältyvää viranomaisverkkoa koskevaa määritelmää täydennettäisiin.
(VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295 530 023)
Hallituksen esitys (HE 55/2013 vp)
eduskunnalle laiksi tuulivoiman
kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n
muuttamisesta. Tuulivoiman kompensaatioalueista annettavan lain nojalla
tällaiset alueet vapautuisivat tuulivoimarakentamiselle, koska puolustusvoimien
valvontajärjestelmien
vaatimat kompensaatioratkaisut on
tehty. Laissa tällaiseksi alueeksi
nimettäisiin noin 2 450 km2 suuruinen Perämeren tuulivoima-alue.
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun
lain 54 §:n kuittaamista koskevaa
sääntelyä täydennettäisiin. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2013. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 23.5.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus, laki (273/2013) ja asetus
tulevat voimaan 1.6.2013. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295
351 159)
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta.

Asetuksen 20 §:ää täydennetään
määräyksillä siitä, että Oikeusrekisterikeskus hakee eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanoa sakon
täytäntöönpanosta
annetun
lain
41 §:ssä tarkoitetulta poliisilaitokselta
ja verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanoa
ulosottokaaren 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta. Asetus tulee
voimaan 1.6.2013. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Asetuksella säädetään myöntämis- ja maksamismenettelystä koskien valtion korvausta
kunnalle kuntouttavan työtoiminnan
järjestämisestä. Voimassa oleva asetus
kumotaan vanhentuneena. Asetus
uudistetaan vastaamaan valtion aluehallinnon 1.1.2010 voimaan tullutta
uudistusta sekä elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksia ja työ- ja elinkeinotoimistoja koskevia kehittämistoimia ja uudistuksia. Asetus tulee
voimaan 1.6.2013. (TEM neuvotteleva
virkamies Elina Isoksela 0295
063 719)
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan väliaikaisesti siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta
alennetaan 1,7 prosentista 1 prosenttiin lainoissa, jotka myönnetään
muille kuin erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamista
varten. Lisäksi perusomavastuuta
alennetaan 3,4 prosentista 2,35 prosenttiin lainoissa, jotka myönnetään
vuokra-asunnon perusparantamista
varten. Alennettu perusomavastuu
koskee vuoden 2015 loppuun mennessä korkotukilainoiksi hyväksyttäviä lainoja. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus voi erityisestä
syystä hyväksyä myös alle 20 vuotta
sitten valmistuneen tai laajan perusparannuksen kohteena olleen rakennuksen perusparannuslainan korkotukilainaksi. Tavoitteena on ehkäistä
valtion luottotappioita. Asetus tulee
voimaan 1.6.2013. (YM hallitussihteeri Anna Saarinen 040 173 3289)
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta
koskevaan sopimukseen liittyvän
ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen
V alaisten toimenpiteiden voimaan-
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saattamisesta. Yhdysvaltain hallitukselta saadun tiedon mukaan toimenpiteet ovat tulleet kansainvälisesti
voimaan 31.10.2012. Tasavallan presidentti on hyväksynyt toimenpiteet
14.9.2012. Asetus tulee voimaan
30.5.2013. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 040 039 9089)
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
24.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäseneksi peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki
Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, eurooppaja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, kehitysministeri Heidi
Hautala, oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson, sisäasiainministeri Päivi
Räsänen, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, opetusministeri Krista Kiuru ja ministeri
Huovinen. (VNK valtiosihteeri OlliPekka Heinonen 0295 160 280)
Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäseniksi peruspalveluministeri
Susanna Huovinen ja asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava:
puheenjohtaja: pääministeri Jyrki
Katainen; jäsenet: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubb, kehitysministeri Heidi Hautala,
sisäasiainministeri Päivi Räsänen,
puolustusministeri Carl Haglund,
hallinto- ja kuntaministeri Henna
Virkkunen, liikenneministeri Merja
Kyllönen, elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori, työministeri Lauri Ihalainen sekä ministerit Huovinen ja Viitanen. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen 0295 160 280)
Päätös vahvistaa työnjaot valtioneuvoston kansliassa, ulkoasiainministeriössä, valtiovarainministeriössä,
opetus- ja kulttuuriministeriössä, liikenne- ja viestintäministeriössä, työja elinkeinoministeriössä, sosiaali- ja
terveysministeriössä ja ympäristöministeriössä. Samalla tarkistetaan
työnjakoa valtioneuvoston kansliassa ja valtiovarainministeriössä vastaamaan voimassa olevia työjärjestyksiä. Ministereiden välinen työnjako ministeriöissä 24.5.2013: Kukin
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ministeri käsittelee toimialaansa
kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat
sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat.
Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden
ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.
Pääministeri Kataisen, eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Stubbin ja
kehitysministeri Hautalan välinen
työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee valtioneuvoston
kanslian EU-asioiden osastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppaneuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
omistajaohjausosastolle
kuuluvat
asiat.
Pääministeri Katainen käsittelee
muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Stubbin ja kehitysministeri Hautalan
välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen
yhteistyön sihteeristölle kuuluvat
asiat.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien
maakuvatyötä koskevat asiat.
Valtiovarainministeri
Urpilaisen,
hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen, elinkeinoministeri Vapaavuoren
ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako
valtiovarainministeriössä:
Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen
käsittelee kunta- ja aluehallintoosastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tulleja ja tilastotointa
koskevat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia
asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun otta-

matta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia
koskevia asioita. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat
asiat.
Valtiovarainministeri Urpilainen käsittelee muut valtiovarainministeriön
toimialaan kuuluvat asiat.
Opetusministeri Kiurun, kulttuuri- ja
urheiluministeri Arhinmäen ja sisäasiainministeri Räsäsen välinen
työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osastolle, hallintoosastolle ja kansainvälisten asiain
sihteeristölle kuuluvat asiat sekä
koulutuspolitiikan osastolle ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle
kuuluvat opintotukiasiat. Kulttuurija urheiluministeri käsittelee hallintoosastolle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.
Sisäasiainministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.
Opetusministeri Kiuru käsittelee
muut opetus- ja kulttuuriministeriön
toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllösen ja asuntoja viestintäministeri Viitasen välinen
työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Viitanen
käsittelee viestintäpolitiikan osastolle
kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllönen käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja
työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Työministeri Ihalainen käsittelee tietoosastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikon,
peruspalveluministeri Huovisen ja
kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen välinen työnjako sosiaali- ja
terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri
Huovinen
käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita,
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikko
käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
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Ympäristöministeri Niinistön ja
asunto- ja viestintäministeri Viitasen
välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Viitanen
käsittelee asunto- ja rakennusasiat
sekä kaavoituksen.
Ympäristöministeri Niinistö käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien
ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja
ilmastolain valmistelu. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295
160 280)
Päätös määrätä ministereiden sijaisuudet (liite). (VNK valtiosihteeri
Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
23.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Barentsin
euroarktisen neuvoston pääministerikokoukseen 3.–4.6.2013 Kirkkoniemessä. Valtuuskunnan puheenjohtaja
on pääministeri Jyrki Katainen ja
jäsenet ovat erityisavustaja Antti
Vänskä valtioneuvoston kansliasta,
viestintäasiantuntija Päivi MutanenPirttilä valtioneuvoston kansliasta,
osastopäällikkö Terhi Hakala ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainneuvos
Marja-Leena Vuorenpää ulkoasiainministeriöstä, suurlähettilään sijainen,
ulkoasiainsihteeri Flora Kurikkala
Suomen suurlähetystöstä Oslossa,
projektiavustaja Leena Saarikoski
ulkoasiainministeriöstä, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtaja Tiina
Sanila-Aikio Saamelaiskäräjiltä. (UM
kaupallinen neuvos Heikki Yrjölä
0295 351 141)
Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja TimoVille Nieminen valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM hallitusneuvos
Riitta Itkonen 0295 162 383)
Päätös valtuuttaa liikenneministeri
Merja Kyllönen tai hänen estyneenä
ollessaan kansliapäällikkö Harri
Pursiainen allekirjoittamaan sopimus
vaarallisten aineiden kuljetuksista
Suomen ja Venäjän välisessä suorassa
kansainvälisessä rautatieliikenteessä
Suomen tasavallan hallituksen ja
Venäjän federaation hallituksen
välillä. (LVM hallitussihteeri Tiina
Ranne 0295 342 004)
Päätös EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2007–2013 kansallisen joustovarauksen jaosta äkillisen rakennemuutoksen lieventämiseen vuonna
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2013. Rahoitusosuutena jaetaan
välittäville toimielimille yhteensä
11 197 000 euroa käytettäväksi ItäSuomen EAKR-toimenpideohjelman,
Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman, Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman,
Etelä-Suomen
EAKR-toimenpideohjelman
sekä
Manner-Suomen
ESR-ohjelman
mukaisiin toimenpiteisiin. (TEM
neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi 0295 049 067)
Päätös valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain
mukaisiin avustuksiin käytettävissä
olevan myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2013. Valtion
vuoden 2013 talousarvion momentilla
32.30.45 (Yritysten investointi- ja
kehittämishankkeiden tukeminen) on
valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetun lain (1336/
2006) mukaisiin avustuksiin käytettävissä
myöntämisvaltuutta
24 678 000 euroa. Valtuudesta enintään 10 000 000 euroa on momentin
selvitysosan mukaan tarkoitus käyttää varuskuntapaikkakuntien äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan varuskuntapaikkakuntien äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen tarkoitettua valtuutta
5 000 000 euroa seuraavasti: Kaakkois-Suomi
1 000 000,
Häme
1 500 000
ja
Etelä-Pohjanmaa
2 500 000. (TEM ylitarkastaja Sirpa
Hautala 0295 063 684)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
23.5.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2013
vp) eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi raskaan liikenteen suurimpia sallittuja
mittoja ja massoja koskevan direktiivin muuttamisesta (mitta- ja massadirektiivi). Ehdotuksen mukaan raskaille ajoneuvoille säädetyistä enimmäismitoista ja -massoista voitaisiin
poiketa erilaisilla ilmanvastusta
vähentävillä lisälaitteilla tai ajoneuvon etuosan uudenlaisella, ilmanvastusta vähentävällä muotoilulla. Poikkeamisen edellytyksenä olisi, että lisälaitteet ja muotoilu täyttävät direktiivissä säädetyt suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset.
Muutoksen
pääasiallisena tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, ympäristönsuojelun tasoa ja liikenneturvallisuutta. Ehdotuksessa säädetään myös
ajoneuvojen automaattisista punni-

tusjärjestelmistä, joiden avulla voitaisiin johdonmukaisemmin valvoa
ja puuttua ajoneuvojen ylikuormaamiseen. (LVM hallitusneuvos Sanna
Ruuskanen 0295 342 077)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis -asetus).
Komission antamassa vähämerkityksisiä valtiontukia koskevassa ehdotuksessa muutetaan voimassa olevaa
komission asetusta. Ehdotuksen keskeisiä kohtia ovat vähämerkityksisenä
myönnettävän tuen enimmäisraja,
lainojen ja takausten tukimäärän laskentatapa sekä tuen seurantajärjestelmän kehittäminen. Ehdotuksessa
esitetään nykyisen 200 000 euron
enimmäisrajan pitämistä ennallaan.
Tukien seurannan osalta ehdotuksessa
edellytetään jäsenvaltioilta de minimis -tukia koskevan keskusrekisterin
perustamista. Lisäksi ehdotuksella
yksinkertaistettaisiin asetuksen soveltamista lainoina ja takauksina myönnettäviin tukiin helpottamalla kyseisten tukimuotojen tukimäärän laskentaa. (TEM hallitussihteeri Tarja Sinivuori-Boldt 0295 047 014)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja
yhteisön tavaramerkistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/
2009 muuttamisesta. Ehdotusten
mukaan ajantasaistettaisiin direktiiviä ja asetusta vastaamaan oikeuskäytännön ja toimintaympäristön
muutoksia. Aiemmasta direktiivistä
poiketen yhdenmukaistaminen koskisi myös eräitä kansallisen tavaramerkkiviranomaisen menettelyjä. Jatkossa ei olisi sallittua ottaa viran puolesta huomioon ns. relatiivisia rekisteröintiesteitä. Lisäksi tulisi mahdollistaa tavaramerkin julistaminen menetetyksi tai mitättömäksi hallinnollisessa menettelyssä. Myös tavaramerkin määritelmään ehdotetaan
muutoksia. Jatkossa ei olisi enää
välttämätöntä, että merkki voidaan
esittää graafisesti. Komission asetuksen muutoksella alennettaisiin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) perimiä maksuja. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)
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Valtioneuvosto päätti 23.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Marika Paavilaiselle virkavapautta hallitusneuvoksen virasta 1.9.2013–31.8.2016.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
0295 160 288)
Ulkoasiainneuvos Kari Alanko ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähiidän osaston apulaisosastopäällikön
tehtävään määräajaksi 1.7.2013–
31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.5.2013
seuraavia asioita:
Yhteensä 19,8 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian opetussektorille Yleisopetuksen laadun parantamisohjelman toiselle vaiheelle (GEQIP II)
vuosille 2013–2016. Maailmanpankki
hallinnoi tätä yhteisrahoitettua ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää
opetussuunnitelmia ja arviointitapoja,
hankkia uusia oppikirjoja, kouluttaa
opettajia, kasvattaa koulujen kapasiteettia, parantaa oppimisympäristöä
tietotekniikan (ICT) avulla sekä kehittää opetushallintoa ja sen johtoa.
(UM lähetystöneuvos Erik af Hällström 0295 350 542)
Vuoden 2013 talousarvion momentin
33.20.51 (Valtionosuus peruspäivärahasta) ylittäminen 24 500 000 eurolla. Peruspäivärahan maksamista varten valtio maksaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain ennakkoa.
Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan työttömyys on lisääntynyt ennakoitua enemmän ja myönnetty arviomääräraha 175 350 000
euroa ei riitä peruspäivärahan vuoden 2013 menoihin. (STM neuvotteleva virkamies Minna Liuttu 0295
163 582)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
21.5.2013

Hallitus sopi lisäbudjetista:
Työllisyyttä tukevia panostuksia
telakkateollisuudelle ja aloittaville
yrityksille
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Hallitus sopi tiistaina 21. toukokuuta
vuoden 2013 lisätalousarvioesityksen sisällöstä. Esitys annetaan eduskunnalle torstaina 23. toukokuuta
valtioneuvoston yleisistunnossa.
Määrärahoja kohdennetaan muun
muassa telakka- ja meriteollisuuden
toimintaedellytysten parantamiseen
ja aloittavien yritysten tukemiseen.
Laivanrakennuksen
innovaatiotukeen esitetään 23,2 miljoonaa euroa
ja meriteollisuuden kehittämisohjelmaan 4 miljoonaa euroa.
Lisäksi 0,25 miljoonaa euroa suunnataan telakkateollisuuden rakennemuutosten asiantuntija- ja neuvontapalveluihin ja 0,8 miljoonaa euroa
kansainvälistymisen edistämiseen.
Hallituksen päätökset nesteytetyn
maakaasun (LNG) infran rakentamisen aloittamisesta toteutetaan. Myös
Valtatie 8:n perusparannus käynnistetään lisätalousarvion kautta.
Finnvera Oyj:lle esitetään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen.
Rahasto tekee sijoituksia aikaisen
vaiheen teknologiayrityksiin sekä
teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin. Nokia Oyj:n
sekä Nokian alihankkijoiden irtisanomisten perusteella Euroopan
globalisaatiorahastosta haetun rahoituksen maksatuksiin hallitus esittää
7,8 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää asuntotuotannon tukemisen avustuksiin 25 miljoonan euron
lisäystä ja A-kruunun pääomittamiseen 30 miljoonaa euroa. Panostuksilla arvioidaan saatavan asuntotuotantoon merkittävästi lisää vauhtia
etenkin Helsingin seudulle. Kruunuasuntojen pääomittamisella yhtiö
pystyy rakennuttamaan ensimmäiset
1 500 valtion tukemaa vuokra-asuntoa.
Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ehdotetaan lisäystä
3,22 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan avulla hallitus turvaa petovahinkojen täysimääräisen korvaustason ja näin vahvistaa erityisesti
porotalouden harjoittajien toimeentuloa.
Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 249 miljoonaa euroa vähemmän
kuin vuoden 2013 talousarviossa
arvioitiin. Yhteisöveroarvio pienenee
209 miljoonalla eurolla, ajoneuvoveroarvio 53 miljoonalla eurolla ja
pankkiveroarvio 37 miljoonalla euroa.
Korkotulojen lähdeveroarvio kuitenkin nousee 50 miljoonalla eurolla.

Muiden tulojen kertymäarvioita nostetaan 127 miljoonalla eurolla.
Tasapaino ja valtionvelka
Lisäbudjetissa tulojen nettomääräinen
vähennys on 122 miljoonaa euroa ja
määrärahojen nettolisäys 132 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanoton tarve kasvaa näin 253 miljoonalla eurolla ja olisi yhteensä noin
7,8 miljardia euroa vuonna 2013.
Valtionvelan määräksi vuoden 2013
lopussa arvioidaan noin 92 miljardia
euroa, mikä on noin 46 prosenttia
suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Joonas
Turunen, p. 0295 160 292 ja valtiovarainministerin erityisavustaja Ville
Kopra, p. 0295 532 511

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryhmän ehdotus
perustuslain 25 §:n tarkistamisesta julkistettiin 17.5.2013. Työryhmä
ehdottaa perustuslain muuttamista
siten, että maa jaettaisiin eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään
ja enintään kahteentoista vaalipiiriin.
Lisäksi Ahvenanmaan maakunta
muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä. Nykyisin perustuslaissa säädetään, että vaalipiirejä on MannerSuomessa 12–18. Työryhmän mukaan
perustuslaissa asetettavan vaalipiirien
vähimmäismäärän on turvattava riittävällä tavalla alueellisen edustavuuden säilyminen. Työryhmän käsityksen mukaan 9 vaalipiirin alaraja
toteuttaa tämän vaatimuksen. Vaalipiirien enimmäismäärän on puolestaan turvattava poliittista suhteellisuutta. Eduskunnan maaliskuussa
2013 hyväksymään vaalilain muutokseen perustuva 12 vaalipiirin
määrä toteuttaa poliittista suhteellisuutta nykytilanteessa verraten hyvin.
Suhteellisuuden parantamiseksi edelleen olisi mahdollista harkita sellaisten vaalipiirien yhdistämistä, joissa
piilevä äänikynnys on korkeahko.
Työryhmän ehdottamat vaalipiirien
vähimmäis- ja enimmäismäärä säilyttäisivät vaalijärjestelmän olennaiset
piirteet ennallaan. Perustuslaissa asetetut reunaehdot vaalipiirijaolle merkitsisivät myös sitä, että maakuntajako
säilyisi edelleen vaalipiirijaon pääasiallisena pohjana. Vaalipiirijaossa
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on myös otettava huomioon alueiden
kielelliset olosuhteet. Eriävät mielipiteensä työryhmän mietintöön jättivät Perussuomalaisten, Keskustan ja
Vasenryhmän
eduskuntaryhmien
edustajat. Työryhmän ehdotus on
osoitteessa
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1368694258856/Files/
OMML_26_2013_PL_25__tarkistaminen.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Kimmo Sasi,
p. 09 4321, eduskunta ja työryhmän
sihteeri Tuula Majuri, p. 0295 150
280, oikeusministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 17.5.2013 Saimaan vesistöalueen luotsauksen kustannusrakenne ja kehittämismahdollisuudet -selvitysmiehen raportin.
Selvitysmiehen tehtävänä oli tarkastella mahdollisia kehittämiskohteita,
joilla voidaan parantaa luotsauspalvelujen kustannustehokkuutta liikenteen turvallisuuden vaarantumatta.
Lisäksi työssä oli otettava kantaa luotsauspalvelujen palvelutasolupaukseen. Selvitysmiehen mukaan luotsauspalvelut toimivat hyvin, mutta
palvelujen kustannustaso on korkea.
Luotsaustoiminnan kustannusten hillitseminen ja toiminnan kehittäminen vaatii luotsauksen uudelleen järjestelyjä. Kustannustasoon vaikuttaa
muun muassa Saimaan liikennemää-
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rien voimakas vaihtelu ja liikenteen
ennakoinnin vaikeus. Päätökset Saimaan luotsauspalvelun kehittämisestä
tulisi tehdä lähi kuukausina, jotta
mahdolliset muutokset olisivat voimassa vuoden 2014 liikennekauden
alusta lähtien. Kiireellinen aikataulu
perustuu luotsauslakiin, jossa määritellään että luotsauksen hinnoista on
keskusteltava asiakkaiden kanssa
edellisen vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Selvitysmies esittää neljä
toimenpidettä luotsauspalvelujen kehittämiseksi. Ehdotus on osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&
name=DLFE-19801.pdf&title=Julkaisuja 17-2013. Lisätietoja antavat
toimistopäällikkö Seppo Kykkänen,
p. 0295 342 580 tai 040 015 2868 ja
hallitusneuvos Mikael Nyberg, p.
0295 342 474 tai 040 837 8794, liikenne- ja viestintäministeriö.
Tutkijaryhmä luovutti 16.5.2013
Koulujen alueelliset haasteet ja
rahoituksen kohdentuminen -selvityksen opetusministeri Jukka Gustafssonille. Tutkijat Timo Kauppinen
ja Venla Bernelius selvittivät koulujen alueellisia haasteita ja rahoituksen
kohdentumista pääkaupunkiseudulla
ja Turussa. Tutkimuksessa arvioitiin,
vaikuttaako koulujen toimintaympäristö koulun saamaan oppilaskohtaiseen rahoitukseen. Toisin sanoen tuke-

vatko kunnat enemmän niitä alueita,
joilla on muita alueita enemmän
huono-osaisuutta. Alueellista huonoosaisuutta kuvattiin selvitystä varten
laaditulla mittarilla, joka koostui
enintään perusasteen suorittaneiden
osuudesta, alimpaan tuloviidennekseen kuuluvien osuudesta ja työttömyysasteesta. Kuntien käytännöt
koulujen rahoittamisessa vaihtelevat,
mikä näkyy myös koulun lähialueen
huono-osaisuuden yhteydessä rahoitukseen. Erityisesti Helsingissä ja
Espoon alakouluissa koulujen rahoitus on yhteydessä alueellisen toimintaympäristön haastavuuteen, kun
taas Vantaalla ja Turussa yhteys on
heikko. Tyypillisesti tukisummat
ovat kuitenkin pieniä, eivätkä ne
nykyisellään muodosta merkittävää
osaa koulujen rahoituksesta. Niissä
kunnissa, joissa rahoitusta painotetaan huono-osaisuuden perusteella,
se näyttää selittyvän ennen muuta
maahanmuuttajataustaisten ja erityisopetuksessa olevienoppilaiden myötä
tulevalla lisäresursoinnilla. Selvitys
on osoitteessa http://www.okm.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2013/liitteet/okm08.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, p. 0295 330 105
ja erityisavustaja Martta October, p.
044 034 0343, opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 24.5.2013
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

5. sijainen

6. sijainen

VNK

Katainen
Stubb
Hautala

Urpilainen
Katainen
Stubb

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Vapaavuori Risikko
Virkkunen
Niinistö
Henriksson Haglund

3. sijainen

4. sijainen

Niinistö
Risikko

Haglund
Virkkunen

UM

Tuomioja
Stubb
Hautala

Katainen
Tuomioja
Stubb

Kiuru
Vapaavuori
Niinistö

Huovinen
Risikko
Henriksson

Viitanen
Virkkunen
Haglund

Hautala
Kiuru
Risikko

Stubb
Hautala
Virkkunen

OM

Henriksson

Haglund

Hautala

Niinistö

Räsänen

Ihalainen

Kyllönen

SM

Räsänen

Ihalainen

Henriksson

Haglund

Kyllönen

Niinistö

Hautala

PLM

Haglund

Henriksson

Räsänen

Hautala

Niinistö

Kyllönen

Ihalainen

VM

Urpilainen
Virkkunen
Vapaavuori
Stubb

Virkkunen
Urpilainen
Stubb
Vapaavuori

Tuomioja
Koskinen
Risikko
Risikko

Kiuru
Stubb
Virkkunen
Virkkunen

Huovinen
Risikko
Koskinen
Koskinen

Kyllönen
Vapaavuori
Haglund
Hautala

Ihalainen
Viitanen
Viitanen
Haglund

OKM

Kiuru
Arhinmäki
Räsänen

Arhinmäki
Kiuru
Arhinmäki

Ihalainen
Kyllönen
Henriksson

Viitanen
Hautala
Haglund

Huovinen
Räsänen
Kyllönen

Räsänen
Viitanen
Viitanen

Virkkunen
Huovinen
Huovinen

MMM

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Risikko

Vapaavuori

Räsänen

Niinistö

LVM

Kyllönen
Viitanen

Viitanen
Kyllönen

Arhinmäki
Ihalainen

Hautala
Huovinen

Henriksson
Kiuru

Ihalainen
Hautala

Kiuru
Henriksson

TEM

Vapaavuori
Ihalainen

Ihalainen
Vapaavuori

Stubb
Viitanen

Risikko
Huovinen

Virkkunen
Kiuru

Niinistö
Räsänen

Haglund
Haglund

STM

Risikko
Huovinen
Arhinmäki

Huovinen
Risikko
Huovinen

Koskinen
Tuomioja
Kyllönen

Virkkunen
Kiuru
Hautala

Stubb
Viitanen
Räsänen

Vapaavuori
Kyllönen
Risikko

Räsänen
Räsänen
Viitanen

YM

Niinistö
Viitanen

Viitanen
Niinistö

Hautala
Ihalainen

Henriksson
Huovinen

Kyllönen
Kiuru

Ihalainen
Kyllönen

Koskinen
Räsänen

7. sijainen

Niinistö
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