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Valtioneuvosto antoi 20.3.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2014
seuraavat kansainväliset asiat:
Pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen
estyneenä ollessaan suurlähettiläs,
pysyvä edustaja Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsen24.3.2014/34

valtioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn assosiaatiosopimuksen poliittiset osat, joihin sisältyvät johdanto,
1 artikla, I osasto, II osasto ja VII
osasto sekä loppuasiakirja. (UM
osastopäällikkö Terhi Hakala 0295
350 545)

Hallituksen esitys (HE 11/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n
muuttamisesta. Esityksen tavoitteena
on saattaa julkista notaaria koskeva
lainsäädäntö ajan tasalle. Lakiin ehdotetaan otettavan säännökset julkisena
notaarina toimivista virkamiehistä,
julkisen notaarin tehtävistä, alueellisesta toimivallasta, julkisen notaarin
todistuksen vahvistamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä sekä asiakirjojen
laillistamisesta. Konsulipalvelulain
viittaukset julkisesta notaarista annettuun lakiin ehdotetaan muutettaviksi
viittauksiksi uuteen lakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295
150 282)

Hallituksen esitys (HE 12/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön
ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyviä
muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla
luotaisiin puitteet selkeämmälle ja
aiempaa paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden
uudistamiselle. Tavoitteena on myös
vahvistaa ammatillisten tutkintojen
osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta,
mikä tukee joustavien ja yksilöllisten
opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista osaksi
tutkintoa. Esityksen yleisenä tavoitteena on myös selkeyttää ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua
lainsäädäntöä erityisesti tutkintorakennetta ja tutkintojen perusteita
sekä osaamisperusteisuutta koskevan
sääntelyn ja terminologian osalta.
Ammatillisena peruskoulutuksena
suoritettavien ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena otettaisiin käyttöön ECVET-suositukseen perustuvat osaamispisteet, jotka
13
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korvaisivat nykyisin käytetyt opintoviikot. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia
selkeytettäisiin ryhmittelemällä ne
aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2015.
(OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä
0295 330 336)
Hallituksen esitys (HE 13/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
kirkkolakia muutettavaksi siten, että
lain uudessa 23 luvussa säädettäisiin
kootusti kirkollisista vaaleista sekä
kirkon luottamushenkilöistä ja luottamustoimesta. Esityksessä ehdotetaan myös tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoituksen poistamista ja pappisvirkaan perustuvan äänioikeuden
rajoitusten supistamista. Kirkkoherran oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus
seurakuntavaalien ja kirkkoherran
välittömän vaalin äänioikeutettujen
luettelosta korvattaisiin vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse
äänioikeutettujen luettelossa havaittuja virheitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.8.2014.
(OKM hallitussihteeri Sini Lahdenperä 0295 330 392)
Hallituksen esitys (HE 14/2014 vp)
eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Ehdotuksella vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirrettäisiin
maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä säädettäisiin niistä
menettelytavoista, joilla vesikulkuneuvo ja sen moottori rekisteröidään
vesikulkuneuvorekisteriin. Lisäksi
esityksessä ehdotetaan, että eräisiin
muihin lakeihin tehtäisiin uudesta
laista johtuvat tekniset muutokset.
(LVM neuvotteleva virkamies Laura
Aho 0295 342 009)
Hallituksen esitys (HE 15/2014 vp)
laiksi uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka hankkeelle on investointia varten myönnetty valtiontukea. Sähkön tuottajalle säädettäisiin
mahdollisuus ennakkoon varmistaa
etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteettiin. Lisäksi
oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamista laajennettaisiin ja valituslupa
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otettaisiin käyttöön. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2014.
Merituulivoimalan kokeiluhankkeeseen liittyvät muutokset tulisivat
kuitenkin voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.
(TEM hallitusneuvos Anja Liukko
0295 062 078)
Hallituksen esitys (HE 16/2014 vp)
eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun uudelleenlaaditun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen jakelijan velvollisuutta ottaa
vastaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ehdotetaan täsmennettäväksi.
Lakiin lisättäisiin säännökset, joiden
mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjän olisi nimettävä valtuutettu edustaja, joka vastaisi myyjän sijasta tämän tuottajavastuuta
koskevista velvollisuuksista maassa,
johon laitteet myydään. Myös toiseen
maahan sijoittautunut toimija voisi
nimetä valtuutetun edustajan vastaamaan kotimaisen tuottajan sijasta
tämän velvollisuuksista. Lakiin lisättäisiin säännökset käytettyjen sähköja elektroniikkalaitteiden siirtoja toiseen maahan koskevista menettelyistä
ja valvontatoimista. Tuottajavastuuta
koskeviin säännöksiin tehtäisiin
myös vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi
eräitä muita muutoksia sen toimeenpanosta saatujen käytännön kokemusten perusteella. Muutettavaksi
ehdotetaan säännöksiä eräiden asumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden omatoimisesta käsittelystä, toissijaisesta siivoamisvelvollisuudesta
roskaamistapauksissa, ilmoittamisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin, siirtoasiakirjasta, tarkastuksista ja laiminlyöntimaksusta sekä
rangaistussäännöksiä. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 20.3.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Vuoden 2013 alusta voimaantulleella
lailla Taiteen edistämiskeskuksesta
perustettiin uusi Taiteen edistämiskeskus -niminen virasto. Taiteen
edistämiskeskus korvasi aiemmin
toimineen taiteen keskustoimikunnan.

Asetuksella muutetaan asetuksen
(845/1969) 4 ja 7 § sekä 11 §:n 2 momenttia, jotta se on yhdenmukainen
Taiteen edistämiskeskusta koskevan
lainsäädännön kanssa. Asetuksella
tehdään teknisten muutosten lisäksi
eräitä sisällöllisiä muutoksia. Asetus
tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitussihteeri Toni Tuomainen 0295 330
360)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014
maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Tukitaso on 21,50 euroa talvehtinutta ja
jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa
kohti. Asetus tulee voimaan 26.3.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta
2013/2014 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 3,73–
15,20 euroa tonnilta. Tuki maksetaan
maatalousalan vähämerkityksisenä
ns. de minimis -tukena. Asetus tulee
voimaan 26.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna
2014 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 26.3.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus alkuvuoden
2013 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksella säädetään
1.1.2013–30.6.2013 aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvausprosentista ja korvauksesta asiantuntijaavusta sekä eräiden korvausten
myöntämisestä ja arviointiperusteista.
Alkuvuoden 2013 aikana aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista
korvataan 80 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista
vahingoista muista kuin maa- ja metsätalouden harjoittajan tai ammatinharjoittajan tulvavahinkolain mukaisesti
korvattavista vahingoista. Jälkimmäisten osalta korvataan 60 prosent-
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tia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista. Asetus
tulee voimaan 26.3.2014. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään maatalouden ympäristötuen ehtoihin tarvittavat muutokset, jotka aiheutuvat
siitä, että tuen saajalla on vuonna
2014 mahdollisuus jatkaa päättyvän
sitoumuksensa ja erityistukisopimuksensa voimassaoloa vuodella. Ympäristötuen vähimmäisvaatimuksia muutetaan koulutuksen osalta siten, että
koulutukseksi hyväksytään myös
kasvinsuojeluaineista annetun lain
(1563/2011) 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittaminen. Lisäksi asetukseen lisätään mahdollisuus hakea
valtion talousarvion määrärahojen
rajoissa tietyissä tapauksissa uutta
luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaa sopimusta pinta-alan lisääntymisen vuoksi. Asetuksen 65 §:n
1 momentti, jonka mukaan luonnonmukaista tuotantoa ja kotieläintuotantoa koskevan erityistuen vuosittainen maksatus tehdään riippumatta
siitä, milloin maatilalla tehdään
luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän mukainen tuotantotarkastus, kumotaan EU-lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia päivityksiä. Asetus tulee
voimaan 25.3.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo
määräytyy EU:n jäsenmaiden yhteisellä huutokauppapaikalla käytyjen
huutokauppojen selvityshinnan perusteella. Asetus tulee voimaan
1.4.2014. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta
annettavien lainojen korkomarginaalia 0 prosenttiyksiköstä 0,5 prosenttiyksikköön. Korko on 12 kuukauden
Euribor lisättynä 0,5 prosenttiyksi-
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köllä. Asetus tulee voimaan 1.4.2014.
(TEM neuvotteleva virkamies Jaana
Avolahti 0295 064 836)
Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan komission muutosdirektiivi 2013/10/EU. Direktiivillä
mukautetaan aerosolien merkintäsäännökset aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisiksi. Lisäksi kumotaan asetustasolta 10 § tarkempien
määräysten antamisesta. Asetus tulee
voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19.6.2014 ja seoksia
sisältävien aerosolien osalta 1.6.2015.
(TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295
063 725)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Valtiontalouden
tarkastusviraston
vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville pöytäkirjaan. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 0295 530
060)
Päätös asettaa Metsähallituksen
hallitus toimikaudeksi 1.4.2014–
31.3.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Arto Tiitinen
Isku-Yhtymä Oy; varapuheenjohtaja: vesihallintojohtaja Kai Kaatra
maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: hallintojohtaja Aino Jalonen
ympäristöministeriö, kuljetusesimies
Irene Rantala Metsähallituksen henkilöstön edustaja (Meto-Metsähallitus
ry), elinkeinojohtaja Janne Seurujärvi
Elinkeinot & kehitys Nordica Lapin
liiton edustaja, hallituksen jäsen Tuija
Soanjärvi Affecto ja hallituksen jäsen
Helena Wallden Lännen Tehtaat Oyj.
(MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Päätös asettaa valtuuskunta kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön alaisen oikeudellisen komitean diplomaattikonferenssiin 26.3.–4.4.2014
ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö määräämään valtuuskunnalle mahdollisesti tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on osastonjohtaja Susanna Metsälampi Liikenteen turvallisuusvirastosta ja jäsenet ovat johtaja Matti
Tupamäki ja lakimies Maija Mansikkaniemi Liikenteen turvallisuus-

virastosta. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)
Päätös muuttaa Järvi-Savon Viestintä
Oy:lle paikallisen radiotoiminnan harjoittamista varten myönnettyä toimilupaa. Järvi-Savon Viestintä on hakenut muutosta valtioneuvoston sille
vuonna 2011 myöntämään ohjelmistotoimilupaan, joka oikeuttaa radiotoiminnan harjoittamiseen liikenne- ja
viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Pieksämäki. Toimilupa on myönnetty
musiikkisisällön osalta pääosin iskelmämusiikista koostuvalle ohjelmistolle. Toimilupaa on toimiluvanhaltijan hakemuksesta pyydetty muutettavaksi tämän määräyksen osalta siten,
että musiikkisisältö voisi iskelmämusiikin lisäksi koostua pääosin myös
pop- ja rock -musiikista. Hakemusta
perustellaan toimiluvanhaltijan tavoitteella monipuolistaa ohjelmatarjontansa sisältöä. Taustana hakemukselle
on valtioneuvoston lausuma, jonka
myötä tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti toimilupaehtoja
koskevia päätöksiä ja muutoksia voidaan jo ennen lain voimaantuloa
käsitellä aiempaa joustavammin silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista.
(LVM ylitarkastaja Sini Wirén 0295
342 532)
Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n
osakkeita ja korottamaan Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 30 000 000 eurolla. Osakeanti
liittyy nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten liiketoimintaja kasvurahoituksen varmistamiseen
sekä kansainvälistymistä edistävään
pääomasijoitustoimintaan.
(TEM
neuvotteleva virkamies Tiina Ingman
0295 063 656)
Periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020. Strategiassa
luodaan katsaus nykytilaan, kuvataan strategiassa asetetut tavoitteet
sekä esitellään 20 ehdotusta toimenpiteiksi. Periaatepäätös on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM hallitussihteeri Maija
Neva 0400 143 955)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
20.3.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o
1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o
1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien,
vihannesten, banaanien ja maidon
toimittamista oppilaitoksiin) ja neuvoston asetukseksi (Neuvoston asetus
maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen
tukien ja vientitukien vahvistamista
koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o
1370/2013 muuttamisesta). Euroopan yhteisöjen komissio on 30.1.2014
tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmien yhdistämisestä koulujakeluohjelmaksi. Ehdotuksella pyritään
parantamaan molempien ohjelmien
tehokkuutta sekä lujittamaan niiden
oikeudellisia kehyksiä ja rahoituskehyksiä. Samalla tavoitteena on
parantamaa nuorten kansalaisten
suhdetta ruokaan, sen alkuperään ja
maatalouteen sekä EU:iin. Uudessa
koulujakeluohjelmassa
vaaditaan
myös koulumaito-ohjelmalta erilaisia liitännäistoimia ja rajoitetaan
jakelu pääosin tuoreeseen maitoon,
myös laktoosittomaan. Ohjelmaan
osallistuminen on jäsenvaltioille
vapaaehtoista. (MMM neuvotteleva
virkamies Pekka Sandholm 0295
162 416)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja
työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen). Komissio on ryhtynyt
uudistamaan EURES:ia ja sen toimintatapoja. Osana uudistamista
komissio on antanut asetusehdotuksen, jonka tarkoituksena on parantaa
EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta.
Asetusehdotukseen on koottu yhteen
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun asetuksen (492/2011/EY) II luku ja 38 artikla
sekä komission ns. täytäntöönpanopäätös (2012/733/EU). EURES:ia
koskeva sääntely nostettaisiin siten
kokonaisuudessaan asetuksen tasolle.
(TEM hallitusneuvos Olli Sorainen
0295 048 022)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Valtioneuvosto päätti 20.3.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Kirsi Lindroosille virkavapautta opetus- ja
kulttuuriministeriön johtajan virasta
1.4.2014–17.1.2017. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330
196)
Valtioneuvosto myönsi Sari Wessmanille virkavapautta opetus- ja
kulttuuriministeriön neuvottelevan
virkamiehen
virasta
1.5.2014–
30.4.2015. (OKM hallitussihteeri
Leo Liukkonen 0295 330 196)
Valtioneuvosto myönsi Aleksandra
Partaselle virkavapautta liikenne- ja
viestintäministeriön neuvottelevan
virkamiehen virasta 16.5.2014–
31.5.2016. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 0295 342 389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.3.2014
seuraavia asioita:
Ulkoasiainministeriön Senaatti-kiinteistöiltä vuokraaman Kanavakatu 3:n
vuokrasopimuksen uusiminen. Kiinteistö on pinta-alaltaan 9 647,5 m2
ja koostuu kahdesta rakennuksesta.
Vuokrasopimuksen uusiminen johtuu
rakennuksessa 1 (Kanavakatu 3 C)
toteutettavista Senaatti-kiinteistöjen
toteuttamista korjaustöistä, joiden
yhteydessä on tarkoitus pilotoida
monitilaympäristöä
tavoitteena
18,7 m2/henkilö ulkoasiainministeriön kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Vuokrasopimuksen kokonaisarvo on 15,5 miljoonaa euroa alv
24 % ilman indeksivaikutusta. Tehokkaampi tilaratkaisu mahdollistaa luopumisen kolmesta yksityiseltä vuokranantajalta vuokratusta tilasta, jolloin ulkoasiainministeriön vuokrakustannukset ja siivous yms. kulut
yhteensä laskevat noin 45 000 euroa
vuodessa. Korjaushankkeesta aiheutuu muita kertaluonteisia kustannuksia arviolta yhteensä 600 000 euroa.
(UM kiinteistöjohtaja Hanni Sippo
0295 350 759)
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Valtion keskus- ja aluehallinnon
uudistamista selvitetään kokonaisuutena
Valtiovarainministeriö asettaa hankkeen selvittämään valtion keskushallinnon ja aluehallinnon virastorakennetta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina 18. maaliskuuta 2014 asian selvittämistä
yhtenä kokonaisuutena (VIRSUhanke).
VIRSU-hanke perustuu hallituksen
rakennepoliittiseen ohjelmaan. Tavoitteena on käyttää valtion resursseja
tehokkaasti ja vähentää päällekkäistä
työtä. Julkiselle palvelutuotannolle
on asetettu 0,5 prosentin vuotuinen
kasvutavoite, ja tämän tavoitteen on
toteuduttava myös valtion toiminnoissa. Samaan aikaan halutaan turvata palvelujen saatavuus sekä asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus koko maassa.
Alustavat selvitykset keskus- ja aluehallinnosta on tehty erillisinä. Keskushallinto- ja aluehallintotasolla on
kuitenkin samanlaisia kehittämistarpeita muun muassa asiakkuuksissa,
ohjauksessa, työnjaossa, resursseissa
ja toimintavoissa. Lisäksi yhteistä on
toiminnan ja asioinnin sähköistäminen.
VIRSU-hankkeelle asetetaan yhteinen
ohjausryhmä sekä keskus- ja aluehallinnon selvitysryhmät, joilla olisi
ainakin osittain yhteisiä alaryhmiä.
Valtion aluehallintoon kuuluvat
muun muassa aluehallintovirastot
(AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY), TE-toimistot ja maistraatit. Valtion keskushallintoon kuuluvia virastoja ja laitoksia toimii jokaisen ministeriön
toimialalla. Näitä organisaatioita on
yhteensä noin sata, ja niiden tehtävät
ja koko vaihtelevat.
Keskushallinnon selvitystyössä
– luodaan virastoluokittelu, jonka
pohjalta selvitystyötä voidaan tehdä
(esimerkiksi perinteinen hallintovirasto, valvonta- ja lupavirasto, tutkimuslaitos, kehittämisvirasto ja palvelukeskus)
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– selvitetään näiden eri virastomallien kehittämisen lähtökohdat ja
mahdollisuudet erityisesti virastorakenteen kokonaisuuden näkökulmasta
– otetaan huomioon erityisesti virastojen tehtävät ja toiminnan luonne
sekä ohjausjärjestelmät, johtaminen
ja mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen
–tehdään yhdessä hallinnonalojen
kanssa selvitys erityisesti pienten
virastojen kokoamismahdollisuuksista.
Valtion aluehallinnon selvitystyössä
– selvitetään aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen työnjakoa
sekä valtion ja kuntien työnjakoa
– tarkastellaan, mitkä aluehallinnon
tehtävistä edellyttävät toiminnallisesti ja oikeudellisesti niiden hoitamista tietyllä alueella ja mitkä voidaan
hoitaa millä paikkakunnalla tahansa
– tarkastellaan, voidaanko joistakin
tehtävistä luopua, miten toimintaprosesseja voidaan uudistaa ja peruspalvelujen saatavuutta keventää vaarantamatta oikeusturvaa
– selvitetään, miten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen ja asiakaspalvelun kokoaminen muuttavat
aluehallinnossa tehtävää työtä
– otetaan huomioon virastojen kokoamismahdollisuus sekä TE-palvelujen
tarkoituksenmukainen ja asiakaslähtöinen järjestäminen
– rakennetaan ohjausmalli, jolla varmistetaan, että ministeriöt ohjaavat
virastojen toimintaa
– arvioidaan mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi lisäksi niiden aluehallintoa
koskevien kehittämistoimenpiteiden
toteuttamista, jotka hallitus linjasi
aluehallintouudistusta koskevassa
selonteossaan runsas vuosi sitten.
Suunnitelmia täsmentää tästä eteenpäin hallinnon ja aluekehityksen
ministerityöryhmä. HALKE linjaa
myös maistraattien mahdollista yhdistämistä aluehallintovirastoihin.
Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi
Nerg, p. 0295 418 803 ja valtiosihteeri Sari Raassina, p. 0295 530 353
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman osuus valtionhallinnon toiminnan kehittämisessä on merkittävä
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
käsitteli 18. maaliskuuta valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tulokselli-
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suusohjelman toteutuksen tilannetta
ja aikaansaatuja tuloksia. Vuoden
2011 lopulla käynnistyneen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman rooli
julkisen palvelutuotannon tuottavuustavoitteen toteuttamisessa on
valtionhallinnon osalta merkittävä.
Toteutusvaiheessa on 132 uudistusta,
ohjelman taloudelliset vaikutukset
ovat n. 400 miljoonaa euroa vuoteen
2020 mennessä
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla (VATU) vastataan osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä työmarkkinoiden muutokseen kirkastamalla valtionhallinnon roolia ja tehtäviä, tuottamalla rakenteellisia uudistuksia sekä
ottamalla käyttöön valtionhallinnon
uutta roolia tukevia toimintatapoja.
Vuonna 2013 ohjelman painopiste on
siirtynyt hallinnonalakohtaisten ohjelmien valmistelusta niiden toteutukseen, joten myös koko vaikuttavuusja tuloksellisuusohjelma on vahvasti
toimeenpanovaiheessa. Hallinnonalakohtaiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmat muodostavat ohjelman
toimeenpanon ytimen. Ohjelmat
muodostuvat hallinnonalan VATUhankkeista, inhimillisen pääoman
kehittämisestä sekä ydintoimintoanalyysissa ehdotettujen toimenpiteiden
toteuttamisesta.
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa seurataan:
a) budjettitalouden toimintamenoja
b) henkilötyövuosia
c) osaamisen kehittymistä ja uudistumista (VMBaro-indeksi)
d) motivaatiota ja työn imua (VMBaro-indeksi)
e) johtamista ja työyhteisön vuorovaikutusta (VMBaro-indeksi)
f) sairauspoissaolopäiviä
Ohjelman kaikkien seurantakohteiden osalta vuoden 2013 kehitys valtionhallinnon tasolla jatkui suotuisana.
VATU-hankkeiden toteumatietojen
seuranta ja raportointi tapahtuu valtion raportointipalvelu Netrassa.
Hallinnonalojen jo toteutettujen ja
toteutusvaiheessa olevien 132 uudistusten yhteenlaskettu euromääräinen
vaikutus toimintojen kehittämisestä
ja uudelleen järjestelyistä on vuoteen
2020 mennessä noin 400 milj. euroa,
joka sisältää sekä uusia että jo kehyksissä olevia esityksiä.

Taulukko 1, katso liite
Uudistusten arvioidut vaikutukset
http://vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/
2014/Tiedote-103-liite/liite.pdf
Valtion henkilöstön työtyytyväisyys
on noussut ja sairauspoissaolot ovat
vähentyneet
Vatu-ohjelmassa painotetaan erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä,
vaikutusmahdollisuuksia
omaan työhönsä, työkykyä tukevaa
toimintaa sekä johtamisen ja esimiestyön merkitystä. Valtion henkilöstön henkilötyövuosien määrä
vuonna 2013 oli 79 482.
Kuva 1, katso liite
Valtion henkilöstön aikaansaannoskyky VMBaro-indeksi (1–5) v.
2010–2013
http://vn.fi/tiedostot/julkinen/pdf/
2014/Tiedote-103-liite/liite.pdf
Kaikilla valtion henkilöstötutkimuksen VMBaron seuratulla kolmella
indeksillä on ollut vuosina 2010–
2013 nouseva kehitystrendi. Parhaimmalla tasolla on motivaatiota ja
työn imua kuvaava indeksi 3,66
vuonna 2013. Johtamisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen indeksi
oli 3,47 ja osaamisen kehittymisen ja
uudistumisen indeksi oli 3,41.
Valtionhallinnon henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet keskimääräisestä 9,7 päivästä yhdeksään
päivään vuodessa. Kahdessa vuodessa
tapahtunut 0,7 päivän muutos sairauspoissaoloissa merkitsee koko valtionhallinnon tasolla sitä, että sairauden
takia töistä oltiin poissa 56 000 työpäivää vähemmän kuin vuonna 2011.
Valtiolla on otettu käyttöön varhaisen puuttumisen menettelyt ja esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen on panostettu. VATU-ohjelma
tarjoaa monia henkilöstön kehittämisen välineitä.
Jatkuva ennakoiva kehittäminen ja
uudistaminen välttämätöntä
Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa sovitut toimenpiteet vaativat
tuekseen jo vireillä olevien hankkeiden täysimääräistä ja kunnianhimoista
loppuun saattamista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta kehottikin
ministeriöitä jatkamaan hallinnonalojen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmien toteuttamista.
Ministerivaliokunta muistutti, että
erillisten ja määräaikaisten ohjelmien
rinnalla ministeriöiden on vastattava
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hallinnonalansa toimintojen ja tehtävien jatkuvasta ja ennakoivasta kehittämisestä ja uudistamisesta siten, että
tehtäviä ja palveluita on mahdollista
hoitaa vaikuttavasti ja tuloksellisesti
myös tulevaisuudessa.
Lisätietoja: valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, p. 0295 530 133, valtion
työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, p.
0295 530 031, ohjelmapäällikkö Tero Meltti, p. 0295 530 770, valtiovarainministeriö
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 1 6 . 3 . 2 0 1 4

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat sunnuntaina 16. maaliskuuta
2014 Ukrainan tilanteesta.
Tilanne Ukrainassa on erittäin huolestuttava. Krimillä tänään pidettävä
kansanäänestys, joka on Ukrainan
perustuslain vastaisena laiton, kärjistää tilannetta edelleen.
Suomi osallistuu Euroopan unionin
päätöksentekoon toimista, joita linjattiin valtion ja hallitusten päämiesten kokouksessa 6.3.2014.
Suomi pitää välttämättömänä, että
kriisi ratkaistaan kansainvälisen
oikeuden mukaisesti ja neuvotteluteitse Ukrainan ja Venäjän välillä,
tarvittaessa monenvälisissä puitteissa,
kunnioittaen Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, ulkoasiainministeriö, p. 050
342 5570

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtiovarainministeriö on 14.3.2014
julkaissut Valtion taloushallinnon
strategian 2020. Valtion taloushallinnon strategia ohjaa taloushallinnon tehokasta hoitoa ja kehittää taloushallintoa johtamista ja substanssitoimintaa tukevana toimintona. Strategia on laadittu valtiovarainministeriön asettamassa Taloushallinto
2020 -hankkeessa. Valtion taloushal-

18

linnon visio vuodelle 2020 on Taloushallinnosta talouden hallintaan. Vision
perustana on tavoite kehittää taloustiedon tuottamista entistä voimakkaammin päätöksentekoa tukevaksi toiminnaksi. Strategian toteuttamisen
keinoja ovat mm. keskittyminen
olennaisuuteen, Palkeet-palvelukeskuksen käyttöasteen nosto, automatisoidut ja tehokkaat prosessit, tuottavuuskehitystä tukeva tietojärjestelmä
sekä tarpeettomista toimintatavoista
luopuminen. Strategia on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/01_
budjetit/20140314Valtio/Taloushallintostrategia.pdf. Lisätietoja antavat
budjettineuvos Tomi Hytönen, p.
0295 530 279 ja budjettineuvos Elina
Selinheimo, p. 0295 530 127, valtiovarainministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima esitys liikuntalain
uudistamiseksi
luovutettiin
18.3.2014 kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. Uusi laki
korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain tarkoituksena on
parantaa valtion eri hallinnonalojen
yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä liikunnan edistämisessä. Lakiin lisättäisiin säännökset
lain soveltamisalasta ja tavoitteista
sekä uudistettaisiin muun muassa
valtion ja kunnan vastuita, alueellisen liikuntatoiminnan ja valtion liikuntaneuvoston tehtäviä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustusten myöntämistä koskevia
säännöksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä olisi vastata
maan liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten
edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Valtion liikuntaneuvoston
tehtävissä painottuisi valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella. Kunnan tehtävänä olisi
luoda edellytyksiä paikallistasolla
järjestämällä liikuntapalveluja sekä
terveyttä ja hyvinvointia edistävää
liikuntaa eri kohderyhmät huomioon
ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alueellista
yhteistyötä. Kunnan tulisi kuulla
asukkaita liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä arvioida
kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Muutoksella vahvistettaisiin
liikunnan
peruspalveluluonnetta.
Lainuudistuksella tuetaan järjestöjen
valtionavustusten uudelleenarvioin-

tia. Valtionavustuksen piiriin hyväksymistä ja valtionavustuksen saamisen perusteita uudistetaan. Tänä
vuonna harkinnanvaraista valtionavustusta sai 120 järjestöä. Esitys on
osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2014/liitteet/tr14.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Harri Syväsalmi,
p. 0295 330 305 ja ylitarkastaja Sari
Virta, p. 0295 330 377, opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä luovutti 19.3.2014
ministeri Jari Koskiselle mietintönsä,
joka koskee saamelaisten oikeutta
osallistua valtion maa- ja vesialueiden suunnitteluun omilla kotiseuduillaan nykyistä enemmän. Saamelaisten kotiseutualue sijaitsee Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen
kunnissa. Noin 90 prosenttia saamelaisten kotiseutualueesta on valtion
omistuksessa ja Metsähallituksen
hallinnassa. Esityksessä toivotaan
metsähallituslakiin uutta lukua, joka
käsittelee saamelaisten kotiseuduilla
tapahtuvaa suunnittelua. Luvusta
löytyisi myös heikentämiskielto,
jonka mukaan Metsähallituksen toimet eivät saa heikentää saamelaisten
mahdollisuuksia alkuperäiskansana
ylläpitää kieltään, kulttuuriaan tai
perinteisiä elinkeinojaan. Lisäksi työryhmä esittää, että saamelaisten kotiseutualueelle perustetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, jotka toimisivat osana Metsähallitusta. Mietintö
on osoitteessa http://www.mmm.fi/
attachments/mlyc1qXDZ/Tyoryhmamuistio_1303_2014.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Pentti
Lähteenoja, p. 0295 162 485, maa- ja
metsätalousministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla julkaistiin 14.3.2014 selvitystyö, jossa on kartoitettu ulkomaalaisten Suomeen kausityöhön saapuvien metsämarjanpoimijoiden
työskentelyolosuhteita. Selvitysmies Markku Wallin esittää, että poimijoiden ja marjanostajayritysten
välillä solmittaisiin työsopimukset ja
työ tehtäisiin työsuhteessa. Nykytilanteessa marjanpoimijoiden ei katsota työskentelevän työsuhteessa eikä
myöskään yrittäjinä. Poimijoita tulee
vuosittain Suomeen yli 4 000 henkilöä, valtaosa Thaimaasta. Wallinin
mukaan poimijoiden oikeudellista
asemaa on syytä selkeyttää, koska
poimijoiden riskit ovat suuret ja asema
heikko. Tilanteen muutokseen vaikuttaa kolme tekijää: tarve vähentää poi-
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mijoiden olosuhteissa esiintyneitä
ongelmia, viime vuosina parantunut
tieto poimijoiden olosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä ja EU:n juuri
hyväksymä kausityödirektiivi, joka
kattaa sääntelyssä olleen aukon. Selvitystyö on osoitteessa https://
www.tem.fi/files/39114/Metsamarjanpoimijoiden_selvitystyon_raportt
i.pdf. Lisätietoja antaa selvitysmies,
osastopäällikkö Markku Wallin, p.
050 396 0002, työ- ja elinkeinoministeriö.
Ympäristöministeriön työryhmä esitteli 18.3.2014 ehdotuksensa toimenpiteiksi, joilla Suomen lähiöiden korjausvajetta voidaan vähentää vuosina 2015?2025. Remonttiryhmän näkemyksen mukaan lähiöiden rakennuskantaa ei ylläpidetä eikä
korjata riittävästi tällä hetkellä. Tämä
johtaa pitkällä aikavälillä asuntojen
arvon laskuun, asumisen laadun
heikkenemiseen sekä korkeampaan
energiankulutukseen.
Työryhmän
ehdotukset tähtäävät siihen, että Suomeen juurtuu uusi lähiöiden ja niiden
kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokulttuuri. Remonttiryhmän näkemyksen
mukaan kuntia tulisi kannustaa laatimaan kokonaisvaltaisia suunnitelmia
lähiöiden ja niiden rakennuskannan
kehittämiseksi. Valtion tulisi tarjota
kunnille valmiita toimintamalleja
strategian luomiseen ja toteuttamiseen. Toimintamallit syntyvät esim.
pilottilähiöiden kautta. Lisäksi kiinteistöjen hoitoa tulisi kehittää nykyistä
suunnitelmallisemmaksi. Ryhmä esittää, että taloyhtiöissä otetaan käyttöön mittari, joka seuraa korjaustarvetta ja ylläpitovajetta. Mittari voitaisiin liittää osaksi isännöitsijätodistusta. Remonttiryhmä ehdottaa myös,
että asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitotarveselvitys tehtäisiin nykyisen 5 vuoden sijaan 10 vuodeksi, jotta

asukkaat ja asunnonostajat voivat
paremmin varautua korjaustarpeisiin
taloudellisesti. Selvityksestä tulisi
keskeinen asuntokaupan dokumentti
2020 mennessä. Lisä- ja täydennysrakentamista tulee edistää remonttiryhmän mukaan siten, että kuntien
tulisi jättää perimättä lisärakennusoikeudesta syntyvä arvonnousu, jotta
taloyhtiö voi käyttää sen kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaukseen. Kuntien
tulisi lisäksi helpottaa lähiöiden lisärakentamista esim. joustavoittamalla
päätöksentekoa ja kehittämällä pysäköintiratkaisuja, jotka mahdollistavat lisärakentamisen. Valtion infraavustuksia tulisi suunnata vanhoille
alueille uusien sijaan. Valtio voi
remonttiryhmän ehdotuksen mukaan
helpottaa peruskorjausten lainarahoitusta antamalla peruskorjauslainoille
täytetakauksen, jonka hakuprosessi
on sujuva. Valtion korjausavustukset
tulisi kohdistaa jatkossa strategioiden laatimiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Raportti on
osoitteessa http://www.ym.fi/download/noname/%7B786C694C-21E342ED-88BF-6C80DEC76CAA%7D/
97670. Lisätietoja antavat remonttiryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Teija Ojankoski, p. 040 528
1262, VAV Asunnot Oy; remonttiryhmän sihteeri, yliarkkitehti Harri
Hakaste, p. 0295 250 074, ympäristöministeriö ja asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja Jouni
Parkkonen, p. 0295 250 220, ympäristöministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä luovutti 19.3.2014 ehdotuksen kansallisesta omaishoidon kehittämisohjelmasta
peruspalveluministeri Susanna Huoviselle. Ohjelmassa määritellään omaishoidon
tavoitteet ja toimenpiteet vuosille
2014–2020, ja se kattaa toimeksian-

tosopimukseen perustuvan omaishoidon (ns. sopimusomaishoidon)
sekä muun omaishoidon. Eri puolilla
Suomea asuvien omaishoitajien ja
heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuutta halutaan lisätä. Hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olisi aina oikeus
sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti hoitopalkkion kriteerit täyttävä omaishoitaja saisi subjektiivisen oikeuden
hoitopalkkioon
ja
vapaaseen.
Omaishoitosopimus tehtäisiin kunnan
ja omaishoitajan välillä. Työryhmä
esittää myös uutta lakia sopimusomaishoidosta. Lakiin kirjattaisiin
muun muassa säännökset palkkioista
sekä sopimusomaishoidon edellytyksistä, kuten sitovasta ja vaativasta
hoidon tarpeesta sekä omaisen soveltuvuudesta ja halukkuudesta omaishoitajaksi. Hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyviä hoitopalkkioluokkia olisi kolme: 500, 700
ja 1 100 euroa kuukaudessa (vuoden
2013 tasossa). Määrää tarkistettaisiin
vuosittain palkkakertoimella. Työryhmä ehdottaa, että kehittämisohjelman toimeenpanoa varten asetetaan
ohjausryhmä, joka koordinoi ja seuraa kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä tukee lain valmistelua. Tavoitteena on, että uusi laki
voisi tulla voimaan seuraavan hallituskauden alkupuolella. Raportti on
osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_lib-rary/get_file?folderId=
9882186&name=DLFE-29417.pdf.
Lisätietoja antavat ylijohtaja Elli
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