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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
4.4.2014 pyynnöstä bioanalyytikko,
kansanedustaja Merja Sinikka Kyllösen valtioneuvoston jäsenyydestä ja
liikenneministerin tehtävästä sekä puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen
ylioppilas, kansanedustaja Paavo
Erkki Arhinmäen valtioneuvoston
7.4.2014/40

jäsenyydestä ja kulttuuri- ja urheiluministerin tehtävästä sekä käsittelemästä sosiaali- ja terveysministeriön
toimialaan kuuluvia asioita. Lisäksi
tasavallan presidentti vapautti asuntoja viestintäministeri Pia-Liisa Viitasen
käsittelemästä liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita
ja määräsi hänet käsittelemään opetusja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita ja käyttämään nimikettä
kulttuuri- ja asuntoministeri. Tasavallan presidentti määräsi opetusministeri Krista Katriina Kiurun käsittelemään liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita ja
käyttämään nimikettä opetus- ja viestintäministeri. Edelleen tasavallan presidentti siirsi ja määräsi hallinto- ja
kuntaministeri Henna Maria Virkkusen liikenne- ja kuntaministeriksi liikenne- ja viestintäministeriöön sekä
määräsi hänet jatkamaan valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien
asioiden käsittelyä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160
280)
VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.4.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 18/2014 vp)
eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä
ehdotetaan terrorismirikoksia koskevaa rikoslain lukua muutettavaksi
siten, että entistä paremmin ehkäistään terrorististen rikosten tekeminen. Tämän vuoksi ehdotetaan myös
täydennettäväksi poliisilain salaisia
tiedonhankintakeinoja ja pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)
Hallituksen esitys (HE 19/2014 vp)
eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi yhdenvertaisuuslaki, laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta
sekä laki tasa-arvovaltuutetusta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annettua lakia ja seitsemäätoista
muuta lakia ehdotetaan muutettavan.
Yhdenvertaisuuslaissa säädettäisiin
laaja-alaisesta ja yhtenäisestä syrjintäkiellosta. Viranomaisten velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Myös koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sekä työnantajien edellytettäisiin edistävän
yhdenvertaisuutta. Vammaisia henkilöitä varten olisi tehtävä kohtuullisia mukautuksia. Vähemmistövaltuutetun virka korvattaisiin tehtäviltään
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laaja-alaisemmalla yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Tasa-arvolautakunta ja syrjintälautakunta yhdistettäisiin. Tasa-arvolakiin otettaisiin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen
ilmaisuun perustuvan syrjinnän kielto.
Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelua
koskeva säännös ulotettaisiin koskemaan perusopetuslaissa tarkoitettuja
kouluja ja oppilaitoksia. Työpaikan
tasa-arvosuunnittelua uudistettaisiin.
(OM erityisasiantuntija Timo Makkonen 0295 150 230)
Hallituksen esitys (HE 20/2014 vp)
eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä
laeiksi ampuma-aselain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
ampumaratalaki, jonka tarkoituksena
on edistää turvallista ampumaharrastusta, ampumarataverkoston kehittämistä sekä turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Ampumaradan ja ampumaurheilukeskuksen perustaminen ja
ylläpitäminen olisivat luvanvaraisia
toimintoja, vähäisen ampumaradan
perustaminen ja ylläpitäminen edellyttäisi viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Aseturvallisuutta ehdotetaan
lisättäväksi siten, että tehokkaat ilmaaseet tulisivat ampuma-aselain soveltamisalaan. Ampuma-aseiden säilytystä koskevia säännöksiä tiukennettaisiin ja täsmennettäisiin. Lääkärin
velvollisuutta ilmoittaa ampumaaseen haltijaksi sopimattomasta henkilöstä täsmennettäisiin koskemaan
kahta laissa mainittua tilannetta.
Kaasusumuttimien
hyväksyttäviä
käyttötarkoituksia ehdotetaan tarkennettavaksi ja ampuma-aselakiin
lisättäväksi sumuttimen käyttöturvallisuutta koskeva säännös. Lisäksi
ampuma-aselakiin, rikoslakiin, järjestyslakiin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin
ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita
muutoksia. (SM hallitusneuvos Katriina Laitinen 0295 488 559)
Hallituksen esitys (HE 21/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta
ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden
lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Laissa annettaisiin räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset. Esityksessä ehdo14

tetaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön lupajärjestelmä EU-asetuksessa
tarkoitettujen räjähteiden lähtöaineiden osalta. Lupaviranomaisena toimisi Poliisihallitus. EU-asetuksen
mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä
yhteyspiste epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten. Yhteyspisteeksi esitetään keskusrikospoliisia. Esitys sisältää lisäksi säännökset
toimivaltaisista viranomaisista, muutoksenhausta sekä räjähteiden lähtöainerikkomuksesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa annettuun
lakiin säännös oikeudesta tallentaa
poliisin hallintoasiaintietojärjestelmään lähtöainelupaa koskevat tiedot.
(SM neuvotteleva virkamies Hannele
Taavila 0295 488 568)
Hallituksen esitys (HE 22/2014 vp)
eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö
ehdotetaan keskitettäväksi yhteen
lakiin. Laki käsittäisi vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia
koskevat säännökset. Järjestyksenvalvojatoiminta ehdotetaan säädettäväksi luvanvaraiseksi eräin poikkeuksin. Myös turvasuojaustoimintaa
ehdotetaan tietyiltä osin luvanvaraiseksi. Vartioimisliiketoiminta pidettäisiin edelleen luvanvaraisena. Ehdotettu laki käsittäisi säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa olisi
yhteinen kaikille luvanvaraisiksi ehdotetuille yksityisen turvallisuusalan
elinkeinoille. Järjestyksenvalvojan
asettamisoikeutta esitetään vähäisessä
määrin laajennettavaksi. Lisäksi vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia ehdotetaan täsmennettäviksi. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että poliisilaitokset voisivat antaa toimeksiannon
laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien
suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin rajattujen edellytysten
täyttyessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (SM erityisasiantuntija Timo Kerttula 0295
488 589)
Hallituksen esitys (HE 23/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi autoverolain,
ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia, ajoneuvoverolakia sekä polttoainemaksusta
annettua lakia siten, että valtion edun

valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa siirrettäisiin Verohallinnon
Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä Liikenteen turvallisuusviraston
veroasiamiehelle. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)
Hallituksen esitys (HE 24/2014 vp)
eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tullilakiin säännös, jolla saatettaisiin Tullin henkilörekisterien käyttöön liittyvä rekisteröidyn tarkastusoikeutta ja sen rajoittamista koskeva
sääntely vastaamaan poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. (VM neuvotteleva virkamies Jere
Lumme 0295 530 041)
Hallituksen esitys (HE 25/2014 vp)
eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
Suomen Akatemiasta annettua lakia.
Muutoksia ehdotetaan Suomen Akatemian hallintovirastoa, hallitusta, hallituksen tehtäviä ja akateemikon arvonimeä koskeviin pykäliin. Lakiin esitetään lisättäväksi säännökset Suomen
Akatemian yhteyteen perustettavasta
strategisen tutkimuksen neuvostosta
ja Akatemian tutkimuksen infrastruktuurikomiteasta. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2014. (OKM
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi
0295 530 234)
Hallituksen esitys (HE 26/2014 vp)
eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö kokonaisuudessaan
säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaisi vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Esityksen mukaan ammattikorkeakouluista
muodostettaisiin osakeyhtiömuotoisia
oikeushenkilöitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen ehdotetussa laissa säädettäisiin toimielimistä ja hallinnosta osakeyhtiölakia täydentäen. Laissa säädettäisiin
myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Valtio vastaisi jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Valtioneuvosto päättäisi edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myönnettävistä toimiluvista. Esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyyden muuttamista
pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskeleville opiskelijoille. Samalla mahdollistettaisiin
7.4.2014/40
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opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksun kerääminen vastaavaan tapaan
kuin yliopisto-opiskelijoilta. Lisäksi
yliopistolakiin tehtäisiin lähinnä teknisluonteinen korjaus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki
Nurmi 0295 530 234)
Hallituksen esitys (HE 27/2014 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden tukien
toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annettua lakia muutettavaksi siten, että
maatilojen neuvontaa koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 sisältyvää,
vuoden 2015 alusta käyttöön otettavaa maatilojen neuvontajärjestelmää. Tuolloin korvaus maatilojen
neuvontapalveluihin myönnettäisiin
ja maksettaisiin Euroopan unionin
osarahoitteisena tukena. Maatilojen
neuvontaa annettaisiin muun muassa
täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja maaperän
suojelusta, ympäristökorvauksista,
luonnonmukaisesta tuotannosta, kasvinsuojelusta, tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista.
Maatilojen
neuvontajärjestelmän
mukainen korvaus maksettaisiin
neuvojalle tai tämän työnantajalle.
Neuvojat valittaisiin noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia.
Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että kunnan tekemä päätös
voitaisiin antaa tiedoksi tavallisena
tiedoksiantona. Laissa olevat viittaukset Euroopan unionin lainsäädäntöön
muutettaisiin vastaamaan nykyisin
voimassa olevaa Euroopan unionin
lainsäädäntöä. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
Hallituksen esitys (HE 28/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden
kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi uusi hyljetuotteiden
kauppaa koskeva laki sekä muutettavaksi metsästyslain riistaeläinten
kauppaa koskevaa pykälää. Ehdotetussa laissa olisi hyljetuotteiden
kauppaa koskevaa Euroopan unionin
parlamentin ja neuvoston antamaa
asetusta täydentävä kansallinen
sääntely. Lakien on tarkoitus tulla
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana. (MMM
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vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 162 419)
Hallituksen esitys (HE 29/2014 vp)
eduskunnalle Maailman postiliiton
yleissopimuksen hyväksymisestä ja
laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen.
Esitys sisältää myös lakiehdotuksen
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös
postilakia muutettavaksi siten, että
näkövammaisilla olisi oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua
lukuun ottamatta. Ehdotus vastaisi
nykyistä käytäntöä. Velvollisuus tarjota näkövammaiselle mahdollisuus
lähettää pistekirjoitustuotteita ilman
postimaksua kohdistuisi postiyritykseen, jolle on toimiluvassa asetettu
velvollisuus toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena
nimettynä operaattorina. Esityksessä
ehdotetaan myös hyväksyttäväksi
varauma yleissopimuksen sokeainlähetyksiä koskevaan artiklaan, mikä
mahdollistaisi sen, että Suomi voisi
järjestää asian edellä mainitulla
tavalla. Yleissopimuksen sokeainlähetyksiä koskeva artikla on ehdotettua postilain muutosta laajempi.
Yleissopimus tuli kansainvälisesti
voimaan 1.1.2014. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana
mahdollisimman pian. Laki postilain
muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian
sen jälkeen, kun laki on hyväksytty ja
vahvistettu. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 393)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 3.4.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta. Sopimus on
voimassa 28.3.2014 lukien niin kuin
siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan
8.4.2014. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta. Asetuksessa säädetään muun muassa Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, opintojen rakenteesta, laajuudesta ja tavoitteista, opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoittamisesta,
tutkintolautakunnan ja valtuuskunnan kokoonpanosta sekä opettajien ja
rehtorin
kelpoisuusvaatimuksista.
Asetus tulee voimaan 7.4.2014. (SM
lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko
0295 488 569)
Valtioneuvoston asetus sotilaskurinpitorangaistuksiin liittyvistä täytäntöönpanokirjoista, ilmoituksista ja
hyvityksistä. Laki sotilaskurinpidosta
ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
(255/2014) tulee voimaan 1.5.2014.
Lain mukaan rangaistulle on annettavan hyvitystä siltä osin kuin kurinpitopäätöksessä määrätty kurinpitorangaistus on pantu täytäntöön ja kurinpitopäätös on lopullisesti kumottu tai
poistettu taikka kurinpitorangaistusta
lievennetty. Asetuksessa säädetään
hyvitysten rahamäärästä. Lisäksi
asetuksessa säädetään kurinpitorangaistusten täytäntöönpanoon liittyvistä
ja muista viranomaisten välisistä ilmoituksista. Asetus tulee voimaan
1.5.2014. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa (255/2014) tulee
voimaan 1.5.2014. Lain 36 ja 87 §:ssä
säädetään esitutkintaa sekä rikosten
ennalta estämistä ja paljastamista
hoitavista puolustusvoimien virkamiehistä ja heidän edellä mainittuihin tehtäviin liittyvistä toimivaltuuksista. Asetukseen lisätään säännökset
esitutkintaa sekä rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskeviin tehtäviin määrättävien puolustusvoimien
virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Lisäksi asetukseen
tehdään oikeustieteellisiä tutkintonimikkeitä koskeva tekninen muutos. Asetus tulee voimaan 1.5.2014.
(PLM esittelijä Kosti Honkanen
0295 140 607)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen
hakemisesta vuonna 2014. Uutta luonnonhaittakorvaussitoumusta ja ympäristötukisitoumusta ei ole mahdollista
antaa vuonna 2014. Vuonna 2014
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päättyvien ympäristötukisitoumusten
ja luonnonhaittakorvaussitoumusten
sekä ympäristötuen erityistukisopimusten voimassaoloa on mahdollista
jatkaa yhdellä vuodella. Uutta peltoalaa voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa vain hyvin rajoitetusti. Lisäksi asetuksella määritellään ne maatalouden ympäristötuen
erityistukisopimukset, joita voidaan
hakea vuonna 2014. Vuonna 2008 ja
2009 tehtyjen eläinten hyvinvoinnin
tuen sitoumusten voimassaoloa on
mahdollista jatkaa yhdellä vuodella,
mutta uutta eläinten hyvinvoinnin
tuen sitoumusta ei voida antaa. Ei-tuotannollisten investointien tukea ei
myönnetä. Asetuksella otetaan huomioon luonnonhaittakorvaukseen,
maatalouden ympäristötukeen, eläinten hyvinvoinnin tukeen ja ei-tuotannollisten investointien tukeen vuosittain käytettävissä oleva määräraha.
Asetus tulee voimaan 8.4.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavista lypsylehmä- ja
nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta 2013 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät
toisessa maksuerässä sekä teuraskaritsan laatupalkkion ja tärkkelysperunapalkkion määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella
maksettavat lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät valtioneuvoston
asetuksen tukitasoilla alittavat maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, palkkioita korotetaan. Myös teuraskaritsan laatupalkkiota ja tärkkelysperunapalkkiota korotetaan. Korotuksella pyritään mahdollistamaan
se, että palkkioihin käytettävissä oleva
osuus valtion talousarvion momentin
30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärien mukaisesti.
Asetus tulee voimaan 8.4.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen
sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Asetuksella saatetaan
voimaan Tanskan, Suomen, Islannin,
Norjan ja Ruotsin välillä tehty pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja
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laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Sopimus, laki
(266/2013) ja asetus tulevat voimaan
1.5.2014. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 0295 163 167)

Valtiovarainministeri Urpilaisen, liikenne- ja kuntaministeri Virkkusen,
elinkeinoministeri Vapaavuoren ja
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako valtiovarainministeriössä:

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

– Liikenne- 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.

Valtioneuvosto teki 4.4.2014 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministereiden työnjako ministeriöissä 4.4.2014. Kukin
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 Haaviston 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 Haavisto käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat
asiat.
– Pääministeri Katainen käsittelee
muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Stubbin ja kehitysministeri Haaviston välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
– Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.
– Kehitysministeri Haavisto käsittelee kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
– Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien
maakuvatyötä 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 ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia
asioita.
– Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
– Valtiovarainministeri Urpilainen
käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Opetus- ja viestintäministeri Kiurun,
kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen ja
sisäministeri Räsäsen välinen työnjako
opetus- ja kulttuuriministeriössä:
– Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat sekä koulutuspolitiikan
osastolle ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat. Kulttuuri- ja asuntoministeri käsittelee hallinto-osastolle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus
Oy:n osalta.
– Sisäministeri Räsänen käsittelee
kirkollisasiat.
– Opetusministeri- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee muut opetus- ja
kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenne- ja kuntaministeri Virkkusen ja opetus- ja viestintäministeri
Kiurun välinen työnjako liikenne- ja
viestintäministeriössä:
– Opetus- ja viestintäministeri Kiuru
käsittelee viestintäpolitiikan osastolle
kuuluvat asiat.

7.4.2014/40

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

– Liikenne- ja kuntaministeri Virkkunen käsittelee muut liikenne- ja
viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja
työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
– Työministeri Ihalainen käsittelee
tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
– Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikon
ja peruspalveluministeri Huovisen
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 samoin
kuin tasa-arvoasiat.
– Sosiaali- ja terveysministeri Risikko
käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristöministeri Niinistön ja kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen välinen työnjako ympäristöministeriössä:
– Kulttuuri- ja asuntoministeri 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 3.4.2014 seuraavat päätökset:
Päätös keskinäisestä oikeusavusta
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (SopS 88/2005) 9 artiklan
6 kohdan mukaisen ilmoituksen
muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Päätös myöntää vientilupa Patria Land
Systems Oy:lle. Vientiluvan perusteella yhtiö saa viedä Etelä-Afrik-
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kaan 31.12.2025 mennessä 16 kappaletta Patria AMV 8x8 -panssaroituja pyöräajoneuvoja varusteineen ja
jälkiasennusosineen, yhden Patria
AMV 8x8 -panssaroidun pyöräajoneuvon valmistusteknologiaa (sis.
dokumentaatiot, koulutuksen sekä
valmistukseen tarvittavat tarvikkeet
ja työkalut), 217 kappaletta Patria
AMV 8x8 -panssaroidun pyöräajoneuvon osakokoonpanoja (sis. apurungon, jakovaihteiston, kojetaulun,
hydropit, dokumentaation ja ohjelmistot), 6 kappaletta varaosapaketteja,
11 kappaletta erikoistyökalupaketteja
ja takuuosat. Valmiina toimitettavat
ajoneuvot viedään Denel Land Systemsille, joka toimittaa ne loppukäyttäjälle eli Etelä-Afrikan puolustusministeriölle. Muut tuotteet ja valmistusteknologia viedään Denel
Land Systemsille ajoneuvojen valmistamiseksi. Denel Land Systems
toimittaa valmistamansa ajoneuvot
Etelä-Afrikan puolustusministeriölle.
(PLM hallitussihteeri Juha Sepponen
0295 140 414)
Päätös julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2015–2018. Päätös on
ensimmäinen julkisen talouden
suunnitelma ja se kattaa valtiontalouden ohella kuntatalouden, työeläkerahastot sekä muut sosiaaliturvarahastot. Päätöksessä todetaan julkisen talouden hoitoa ohjaavat säännökset, asetetut tavoitteet ja kokonaistaloudelliset lähtökohdat, joissa
julkista taloutta hoidetaan. Lisäksi
suunnitelma täsmentää hallituksen
finanssipoliittista linjaa näissä puitteissa. Päätöksellä tarkistetaan vaalikaudelle lokakuussa 2011 annettu valtiontalouden kokonaiskehys vastaamaan vuoden 2015 hinta- ja kustannustasoa sekä rakenteellisia muutoksia. Lisäksi annetaan valtiontalouden
kehykset vuosille 2015–2018 noudatettavaksi vuoden 2015 talous- ja lisätalousarvioesitysten valmistelussa.
(VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko julkisen talouden
suunnitelmasta vuosille 2015–2018.
(VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Päätös työllisyysperusteisten investointien myöntämisvaltuuden jaosta
vuonna 2014. Päätöksellä jaetaan
vuoden 2014 talousarvion momentin
32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) 4 000 000 euron
myöntämisvaltuus seuraavasti: Sata-

kunnan ELY-keskus 3 020 000 euroa,
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 800 000
euroa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 180 000 euroa. (TEM ylitarkastaja Natalia Härkin 0295 049 016)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Laura Perheentupa valtioneuvoston esittelijäksi.
(TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa
0295 064 207)
Päätös myöntää ekonomisti Joonas
Rahkolalle ero työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevan jäsenen Jarmo Pätärin varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen yhteiskuntatieteen maisteri
Katja Veirto 3.4.2014 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka
Lavaste 0295 163 173)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.4.2014 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2014
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan
välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Thaimaan kanssa tehtävä vapaakauppasopimus). Sopimuksen tavoitteena on parantaa tavaroiden, palveluiden ja investointien
markkinoillepääsyä EU:n ja Thaimaan
välillä. Lisäksi halutaan parantaa
sääntelyyn liittyvää läpinäkyvyyttä
sopimusosapuolten välillä sekä tukea
ympäristö- ja työvoimakysymyksiin
liittyvien kansainvälisten normien toimeenpanoa. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295 351 836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2014
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin
välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Vietnamin kanssa
tehtävä vapaakauppasopimus). Sopimuksen tavoitteena on parantaa tavaroiden, palveluiden ja investointien
markkinoillepääsyä EU:n ja Vietnamin välillä. Lisäksi halutaan parantaa sääntelyyn liittyvää läpinäkyvyyttä sopimusosapuolten välillä sekä
tukea ympäristö- ja työvoimakysymyksiin liittyvien kansainvälisten
normien toimeenpanoa. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295
351 836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
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tiiviksi (1–50 megawatin polttolaitosten direktiiviehdotus). Euroopan
komissio antoi 18.12.2013 ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi tiettyjen keskisuurista
polttolaitoksista ilmaan johtuvien
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta.
Direktiiviehdotus on osa Euroopan
komission Euroopan parlamentille ja
neuvostolle antamaa ilmansuojelupakettia. Ilmansuojelupaketin muut
osat ovat ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä,
komission tiedonanto Puhdasta ilmaa
Euroopalle - ohjelmaksi ja komission
ehdotus neuvoston päätökseksi koskien ns. kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirjaan tehtäviä
muutoksia. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on vähentää polttoaineteholtaan vähintään yhden, mutta alle
50 megawatin polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä ilmaan ja päästöistä johtuvia
ympäristö- ja terveyshaittoja. (YM
hallitusneuvos Oili Rahnasto 050
356 0723)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökattodirektiiviehdotus).
Euroopan komissio antoi 18.12.2013
ehdotuksen Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen
ilmaan johdettavien päästöjen kansallisesta vähentämisestä. Direktiiviehdotus on osa Euroopan komission
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
antamaa ilmansuojelupakettia. Ilmansuojelupaketin muut osat ovat ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan johtuvien
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta,
komission tiedonanto Puhdasta ilmaa
Euroopalle - ohjelmaksi ja komission
ehdotus neuvoston päätökseksi koskien ns. kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirjaan tehtäviä
muutoksia. Direktiiviehdotuksessa
säädetään vuosia 2020 ja 2030 koskevat kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet seuraaville ilmaan
joutuville epäpuhtauspäästöille: rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOx),
pienhiukkaset (PM2,5), haihtuvat
orgaaniset yhdisteet lukuun ottamatta
metaania (NMVOC), ammoniakki
(NH3) ja metaani (CH4). Lisäksi
jäsenmaat velvoitetaan laatimaan ja
toteuttamaan kansalliset ilmansuojeluohjelmat sekä tarkkailemaan epä-
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puhtauspäästöjä ja seuraamaan niiden vaikutuksia ja toimittamaan niistä
tietoja. Direktiiviehdotus on jatkoa
vuosia 1990–2010 koskeneelle päästökattodirektiiville. (YM neuvotteleva
virkamies Sirpa Salo-Asikainen
0295 250 077)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.4.2014 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen tohtori, erityisasiantuntija Timo Kerttula sisäministeriön
lainsäädäntöneuvoksen
virkaan
7.4.2014 lukien. (SM ylitarkastaja
Tuija Saari 0295 488 566)
Opetusneuvos, kasvatustieteen lisensiaatti Jari Rajanen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan
1.5.2014–30.4.2021. Samalla myönnetään Rajaselle vastaavaksi ajaksi
palkatonta virkavapautta hänen
omasta opetusneuvoksen virastaan.
(OKM hallitusneuvos Pia Nyblom
0295 330 235)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 2.4.2014 seuraavia asioita:
Raskaiden maantiekuorma-autojen
hankinta. Puolustusvoimat hankkii
Scania Suomi Oy:ltä yhteensä 184
kappaletta maansiirtoalustaisia, koukkuvaihtokorilaitteilla sekä osin kuormankäsittelylaitteilla, puominosturilla tai kouluautovarustuksella toimitettavia kuorma-autoja ja puoliperävaununvetäjiä.
Sopimukseen
sisältyy lisähankintavaraus 69 ajoneuvosta. Lisäksi ajoneuvoille solmitaan huolto- ja korjaussopimus,
jonka sopimuskausi optioineen on
6+6+3 vuotta. Toimitukset jakautuvat vuosille 2014–2017. Hankinnan
kokonaisarvo on noin 66,2 miljoonaa
euroa (alv 24 %). (PLM vanhempi
hallitussihteeri Iikka Marttila 0295
140 413)
Viiden miljoonan euron suuruisen
pääomalainan myöntäminen Finnvera
Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n
pääomittamiseen. Pääomittamisen tarkoituksena on ehkäistä riskipääomasijoitusmarkkinoiden puutteita, jotka
vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajenevien yritysten riskipääoman saamista. (TEM
hallitusneuvos Matti Hietanen 0295
060 100)

Valtion asuntorahaston vuoden 2013
tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö päättää valtion asuntorahaston tilinpäätöksen vahvistamisesta ja rahaston ylijäämän lisäämisestä rahaston omaan pääomaan.
Asuntorahaston ylijäämä on vuonna
2013 ollut 63 miljoonaa euroa. Taseen
loppusumma oli 7 051,9 miljoonaa
euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

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 3 . 4 . 2 0 1 4
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 3. huhtikuuta 2014 Ukrainan
tilanteesta.
Tilanne jatkuu huolestuttavana. Kansainvälisen oikeuden sekä Ukrainan
itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen on tärkeää, eivätkä niihin kohdistuvat rikkomukset ole hyväksyttäviä. Suomi
ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään. Venäjän toimet tilanteen edelleen kärjistymisen ehkäisemiseksi
olisivat tärkeitä.
ETYJin tarkkailumission lähettäminen Ukrainaan on tervetullut askel.
Pyrkimyksiä poliittiseen ratkaisuun
tulee jatkaa aktiivisesti. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa on tärkeä.
Ukrainan ja Venäjän välillä olisi saatava aikaan toimiva vuoropuhelu.
Ukrainan eteneminen yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa uudistuksissa
on tärkeää, ja Suomi on valmis antamaan tukea EU:n linjausten mukaisesti.
Suomi jatkaa Euroopan unionin puitteissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa ja korostaa EU:n yhtenäisyyden
merkitystä. Suomen ja Venäjän pitkä
yhteinen raja edellyttää hyvin toimivaa ja laaja-alaista käytännön yhteistyötä ja kanssakäymistä eri tasoilla
myös nykyisissä poikkeuksellisissa

7.4.2014/40

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

olosuhteissa, ja on tärkeää koko Euroopan unionin pidemmän aikavälin
yhteistyötavoitteiden kannalta. Välttämättömien tilanteiden vaatiessa
Suomi voi tarkoituksenmukaisella
tavalla olla yhteydessä Venäjän korkeimman johdon kanssa. Samalla
Suomi pyrkii omalta osaltaan vuoropuhelun
avulla
edesauttamaan
Ukrainan tilanteen myönteistä kehitystä.
Valiokunta sai myös katsauksen Suomen ulkomaanedustustojen turvallisuustilanteeseen. Ulkoasiainministeriö seuraa edustustojen turvallisuustilannetta ajantasaisesti.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300 ja turvallisuusjohtaja Ari Lahtela, p. 0295 350
862, ulkoasiainministeriö
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti 3.4.2014 loppuraportissaan eri tahoille useita toimenpiteitä
oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja
kulttuurin saavutettavuuden ja
moninaisuuden edistämiseksi. Keskeisinä toimenpide-ehdotuksina työryhmä esittää muun muassa, että
ministeriö käynnistää poikkihallinnolliset toimet, joiden tuloksena taloudellisesti heikommassa asemassa
olevat henkilöt voivat käyttää taideja kulttuuripalveluja edullisesti tai
maksutta. Ns. kulttuuripassin jakamisessa tulee käyttää hyväksi muun
muassa sosiaalialan järjestöjä ja muita
organisaatioita. Työryhmä esittää, että

ministeriön tuella toteutetaan yhdellä
paikkakunnalla pilottihanke, jossa
testataan toimintamallin sopivuutta
Suomeen. Työryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa
resursseja erityis- ja vähemmistöryhmien oman historian ja kulttuuriperinnön tallentamiseen sekä esillepanoon.
Työryhmän loppuraportti on osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/
Julkaisut/2014/Taiteen_ja_kulttuurin_
saavutettavuus.html. Lisätietoja antavat: työryhmän puheenjohtaja Pauliina
Feodoroff, p. 040 736 4475 ja työryhmän sihteeri, kulttuurisihteeri Lea
Halttunen, p. 0295 330 097, opetusja kulttuuriministeriö.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 4.4.2014
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

5. sijainen

6. sijainen

VNK

Katainen
Stubb
Haavisto

Urpilainen
Katainen
Stubb

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Vapaavuori Risikko
Virkkunen
Niinistö
Henriksson Haglund

3. sijainen

4. sijainen

Niinistö
Risikko

Haglund
Virkkunen

UM

Tuomioja
Stubb
Haavisto

Katainen
Tuomioja
Stubb

Kiuru
Vapaavuori
Niinistö

Huovinen
Risikko
Henriksson

Viitanen
Virkkunen
Haglund

Haavisto
Kiuru
Risikko

Stubb
Haavisto
Virkkunen

OM

Henriksson

Haglund

Haavisto

Niinistö

Räsänen

Ihalainen

SM

Räsänen

Ihalainen

Henriksson

Haglund

Niinistö

Haavisto

PLM

Haglund

Henriksson

Räsänen

Haavisto

Niinistö

Ihalainen

VM

Urpilainen
Virkkunen
Vapaavuori
Stubb

Virkkunen
Urpilainen
Stubb
Vapaavuori

Tuomioja
Koskinen
Risikko
Risikko

Kiuru
Stubb
Virkkunen
Virkkunen

Huovinen
Risikko
Koskinen
Koskinen

Ihalainen
Vapaavuori
Haglund
Haavisto

OKM

Kiuru
Viitanen
Räsänen

Viitanen
Kiuru
Viitanen

Ihalainen
Ihalainen
Henriksson

Huovinen
Huovinen
Haglund

Tuomioja
Tuomioja
Huovinen

Räsänen
Räsänen
Kiuru

MMM

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Risikko

Vapaavuori

Räsänen

Niinistö

LVM

Virkkunen
Kiuru

Kiuru
Virkkunen

Koskinen
Ihalainen

Stubb
Huovinen

Risikko
Haavisto

Vapaavuori
Henriksson

Niinistö

TEM

Vapaavuori
Ihalainen

Ihalainen
Vapaavuori

Stubb
Viitanen

Risikko
Huovinen

Virkkunen
Kiuru

Niinistö
Räsänen

Haglund
Haglund

STM

Risikko
Huovinen

Huovinen
Risikko

Koskinen
Tuomioja

Virkkunen
Kiuru

Stubb
Viitanen

Vapaavuori
Räsänen

Räsänen

YM

Niinistö
Viitanen

Viitanen
Niinistö

Haavisto
Ihalainen

Henriksson
Huovinen

Ihalainen
Kiuru

Koskinen
Räsänen

7. sijainen

Viitanen
Viitanen
Haglund

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