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

Valtioneuvosto peruutti 12.3.2015
hallituksen esityksen eduskunnalle
laeiksi saamelaiskäräjistä annetun
lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n
muuttamisesta (HE 167/2014 vp).
(OM neuvotteleva virkamies Camilla
Busck-Nielsen 0295 150 278)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 12.3.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015
toimitettavissa eduskuntavaaleissa
16.3.2015/32

ennakkoäänestyspaikkoina olevista
Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston
asetuksen liitteen muuttamisesta.
Nigerian muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi asetusta muutetaan
siten, että Abujan suurlähetystössä
Nigeriassa säädettyä toimitusaikaa
lyhennetään kahdella päivällä, jolloin
toimitusaika on 8.–9.4.2015. Asetus
tulemaan voimaan 1.4.2015. (OM
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 0295 150 560)
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015 annetun
valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa korotetaan
6 004,53 eurosta 6 004,93 euroon.
Eduskunta on lopettanut hallituksen
esityksen 136/2014 vp käsittelyn,
jossa ehdotettiin muutettavaksi perusopetuslakia ja lukiolakia siten, että
muita uskontoja kuin evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskontoa opetettaisiin elokuun 2015 alusta lukien,
mikäli opetukseen osallistuvia olisi
vähintään kymmenen. Asetuksella
953/2014 vahvistettuun lukion keskimääräiseen yksikköhintaan sisältyy 0,40 euron suuruinen mainittuun
hallituksen esitykseen perustuva

vähennys. Asetus tulee voimaan
23.3.2015 ja sitä sovelletaan 1.1.2015
lukien. (OKM hallitusneuvos Kirsti
Kotaniemi 0295 330 408)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta (1410/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Asetus muutetaan
vastaamaan muutettua rahoituslakia.
Asetus tulee voimaan 23.3.2015 ja
sitä sovelletaan 1.1.2015 lukien.
(OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)
Valtioneuvoston asetus luonnonvaraja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä. Asetus korvaa voimassa
olevan valtioneuvoston asetuksen ja
sillä toteutetaan valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen
yhteenliittymän (LYNET) toimintaalaa laajennetaan ja toimintamallia
kehitetään siten, että se kykenee tarjoamaan foorumin eri luonnonvaraja ympäristöalojen yhteiselle, synergiselle tutkimukselle. Yhteenliittymän
jäseniä ovat Luonnonvarakeskus,
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Geologian
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tutkimuskeskus. Asetuksella mahdollistetaan myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n liittyminen
yhteenliittymän jäseneksi erillisellä
sopimuksella. Yhteenliittymä tiivistää jäsenten yhteistyötä toisiaan sivuavissa toiminnoissa, mutta yhteenliittymän jäsenet säilyvät hallinnollisesti
itsenäisinä. Ministeriöiden tulosohjaussuhteet tutkimuslaitoksiin säilyvät entisellään, mutta yhteenliittymän toiminnan osalta ministeriöt tiivistävät yhteistyötään tulos- ja omistajaohjauksessa. Asetus tulee voimaan 1.4.2015. (MMM tutkimusjohtaja Mikko Peltonen 0295 162 296)
Valtioneuvoston asetus rakentamisen
suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Asetuksella
säädetään tarkemmin suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä suunnittelualoittain. Asetuksessa säädetään luvuittain, milloin
kunkin suunnittelualan suunnittelutehtävän vaativuusluokka määräytyy
vähäiseksi, tavanomaiseksi, vaativaksi ja poikkeuksellisen vaativaksi.
Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (YM
rakennusneuvos Aila Korpivaara
050 572 6357)
Valtioneuvoston asetus maankäyttöja rakennusasetuksen muuttamisesta.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella (41/2014) on muutettu rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja
suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa,
rakennuslupamenettelyä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä vastaamaan perustuslain 80 §:n säädöstasoa ja asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia.
Tässä yhteydessä osa maankäyttö- ja
rakennusasetukseen (895/1999) sisältyvästä sääntelystä on siirretty lain
tasolle ja lain kanssa päällekkäiset
säännökset kumotaan. Maankäyttöja rakennuslaissa osoitetaan asetuksenantovaltuuksia, joiden perusteella
kahta pykälää muutetaan. Asetus tulee
voimaan 1.6.2015. (YM hallitussihteeri Erja Werdi 040 173 2831)
Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 16 §:n
muuttamisesta. Asetuksen siirtymäsäännöstä muutetaan siten, että asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä lantaloiden vähimmäistilavuuksista sovelletaan myös lantalaan, jota koskeva ympäristölupahakemus on vireillä ennen asetuksen
voimaantuloa 1.4.2015. Asetus tulee
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voimaan 20.3.2015. (YM ylitarkastaja
Markus Tarasti 0400 143 927)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 12.3.2015 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
päätöksentekoa tukeva selvitys- ja
tutkimussuunnitelma 2015. Selvitysja tutkimussuunnitelman tavoitteena
on luoda perustaa tutkimustiedon
systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Tutkimussuunnitelma koostuu
viidestä painopistealueesta ja niille
valituista kärkiteemoista. Painopistealueita ja tutkimushankkeita koordinoimaan asetetaan vastuuministeriön
johtamat ohjausryhmät. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295
160 300)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: ministeri Risikko:
17. ja 19.3., ministeri Ihalainen: 13.
ja 20.3., ministeri Viitanen: 16.–18.3
sekä ministeri Orpo: 11. ja 17.3.
(VNK lainsäädäntöneuvos Sanna
Helopuro 0295 160 170)
Päätös maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelman
2014–2020 toimeenpanoa varten.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan 252 800 000 euroa
myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja valtion rahoitusosuutena
käytettäväksi vuonna 2015. Myöntämisvaltuudesta 82 800 000 euroa on
Leader-ryhmien rahoituskiintiöitä varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus
on 42 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista
julkista rahoitusta (pääosin kuntien
rahoitusta). Lisäksi päätöksellä jaetaan 30 000 000 euroa myöntämisvaltuutta teknistä apua varten, joka
on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa teknisen
avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa
varten. Seuraava erä myöntämisvaltuutta teknistä apua varten jaetaan
vuonna 2017. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön 104. työkonferenssiin 1.6.–13.6.2015 Genevessä ja
oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö
määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnassa
ovat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne
Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, hallituksen edustajien varajäsenet ovat neuvotteleva
virkamies Päivi Kantanen työ- ja
elinkeinoministeriöstä ja hallitussihteeri Sami Teräväinen työ- ja elinkeinoministeriöstä, työnantajien valtuutettuna on asiantuntija Minna EtuSeppälä Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna
kansainvälisten asioiden päällikkö
Katja Lehto-Komulainen Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK:sta sekä työnantajien varavaltuutettuna on asiantuntija Mika
Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna lakimies Paula Ilveskivi
Akavasta. (TEM hallitusneuvos Tarja
Kröger 0295 048 937)
Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi
Mikko Merivirran tilalle ketjujohtaja
Harri Ojanperä 12.3.2015 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo
0295 163 195)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Laura Terho
valtioneuvoston esittelijäksi. (STM
vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 12.3.2015 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden lisensiaatti Terhi
Järvikare
valtiovarainministeriön
osastopäällikön virkaan 1.4.2015–
31.3.2020. (VM alivaltiosihteeri Timo
Viherkenttä 0295 530 780)
Diplomi-insinööri Simo Taito Nurmi
Energiaviraston ylijohtajan virkaan
1.4.2015–31.3.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Kari Mäkinen 0295 063 523)
Valtioneuvosto myönsi Jukka Mattilalle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen
virasta 1.4.2015–31.12.2016. (STM
vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
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Valtioneuvosto myönsi Marko Ruonalalle virkavapautta ympäristöministeriön viestintäjohtajan virasta
1.9.2015–31.7.2016. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295
250 113)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 12.3.2015 seuraavia asioita:
Kalatalouden edistämisvarojen jakaminen vuonna 2015. Yhteensä
9 577 000 euron määräraha jaetaan
valtion talousarviossa ja kalastuslaissa
edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 100 000 euroa,
korvaukset vesialueen omistajille
1 085 000 euroa, kalastusaluetoiminta
1 545 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 499 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 550 000 euroa,
maksujen kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin
ylläpito
750 000 euroa ja viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 048 000 euroa. (MMM
kalatalousylitarkastaja Roni Selén
0295 162 462)

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 1 2 . 3 . 2 0 1 5

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 12. maaliskuuta Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta.
Suomi pitää keskeisenä Minskissä
12. helmikuuta solmitun sopimuksen
toimeenpanoa ja tulitauon kunnioittamista. Tulitaukoa rikotaan edelleen.
Suomi tukee Etyjin monitorointimission vahvistamista, jotta se voi täyttää
sille annetut tehtävät Minskin sopimuksen toimeenpanon tukemiseksi ja
valvomiseksi.
Itä-Ukrainan humanitaarinen tilanne
on heikko. Konfliktin molempien
osapuolten tulisi ryhtyä toimiin avun
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perillemenon helpottamiseksi. Suomi
on helmikuussa myöntänyt 500 000
euroa uutta humanitaarista apua
Ukrainaan Punaisen Ristin kautta.
Konfliktin aikana Suomi on tukenut
Ukrainaa noin 9,5 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita selvittänyt parlamentaarinen työryhmä
luovutti 6.3.2015 raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.
Työryhmä katsoo, että turvallisuudelle ja oikeudenhoidolle on turvattava riittävät resurssit ja toimintoja
on kehitettävä voimakkaasti. Työryhmä katsoo, että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon kokonaisuuteen tulee palauttaa viime kevään
kehyspäätöksen säästöjä vastaavat
määrärahat ja edellyttää myös, että
harmaan talouden torjuntaan on jatkossakin käytettävissä 20 miljoonan
euron vuotuinen rahoitus. Työryhmä
korostaa, että sisäisen turvallisuuden
ja oikeudenhoidon toiminnassa pitää
edelleen kehittää toimintatapoja, etsiä
rakenteellisia ratkaisuja ja hakea
säästöjä. Lisäksi työryhmä edellyttää
selvitystä turvallisuusalan oppilaitoksista ja arviointia siitä, voitaisiinko
Suomeen perustaa yksi turvallisuusalan oppilaitos. Työryhmä katsoo, että
oikeudenhoidon käynnissä olevaa
uudistamisohjelman täytäntöönpanoa
on jatkettava. Lisäksi työryhmän
mukaan tulisi kehittää rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa niin, että
voidaan huolehtia rangaistusten täytäntöönpanon sisällöllisestä mielekkyydestä. Työryhmän raportti on
osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/sisaisenturvallisuudenjaoikeushoidonresurssitarpeet.html.
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kari Tolvanen, p. 09 432 3182, ministeri Räsäsen valtiosihteeri Marjo Anttoora,
p. 0295 418 802, sisäministeriö ja
ministeri Henrikssonin erityisavustaja
Otto Andersson, p. 029 150 255,
oikeusministeriö.
Ministeri Lauri Tarastin johtama
arviointiryhmä julkaisi 10.3.2015
arvionsa 19 toimenpiteestä ympäris-

tömenettelyjen sujuvoittamiseksi.
Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun
muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä tehokkaampaa
yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventämistä eräiltä osin,
sähköisten menettelyjen kehittämistä
sekä valituslupajärjestelmän laajentamista. Arviointiryhmän työn lähtökohtana oli se, että investointi- ja
elinkeinohankkeet voisivat edetä
nykyistä sujuvammin ja nopeammin
ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä. Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sähköisestä neuvonnasta kaikissa ympäristölupahankkeissa. Neuvonta sisältäisi
valmiit lupahakemuslomakkeet, tiedot tarvittavista selvityksistä ja arvion
asian käsittelyn aikataulusta. Arviointiryhmä esittää lukuisia yksittäisiä
ehdotuksia menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja myös ehdotuksia uusiutuvan energian pientuotantohankkeiden nopeuttamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Arvio on osoitteessa http://
www.ym.fi/download/noname/%
7B3958E753-B749-440E-8777D71DD405BE87%7D/107681. Lisätietoja antavat erityisavustaja Kristiina
Kokko, p. 050 342 3654, ympäristöministeriö, ministeri Lauri Tarasti, p.
050 568 7300, ympäristöministeriö
ja lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p.
0295 250 255, ympäristöministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
9.3.2015 tutkimuksensa, jonka mukaan työelämän rakennemuutokset
eivät ole kaventaneet naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Sosiaali- ja
terveysministeriö teettämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten
ammatti-, työpaikka- ja henkilörakenteen muutokset ovat vaikuttaneet naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Erilaisten työsuhteiden yleisyydessä tapahtuneet
muutokset ovat osa työelämän rakennemuutosta, ja siksi tutkimuksessa
tarkastellaan myös sukupuolten
välistä eriytymistä työsuhteiden tyypeissä sekä sen vaikutuksia miesten
ja naisten palkkaeroihin ja urakehitykseen. Tutkimuksen mukaan tehtäväja henkilörakenteiden muutos on jonkin verran kaventanut palkkaeroja.
Sen sijaan ammattirakenteen hierarkian muutos sekä osa-aikatyön yleistyminen ovat jopa hieman kasvattaneet sukupuolten välisiä palkkaeroja.
Samapalkkaisuuden kannalta huoles-
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tuttavinta on se, että vaikka naispalkansaajien koulutustaso on selvästi
noussut enemmän kuin miehillä,
tämä ei tutkimuksen mukaan ole tukenut nuorten naisten urakehitystä tai
palkkauksen tasa-arvoa. Lisätietoja
antavat tutkimusjohtaja Merja Kauhanen, p. 09 2535 7335, Palkansaajien
tutkimuslaitos,
tutkimuspäällikkö
Antti Kauhanen, p. 050 569 7627,
ETLA, erikoistutkija Pekka Laine,
p. 0295 513 493, Tilastokeskus ja
projektipäällikkö Outi ViitamaaTervonen, p. 0295 163 230, sosiaalija terveysministeriö.

yhteisön hyvinvointia, tuottavuutta
ja kykyä uudistua. Tutkimuksessa
kuvataan myös uusi käsite, työhyvinvointipääoma, joka syntyy henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä,
osaamisesta ja asenteista, vuorovaikutteisesta ja osallistavasta johtamisesta, kannustavasta yhteisöllisyydestä sekä työntekoa tukevista organisaatiorakenteista. Lisätietoja antavat dosentti Marja-Liisa Manka,
p. 050 562 0344, sosiaali- ja terveysministeriö ja johtaja Liisa Hakala,
p. 0295 163 566, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
11.3.2015 tilaamansa tutkimuksen,
jossa selvitettiin, miten inhimillistä
pääomaa ja sen myönteisiä vaikutuksia voidaan edistää työpaikoilla.
Työhyvinvointi on otettava organisaatioissa strategisen ja tietoisen
kehittämisen kohteeksi. Työpaikoilla
on huolehdittava, että esimiehillä on
mahdollisuus ja riittävä osaaminen
työhyvinvoinnin ja inhimillisen pääoman kehittämiseen ja tukemiseen.
Inhimillinen pääoma tarkoittaa henkilöstöön ja työyhteisöön sidoksissa
olevia aineettomia resursseja, joita
ovat esimerkiksi osaaminen ja asenteet. Inhimillinen pääoma tukee työ-

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
12.3.2015 "Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina" selvityksensä, jonka mukaan nuoret kasvavat yritykset ovat keskeisessä
asemassa talouden rakenteellisessa
uudistumisessa ja kilpailukyvyn
kehittymisessä. Pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan
uusista työpaikoista. Lisäksi yritystukea saaneet yritykset menestyvät
parhaiten, kun niillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja jos ne
ovat saaneet rahoituksen ohella kokenutta mentorointia verkostoitumiseen ja osaamiseen. Nykyiset yritys-

tuet vaikuttavat myönteisesti yritysten strategiseen osaamiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, mutta vain vähän yritysten
vientiin ja kansainvälistymiseen.
Yritysten perustamiseen ja yrittäjien
taustaan liittyvillä tekijöillä havaittiin olevan yhteys kasvuhalukkuuteen. Yritystukien kehittämisessä
tulisi kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota yritysten valikoitumisvaiheeseen eli vaiheeseen ennen yritysten varsinaisen liiketoiminnan käynnistymistä. Tällöin keskeistä olisi
luoda kannusteita riskinotto- ja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle sekä vahvistaa yritysten ja yrittäjien resursseja ja
kyvykkyyksiä toiminnan alkuvaiheessa. Yritysten myöhemmissä kehitysvaiheissa valtiovalta voisi kehittää tukitoimiaan esimerkiksi yhdistämällä ei-rahallista ja rahallista tukea
ja sitomalla rahoitus erilaisten välitavoitteiden saavuttamiseen. Selvitys
on osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, p. 0295 062 115,
työ- ja elinkeinoministeriö ja projektipäällikkö Vesa Salminen, p. 050 563
2057, Ramboll Management Consulting Oy.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2015
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