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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
30.10.2015 seuraavat lait:
2.11.2015/127

vahvisti

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
(HE 26/2015 vp). Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotetaan siten,
että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman
kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,10 prosenttiin.
Rakentamattoman rakennuspaikan
veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää
tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen
osalta. Yleisen kiinteistöveroprosentin
vaihteluväli korotetaan 0,86–1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,39–0,90 prosenttiin. Laki tulee voimaan 3.11.2015.
Laki sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Lain 11 §:n 3 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan
kuitenkin ensimmäisen kerran vasta
vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Laki Euroopan unionin jäsenvaltion
alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (HE 12/
2015 vp). Laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan, kun toisen
Euroopan unionin jäsenvaltion tai

Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion alueelta laittomasti viedyt ja
Suomessa sijaitsevat kulttuuriesineet
palautetaan Suomesta asianomaiseen
jäsenvaltioon. Laki tulee voimaan
18.12.2015. (OKM hallitusneuvos
Merja Leinonen 0295 330 191)
Laki
ajoneuvoliikennerekisteristä
annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja
laki tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta (HE 14/2015 vp). Laeilla
pannaan uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä
liikennerikkomuksia koskevan rajat
ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin (CBE-direktiivi) velvoitteita. Euroopan unionin
tuomioistuin mitätöi aiemman CBEdirektiivin väärän oikeusperustan
vuoksi. Ajoneuvoliikennerekisteristä
annetun lain ja tieliikennelain viittauksia tarkistetaan siten, että viittaukset kohdistuvat uuteen direktiiviin. Samalla täytäntöönpanoa täydennetään vähäisiltä osilta. Lait tulevat
voimaan 3.11.2015. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Tasavallan presidentti ratifioi lapsen
oikeuksia koskevan yleissopimuksen
valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta sekä vahvisti lain
lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan
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valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2014 vp).
Suomi allekirjoitti lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen
pöytäkirjan 28.2.2012. Pöytäkirjalla
perustetaan yksilövalitusjärjestelmä,
jonka nojalla lapsen oikeuksien komitealle annetaan toimivalta käsitellä
yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien tai jonkun muun näiden puolesta tekemiä valituksia yleissopimuksessa tai sen valinnaisissa pöytäkirjoissa turvattujen oikeuksien väitetyistä loukkauksista. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen
pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä
annetaan seuraava selitys: "Suomi
tunnustaa pöytäkirjan 12 artiklassa tarkoitetun komitean toimivallan ottaa
vastaan ja käsitellä sitä vastaan tehtyjä
valtiovalituksia." Pöytäkirjan muiden
määräysten voimaansaattamisesta ja
lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295
351 159)
Tasavallan presidentti ratifioi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
kuudennentoista pöytäkirjan ja päätti
selityksen antamisesta sekä vahvisti
lain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
286/2014 vp). Suomi allekirjoitti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan 2.10.2013.
Pöytäkirjalla perustetaan neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä, jonka
puitteissa sopimusvaltion nimeämät
ylimmät tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavia lausuntoja
yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja
vapauksien tulkintaan tai soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
kuudennentoista pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava
10 artiklassa tarkoitettu selitys: "Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaisiin
tarkoituksiin nimettäviä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus." Pöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain

74

voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)
TA S AVA L L A N
PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.10.2015
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan
maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta.
Asetuksella kumotaan metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta
ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (839/2002). Asetus tulee
voimaan 1.1.2016. Kumottua asetusta
sovelletaan Ahvenanmaalla viimeisen kerran vuoden 2015 metsänhoitomaksujen määräämiseen, kantoon ja
tilittämiseen. Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja Ålands skogsvårdsförening -nimiselle metsänhoitoyhdistykselle viimeisen kerran lokakuun
2017 kausitilityksen yhteydessä. (OM
lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015
seuraavat kansainväliset asiat:
Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai
hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuven valtuuttaminen
allekirjoittamaan sopimus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan
välillä. (UM lähetystöneuvos Päivi
Peltokoski 0295 351 523)
Suurlähettiläs Riitta Swanin tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystösihteeri
Saila Södermanin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Arabiemiraattien liiton hallituksen välillä veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta.
(VM neuvotteleva virkamies Harri
Joiniemi 0295 530 105)
Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai
hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Niklas Lindqvistin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välillä tuloveroja
koskeva kaksinkertaisen verotuksen

välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 9.4.1998 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. (VM neuvotteleva virkamies
Harri Joiniemi 0295 530 105)
Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen
tai hänen estyneenä ollessaan hänen
sijaisensa Jarkko Saksan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Argentiinan tasavallan hallituksen välinen keskinäistä
avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa
koskeva sopimus. (VM neuvotteleva
virkamies Jere Lumme 0295 530
041)
Tasavallan presidentti päätti, että
Suomi lisää osallistumistaan EU:n
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ”EUNAVFOR MED OPERAATIO SOPHIA” lähettämällä enintään
20 sotilaan vahvuisen alustarkastusosaston operaation ns. 2 (a) -vaiheeseen enintään 12 kuukauden määräajaksi alkaen 30.10.2015. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295
351 820)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015
seuraavat asiat:
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä
tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 61/2015).
(OM lainsäädäntöneuvos Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 30.10.2015
seuraavat nimitysasiat:
Belgradin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pertti Ikosen sivuakkreditointi Makedoniaan ja Zagrebin
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditoinnin peruuttaminen Makedoniaan.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Tasavallan presidentti nimitti kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määräsi Rajavartiolaitoksen päällikön teh-
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tävään 1.1.2016 lukien 31.8.2018
päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto 0295
421 601)

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

Valtioneuvosto antoi 29.10.2015
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 100/2015 vp)
eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
1.12.2015 voimaan tulevan ampumaaselain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöstä, joka koskee
ampuma-aseen säilyttämistä turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä
säilytystilassa. Voimaantulosäännöstä
ehdotetaan muutettavaksi niin, että
viiden vuoden siirtymäaika koskisi yli
viiden ampuma-aseen säilyttämistä
silloin, kun henkilö tulee tämän säilytyssäännöksen piiriin lainmuutoksen johdosta. Nykyisessä siirtymäsäännöksessä viitataan virheellisesti
muiden, kuin yli viiden ampumaaseen säilyttämiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2015.
(SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295
488 611)
Hallituksen esitys (HE 101/2015 vp)
eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota
ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 33 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 2 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2015 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 31 miljoonalla euroa.
Valtion nettolainanotoksi vuonna
2015 arvioidaan 5,2 miljardia euroa.
Vuoden 2015 jakamattomaksi varaukseksi jäisi noin 208 miljoonaa euroa,
josta kehyssäännön mukaan voidaan
200 miljoonaa euroa siirtää seuraavaan vuoteen. (VM budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 102/2015 vp)
eduskunnalle laiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä
ja eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä. Lain tavoitteena on parantaa
kiinteistötietojärjestelmän selvyyttä
ja luotettavuutta maan omistuksen
2.11.2015/127

osoittajana saattamalla omistukseltaan epäselvät erilliset vesijätöt lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi yksiköiksi. Lain nojalla erilliset vesijätöt
voitaisiin muodostaa tiloiksi tai liittää muuhun rekisteriyksikköön erillisenä kiinteistötoimituksena tapahtuvan omistusoikeuksien selvittämisen
yhteydessä. Kiinteistönmuodostamislain toimitusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
laista poistettaisiin toimitusinsinöörin alan tutkintoon sidottu toimivaltuus tehdä erilajisia kiinteistötoimituksia. Samalla ehdotetaan myös
muutettavaksi
kiinteistörekisterilakia, kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annettua lakia, kiinteistöjen kauppahintarekisterilakia ja kiinteistötoimitusmaksulakia. Muutokset ovat osin
teknisiä ja johtuvat muun lainsäädännön muutoksista ja toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista.
Lisäksi rajakuntien tilusjärjestelystä
annettu laki ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annettu laki ehdotetaan
kumottaviksi, koska lakeihin perustuvat tilusjärjestelytoimitukset ovat
tulleet suoritetuiksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna
2016. (MMM lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen 0295 162 300)
Hallituksen esitys (HE 103/2015 vp)
eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun
lain väliaikaisesta muuttamisesta.
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan
muutettavaksi väliaikaisesti siten,
että lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta,
jota myönnettäisiin maatalousalan
vähämerkityksisenä tukena. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnettäisiin ja se määräytyisi hakijan
vieraan pääoman määrän perusteella.
Väliaikaista kansallista lisätukea
voitaisiin korottaa maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettävien
rakennusten tai rakennelmien hankinta- tai perusparannusmenojen
määrän perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa
30.6.2017 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295
162 235)
Hallituksen esitys (HE 104/2015 vp)
eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-

vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta.
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen,
että Suomi irtisanoo Pariisissa vuonna
2001 tehdyn Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen. Järjestön perustamissopimuksen mukaan sopimuksen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa kuuden kuukauden irtisanomisajalla lähettämällä kirjallisen
ilmoituksen järjestön pääjohtajalle
ja Ranskan tasavallan ulkoministeriölle. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.
Laki Kansainvälisen viinijärjestön
perustamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta on tarkoitus
saattaa voimaan valtioneuvoston
asetuksella samanaikaisesti kuin irtisanominen tulee voimaan. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Jukka
Ränkimies 0295 162 488)
Hallituksen esitys (HE 105/2015 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan
sairauspäivärahan määräytymisessä
käytettävän vuosittain palkkakertoimella tarkistettavan 70 prosentin
korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennettaisiin nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon.
Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen
40 prosentin sijasta 35 prosenttia
56 032 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25 prosenttia. Myös vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu 75 prosentin
korvausaste ehdotetaan alennettavaksi 70 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
(STM neuvotteleva virkamies Pekka
Humalto 0295 163 193)
Hallituksen esitys (HE 106/2015 vp)
eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain
muuttamisesta sekä apteekkimaksusta
annetun lain 2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia, sairausvakuutuslain muuttamisesta annettua lakia sekä apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen
tavoitteena on toteuttaa pääministeri
Juha Sipilän hallituksen päättämät
säästöt sairausvakuutuksen lääke-, sai75
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raanhoito- ja matkakorvausmenoissa
vuodesta 2016 lukien. Vakuutetun
omavastuuosuuksia lääke- ja matkakustannuksista ehdotetaan korotettaviksi. Lisäksi myös lääkealan toimijoiden ehdotetaan osallistuvan vuoden
2016 lääkekorvaussäästöjen toteuttamiseen. Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoille tai myyntiluvan haltijan edustajille ja lääketukkukaupoille
ehdotetaan säädettäväksi vuonna
2016 toteutettava kertaluonteinen
palautusmaksu. Apteekkien osallistuminen toteutettaisiin muuttamalla
apteekkimaksutaulukkoa väliaikaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva
virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163
195)
Hallituksen esitys (HE 107/2015 vp)
eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
muuttamisesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi muun muassa eurooppalaisen ammattikortin käyttöön otosta
eräissä terveydenhuollon ammateissa
komission täytäntöönpanosäädösten
mukaisesti sekä hälytysmekanismista,
jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään
tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista.
Ammattihenkilön kielitaitoon liittyvää sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva
virkamies Eila Mustonen 0295 163
460)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 29.10.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä. Asetuksen muutostarve
aiheutuu ministeriön organisaatiouudistuksesta. Kolme osastoa säilyy.
Osastojen ulkopuolisten kolmen
yksikön sijalle muodostetaan yhteiset palvelut ja johdon tuki. Muutokset vaikuttavat valtaosaan asetuksen pykälistä, joten on tarkoituksenmukaista antaa kokonaan uusi
asetus. Asetus tulee voimaan
1.11.2015. (YM lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn 0295 250 255)
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien
päästöjen rajoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (64/2015) soveltamisalaa koskeva säännös muute76

taan. Soveltamisalaa koskeva säännös palautetaan vastaamaan aikaisemmin voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta (435/2001) eli alkuperäistä tarkoitusta. Lisäksi kahteen
asetuksen liitteeseen tehdään teknisluonteiset korjaukset. Asetus tulee
voimaan 4.11.2015. (YM neuvotteleva
virkamies Anneli Karjalainen 0295
250 117)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 29.10.2015 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ministeri Kimmo Tiilikainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin viidenneksi sijaiseksi (liite). (VNK hallitusneuvos
Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös vahvistaa ministeri Soinin
vuosilomaan rinnastettava vapaa 29.
ja 30.10.2015. (VNK hallitusneuvos
Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös hyväksyä esitys turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Suomen kansallisen
ohjelman 2014–2020 muuttamisesta.
Kansallisesta ohjelmasta voidaan
rahoittaa toimia, joilla kehitetään
turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumista ja paluuta ja sisäisiä
siirtoja. Ohjelmaa muutetaan siten,
että ohjelmaan lisätään rahaston
perustamisasetuksen artikloissa 17
ja 18 edellytetty suunnitelma vuosien 2016–2017 aikana Suomeen
vastaanotettavien henkilöiden määrästä. Suunnitelma (muutettu ohjelmaesitys) tulee toimittaa Euroopan komissiolle 30.10.2015 mennessä. Komissio
hyväksyy suunnitelman rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen
ohjelman hyväksymispäätökseen. (SM
neuvotteleva virkamies Maarit Nikander 0295 488 255)
Päätös myöntää Janne Leinoselle
ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja
määrätä hänen tilalleen neurologian
erikoislääkäri Sari Atula 3.11.2015
lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi sekä myöntää
Seija Jylhälle ero työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen henkilökohtaisen varajäsenen
tehtävästä 3.11.2015 lukien. (STM
hallitussihteeri Inka Hassinen 0295
163 187)

Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Marjatta Nummelan tilalle hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi
1.11.2015 lukien hallintoneuvoston
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka
Paaermaa 0295 163 180)
Päätös asettaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta 29.10.2015 lukien eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
kansanedustaja Sari Raassina Kansallinen Kokoomus r.p.; varapuheenjohtaja: pääsihteeri Kirsi Marttinen
Suomen Keskusta r.p.; jäsenet:
poliittinen sihteeri Jirka Hakala (lakimies Seija Turtiainen) Suomen Keskusta r.p., kansanedustaja Martti Talja
(projektipäällikkö Elina Havu) Suomen Keskusta r.p., Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja,
yrittäjä Jarmo Keto (kaupunginvaltuutettu Niilo Kärki) Perussuomalaiset
r.p., ensihoitaja-sairaanhoitaja, varakansanedustaja Mari Rantanen (lastentarhanopettaja Marja-Leena Gröhn)
Perussuomalaiset r.p., kansanedustaja
Kai Mykkänen (pääsihteeri Jenny
Nyman) Kansallinen Kokoomus r.p.,
erikoistutkija Tapio Bergholm (toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kansanedustaja
Tarja Filatov (poliittinen sihteeri
Matias Mäkynen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (kansanedustaja Olli-Poika Parviainen)
Vihreä liitto r.p., jäsen- ja tiedotussihteeri Silla Kakkola (kansanedustaja Kari Uotila) Vasemmistoliitto r.p.
ja kansanedustaja Eva Biaudet (kansanedustaja Anders Adlercreutz) Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.;
pysyvät asiantuntijat: puheenjohtaja
Rolf Paqvalin (varapuheenjohtaja Jyrki
Lohi) Miesjärjestöjen keskusliitto ry,
pääsihteeri Terhi Heinilä (järjestösihteeri Sonja Tihveräinen) Naisjärjestöjen Keskusliitto ry - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, pääsihteeri Johanna Pakkanen (pääsihteeri Milla Pyykkönen) Naisjärjestöt
Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer
i Samarbete NYTKIS ry ja varapuheenjohtaja Sara Sundell (hallituksen jäsen Henna Vidén) Seta ry. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii
sosiaali- ja terveysministeriön tehtävään määräämä virkamies. (STM
hallitussihteeri Terhi Tulkki 0295
163 229)
Päätös asettaa öljysuojarahaston
hallitus toimikaudeksi 1.11.2015–
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31.10.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori, dosentti Frey Nybergh;
jäsenet: hallitusneuvos Mika Kättö
(pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa)
sisäministeriö, budjettineuvos Kirsti
Vallinheimo (budjettineuvos Petri Syrjänen) valtiovarainministeriö, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ympäristöministeriö, lakimies Marko Nurmikolu (pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen) Suomen
Kuntaliitto, ympäristönsuojelujärjestöjen edustaja: asiantuntija Camilla
Strandberg-Panelius Natur och Miljö
rf (suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki WWF Suomi ry) ja öljyalan
edustaja: varatoimitusjohtaja Pekka
Huttula Öljy- ja biopolttoaineala ry
(erityisasiantuntija Tina Sammi Öljyja biopolttoaineala ry). (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio
0295 250 218)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 29.10.2015 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Jorma Korhoselle virkavapautta
1.1.2016–6.9.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Varatuomari Antti Janas sosiaali- ja
terveysministeriön johtajan virkaan
1.12.2015 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
Filosofian maisteri Ville Korhonen
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.1.2016 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
Oikeustieteen tohtori, lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2015–
30.9.2017, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan Tuuli Lovénin
virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250
113)
Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Jukka Litmanen ympäristöministeriön
tietohallintojohtajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.11.2015–31.7.2020,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan Tarmo Maunun virkavapauden ajaksi. (YM erityisasiantuntija
Tuija Ahonen 0295 250 186)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.10.2015
seuraavia asioita:

arvonlisävero- ja bruttokansantulopohjia koskevat tarkistukset ja näihin
tarkistuksiin liittyvät korjaukset jäsenmaiden maksuissa. (VM budjettineuvos Panu Kukkonen 0295 530 134)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Länsi-Suomi) vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on
vuokralaisena allekirjoittanut 25.9.2015
Senaatti-kiinteistöjen kanssa LänsiSuomessa sijaitsevaa varastorakennusta koskevan ehdollisen edelleenvuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt kohdetta
koskevan ehdollisen Senaatti-kiinteistöjen sisään tehdyn vuokrausesityksen 16.9.2015. Vuokra-aika alkaa
1.1.2016 ja jatkuu määräaikaisena
10 vuotta, jonka jälkeen on mahdollista käyttää sopimukseen sisältyvä
5 vuoden jatkovuokrausoptio entisin
ehdoin. Sopimus jatkuu 15 vuoden
jälkeen toistaiseksi voimassaolevana
12 kuukauden molemminpuolisella
irtisanomisajalla. Puolustusvoimien
kehittämisohjelmien materiaali- ja
kalustohankinnat edellyttävät tulevina vuosina laajuudeltaan ja olosuhteiltaan vastaavanlaisen toimitilaresurssin hankintaa, koska nykyiset
puolustusvoimien käytössä olevat
varastotilat eivät kaikilta osin täytä
uuden, entisestään teknistyvän, materiaalin varastointivaatimuksia. Vuokraamalla kohde Puolustusvoimien
logistiikkalaitos saa olosuhteiltaan
materiaalin ja kaluston varastointivaatimukset täyttävät varastotilat tarkoituksenmukaista ja toimintaa palvelevaa materiaalin sekä kaluston
varastointia varten. Varastotilan pääomavuokra on 1 319 640 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 255 410 euroa/
vuosi). Ylläpitokustannukset ovat
395 230 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 76 500 euroa/vuosi). Kiinteistövero sisältyy pääomavuokraan. Hankkeen kaikki toimitilakustannukset
ovat 1 714 870 euroa/vuosi (sis. alv:n
osuuden 331 910 euroa/vuosi). (PLM
rakennusneuvos Kai Heng 0295 140
451)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
palkkakertoimesta vuodelle 2016 ja
sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työeläkeindeksistä vuodelle 2016.
Palkkakertoimen pisteluku on 1,373
ja työeläkeindeksin pisteluku 2519.
Palkkakerroin merkitsee hieman yli
0,7 prosentin nousua vuoteen 2015
verrattuna. Työeläkeindeksin pisteluku vuodelle 2016 on sama kuin
pisteluku vuonna 2015. Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella annetaan ennen 1.11. seuraavaksi kalenterivuodeksi TyEL:n 96 §:n mukainen palkkakerroin ja 98 §:n mukainen työeläkeindeksi. Niitä määrättäessä otetaan huomioon yleisessä
palkka- ja hintatasossa tapahtuneet
muutokset. Ennen niiden määräämistä palkkatason muutoksesta on
vähennettävä määrä, joka vastaa työntekijän työeläkevakuutusmaksun muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2016.
(STM hallitussihteeri Inka Hassinen
0295 163 187)

E-kirje eduskunnalle komission esityksestä Euroopan unionin 8. lisätalousarvioksi. Komissio antoi 19.10.2015
varainhoitovuotta 2015 koskevan lisätalousarvioesityksen koskien EU:n
tuloihin liittyviä lähinnä teknisiä muutoksia. Komission esitys sisältää sekalaisten tulojen määrää ja tulleja koskevien tulojen tarkistuksen. Lisäksi
esitys sisältää jäsenmaiden vuosia
1995–2014 koskevat omien varojen

Muuttoliikkeestä aiheutuvat määrärahalisäykset

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN
NEUVOTTELU 26.10.2015

Hallitus päätti vuoden 2015 neljännestä lisätalousarvioesityksestä
Hallituksen maanantaina 26. lokakuuta neuvottelemassa tämän vuoden neljännessä lisätalousarvioesityksessä suurimmat lisäysesitykset
kohdistuvat maahanmuutosta aiheutuviin menoihin ja asumistukeen. Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle torstaina 29. lokakuuta.

Hallitus ehdottaa yhteensä noin 94 miljoonan euron lisäystä maahanmuuton aiheuttamiin menoihin johtuen
lisääntyneestä turvapaikanhakijoiden
ja pakolaisten määrästä sekä eräistä
arvioiden tarkennuksista. Ehdotus
perustuu 30 000–35 000 turvapaikanhakijaan tänä vuonna.
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Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottoon ehdotetaan yhteensä
48,2 miljoonan euron ja vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin
tukiin 13,1 miljoonan euron lisäystä.
Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan
23,1 miljoonan euron lisäystä turvapaikanhakijoiden oikeusapuasioiden
määrän kasvun sekä palkkioiden ja
oikeudenkäyntikulujen määrän kasvun johdosta. Lisäksi valtionkorvauksiin kunnille ehdotetaan 9,4 miljoonan euron lisäystä pakolaisten vastaanotosta maksettavien korvausten
arvioitua suuremman määrän vuoksi.
Muita tarkistuksia määrärahoissa
Puolustusministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 0,9 miljoonan euron
lisäystä ilmavoimien Hornet-lentokaluston koulutuslentotuntien turvaamiseksi.
Tullin toimintamenoihin ehdotetaan
3,2 miljoonaa euroa lisäystä aiheutuen tulliselvityksen tietojärjestelmäuudistuksen toteutuksen aikaistumisesta ja tehostetusta tullivalvonnasta
Tornion alueella.
Maksuja Euroopan unionille alennetaan 150 miljoonaa euroa. Tämä aiheutuu EU:n lisäbudjettien vaikutuksesta,
EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisestä sekä kansantalouden tilinpidon
tarkistuksista.
Ammattikorkeakoulu-uudistukseen
liittyen ehdotetaan noin 39,5 miljoonan euron määrärahalisäystä arvonlisäverolain 30 §:n muutoksesta aiheutuneiden vuosien 2014 ja 2015 vuokrien arvonlisäveromenojen kompensoimiseen ammattikorkeakouluille
sekä yksityisten ammattikorkeakoulujen vuonna 2014 maksamien investointikustannusten arvonlisäveromenojen korvauksiin.
Vuoden 2015 satovahinkojen korvaamiseen ehdotetaan 3,4 miljoonan
euron lisäystä. Lisäksi ehdotetaan
0,3 miljoonan euron lisäystä tiloilla
kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuviin väistämättömiin
menoihin.
Kehärata-hankkeen valtuutta nostetaan 5 miljoonalla eurolla 514 miljoonaan euroon. Valtuuden korotus
johtuu hankkeen viivästymisestä johtuvista ylläpitokustannuksista, uusista
glykolivuodoista ja ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä. Rauman
meriväylän valtuutta nostetaan 8 mil-
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joonalla eurolla 28 miljoonaan euroon.
Korotus johtuu pääasiassa myönnetyn
vesiluvan ehdoissa vaaditusta ruoppausmassojen läjitysratkaisusta, joka
on huomattavasti kalliimpi alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.
Ilmatieteen laitokselle ehdotetaan
3,5 miljoonaa euroa lisäystä uuden
satelliittivastaanottoantennin hankintaan Sodankylän satelliittipalvelukeskukseen.

jen noin 2 miljoonan euron nettomääräinen lisäys huomioon ottaen vuoden 2015 neljäs lisätalousarvioesitys
vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 31 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015
arvioidaan noin 5,2 miljardia euroa.
Valtionvelan määrän vuoden 2015
lopussa arvioidaan olevan 100 miljardia euroa, mikä on noin 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Rakennerahastomomentilta ehdotetaan vähennettäväksi 60 miljoonaa
euroa aiheutuen ohjelmakauden 2014–
2020 arvioitua myöhäisemmästä käynnistymisestä sekä ohjelmakauden
2007–2013 hankkeiden ennakoitua
pienemmistä maksatuksista vuonna
2015.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 160 404, valtiovarainministerin erityisavustaja Suvi Aherto,
p. 050 349 6121 ja oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236

Peruspäivärahamenoihin ehdotetaan
korotusta 15 miljoonaa euroa ja valtion osuutta työmarkkinatukimenoista
ehdotetaan alennettavaksi 45 miljoonalla eurolla. Muutokset aiheutuvat
peruspäivärahan saajien määrän kasvusta ja työmarkkinatuen saajien
määrän vähentymisestä aikaisempaan
arvioon verrattuna. Asumistukimäärärahaan ehdotetaan lisäystä 80 miljoonaa euroa. Tarve aiheutuu pitkäaikaistyöttömien määrän merkittävästä kasvusta ja asumistukijärjestelmän uudistamisen aiheuttamista kustannusvaikutuksista.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmisteluun ja
täytäntöönpanoon varatusta rahoituksesta ehdotetaan kohdennettavaksi
0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2015.
Tuloarvioissa erisuuntaisia tekijöitä
Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti noin 33 miljoonalla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveron arviota alennetaan 135 miljoonalla eurolla lähinnä aiempien vuosien lähdeveron palautuksista johtuen.
EU:lta maaseudun kehittämiseen
saatujen tulojen arviota alennetaan
116 miljoonalla eurolla. Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta koskevaa arviota
korotetaan 160 miljoonalla eurolla.
Valtiolle takaisin maksettavien lainojen tuloarviota korotetaan noin
103 miljoonalla eurolla ennenaikaisen viennin jälleenrahoituslainan takaisinmaksun vuoksi.
Valtion lainanottotarve vähenee hieman
Tulojen noin 33 miljoonan euron
nettomääräinen lisäys ja määräraho-

Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä, Ukraina sekä Syyria, Irak ja ISIL
esillä TP-UTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta linjasivat perjantaina 23. lokakuuta, että Suomi lisää
osallistumistaan EU:n sotilaalliseen
kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä
ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
(EUNAVFOR MED operaatio SOPHIA). Operaatiossa toimii parhaillaan kahdeksan suomalaista esikuntaupseeria, ja osallistumista on määrä
kasvattaa lähettämällä operaatioon
enintään 20 sotilaan vahvuinen alustarkastusosasto.
Kokouksessa keskusteltiin myös Ukrainan tilanteesta. Tiiviin vuoropuhelun jatkaminen ja yksipuolisten toimien välttäminen on edellytys konfliktin ratkaisulle. Myönteistä on,
että tulitauko Itä-Ukrainassa on pitänyt syyskuun alusta alkaen. Aseet
tulee vetää kontaktilinjalta sovitusti ja
Etyjin tarkkailijoille taata täysi pääsy
tarkkailemaan tilannetta. Suomi pitää
tärkeänä, että Ukrainan paikallisvaalit sujuvat Ukrainan lakien ja Etyjin
periaatteiden mukaisesti. Suomi pitää
Alankomaiden onnettomuustutkimuslautakunnan raporttia MH17-lentokoneturmasta puolueettomana ja kattavana selvityksenä. Syylliset tulee
saada vastuuseen tapahtuneesta turmaa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti.
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Kokouksessa oli esillä myös tilanne
Syyriassa, Irakissa sekä Turkissa.
Taisteluiden kiihtyminen Syyriassa
syksyn aikana on huolestuttavaa kriisin ratkaisemisen ja humanitaarisen
tilanteen näkökulmasta. Taisteluiden
kiihtyminen on vaikuttanut myös
muuttoliikkeen kasvuun. Kansainvälisen yhteisön tulee edistää rauhanomaisen ratkaisun löytämistä Syyriaan. Suomi korostaa, että Syyrian
konflikti voidaan ratkaista vain poliittisten neuvottelujen kautta. Venäjän
sotilaallisen toiminnan tulee tapahtua YK:n asettamissa puitteissa. Terroristijärjestö ISILin uhkan torjuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja
laajaa keinovalikoimaa kriisinhallinnasta konfliktin vaikutusten lieventämiseen kehitysyhteistyön keinoin.
Suomi osallistuu ISILin vastaiseen
kansainväliseen yhteistyöhön, muun
muassa turvallisuusjoukkojen koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakissa.
Turkki kantaa suurta vastuuta pakolaistilanteen hoidossa vastaanotettuaan jo yli kaksi miljoonaa Syyrian
pakolaista. EU ja Turkki ovat tiivistäneet yhteistyötään Turkin kautta
Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen hallinnassa.
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Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Maiden puolustusministeriöiden välisiä keskusteluja kahdenvälisestä yhteistyöstä jatketaan.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka
Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351
300 (Ukraina), osastopäällikkö Jarno
Syrjälä, p. 0295 351 300 (Syyria, Irak,
ISIL), ulkoasiainministeriö; ylijohtaja
Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä
työryhmä ehdottaa 28.10.2015 julkaistussa raportissaan toimenpiteitä
kivialan kilpailukyvyn tukemiseksi.
Työryhmän mukaan valtiovallan tulee
turvata alan kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä. Työryhmä esittää
lupamenettelyn ja valvonnan sujuvoittamiseksi yhden luukun periaatetta ja
siihen yhdistettyä digitalisaatiota, joka
mahdollistaisi pk-yrityksille tärkeän

käyttäjälähtöisen toiminnan. Myös
valituslupamenettelyä tulisi kehittää
niin, että hallinto-oikeuksiin tehtävien
valitusten määrä vähenisi ja lupaprosessit nopeutuisivat. Työryhmän mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan turvaaminen yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kautta on tärkeää, koska pkyrityksillä on rajalliset mahdollisuudet investoida tuotekehitykseen. Yritysten pitäisi lisätä yhteistyötä näiden laitosten kanssa ja toisaalta tutkimushankkeita pitäisi olla mahdollista
rakentaa niin, että myös pk-yritykset
pystyvät niihin osallistumaan. Kehitysmahdollisuuksia työryhmä näkee
tuotannon jalostusasteen nostamisessa
ja viennin lisäämisessä, teknologian
kehityksessä (kuten kiviainesten syväotto), tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämisessä, koulutuksessa ja kivialan tarpeet huomioon
ottavassa kaavoituksessa. Raportti on
osoitteessa http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kiviaines-_ja_luonnonkiviteollisuuden_kehitysnakymat.9
8033.xhtml. Lisätietoja antaa toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, p. 029 506 0080 tai 050 400
2099, työ- ja elinkeinoministeriö.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 29.10.2015
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

VNK

Sipilä
Soini
Vehviläinen

Soini
Sipilä
Sipilä

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Niinistö
Mäntylä
Lindström
Berner
Rehn
Tiilikainen

UM

Soini
Toivakka
Berner

Toivakka
Soini
Soini

Niinistö
Stubb
Toivakka

Stubb
Orpo
Rehn

Rehn
Grahn-Laasonen
Vehviläinen

OM

Lindström
Berner

Berner

Niinistö
Vehviläinen

Mäntylä
Toivakka

Soini
Stubb

SM

Orpo

Grahn-Laasonen Toivakka

Vehviläinen

Mäntylä

PLM

Niinistö

Soini

Lindström

Tiilikainen

Orpo

VM

Stubb
Vehviläinen

Vehviläinen
Stubb

Orpo
Rehula

Toivakka
Rehn

Grahn-Laasonen
Berner

OKM

Grahn-Laasonen

Orpo

Toivakka

Berner

Lindström

MMM

Tiilikainen

Rehn

Berner

Orpo

Lindström

LVM

Berner

Vehviläinen

Rehn

Orpo

Lindström

TEM

Rehn
Lindström

Lindström
Rehn

Tiilikainen
Soini

Rehula
Niinistö

Toivakka
Stubb

STM

Mäntylä
Rehula

Rehula
Mäntylä

Lindström
Vehviläinen

Soini
Tiilikainen

Stubb
Orpo

YM

Tiilikainen

Rehn

Berner

Vehviläinen

Grahn-Laasonen

Rehn

3. sijainen

4. sijainen

5. sijainen

Tiilikainen

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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