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

Valtioneuvosto antoi 22.9.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 157/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta
annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
Pelastusopistosta annettua lakia ja
Poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia siten, että ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirrettäisiin Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Pelastusalan ammattikorkeakoulutus siirtyisi hallinnolli26.9.2016/111

sesti osaksi sisäministeriön hallinnonalaa. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2017. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki
0295 288 419)
Hallituksen esitys (HE 158/2016 vp)
eduskunnalle metsälahjavähennystä
koskevaksi lainsäädännöksi. Tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron
perusteella myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Tavoitteena on
edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa,
edistää yrittäjämäistä metsätaloutta
ja lisätä puun tarjontaa. Vähennys tehtäisiin metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennyspohjaa muodostuisi tilan metsämaan arvostamislain
mukaisen verotusarvon 30 000 euroa
ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Vähennyspohjaa
muodostuisi kuitenkin aina metsämaan
100 hehtaaria ylittävän osan perusteella. Vähennyksen vuosikohtainen
enimmäismäärä olisi 195 000 euroa
ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Vähennys olisi
käytettävä viimeistään viidentenätoista vuotena lahjoituksen jälkeen.
Saman ajan kuluessa tapahtuva tilan
vähintään kymmenen prosentin osan
luovutus johtaisi tehtyjen vähennysten

tuloutumiseen korotettuna. Vähennysoikeudesta aiheutuvaan valtiontukeen
sovellettaisiin vähämerkityksistä tukea
koskevaa komission asetusta. Verotusmenettelystä annettu lakia muutettaisiin laajentamalla metsätalouden harjoittajan muistiinpanovelvollisuus koskemaan metsälahjavähennystä vaativaa henkilöä, kun metsätaloutta harjoitetaan yhteisomistajien
yhteiseen lukuun. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Lakia tuloverolain
muuttamisesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa tuloverotuksessa. Oikeus
metsälahjavähennykseen syntyisi, jos
lahja on annettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295
530 239)
Hallituksen esitys (HE 159/2016 vp)
eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle
koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiste- ja autoverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja
siten, että Tullin tehtäviksi säädetyt
valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi.
Tullille jäisi kuitenkin näiden verojen valvontatehtävä ja rikostutkinta.
11
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yhdisteltävissä. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2018. (LVM
osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala
0295 342 585)

vanhempainrahakauden aikana. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Hallituksen esitys (HE 160/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun
muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja
kirkkohallituksen viranhaltijan eroamisikää nostetaan asteittain nykyisestä 68 vuodesta 70 vuoteen. Kirkon
virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan muutoksenhakumahdollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka
mukaan korkolain viivästyskorkoa
koskevia säännöksiä sovellettaisiin
seurakunnan, seurakuntayhtymän,
tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
viranhaltijan virkasuhteeseen perustuvaan saatavaan. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2017. (OKM
vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 162/2016 vp)
eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin artikla julkisten elinten
hankintojen energiatehokkuutta koskevista velvoitteista. Lisäksi lakia
täydennettäisiin eräiden energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta.
Ehdotuksen taustalla on tarve täsmentää energiatehokkuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa Euroopan
komission Suomelle antamassaan
perustellussa lausunnossa esille tuomien kohtien osalta. Muutosten tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin
esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä. Lain soveltamisalaa
ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan keskushallintoviranomaisia, näiden hankkiessa esityksessä tarkoitetun mukaisesti tuotteita, palveluja ja
rakennuksia. Julkisten elinten hankintoja koskevat säännökset ehdotetaan
lisättäviksi uuteen erilliseen lukuun
ja lakiin ehdotetaan lisättäviksi keskeiset määritelmät. Sääntelyn sujuvoittamiseksi lakiin ehdotetaan myös
joitain teknisiä muutoksia. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2017. (TEM teollisuusneuvos
Timo Ritonummi 0295 064 798)

Hallituksen esitys (HE 161/2016 vp)
eduskunnalle laiksi liikennekaareksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi liikennekaari, jolla toteutetaan
hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien
käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä
kautta voitaisiin saavuttaa entistä
paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.
Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi
henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat
säännökset. Liikennekaarella ehdotetaan avattavaksi liikkumispalveluja
koskevat olennaiset tiedot ja säädettäväksi lippu- ja maksujärjestelmien
yhteentoimivuudesta. Näin liikenteen
palvelut olisivat mahdollisimman
hyvin kaikkien tavoitettavissa ja
myös tarkoituksenmukaisella tavalla

Hallituksen esitys (HE 163/2016 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Naisten tasa-arvoisen kohtelun ja työllistymisen edistämiseksi ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille
aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi 2 500 euron kertakorvauksella. Tuki ehdotetaan maksettavaksi työnantajille, jotka maksavat työ- tai virkaehtosopimuksen
taikka työsopimuksen perusteella
palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Lisäksi
edellytetään, että työ- tai virkasuhde
on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua
ja että se perustuu vähintään vuodeksi
tehtyyn työsopimukseen. Sen lisäksi
työajan tulee olla äitiysrahakauden
alkaessa vähintään 80 prosenttia alan
kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Tukea ehdotetaan
maksettavaksi vastaavin edellytyksin
myös adoptioäidin työnantajalle, jos
palkkaa maksetaan adoptioäidin

Lisäksi Tulli vastaisi edelleen EU:n
ulkopuolelta tuotavien tuotteiden valmisteverotuksesta eräissä tilanteissa.
Verohallinto toimittaisi toistaiseksi
valmiste- ja autoverotuksen pääosin
nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin, joten esitys sisältäisi pääasiassa verotustoimivaltaa koskevat
säännösmuutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva
virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)
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Valtioneuvosto antoi 22.9.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan
uudelleenjärjestämisestä
Kuuban
kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus
tulevat voimaan 2.10.2016. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 20 §:n
1 momenttia muutetaan siten, että
sekä lyhyen että pitkän kasvukauden
kasvihuonetuotannolle maksettavaa
tukea korotetaan 0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus tulee voimaan
28.9.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Asetuksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että sekä lyhyen että pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea korotetaan
0,1 eurolla neliömetriltä. Asetus tulee
voimaan 28.9.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 299 voimaansaattamisesta.
Sopimus on voimassa 19.9.2016 alkaen niin kuin siitä on sovittu. Asetus
tulee voimaan 23.9.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen
0295 342 306)
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan väliaikaisesti siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuu korkotukilainan korosta alennetaan 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin valtion tukemien
vuokra-asuntojen osalta. Asetus perustuu hallituksen budjettineuvottelussa
tekemään päätökseen työllisyyttä
lisäävistä toimista, ja sen tarkoituk26.9.2016/111

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

sena on lisätä valtion tukemien kohtuuvuokraisten asuntojen tuotantoa
ja edistää työllisyyttä sekä työvoiman liikkuvuuden että rakennusalan
näkökulmasta. Asetus tulee voiman
1.10.2016 ja sitä sovelletaan aikaisintaan 1.8.2016 ja viimeistään
31.12.2019 korkotukilainoiksi hyväksyttäviin lainoihin. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 22.9.2016 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
päätöksentekoa tukeva selvitys- ja
tutkimussuunnitelma 2017. Suunnitelman tavoitteena on luoda perustaa
tutkimustiedon systemaattiselle ja
laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja
toimintakäytännöissä. Suunnitelman
laadinnan lähtökohtana on toiminut
valtioneuvoston toimintasuunnitelma
strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. (VNK alivaltiosihteeri
Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä sosiaali- ja terveysministeri Mattilan sidonnaisuuksista.
(VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös nimittää 22.9.2016 lukien
toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL)
neuvostoon professori Kalervo Hiltusen tilalle professori Johanna Myllyharju Oulun yliopistosta. (OKM ylitarkastaja Riina Vuorento 0295 330
363)
Päätös hyväksyä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(ADR) A ja B liitteisiin ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan
yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehdyt
muutokset. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)
Päätös rakennerahasto-ohjelman sekä
pk-yritysaloiteohjelman vuonna 2016
ennakkobudjetoitujen myöntämisvaltuuksien jaosta. Päätöksellä jaetaan vuoden 2016 II lisätalousarviossa
momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion
rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-,
ulkorajayhteistyö- ja muihin kohee-
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siopolitiikan ohjelmiin) ennakkobudjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta
yhteensä 45 481 000 euroa välittäville
toimielimille käytettäväksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen
rakennerahasto-ohjelman sekä pkyritysaloiteohjelman toteutukseen
sekä lisäksi vuoden 2016 talousarviossa budjetoitua myöntämisvaltuutta 5 727 000 euroa pk-yritysaloiteohjelman toteutukseen. Alueellisesti
päätettävissä olevaa ESR-myöntämisvaltuutta jaetaan ohjelmakauden
alussa sovittujen maakuntien välisten jakosuhteiden mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville
rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä
teknisen tuen osuutta työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä
nyt jaettavien valtuuksien siirtoja
alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Pk-yritysaloiteohjelman osuudet jaetaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdot rahoituksen käytölle määritellään rahoitussopimuksella hallintoviranomaisen ja Euroopan Investointirahaston kesken.
(TEM neuvotteleva virkamies Kari
Kainulainen 0295 064 950)
Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 4.10.2016–
30.9.2019. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi
Varhila sosiaali- ja terveysministeriö;
jäsenet: ICT-johtaja, ylijohtaja AnnaMaija Karjalainen (tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen) valtiovarainministeriö, johtaja Mikael Forss
(yksikön johtaja Marina Lindgren)
Kansaneläkelaitos, johtaja Pekka
Kahri (kehittämispäällikkö Salla Säkkinen) Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, hallintojohtaja Ritva Kujala
(tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara) Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto, ylitarkastaja Arto
Ylipartanen (ylitarkastaja Marita
Höök) Tietosuojavaltuutetun toimisto,
johtaja Tarja Myllärinen (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto, palvelualuejohtaja
Markku Tervahauta Kuopion kaupunki (kehittämisjohtaja Anu Niemi
Siun sote), hyvinvointijohtaja Kirsti
Ylitalo-Katajisto Oulun kaupunki
(kuntayhtymän johtaja Maire Aho-

pelto Kainuun sote), apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Vantaan kaupunki (kehittämisjohtaja
Tuula Heinänen Espoon kaupunki),
johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi
(johtaja Pertti Mäkelä) Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri, tietohallintojohtaja Antti Jokela (hallintoylilääkäri Eija Tomás) Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri, tietohallintojohtaja
Yrjö Koivusalo (tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas) VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri, johtaja, ylilääkäri Markku Suokas (talousjohtaja
Ari-Pekka Nurmela) Lääkäripalveluyritykset ry, puheenjohtaja Marja
Ritala (farmaseuttinen johtaja Vesa
Kujala) Suomen Apteekkariliitto ja
lääketieteellisen toiminnan johtaja
Anna Simonsen (juristi Johan Huldén) Samfundet Folkhälsan i svenska
Finland r.f. (STM lakimies Marja
Penttilä 0295 163 404)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 22.9.2016 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Herkko Riku
Uolevi Plitille virkavapautta työ- ja
elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.10.2016–31.12.2021.
(TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja
Heidi Nummela 0295 047 988)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.9.2016
seuraavia asioita:
Vuoden 2016 talousarvion momentin
26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan
ylittäminen 110 000 000 eurolla. Momentille myönnetystä määrärahasta
on käytetty elokuun lopussa 89 prosenttia ja jäljellä on noin 44 000 000
euroa. Arvio koko vuoden määrärahatarpeesta on 530 800 000 euroa.
Ylitys katetaan vuoden 2016 III lisätalousarvion määrärahalla. (SM talousja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295
488 513)
Vuoden 2016 talousarvion momentin
26.01.29 (Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan
ylittäminen 40 000 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu suurimmaksi osaksi vastaanottopalveluihin
varattujen määrärahojen tason kasvamisesta. Lisäksi arvonlisäveromomentin käyttöä lisää heinäkuulle
kirjatut Rajavartiolaitoksen Super
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Puma -helikoptereiden käyttöönoton
hetkellä kirjatut yhteisöarvonlisäverot. Määrärahan tarvetta kasvattavat
myös suuret tietojärjestelmähankkeet,
passien painatuspalvelujen volyymin
kasvaminen sekä poliisin operatiiviseen toimintaan saama lisärahoitus.
Arvio koko vuoden määrärahatarpeesta on 115 000 000 euroa. Ylitys
katetaan vuoden 2016 III lisätalousarvion määrärahalla. (SM talous- ja
suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295
488 513)
Valtiontakuun myöntäminen Kansallisgallerialle Ateneumin taidemuseossa
28.10.2016–5.2.2017 järjestettävälle
"Modigliani, a retrospective" -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä
valtiontakuupäätöksessä tarkemmin
mainituin ehdoin. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikkien
valtiontakuiden voimassa ollessa
valtuutta olisi käytössä 735,2 miljoonaa euroa. Valtiontakuu on voimassa
3.10.2016–3.3.2017. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295
330 081)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Kainuun
TE-toimiston ja Kainuun ELY-keskuksen puolesta Kalliokatu 4:n toimitiloista Kajaanissa. Toimitilojen kokonaispinta-ala on 2 288 m² ja vuosivuokra 553 000 euroa. Vuokrasopimuksen tehdään toistaiseksi voimassa
olevaksi. Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitilat otetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttöön
1.7.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtiovarainministeriön ja sosiaalija terveysministeriön teettämä selvitys siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntien sosiaalija terveydenhuollon käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen julkaistiin 19.9.2016 alueuudistus.fi -verkkosivuilla. Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sote-uudistuksessa valmistuu
kokonaisuudessaan lokakuun aikana
ja julkaistaan osana valtioneuvoston

selvitys- ja tutkimushankkeita. Nordic Healthcare Groupin (NHG) selvityksessä arvioidaan suunniteltujen
omaisuusjärjestelyjen kunnille aiheuttamaa riskiä ja sen jakautumista kuntien välillä. Perustana on rekisteritietojen järjestelmällinen läpikäynti.
Selvitysluonnoksen perusteella kiinteistöihin liittyvä taloudellinen riski
on hyvin tapauskohtaista ja maantieteellisesti hajanaista. Riski on suurempi väestömäärältään taantuvissa
kunnissa ja alueilla. Se koskee erityisesti vuodeosasto-, sairaala- ja laitoskiinteistöjä. Selvitys on osoitteessa
http://valtioneuvosto.fi/documents/1
477425/3198588/NHG+kuntia+koskevan+kiinteist%C3%B6selvityksen
+alustava+luonnos+2.9.2016.pdf/71
06db62-2f34-4cb0-bdc0-ad638fc7c
1e2. Lisätietoja antavat: puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti,
p. 0295 163 012 sekä varapuheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila,
p. 0295 163 338, sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Helena Tarkka,
p. 0295 530 141, valtiovarainministeriö, johtaja Raija Volk, p. 0295
163 263 sekä johtaja Liisa-Maria
Voipio-Pulkki
(terveydenhuolto),
p. 0295 163 382, sosiaali- ja terveysministeriö.

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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