NORMINPURKU - VM:N LAKIHANKKEET
Päivitetty: 27.6.2018
Sarakkeiden selitykset
Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti
L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan kokonaan, kehitetään
joustavammaksi tai selvitetään)

L
K
S

L/A = muutettavan säännöksen tyyppi
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Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai vaikuttavuus
saadaan aikaan)
lisätään myös kirjallinen arvio siitä, miten muutos vaikuttaa
kansalaisiin, yrityksiin tai viranomaistoimiin ja kuinka suurta
joukkoa muutos koskee
Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa huomioiden
mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät EU-säädöksiin)

Säädösperusta
Vuosi = HE:n antamisen ajankohta
Lisätään ministeriön lyhenne
Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero, kun
laki ollut esittelyssä
Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut
esittelyssä
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Säädösperusta

Tullilainsäännön kokonaisuudistus (HE 153/2015) Tullilainsäädännön
kokonaisuudistus tuli voimaan 1.5.2016. EU:n Tullikoodeksin uudistami-sen
tavoitteina on ollut lainsäädännön yksinkertaistaminen, liiketoimintojen
helpottaminen ja samalla tullitarkastusten tehostaminen. Keskeisenä
välineenä on siirtyminen pakolliseen sähköiseen tulli-ilmoittamiseen
siirtymävaiheen kautta vuoden 2020 loppuun mennessä.
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- Sähköiseen tulli-ilmoittamiseen siirrytään siirtymävaiheen kautta vuoden
2020 loppuun mennes-sä. Tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvia
kustannuksia ja yhteiskunnalle aiheutuvia ris-kejä.
- Tullilakiin tuli saatavien kuittaamista koskevia säännöksiä.
- Laajasta tullitoimintaan liittyvien tietojen salassapitosääntelystä luovuttiin.
- Lain muutoksen myötä Tullin tulee maksaa sen käytössä liikennepaikoilla
olevista valvontatiloista käypä korvaus liikennepaikan haltijalle.
- Tullien perintäminimiksi tuli 10 euroa.
- Tullin tullilain nojalla antamat yksityiskohtaisemmat määräykset lain
soveltamiseksi kumoutuvat ja Tulli on antanut uudet määräykset.
Tullin määräykset: Tullin antamien määrä on vähentynyt uuden tullilain
johdosta 69 määräyksestä 36:een.
VALMIS-HANKE 1 VAIHE. Hallituksen esitys eduskunnalle
verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi
lainsäädännöksi (HE 29/2016) Verotusmenettelyn ja veronkannon
uudistaminen ja verotuksen tietojärjestelmän uudistaminen on jaksotettu
kolmeen vaiheeseen. Tässä yhteydessä tehdään myös lainsäädännön
yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä koskevia muutoksia.
Ensimmäinen vaihe:
- Kausiveroilmoitus annettaisiin sähköisesti ja siinä olevien virheiden
korjaamisessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön kevennetyt menettelyt.
- Pidennettyjen verokausien soveltamisalan laajentaminen vähentäisi
erityisesti pienyritysten hallinnollista taakkaa.
- Arvonlisäveron ja lähdeveron palautushakemuksiin liittyviä menettelyjä
kehitetään nopeammiksi.
- Kaikkien Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen maksamisessa,
kannossa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä säädettäisiin
veronkantolaissa ja sääntelystä siirrytään yleisempään tasoon.
- Siirrytään apteekkimaksusta apteekkiverolakiin, mikä yksinkertaistaa
verovelvollisen verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamista.
- Muutokseksenhaku: Kaikkien verolajien muutoksenhakua ja verotuksen
oikaisua koskevat säännökset yhdenmukaistetaan. Verotuksen osalta
keskeiset oikaisu- ja muutoksenhakuprosessit ovat verotusmenettelylaissa.
Valmis-hankkeen 1. lakipakettiin sisältyvän oma-aloitteisia veroja koskevan
verotusmenettelylain säännösten myötä sovelletaan myös oma-aloitteisiin
veroihin samanlaisia säännöksiä kuin verotusmenettelylaissa. Tullilta
verohallintoon siirtyvän auto- ja valmisteverotuksen oikaisuvaatimusvaiheen
jälkeinen prosessi yhdenmukaistetaan muun verotuksen kanssa vuoden 2017
alusta.
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Valmis-hankkeen II-vaihe: Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnalle
ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista
koskevaksi lainsäädännöksi: Mm. ennakonkannossa maksettavan veron
määräämistä ja muuttamista koskevat menettelyt yhdenmukaistettaisiin
siten, että kaikkien verovelvollisten ennakonkannossa sovellettaisiin
yhtenäisiä määräaikoja.
Valmis-hankkeen III vaihe: Tulo- ja kiinteistöverotuksen
reaaliaikaistaminen ja sanktiojärjestelmän uudistaminen (tuloverotus,
kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus sekä varainsiirtoverotus) sekä
eräitä muita menettelymuutoksia. Yhtenäisen veronkantomenettelyn
käyttöönotto kaikissa verolajeissa. Muutokset voimaan tuloverotuksen osalta
toukokuussa 2018 ja muiden verolajien osalta marraskuussa 2019.
Valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus (VETO-hanke):
Valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon
hoidettavaksi kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttamiseksi. Suunnitelman mukaan 1.1.2020
auto- ja valmisteverotus on tarkoitus liittää Verohallinnon valmisohjelmistoon, missä yhteydessä
auto- ja valmisteverotukseen tulisi merkittävämpiä menettelymuutoksia.
- Verotustehtävien keskittäminen mahdollistaa valmiste- ja autoverovelvollisille yhden luukun
periaatteen toteutumisen verotuksessa
- Yritysten hallinnollinen taakka kevenee verotusprosessien yhtenäistämisen myötä.
- Verotarkastusten integraatio vähentää tarkastusten kuormittavuutta myös yrityksissä.
- Keskittäminen edistää myös verotusmenettelyiden ja – lainsäädännön yhtenäisyyttä ja poistaa
päällekkäisiä toimintoja.
- Maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen osaksi kotimaan arvonlisäverotusta tarkoittaa
veron maksamisvelvoitteen ja vähennysoikeuden ajankohdan yhdentymistä, jolloin nykyinen yritysten varojen sitoutumisesta aiheutuvaa cash flow –haitta poistuu.
- Uudistus luo uusia yritystarkastus- ja valvontamahdollisuuksia ja näin edistää harmaan
talouden torjuntaa
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Arvonlisäverotus/EU/Komission toimintasuunnielma
Komissio
esitti 7.4.2016 toimintaohjelman tulevasta EU:n arvonlisäverojärjestelmästä.
Siinä käsitellään sitä, miten vaiheittainen siirtyminen kohti EU:n yhtenäistä
alv-aluetta voisi tapahtua. Siinä esitellään toimia, jotka olisi toteutettava
kiireellisesti ja välittömästi alv-vajeeseen puuttumiseksi ja alv-järjestelmän
mukauttamiseksi digitaalitalouteen ja pk-yritysten tarpeisiin.Suunnitelma
tulee sisältämään myös yksinkertaistamisehdotuksia.
-Ehdotus alv-esteiden poistamisesta valtioiden rajat ylittävässä sähköisessä
kaupankäynnissä -sähköiset julkaisut (komission ehdotus 2016; PK-yritysten
ALV-paketti (2017); Kohti vankkaa EU:n yhtenäistä alv-aluetta (2016-2017) ;
arvonlisäverokantojen uudistaminen (2017)
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Arvonlisäverotus/Digitaalisten tuotteiden ALV
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Yhteisövero: Komission esitys yhtenäisen veropohjan luomiseksi
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Tulorekisterissä tulotiedot ovat niitä tarvitsevien viranomaisten ja julkista
tehtävää hoitavien saatavilla reaaliaikaisesti. Tulorekisteri
mahdollistaa verovalvonnan reaaliaikaistumisen ja verotuksen nykyistä
joustavamman valmistumisen. Hyödyt koskisivat myös muita tulotietoja
tarvitsevia tahoja, kuten Kansaneläkelaitosta ja työeläkeyhtiöitä. Työnantajat
hyötyvät siitä, että heidän ei enää tarvitsisi ilmoittaa samoja tulotietoja
useampaan kertaan monelle eri viranomaiselle.
Makeisveron poistaminen: Makeisveron poistamisella mm. kevennetään
yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa
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Auto- ja valmisteverotus: Merkittävämmät menettelymuutokset auto- ja valmisteverotukseen
ovat tulossa siinä vaiheessa kun nämä verotusmuodot siirretään Verohallinnon
valmisohjelmistoon. VETO-hanke kattaa varsinaisesti auto- ja valmisteverotuksen osalta siirron
Verohallintoon, ja valmisohjelmistosiirtymä (aikataulutavoite 1.1.2020) on sen jälkeistä
Verohallinnon aikaista kehittämistä.
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- Lupamenettely: Verotuksen valmisohjelmistosiirtymää varten käydään valmiste- ja autoverotuksen menettelyt läpi, myös lupaprosessit ja niihin liittyvät vakuudet. Osa lupamenettelyistä
perustuu EU-direktiiveihin.
- Valitusmenettely: VETO-hankkeen on tarkoitus muuttaa Tullilta Verohallinnolle siirtyvien autoja valmisteverotuksen oikaisuvaatimusvaiheen jälkeisiä, muutoksenhakua koskevia säännöksiä.
Muutoksella yhdenmukaistettaisiin menettely vuoden 2017 alusta samanlaiseksi kuin se on tuolloin muiden Verohallinnon verolajien kohdalla. Muutos koskisi ensisijaisesti osapuoliasetelmaa:
oikeudenkäynnissä osapuolia olisivat verovelvollinen ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, ei
Verohallinto. Erilaisista verolajikohtaisista menettelyistä luopuminen selkeyttää prosessia, myös
hallinto-oikeuksien kannalta.

Hallitusohjelman mukaan selvitettäväksi asetettavana veromuutoksena Suomi
vaikuttaa EU:ssa, jotta arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun
verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.Komissio antoi
7.4.2016 arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman. Sen mukaan
sähköisiä kirjojen ja sanomalehtien verokantaa koskevat ehdotukset
annetaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan liittyen.
Pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys:
Hallitusohjelman veropoliittinen linjaus. Arvonlisäverolain (1501/1993) osalta
muutos valmistellaan siten, että se on toteutettavissa vuoden 2017 alusta.
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Vapaaehtoistoiminnan verotuskohtelu: • Valtiovarainministeriö selvittää
hallitusohjelman veropoliittisten linjausten mukaisesti säätiöiden ja
yhdistysten verokohtelua vuosien 2017–2018 aikana. Selvityksen yhteydessä
voidaan arvioida kysymyksiä koskien verovapaiden kustannusten korvausten
soveltamisalan laajuutta sekä matkakustannusten enimmäismäärän
riittävyyttä. Puoliväliriihen toimintaohjelmassa on todettu
”Vapaaehtoistoiminnan sääntelyn ja verotuksen
yksinkertaistaminen”Säätiöiden verokohtelua on selvitetty
Valtiovarainministeriön asettamassa työryhmän ”Eräiden sijoitusmuotojen
verokohtelu” raportissa, joka on julkaistu 4.4.2018. Työryhmä totesi, että
säätiöiden sijoitustoiminnan verokohtelun arvioiminen vaatii laajemman
tarkastelun, jossa mahdollisena ratkaisuna tulisi arvioida
kommandiittiyhtiömuotoisten pääomasijoitusrahastojen läpivirtaukseen
perustuvaa verotusmallia. Lisäksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta on
selvitetty valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä tulolähdejaon
poistamisesta yhteisöjen verotuksessa, jota on valmisteltu
asiantuntijatyöryhmän tukemana. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
loppukesän 2018 aikana. Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien
kilometrikorvausten enimmäismäärää ehdotetaan muutettavaksi.
Enimmäismäärää korotettaisiin nykyisestä 2 000 eurosta 3 000 euroon
kalenterivuodessa. Samalla verovapaiden matkakustannusten korvausten
soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös muun muassa valtiolta,
kunnalta tai seurakunnalta saatuja matkakustannusten korvauksia.
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Asiaa koskeva
luonnos hallituksen esitykseksi on parhaillaan lausuntokierroksella.
Rahoitusmarkkinalainsäädäntö/EU/REFIT Lukuisia esityksiä eri
jäsenvaltioilta mm. Suomesta sääntelyn keventämiseksi. Suomen prioriteetti
on EMIR-asetus. Komissio on ryhtynyt valmistelemaan esityksiä mm.
regulatory framework for financial services
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Rahoitusmarkkinat/pääomamarkkinaunioni Pääomamarkkinaunionin
luominen vahvistaa rahoituksen saatavuutta ja edistää pitkäaikaisia
sijoituksia. Suomen kannalta keskeisin päämäärä pääomamarkkinaunionin
yhteydessä on markkinaehtoisen yritysrahoituksen lisääminen ja
monipuolistaminen sekä pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen
ja oman pääoman aseman vahvistaminen. EU-säädöskiä yhtenäistäminen on
yksi pääomamarkkinaunionin tavoitteista.
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Rahoitusmarkkinalainsäädäntö/Esitesääntelyn uudistaminen:
Ehdotuksen taustalla on suoraan sovellettava EU-asetus (EU)2017/1129
uudesta esiteasetuksesta, jonka tarkoituksena on kumota voimassaoleva
kansallinen esitesääntely. Uusi esiteasetus tulee voimaan asteittain ja
kokonaisuudessaan sitä sovelletaan EU:n jäsenmaissa 21.7.2019 alkaen.
Astuksen tavoiteena on keventää voimassa olevaa esitesääntelyä
yhdenmukaistamalla unionin eri esitekäytäntöjä ja yksinkertaistamalla
esiteen sisältövaatimuksia. Asteuksella pyritään myös vähentämään
esitesääntelyn monimutkaisuutta poistamalla hallinnollista taakkaa erityisesti
pienten liikkeeseenlaskijoiden kohdalla. Ehdotus hallituksen esitykseksi
pohjautuu pääomamarkkinoista asetettuun taavoitteeseen helpottaa pkyritysten rahoituksen saatavuutta sekä parantaa yritysten varainhankintaa
pääomamarkkinoilla.
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Rahoitusmarkkinalainsäädäntö/ Sijoitusrahastolaki
Sijoitusrahastolain kokonaisuudistus, jossa tarkastellaan myös lainsäädännön
yksinkertaistamista.
Arvointimuistio on ollut lausuntokierroksella.
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Rahoitusmarkkinat/Joukkorahoituslaki:
Hankkeella on monia välittömiä hallinnollista taakkaa ja kustannuksia
vähentäviä vaikutuksia toimialalle. Joukkorahoituslaki keventää erityisesti
sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä. Nykyisin sijoitusmuotoista
joukkorahoitusta sääntelee sijoituspalvelulaki ja Finanssivalvon-nan tulkinta
lain sisällöstä.
Sääntely kevenee muun muassa seuraavasti:
•Joukkorahoituksen välittäjille kallis, hallinnollisesti raskas ja aikaa vievä
toimilupaprosessi korvataan rekisteröitymisprosessilla, joka on halvempi,
yksinkertaisempi ja nopeampi.
•Joukkorahoituksen välittäjän ei tarvitse enää liittyä sijoittajien
korvausrahastoon.
•Joukkorahoituksen välittäjän vähimmäispääomavaatimus laskee nykyisestä
125 000 eurosta 50 000 euroon.
•Pääomavaatimuksen vaihtoehdoksi tulee vastuuvakuutus, pankkitakaus tai
muu vastaava va-kuus, jonka Finanssivalvonta arvioi riittäväksi.
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Sääntelyn keventäminen koskee joukkorahoituksen välittämistä ja
hankkimista kotimaassa. Kun toimitaan myös muissa EU-maissa, välittäjän
kannattaa edelleen hakea esimerkiksi sijoituspal-veluyrityksen toimilupa, joka
mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn eurooppalaisille markkinoille.

Joukkolainamarkkinoiden kehittäminen, erityisesti
joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskeva lainsäädäntö: Tavoitteena
valmistella joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskeva lainsäädäntö ja arvioida
muita joukkolainamarkkinoiden ja niiden toimivuuden parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä sekä asiakokonaisuuteen muuten liittyviä
lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita.Joukkolainanhaltijoiden edustajaa
koskeva lainsäädäntö: vähentää transaktiokustannuksia; parantaa
joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta ja si-joituksensa
tilasta; tehostaa liikkeeseenlaskijan ja joukko-lainanhaltijoiden
yhteydenpitoa; nopeuttaa keskeisten päätösten tekemistä liikkeeseenlaskijan
mahdollisissa ongelmatilanteissa.Tarkoitus on soveltaa
rekisteröitymisvelvollisuutta lupamenettelyn sijaan.
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Komissio on antanut toukokuussa 2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja asetuksen (EU)
2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön
edistämisen osalta (pk-yritysten listautumisasetus).Ehdotus kuuluu
keskeisenä osana EU:n pääomamarkkinaunionia koskeviin toimenpiteisiin.
Ehdotuksella pyritään auttamaan EU:n pk-yrityksiä saamaan
markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat laajentua.
Annetun ehdotuksen tavoitteena on muu muassa vähentää pk-yrityksille
säännösten noudattamisesta aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia ja
hallinnollisia rasitteita, kun ne pyrkivät listautumaan ja laskemaan liikkeeseen
arvopapereita uudentyyppisillä pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Tavoitteena on
myös parantaa julkisesti noteerattujen pk-yritysten osakkeiden likviditeettiä.
Uusien sääntöjen ansiosta on mahdollista tukea oikeasuhteisemmalla tavalla
pk-yritysten listautumista ja turvata samalla sijoittajansuoja ja markkinoiden
luotettavuus.Suomessa ei nykyisin ole ehdotuksessa tarkoitettua pk-yritysten
kasvumarkkinoita. Pk-yritysten kasvumarkkinat ovat uusi monenkeskisten
kaupankäyntijärjestelmien luokka, joka otettiin käyttöön MiFID II -direktiivillä
tammikuussa 2018. Helsingin pörssi ei ole hakenut direktiivissä tarkoitettua
kasvumarkkinarekisteröintiä markkinapaikalleen. Mikäli kyseinen
kasvumarkkina myöhemmin syntyisi, vähentäisi ehdotus kyseiselle pkyritysten kasvumarkkinalle listautuneiden yritysten säännösten
noudattamiskustannuksia. Ehdotuksilla ei kuitenkaan välttämättä ole suurta
vaikutusta listautumista harkitsevien pienten yritysten tilanteeseen.
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Finanssialan vähittäispalvelut: Komission tavoitteena on saada aikaan
parempia tuotteita sekä enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia
kuluttajille ja yrityksille. Kuluttajien luottamuksen lisääminen
Finanssialan liiketoimintaa rajoittavan sääntelyn vähentäminen sekä
sähköisten palvelujen kehityksen tukeminen
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ja neuvostolle
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toimintasuun
nitelmasta
E32/2017

IFRS 9 -standardin implementointi ja IFRS-tilinpäätöksen ulottaminen
kaikkiin luottolaitoksiin Suomessa. Tavoitteena on mm. selkeyttää nykyistä
tilinpäätössääntelyä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osalta
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HE 2017
aikana.

Puretaan ja
kehitetään EUlainsäädäntöä

yritykset Puretaan ja
kehitetään EUja kansallista
sääntelyä

Tilastolainsäädäntö/EU/Refit Eri maiden aloitteita EU:n tilastoja koskevien
säädösten keventämiseksi. Tarkastelussa mm. tuotenimikkeistöt,
yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi ja ympäristönsuojeluinvestointien
tilastointi. Tavoitteena on yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan
vähentäminen (Ref. Ares(2016)675715 - 08/02/2016)
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Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen: Hallitus laajensi
reformin koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa ja reformi on nimetty
uudelleen: Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten
karsiminen. Kehysriihessä 2018 hallitus linjasi reformin toteuttamisen
keinoiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen
toimenpideohjelman, kuntia koskevien kannustinjärjestelmien valmistelun
sekä valtion digitalisaation, tuottavuuden ja tilatehokkuuden parantamisen.
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnasta vastaavat kaikki ministeriöt
omalla toimialallaan. Tuloksista raportoidaan erikseen hallitukselle.
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hallinto

Aluehallintovirastot ja maistraatit: AVIt ja maistraatit soveltavat lähes
kaikkien ministeriöiden lainsäädäntöä. Aluehallintovirastot ja maistraatit ovat
tehneet selvityksen omalta osaltaan niiden soveltaman lainsäädännön
Keventämisestä. Hanke liittyy aluehallinnon uudistushankkeeseen. Esitykset
ovat olleet lausunnolla. Jotkut esitykset on toteutettu, joidenkin osalta
valmistelu etenee, mutta joiltakin osin keskustelut jatkuvat ministeriöiden
kesken virkamiestasolla.
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Talousarviolainsäädäntö/Hallituksen vuosikertomuksen keventäminen
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Hallinto

Taloushallinto /maksuliikkeen keventämistä (2019 alussa) seuraavalla
maksuliikekilpailutuskaudella
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Talousarviolainsäädäntö:/vähäisen saatavan perimisestä luopuminen
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Tiedonhallintalaki: Hankkeessa selvitetään julkisen hallinnon tiedonhallintaa K+Laki
koskevan sääntelyn ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja
kehittämistarpeet, onko eri hallinnonaloilla syntynyt julkisuuslain kanssa
tarpeetonta tai päällekkäistä erityislainsäädäntöä salassapidosta, sekä
julkisen hallinnon rekistereissä olevan tiedon hyödyntämismahdollisuudet.
Hankkeessa pyritään purkamaan runsaslukuista erityislainsäädäntöä. Pitkän
aikavälin tavoitteena on yhteen, kattavaan lainsäädäntöön koottu tiedon koko
elinkaarta koskeva sääntely.
Tietoturva-asetuksen ja Vahti-määräysten uudistaminen: Määräyksiä
K+Asetus
karsitaan ja kehitetään.
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toimenpideohje
lman
mukaisesti. VM
koordinoi.
Toimenpiteistä
vastaavat
suurimmaksi
osaksi muut
ministeriöt.
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