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L a k i

N:o 1657

etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuk-
sen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koske-

vaan vuoden 1979 kansainväliseen yleissopi-
mukseen (SopS 89/1986) 20 päivänä touko-
kuuta 2004 tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jyri Häkämies
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1658

etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuk-
sen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koske-

vaan vuoden 1979 kansainväliseen yleissopi-
mukseen (SopS 89/1986) 20 päivänä touko-
kuuta 2004 tehdyt muutokset tulevat voimaan
1 päivänä tammikuuta 2010 niin kuin siitä on
sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen
muutokset 14 päivänä joulukuuta 2009 ja ta-
savallan presidentti 29 päivänä joulukuuta
2009.

2 §
Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koske-

van vuoden 1979 kansainvälisen yleissopi-
muksen muutosten lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta an-
nettu laki (1657/2009) tulee voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010.

3 §
Yleissopimuksen muutosten muut kuin

lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jyri Häkämies

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 89/2009)
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L a k i

N:o 1659

kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Pariisissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 teh-

dyssä kansainvälisessä COSPAS-SARSAT-
ohjelmasopimuksessa tarkoitetun ohjelman
Suomen liittymisilmoituksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jyri Häkämies

HE 185/2009
HaVM 23/2009
EV 247/2009
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L a k i

N:o 1660

meripelastuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 1 §:n 1

momentti, 2—4 §, 5 §:n 2 momentti, 8 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 a §, 14 §:n 2 momentin
johdantokappale sekä 1—4 ja 7—9 kohta, 15 §, 18 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 24 §,
25 §:n 2 momentti, 27 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laissa 1215/2003, 4 § osaksi laeissa 1252/2005 ja
959/2008, 11 a § mainitussa laissa 1215/2003 ja 14 §:n 2 momentin 3 kohta mainitussa laissa
1252/2005, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomen meripelas-
tustoimen vastuualueella vaarassa olevien ih-
misten etsimiseen ja pelastamiseen, heille an-
nettavaan ensihoitoon sekä vaaratilanteeseen
liittyvän radioviestinnän hoitamiseen (meri-
pelastustoimi). Tässä laissa säädetään lisäksi
merenkulun turvallisuusradioviestinnän vas-
tuuviranomaisista, puhelinvälitteisten lääkäri-
palveluiden tuottamisesta aluksille, merenku-
lun avustuspalvelusta, eräiden hätämerkinan-
tovälineiden käyttämisen luvanvaraisuudesta
sekä merialueella tapahtuvasta ensihoitopal-
velusta.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Käsitteet ja määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vaaratilanteella:
a) tilannetta, jolloin vallitsee epävarmuus

ihmisen turvallisuudesta merellä taikka jol-
loin muuten on aihetta ryhtyä toimenpiteisiin
mahdollisen avuntarpeen selvittämiseksi;

b) tilannetta, jolloin voidaan olettaa ihmi-
sen turvallisuuden vaarantuneen merellä tai
jolloin avuntarpeen selvittämiseksi suoritetut
tiedustelut ovat olleet tuloksettomia;

c) tilannetta, jolloin on ilmeistä, että ihmi-
nen on vaarassa merellä ja välittömän avun
tarpeessa;

2) etsintä- ja pelastusyksiköllä (Search and
rescue unit, SRU) alusta tai ilma-alusta, jossa
on meripelastustoimen etsintä- ja pelastusteh-
tävän hoitamista varten koulutettu miehistö ja
joka on tehtävän hoitamiseen varustettu;

3) meripelastustoimen vastuualueella
(Search and rescue region, SRR) merialuetta,
joka käsittää Suomen aluevedet, niillä olevan
saariston sekä aluevesiin välittömästi liitty-
vän kansainvälisen merialueen osan, josta on
naapurivaltioiden kanssa erikseen sovittu;

4) meripelastuslohkolla (Search and res-
cue sub-region, SRS) meripelastustoimen
vastuualueen osa-aluetta, joka yleensä käsit-
tää asianomaisen merivartioston toimialueen
ja lisäksi muun sen läheisyydessä olevan
osan meripelastustoimen vastuualueesta sen
mukaan kuin asiasta on tarkemmin sovittu tai
määrätty sekä jolla asianomainen merivar-
tiosto vastaa meripelastustoimesta;

5) meripelastuskeskuksella (Maritime res-
cue co-ordination centre, MRCC) erikseen
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määrättyä merivartioston johtokeskusta, joka
on Suomen meripelastustoimen vastuualueen
valtakunnallinen johtokeskus ja Suomen me-
ripelastustoimen kansainvälinen yhteyspiste
sekä joka huolehtii johtamis- ja viestitysval-
miuden jatkuvasta ylläpitämisestä ja etsintä-
ja pelastustoiminnan johtamisesta meripelas-
tuslohkonsa alueella;

6) meripelastuslohkokeskuksella (Maritime
rescue sub-centre, MRSC) erikseen määrättyä
merivartioston johto- tai muuta keskusta,
joka itsenäisesti tai meripelastuskeskukselle
alistettuna huolehtii johtamis- ja viestitysval-
miuden jatkuvasta ylläpitämisestä sekä et-
sintä- ja pelastustoiminnan johtamisesta me-
ripelastuslohkonsa alueella tai muulla erik-
seen määrätyllä alueella;

7) meripelastuksen johtokeskuksella meri-
pelastuskeskusta ja meripelastuslohkokes-
kusta;

8) meripelastustoimen johtajalla (Search
and rescue co-ordinator, SC) meripelastus-
lohkon meripelastustoimen järjestelyistä vas-
taavaa merivartioston komentajaa;

9) meripelastusjohtajalla (Search and res-
cue mission co-ordinator, SMC) meripelas-
tuksen johtokeskuksessa toimivaa rajavartio-
miestä, jonka tehtävänä on johtaa etsintä- ja
pelastustoimintaa;

10) onnettomuuspaikan johtajalla (On-
scene co-ordinator, OSC) henkilöä, jonka
tehtävänä on meripelastusjohtajan alaisuu-
dessa johtaa ja sovittaa yhteen etsintä- ja
pelastustoimintaa onnettomuusalueella;

11) lentotoiminnan koordinaattorilla
(Aircraft co-ordinator, ACO) henkilöä, jonka
tehtävänä on meripelastusjohtajan alaisuu-
dessa johtaa ja sovittaa yhteen etsintä- ja
pelastustoiminnan lentotoimintaa onnetto-
muusalueella;

12) monialaonnettomuudella onnetto-
muutta tai vaaratilannetta, jossa vaara uhkaa
ihmishengen ohella ympäristöä, alusta, sen
lastia tai muuta omaisuutta;

13) ensihoitopalvelulla kokonaisuutta, joka
vastaa potilaan kiireellisestä hoidosta ensisi-
jaisesti terveydenhuollon hoitolaitosten ulko-
puolella ja tarvittaessa potilaan kuljettami-
sesta tarkoituksenmukaisimpaan terveyden-
huollon yksikköön;

14) turvallisuusradioviestinnällä radio-

viestintää, jota harjoitetaan ihmishengen tai
omaisuuden turvaamiseksi ja pelastamiseksi;

15) merenkulun avustuspalvelulla (Mari-
time assistance service, MAS) välityspalve-
lua, joka tukee meripelastustoimen varautu-
missuunnittelua ja ennakoivaa toimintaa me-
renkulun vaara- ja onnettomuustilanteita var-
ten sekä tarjoaa aluksille kansallisen yhteys-
pisteen avustustarpeille ja ilmoituksille;

16) puhelinvälitteisillä lääkäripalveluilla
(Telemedical assistance service, TMAS) sa-
telliitin ja matkapuhelinverkon välityksellä
merellä oleville aluksille annettavia kiireelli-
siä lääkintäpalveluja erikoislääkäripalvelut
mukaan lukien;

17) COSPAS-SARSAT-järjestelmällä kan-
sainvälistä etsintä- ja pelastussatelliittijärjes-
telmää, jonka avulla välitetään satelliitin
kautta merenkulun, ilmailun tai henkilökoh-
taisten hätälähettimien hätäviestejä.

3 §

Johtava meripelastusviranomainen

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusvi-
ranomainen, joka vastaa meripelastustoimen
järjestämisestä. Tässä tarkoituksessa se:

1) huolehtii meripelastustoimen suunnitte-
lusta, kehittämisestä ja valvonnasta samoin
kuin meripelastustoimeen osallistuvien viran-
omaisten ja vapaaehtoisten toiminnan yhteen-
sovittamisesta;

2) johtaa ja suorittaa etsintä- ja pelastustoi-
mintaa;

3) vastaa vaaratilanteeseen liittyvän radio-
viestinnän hoitamisesta sekä puhelinvälitteis-
ten lääkäripalveluiden välittämisestä aluk-
sille;

4) osallistuu vaaratilanteiden ennaltaehkäi-
syyn;

5) vastaa merenkulun avustuspalvelusta;
6) vastaa COSPAS-SARSAT-järjestel-

mällä välitettyjen merenkulun, ilmailun tai
henkilökohtaisten hätälähettimien hätävies-
tien vastaanottamisesta ja välittämisestä kan-
salliselle vastuutaholle sekä COSPAS-SAR-
SAT-järjestelmään liittyvien asioiden kansal-
lisesta yhteensovittamisesta;

7) antaa meripelastustoimeen liittyvää joh-
tamiskoulutusta sekä tarvittaessa muutakin
meripelastustoimeen liittyvää koulutusta ja
valistusta.
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4 §

Muut meripelastukseen osallistuvat viran-
omaiset ja toimijat

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelas-
tuslaissa (468/2003) tarkoitettu alueen pelas-
tustoimi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Lii-
kennevirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosi-
aali- ja terveysviranomaiset, tullilaitos ja ym-
päristöviranomaiset (muu meripelastusviran-
omainen) ovat rajavartiolaitoksen ohella vel-
vollisia osallistumaan korvauksetta
meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden
toimialaan kuuluvien tehtävien kannalta pe-
rusteltua taikka jos se vaaratilanteen vaka-
vuus ja erityisluonne huomioon ottaen on
tarpeen eikä meripelastustoimen tehtävän
suorittaminen merkittävällä tavalla vaaranna
viranomaisen muun tärkeän lakisääteisen teh-
tävän suorittamista.

Muiden meripelastusviranomaisten tehtä-
vät meripelastustoimessa ovat seuraavat:

1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja
pelastusyksiköiden sekä meripelastustoimen
tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämi-
seen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan;

2) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa
alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä
sekä antaa rajavartiolaitoksen käyttöön toimi-
alaansa kuuluvaa asiantuntemusta;

3) Ilmatieteen laitos antaa rajavartiolaitok-
sen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantun-
temusta sekä tuottaa rajavartiolaitokselle me-
ripelastustoimen tarvitsemat sää- ja meripal-
velut;

4) Liikennevirasto ylläpitää alusliikenne-
palvelulaissa (623/2005) tarkoitettua aluslii-
kennepalvelua sekä osallistuu etsintä- ja pe-
lastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi
sille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa;

5) alueen pelastustoimi, poliisi ja tullilaitos
osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tar-
joamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henki-
löstöä ja kalustoa;

6) puolustusvoimat valvoo merialuetta on-
nettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemi-
seksi ja paikantamiseksi alueellisen koske-
mattomuuden valvontaan liittyen sekä osal-
listuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjo-
amalla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasi-
antuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa;

7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaa-
vat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä pu-
helinvälitteisten lääkäripalveluiden tuottami-
sesta;

8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluk-
sista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaali-
vahinkojen torjunnan järjestämisestä merion-
nettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden
viranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljy-
vahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädän-
nössä tarkemmin säädetään sekä antavat raja-
vartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuulu-
vaa asiantuntemusta.

Ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu ilma-
liikennepalveluiden tarjoaja osallistuu kor-
vauksetta meripelastustoimen yhteistyön ke-
hittämiseen, meripelastustoimen valmiuden
ylläpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan
siltä osin kuin sillä on tarkoituksenmukaista
toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, henki-
löstöä ja kalustoa. Yhteistoiminnan sisällöstä
sovitaan tarkemmin rajavartiolaitoksen ja il-
maliikennepalveluiden tarjoajan välisellä so-
pimuksella.

Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viran-
omaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä
korvauksetta rajavartiolaitoksen ja muun me-
ripelastusviranomaisen käyttöön niille kuulu-
vaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa
siltä osin kuin se on tarpeen valmiussuunnit-
telua varten tai vaaratilanteessa.

5 §

Neuvottelukunta ja johtoryhmät

— — — — — — — — — — — — —
Merivartioston apuna on meripelastusloh-

kon johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa
merivartiostoa meripelastustoimen suunnitte-
lussa. Vaaratilanteen sitä edellyttäessä johto-
ryhmän tehtävänä on meripelastustoimen joh-
tajan ja meripelastusjohtajan tukena sovittaa
yhteen viranomaisten, vapaaehtoisten yhdis-
tysten ja muiden yhteisöjen sekä muiden ta-
hojen meripelastustoimen alaan kuuluvat teh-
tävät. Jos vaaratilanteen laajuus tai erityinen
vakavuus sitä edellyttää, meripelastuslohkon
johtoryhmää voidaan laajentaa viranomaisten
sekä vapaaehtoisten yhdistysten ja muiden
yhteisöjen valtakunnallisen johdon edustajilla
taikka asiantuntijoilla.
— — — — — — — — — — — — —
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8 §

Valmiusvaatimukset

Meripelastustoimi on suunniteltava ja jär-
jestettävä niin, että siihen kuuluvat toimenpi-
teet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehok-
kaasti. Meripelastustoimen johtaja vastaa me-
ripelastuslohkollaan meripelastustoimen joh-
tamisesta ja meripelastusvalmiuden ylläpi-
dosta.

Rajavartiolaitos pitää sille osoitettujen voi-
mavarojen asettamissa rajoissa muiden meri-
pelastustoimen tehtäviin soveltuvien etsintä-
ja pelastusyksiköiden lisäksi valmiudessa he-
likoptereita, jotka muiden tehtäviensä ohella
soveltuvat meripelastustoimen etsintä- ja pe-
lastustehtävien suorittamiseen. Meripelastus-
toimen päivystysvalmiudessa olevalla heli-
kopterilla tulee voida osallistua etsintä- ja
pelastustehtävään liittyvään perustasoiseen
ensihoitopalveluun.

Yksittäistä vaaratilannetta koskevia et-
sintä- ja pelastustoimia mitoitettaessa on py-
rittävä jättämään voimavaroja myös muiden
samanaikaisten vaaratilanteiden etsintä- ja
pelastustoimenpiteiden hoitamiseen, jos se on
mahdollista tälle laille asetettujen tavoittei-
den siitä vaarantumatta.

9 §

Pelastustoimien etusijajärjestys

Monialaonnettomuuden pelastustoimissa
ihmishengen pelastaminen on ensisijainen ta-
voite. Samaan monialaonnettomuuteen liitty-
vät muut pelastus- ja torjuntatoimet on sovi-
tettava yhteen ihmishengen pelastamiseen
tähtäävien toimien kanssa meripelastustoi-
men johtajan tai meripelastusjohtajan mää-
räämällä tavalla.

10 §

Velvollisuus osallistua meripelastustoimeen

Jokaisen on viipymättä välitettävä vaarati-
lannetta koskevat ilmoitukset ja tiedonannot
sekä ilmoitettava sitä koskevat havainnot ja
toimenpiteet asianomaiselle meripelastuksen
johtokeskukselle.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää
liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen meri-
alueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämä-
töntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan
suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaarati-
lanteiden välttämiseksi.

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulla
VTS-alueella päätöksen etsintä- ja pelastus-
alueen eristämisestä tekee VTS-viranomainen
meripelastusjohtajan esityksestä.

Meripelastusjohtaja voi pyytää Ilmailulai-
tosta toimivaltansa rajoissa kieltämään liik-
kumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa
ja rajoittamaan sitä, jos se on välttämätöntä
etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suo-
rittamisen turvaamiseksi.

14 §

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta

— — — — — — — — — — — — —
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada sa-

lassapitosäännösten estämättä korvauksetta
tietoja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen
valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti
vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävien
suorittamista varten seuraavasti:

1) Liikenteen turvallisuusviraston pitämän
tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvo- ja
ajokorttirekistereistä ja Ahvenanmaan maa-
kuntahallituksen ajoneuvorekisteristä ajoneu-
voa sekä sen omistajaa ja haltijaa koskevia
tietoja;

2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin
tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hä-
täilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tie-
toja sekä merellä toimivien viranomaisten yk-
siköiden valmius- ja paikkatietoja;

3) Liikenteen turvallisuusviraston pitä-
mästä ilma-alusrekisteristä ja ilmailun hätä-
paikannuslähetinrekisteristä ilma-alusta ja
ilma-aluksen omistajaa ja haltijaa koskevia
tietoja;

4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä
alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
— — — — — — — — — — — — —

7) Liikenteen turvallisuusviraston ja Ahve-
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nanmaan maakuntahallituksen alusrekiste-
reistä sekä muista Liikenteen turvallisuusvi-
raston ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä
sen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;

8) Liikenneviraston alusliikennepalvelujär-
jestelmästä alusliikennettä koskevia tietoja ja
puolustusvoimilta merialueen valvontaa kos-
kevia tietoja;

9) Viestintävirastolta tietoja radiolaitteen
sijainnista sekä radioluparekisteristä radiolai-
tetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia
tietoja;
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Oikeus tietojen saamiseen yksityisiltä yrityk-
siltä ja yhteisöiltä

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada sa-
lassapitosäännöksen estämättä korvauksetta
varustamolta, luotsauspalvelun ja jäänmurto-
palvelun tuottajalta, veneilyalan järjestöltä,
matka-, rahti-, satama-, turvallisuus- ja pelas-
tuspalveluja tarjoavalta yritykseltä sekä telak-
kayritykseltä alusta sekä sen miehistöä, mat-
kustajia ja lastia koskevia tietoja, jotka ovat
tarpeen meripelastustoimen valmiussuunnit-
telua varten ja vastaavasti vaaratilanteessa
meripelastustoimen tehtävien suorittamista
varten.

18 §

Henkilötietojen poistaminen meripelastus-
rekisteristä

— — — — — — — — — — — — —
Rajavartiolaitoksen on tarkastettava meri-

pelastusrekisterissä olevien tietojen tarpeelli-
suus viimeistään kahden vuoden kuluttua tie-
tojen tallettamisesta rekisteriin.

21 §

Palkkiot ja korvaukset

— — — — — — — — — — — — —
Valtio maksaa meripelastustoimen tehtä-

vään 10 §:n 2 momentin nojalla lähteneelle ja
10 §:n 3 momentin nojalla määrätylle henki-
lölle korvauksen tehtävässä turmeltuneista tai
hävinneistä työvälineistä, vaatteista ja varus-

teista. Valtio maksaa vapaaehtoisen yhdistyk-
sen tai muun yhteisön jäsenelle korvauksen
tehtävässä turmeltuneista tai hävinneistä työ-
välineistä, vaatteista ja varusteista silloin, kun
rajavartiolaitos on antanut tehtävän vapaaeh-
toiselle yhdistykselle tai muulle yhteisölle
6 §:n 2 momentin nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän
vastuuviranomaiset

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen
tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaarati-
lanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän
valmiuden ylläpitämisestä. Liikennevirasto
vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä
varoitussanomista ja tiedotteista sekä Sai-
maan alueen hätäradioliikenteestä.

25 §

Eräiden hätämerkkien käyttämisen luvanva-
raisuus

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, merivartiosto voi antaa luvan valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädettävien
hätämerkkien käyttämiseen harjoittelutarkoi-
tuksessa. Merivartiosto voi lisäksi rannikko-
kuntien alueella sekä poliisi muualla maassa
antaa luvan valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädettävien hätämerkkien käyttämi-
seen muualla kuin aluksessa tai ilma-aluk-
sessa harjoittelutarkoituksessa. Edellytyksenä
luvan antamiselle on se, ettei vaaraa tarpeet-
tomien etsintä- ja pelastustoimien käynnistä-
miselle ole, sekä se, ettei toiminnalla vaaran-
neta turvallisuutta. Luvan antava viranomai-
nen voi tarvittaessa määrätä harjoitukselle
johtajan, jonka määräyksiä ja ohjeita harjoi-
tukseen osallistuvien on noudatettava.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:
— — — — — — — — — — — — —
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5) meripelastustoimen päivystysvalmiu-
dessa olevan helikopterin osallistumisesta pe-
rustasoiseen ensihoitopalveluun 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa, perusta-
soisen ensihoitopalvelun järjestämiseen liitty-
västä koulutuksesta, ammattitaidon ylläpitä-
misestä ja ammattipätevyyden osoittamiseen
liittyvästä menettelystä sekä muista perusta-
soisen ensihoitopalvelun järjestämiseen liitty-
vistä käytännön seikoista;

6) meripelastusjohtajan ja meripelastuksen
johtokeskuksen muun henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jyri Häkämies
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1661

meripelastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan meripelastuksesta 17 päivänä tammikuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (37/2002) 2—5 §, 6 §:n 3 momentti, 8—10, 13, 15 ja 16 § sekä 17 §:n 1 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

2 §

Etsintä- ja pelastustoimien johtaminen

Meripelastusjohtaja ratkaisee saamiensa
tietojen perusteella vaaratilanteen asteen ja
vastaa siitä, että tarvittavat etsintä- ja pelas-
tusyksiköt hälytetään sekä että niille annetaan
vaaratilanteen edellyttämät tehtävät.

3 §

Toiminta epävarmuustilanteessa

Epävarmuustilanteessa meripelastuksen
johtokeskuksen on käynnistettävä tiedustelu-
toimet mahdollisen avuntarpeen selvittämi-
seksi.

4 §

Toiminta hälytystilanteessa

Hälytystilanteessa meripelastuksen johto-
keskuksen on mahdollisuuksiensa mukaan
laajennettava tiedustelutoimia ja ryhdyttävä
etsintätoimiin mahdollisen avuntarpeen sel-
vittämiseksi sekä valmistauduttava aloitta-
maan tarpeelliset pelastustoimet.

5 §

Toiminta hätätilanteessa

Hätätilanteessa meripelastuksen johtokes-
kuksen on ryhdyttävä ihmishengen pelasta-
miseksi kaikkiin niihin toimiin, jotka käytet-
tävissä olevin voimavaroin ovat mahdollisia
ja tarkoituksenmukaisia.

6 §

Etsintä- ja pelastustoimien lopettaminen ja
keskeyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Päätöksen etsintä- ja pelastustoimien lopet-

tamisesta ja keskeyttämisestä tekee meripe-
lastusjohtaja. Meripelastustoimen johtajalla
tai hänen sijaisellaan on oikeus ottaa yksit-
täistapauksessa asia ratkaistavakseen.

8 §

Meripelastusjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Meripelastusjohtajan on oltava:
1) upseerin tai sotatieteiden kandidaatin

tutkinnon suorittanut upseeri, jolla on aluksen
miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vah-
dinpidosta annetun asetuksen (1256/1997) 21
§:n 1 momentissa tarkoitettu vahtiperämiehen
koulutus; tai

2) rajavartiolaitoksen oppilaitoksessa meri-
vartiolinjan täydennyskurssin tai niitä vastaa-
van aikaisemman kurssin suorittanut opis-
toupseeri.

Meripelastusjohtajan on lisäksi oltava suo-
rittanut yleisen radioaseman hoitajan tutkin-
non sekä raja- ja merivartiokoulun järjestä-
mät meripelastusjohtajan ja onnettomuuspai-
kan johtajan kurssit sekä muut rajavartiolai-
toksen tarkemmin määräämät meripelastus-
toimen kurssit.

Meripelastusjohtajalla on oltava suomen
tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen
taito. Lisäksi edellytetään englannin kielessä
yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa
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(964/2004) tarkoitetun yleisen kielitutkinnon
taitotasoa kolme puheen- ja tekstinymmärtä-
misen sekä puhumisen osakokeissa.

Meripelastusjohtajalla on lisäksi oltava
vaativien meripelastustoimen tehtävien me-
nestyksellisen johtamisen edellyttämä kyky
ja taito.

8 a §

Hätäradioliikenteestä vastaavan kelpoisuus-
vaatimukset meripelastuksen johtokeskuk-

sessa

Meripelastuksen johtokeskuksessa hätära-
dioliikenteestä vastaavan on oltava yleisen
radioaseman hoitajan tutkinnon sekä muut
rajavartiolaitoksen tarkemmin määräämät
meripelastustoimen kurssit suorittanut. Li-
säksi hänellä on oltava rajavartiolaitoksen ja
muiden merellisten toimijoiden toiminnan
perustuntemus.

Meripelastuksen johtokeskuksessa hätära-
dioliikenteestä vastaavalla on oltava suomen
tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen
taito. Lisäksi edellytetään englannin kielessä
yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa tar-
koitetun yleisen kielitutkinnon taitotasoa
kolme puheen- ja tekstinymmärtämisen sekä
puhumisen osakokeissa.

9 §

Rajavartiolaitoksen osallistuminen perus-
tasoiseen ensihoitopalveluun

Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopte-
rin tulee voida osallistua meripelastuslain 8
§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
perustasoiseen ensihoitopalveluun tarjo-
amalla sellaista hoitoa ja kuljetusta, jossa on
riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia poti-
laasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen
aikana odottamatta huonone, ja jossa on mah-
dollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeä pelas-
tavat toimenpiteet.

Rajavartiolaitos tekee sopimuksen meripe-
lastushelikopterien sijoitustukikohtien alueel-
lisen tai paikallisen terveydenhuoltoviran-
omaisen kanssa perustasoiseen ensihoitopal-
veluun osallistumiseen liittyvästä henkilöstön

ammattitaidon ylläpitämisestä ja ammattipä-
tevyyden osoittamisesta sekä henkilöstön
kuljetuksen aikana tarvitsemasta ohjauksesta
ja neuvonnasta.

10 §

Meripelastustoimen neuvottelukunnan asetta-
minen ja kokoonpano

Sisäasiainministeriö asettaa kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan meripelastustoimen neuvot-
telukunnan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja,
jonka on oltava meripelastustoimeen hyvin
perehtynyt rajavartiolaitoksen virkamies.
Neuvottelukunnassa ovat lisäksi tarpeelli-
sessa määrin edustettuina muut meripelastus-
viranomaiset sekä alan keskeiset vapaaehtoi-
set toimijat. Neuvottelukunnalla on oikeus
ottaa sivutoiminen sihteeri.

13 §

Ilmoitukset ja tietojenvaihto

Meripelastuksen johtokeskuksen on huo-
lehdittava siitä, että meripelastustoimen teh-
täviin osallistuvat saavat viivytyksettä et-
sintä- ja pelastustoiminnassa tarpeellisia tie-
toja sekä tiedon etsintä- ja pelastustoiminnan
keskeyttämisestä ja lopettamisesta.

Etsintä- ja pelastusyksikön on viipymättä
ilmoitettava asianomaiselle meripelastuksen
johtokeskukselle hälytyksen vastaanottami-
sesta, tehtävän suorittamiseen lähtemisestä
sekä etsintä- ja pelastustehtävien aloittami-
sesta ja lopettamisesta.

Meripelastuksen johtokeskuksen on viipy-
mättä ilmoitettava pääesikunnalle sellaisten
etsintä- ja pelastustoimien päättymisestä, joi-
hin on Suomen aluevesillä osallistunut ulko-
maisia valtionilma-aluksia tai valtionaluksia.

15 §

Luvanvaraiset hätämerkit

Meripelastuslain 25 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja hätämerkkejä, joiden käyttäminen
muuten kuin hätätilanteessa on sallittua erik-
seen annetun luvan nojalla, ovat seuraavilla
lähettimillä annettavat hätämerkit:
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1) merenkulun EPIRB-hätälähetin (Emer-
gency Position Indicating Radio Beacon);

2) ilmailun ELT-hätälähetin (Emergency
Locator Transmitter);

3) henkilökohtainen PLB-hätälähetin (Per-
sonal Locator Beacon).

Meripelastuslain 25 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja hätämerkkejä, joiden käyttäminen
muuten kuin hätätilanteessa on sallittua erik-
seen annetun luvan nojalla muualla kuin
aluksessa tai ilma-aluksessa, ovat:

1) laskuvarjoraketti tai käsisoihtu taikka
valopistooli- tai kynärakettiammus, joka
näyttää punaista valoa;

2) savumerkki, joka kehittää oranssin vä-
ristä savua.

16 §

Hätämerkkien käyttöä koskevan luvan hake-
misessa noudatettava menettely

Edellä 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua
lupaa hätämerkkien käyttämiseen muuten
kuin hätätilanteessa on haettava rajavartiolai-
toksen vahvistamaa lomaketta käyttäen. Ha-
kemus on jätettävä Länsi-Suomen merivar-
tiostolle vähintään kaksi viikkoa ennen suun-
niteltua harjoitusta. Länsi-Suomen merivar-
tiosto vastaa tarvittavien kansainvälisten il-
moitusten tekemisestä COSPAS-SARSAT-
ohjelman mukaisesti.

Edellä 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua
lupaa hätämerkkien käyttämiseen muualla
kuin aluksessa tai ilma-aluksessa muuten

kuin hätätilanteessa on haettava sisäasianmi-
nisteriön vahvistamaa lomaketta käyttäen.
Hakemus liitteineen on jätettävä asianomai-
selle merivartiostolle tai poliisilaitokselle vä-
hintään neljä viikkoa ennen suunniteltua har-
joitusta.

17 §

Hätämerkkien luvanvaraista käyttöä koskevat
ilmoitukset ja tiedonannot

Merivartioston ja poliisin on antaessaan
luvan hätämerkin käyttämiseen varmistuttava
siitä, että asianomainen meripelastuksen joh-
tokeskus, hätäkeskus, alusliikennepalvelun
VTS-keskus sekä tarvittaessa myös ilmailun
pelastuspalvelujärjestelmän yksikkö ja naa-
purivaltion meripelastuskeskus saavat hy-
vissä ajoin ennen hätämerkin käyttämistä tie-
don annetusta luvasta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Meripelastusjohtajan tehtävässä tämän ase-
tuksen voimaan tullessa toimiva, joka ei täytä
8 §:n 3 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaa-
timuksia, saa jatkaa tehtävässään myös tämän
asetuksen tultua voimaan.

Hätäradioliikenteestä vastaavan henkilön
tehtävässä tämän asetuksen voimaan tullessa
toimiva, joka ei täytä 8 a §:ssä säädettyjä
kelpoisuusvaatimuksia, saa jatkaa tehtäväs-
sään myös tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri Jyri Häkämies

Ylitarkastaja Anne Ihanus
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1662

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk-
sen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koske-
van säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3
luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään
IMDG-säännöstöön Lontoossa 16 päivänä
toukokuuta 2008 Kansainvälisen merenkul-
kujärjestön meriturvallisuuskomitean päätös-
lauselmalla MSC.262(84) tehdyt muutokset,
joista eduskunta on hyväksynyt säännöstön
luvun 1.3 määräykset 24 päivänä huhtikuuta
2009, ja jotka tasavallan presidentti on hy-
väksynyt 12 päivänä kesäkuuta 2009, tulevat
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ai-
neiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa
koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3
luvun muutosten lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 12
päivänä kesäkuuta 2009 annettu laki
(438/2009) tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat
asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 91/2009)

(Säännöstön muut muutokset kuin luku 1.3 ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvalli-
suusvirastossa, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1663

vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varojen arvostamisesta verotuksessa
22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1142/2005) 30 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Vesivoimalaitoksen, jonka kosken putous-
korkeus on vähintään kolme metriä ja jonka
teho on vähintään 500 kilowattia, ja vesivoi-
malaitosrakenteiden jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon voimalaitosra-
kenteiden hankinnasta johtuneet välittömät
menot:

1) koneasema siihen sisältyvine patoineen;
2) ylä- ja alakanavarakenteet tai muut ko-

neaseman ulkopuoliset vesitiet;
3) voimalaitosta varten tehdyt perkaukset

ja pengerrykset;
4) voimalaitosta palvelevat padot;
5) kytkinkenttärakenteet;
6) voimalaitoksen käyttöä ja ylläpitoa var-

ten tarvittavat tiet ja sillat;
7) lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasen-

nukset;
8) voimalaitoksen tarvitsemat erilliset kaa-

peli- ja putkikanavat sekä
9) tontin kaivuu-, paalutus-, louhinta-, ta-

soitus- ja pintarakennustyöt.
Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa

laskettaessa otetaan huomioon myös laitok-
sen työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset,
rakennuttajan kustannukset ja rakennusaikai-
set korot.

Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvoa
laskettaessa ei oteta huomioon muita kuin
vesivoimalaitosta välittömästi palvelevia ra-

kennuksia tai laitteita, ei esimerkiksi kalan-
viljelylaitoksia, toimisto-, varasto-, kor-
jaamo- tai asuinrakennuksia, turbiineja, gene-
raattoreita, patoluukkuja, nostureita, auto-
maatiolaitteita säätöä ja käyttöä varten eikä
uittolaitteita, muunto- ja kytkinlaitteita eikä
muita sähkön tuotantoa palvelevia koneita ja
laitteita.

Muiden kuin tässä päätöksessä tarkoitettu-
jen rakennusten jälleenhankinta-arvosta on
määrätty erikseen.

2 §

Jälleenhankinta-arvo

Vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-arvo
lasketaan korjaamalla 1 §:ssä tarkoitettujen
rakennelmien alkuperäiset hankintakustan-
nukset ja muut kustannukset rakennuskustan-
nusindeksin kokonaisindeksilukuun 275,8.
Jälleenhankinta-arvo on 70 prosenttia tällä
tavoin määritetystä arvosta. Rakennuskustan-
nusten oletetaan syntyvän tasaisesti rakenta-
misen aikana.

3 §

Keskimääräisten rakennuskustannusten
mukainen jälleenhankinta-arvo

Jos vesivoimalaitoksen alkuperäisistä ra-
kennuskustannuksista ei ole luotettavaa selvi-
tystä, määritetään vesivoimalaitoksen jälleen-
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hankinta-arvo 1 §:ssä tarkoitettujen rakentei-
den rakennuskustannusten summana 4 §:n
1—5 kohdissa mainittuja keskimääräisiä ar-
voja ja taulukoita käyttäen. Jälleenhankinta-
arvo on 70 prosenttia tällä tavoin määritetystä
arvosta.

4 §

Rakennuskustannusten keskimääräiset arvot

1. Tontin pintarakennustyöt

Vesivoimalaitosalueen tontin pintaraken-
nustöiden pinta-alana on pidettävä vesivoi-
malaitoksen maa-alueen pinta-alaa.

Tontin pintarakennustöiden yksikköhinta
on 2,917 euroa/m2.

2. Kaivuumassat

Kanavien kaivuumassat määritetään kana-
van pituuden ja poikkileikkauksen perus-
teella. Kaivuumassojen yksikköhinta on
11,74 euroa/m3 ktr, kun kaivuu on vedestä, ja
9,713 euroa/m3 ktr, kun kaivuu on kuiva-
työnä, sekä 69,68 euroa/m3 ktr, kun kysy-
myksessä on louhinta.

3. Vedenjuoksutusputket

Vesivoimalaitoksen ulkopuolella sijaitse-
vien vedenjuoksutusputkien yksikkökustan-
nukset ovat

Ø (m) euro/jm

1,0 456,69
1,5 684,94
2,0 913,40
2,5 1 141,88
3,0 1 370,07
3,5 1 598,32
4,0 1 826,77
4,5 2 055,01
5,0 2 283,46

Väliarvot lasketaan suhteellisesti.

4. Padot ja tukimuurit

Patojen ja tukimuurien yksikköhinta on

459,52 euroa/m3, kun pato on betonia, ja
19,25 euroa/m3, kun pato on maata tai lou-
hetta.

5. Koneasemat

Koneaseman rakennuskustannus lasketaan
koneaseman tilavuuden perusteella. Jos kone-
aseman tilavuutta ei voida luotettavasti mää-
ritellä, käytetään määritysperusteena voima-
laitoksen tehoa.

Koneaseman tilavuus lasketaan konease-
man ulkomitoin. Yläpuolisten tilojen lisäksi
tilavuuteen lasketaan myös vesitiet.

Taulukkoa 1 käytetään sellaisten konease-
marakennusten rakennuskustannusten laske-
miseen, joissa on pystyakselinen turpiini tai
teho ≥ 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-
sesti.

Taulukko 1

m3 euro

1 000 4 578 224,01
10 000 6 944 920,43
50 000 17 463 570,97

100 000 30 611 884,29
200 000 54 471 565,80

Taulukkoa 2 käytetään sellaisten konease-
marakennusten rakennuskustannusten laske-
miseen, joissa on vaaka-akselinen turpiini tai
teho ≤ 8 MW. Väliarvot lasketaan suhteelli-
sesti.

Taulukko 2

m3 euro

1 000 798 661,63
5 000 2 119 470,01

10 000 3 770 479,38
50 000 16 978 557,63

Jos koneasema on tehdas tai muun sellai-
sen hallin osa, rakennuskustannukset laske-
taan vesivoimalaitoksen tehon avulla taulu-
kosta 3. Väliarvot lasketaan suhteellisesti.
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Taulukko 3

Teho (MW) euro

0,5 784 431,65
1,0 1 031 500,91
2,0 1 278 869,08
3,0 2 019 777,66
4,0 2 513 916,16
5,0 3 008 054,61
6,0 3 502 192,89
7,0 3 996 331,18
8,0 4 490 469,66
9,0 8 546 423,77

10,0 8 836 176,61
15,0 10 284 943,06
20,0 11 722 709,09
25,0 13 182 475,92
50,0 20 426 307,13

100,0 34 913 970,16
150,0 49 401 632,77

5 §

Muu vesivoimalaitos

Jos vesivoimalaitos on sellainen, ettei sii-
hen voida soveltaa 2—4 §:ssä olevia jälleen-
hankinta-arvon laskentamenetelmiä, pidetään
tällaisen vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-
arvona 70 prosenttia vastaavanlaisen vesivoi-
malaitoksen rakennuskustannuksista.

6 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Asetusta sovelletaan määrättäessä vesivoi-
malaitoksen ja sen rakenteiden verotusarvoa
vuodelta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Finanssineuvos Elina Pylkkänen
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