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Valtioneuvoston asetus
eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjes- 
telmästäja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 68 a §:n nojalla:

1 §

Kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden sallitut purkamispaikat

Tämän asetuksen liitteessä 1 on lueteltu Suomessa sallitut, Itämeren turska-, silakka-ja kilo
hailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1098/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/1139 14 artiklassa tarkoitetut kynnysarvon ylittävien turskasaaliiden purkamispaikat.

Saaliiden purkaminen 1 momentissa tarkoitetuissa paikoissa on sallittua kaikkina viikonpäi
vinä kello 00.00-24.00.

2§

Kynnysarvon ylittävien sekä lajittelemattomien silakka- ja kilohailisaaliiden sallitut purkamis-
satamat

Tämän asetuksen liitteessä 2 on lueteltu Suomessa sallitut, Itämeren turska-, silakka-ja kilo
hailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1098/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/1139 14 artiklassa tarkoitetut kynnysarvon ylittävien silakka-ja kilohailisaaliiden purka
mispaikat.

Muussa kalastuksessa kuin rysä- ja verkkokalastuksessa saadut, 1 momentissa tarkoitetun 
kynnysarvon alittavat lajittelemattomina purettavat silakka-ja kilohailisaaliit saa purkaa aino
astaan liitteessä 2 mainittuihin purkamispaikkoihin.

Saaliiden purkaminen 1 momentissa tarkoitetuissa paikoissa on sallittua kaikkina viikonpäi
vinä kello 00.00-24.00.

3 §

Kolmansien maiden kalastusalusten sallitut purkamispaikat

Euroopan unioniin kuulumattomien maiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat pur
kaa saaliita Helsingin Satamassa.

Saaliiden purkaminen 1 momentissa tarkoitetussa paikassa on sallittua arkipäivinä kello 
08.00-18.00.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2019.



Helsingissä__päivänä kuuta 2019

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Harri Kukka
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Yli 750 kg:n turskasaaliiden purkamissatamat:

1) Kuusisen kalasatama Juha Vainion katu 97 Kotka

2) Inkoon kalasatama Kalasatamantie 131 Inkoo
3) Kasnäsin kalasatama 
(Ab Salmonfarm Oy)

Kasnäsintie 1294 Kemiönsaari

4) Käldingen kalasatama Sandöntie 162 Parainen

5) Tuomaraisten kalasatama Kalarannantie 175 Taivassalo

6) Suukarin kalasatama Satamantie 2 Uusikaupunki

7) Rauman kalasatama Anderssonintie 2 Rauma

8) Reposaaren kalasatama Pori

9) Krookan kalasatama Varvintie 7 Merikarvia

10) Kaskisten kalasatama Kalasatamantie 146 F Kaskinen
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Silakka-ja kilohailisaaliiden kynnysarvon (5 000 kg) ylittävien sekä lajittelemattomien si
lakka-ja kilohailisaaliiden purkamissatamat:

1) Kuusisen kalasatama Juha Vainion katu 97 Kotka

2) Valkon troolisatama Troolitie Loviisa

3) Inkoon kalasatama Kalasatamantie 131 Inkoo

4) Kasnäsin kalasatama 
(Ab Salmonfarm Oy)

Kasnäsintie 1294 Kemiönsaari

5) Käldingen kalasatama Sandöntie 162 Parainen

6) Pämäisten satama Pämäinen Parainen

7) Galtbyn kalasatama Saaristotie 6563 Parainen

8) Särkänsalmen kalasatama Lossintie Naantali

9) Tuomaraisten kalasatama Kalarannantie 175 Taivassalo

10) Laupusten kalasatama Jäädyttämöntie 80 Kustavi

11) Vuosnaisten kalasatama Vuosnaistentie 600 Kustavi

12) Suukarin kalasatama Satamantie 2 Uusikaupunki

13) Rauman kalasatama Anderssonintie 2 Rauma

14) Reposaaren kalasatama Pori

15) Krookan kalasatama Varvintie 7 Merikarvia

16) Kasalan kalasatama Kalasatamantie 66 Merikarvia

17) Kaskisten kalasatama Kalasatamantie 146 F Kaskinen

18) Bergön kalasatama Bergön kalasatamantie 439 Maalahti

19) Klobbskatin kalasatama Klobbskatintie 185 Vaasa

20) Vaskiluoto Laivanvarustajankatu 6 Vaasa

21) Sträkavikenin kalasatama Sträviken 90 Vöyri

22) Brännskatan kalasatama Kalasatamantie 510 Uusikaarlepyy

23) Konikarvon kalasatama Konikarvontie 207 Kalajoki

4



24) Lapaluodon kalasatama Helmilaiturintie 70 Raahe

25) Kiviniemen kalasatama Kiviniemen rantatie Oulu

26) Riutunkarin kalasatama Hailuodontie Oulu

27) Marjaniemen kalasatama Marjaniementie 800 Hailuoto

28) Vatungin kalasatama Pohjoisrannantie 791 li
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Luonnonvaraosasto 
Neuvotteleva virkamies Harri Kukka

MUISTIO Liite

15.1.2019

VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ KALANSAALIIDEN SALLITUISTA PURKAMISSATAMISTA JA 
JÄLLEENLAIVAUSPAIKOISTA

1. Euroopan unionin lainsäädäntö

1.1 Turska-, silakka- ja kilohailisaaliiden sallitut purkamissatamat

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen monivuotisesta suunnitelmasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 114 artiklassa on säädetty kynnysarvot, joita 
suuremmat kalansaaliit on purettava jäsenvaltion nimeämiin satamiin. Turskan kynnysarvo on 
750 kilogrammaa ja pelagisten kantojen (silakka ja kilohaili) kynnysarvo on 5 000 kg.

Neuvoston kalastuksenvalvonta-asetuksen2 43 artiklassa säädetään, että satama voidaan 
määritellä nimetyksi satamaksi ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) vahvistetut purkamis- ja jälleenlaivausajat
b) vahvistetut purkamis-ja jälleenlaivauspaikat
c) vahvistetut tarkastus- ja tarkkailumenettelyt

Jäsenvaltiot vapautetaan c-kohdan soveltamisesta, jos kansallinen valvontaohjelma sisältää 
nimetyissä satamissa suoritettavan valvonnan toteuttamistapaa koskevan suunnitelman, jolla 
varmistetaan, että toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta on samantasoista.

1.2 Lajittelemattomien saaliiden purkamissatamat

Itämeren kalastuksen teknisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen319 artiklan mukaan 
lajittelemattomat saaliit saa purkaa vain satamissa ja purkupaikoilla, joissa käytetään 
näytteenotto-ohjelmaa, jolla voidaan valvoa tehokkaasti lajittelemattomien saaliiden purka
mista lajeittain.

1.3 Euroopan unionin kalastusalusten jälleenlaivauspaikat

Neuvoston kalastuksenvalvonta-asetuksen 20 artiklan mukaan merellä tehtävät jälleen- 
laivaustoimet ovat unionin vesillä kiellettyjä. Ne ovat sallittuja ainoastaan luvan perusteella ja

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä 
kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta
2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, 
(EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) Nro 2166/2005, (EY) Nro 388/2006, (EY) Nro 509/2007, (EY) Nro 676/2007, 
(EY) Nro 1098/2007, (EY) Nro 1300/2008 ja (EY) Nro 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) Nro 2847/93,
(EY) Nro 1627/94 ja (EY) Nro 1966/2006 kumoamisesta
3 Neuvoston asetus (EY) Nro 2187/2005 kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Seittien 
ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) Nro 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) Nro 88/98 kumoamisesta



tässä asetuksessa säädetyin ehdoin tähän tarkoitukseen nimetyissä satamissa tai lähellä 
rannikkoa olevissa paikoissa.

1.4 Kolmansien maiden kalastusalusten jälleenlaivaus- ja purkamispaikat ja -ajat

Kolmansien maiden kalastusalusten tarkastuksista jäsenvaltioiden satamissa säädetään 
neuvoston asetuksessa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta (US-asetus)4.

LIS-asetuksen 4 artiklan mukaan pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen käyttö sekä 
saaliin purkaminen ja jälleenlaivaus näissä satamissa on kolmansien maiden kalastusaluksilta 
kielletty, elleivät ne täytä tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi kolmansien maiden 
kalastusalusten välinen tai niiden ja jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten välinen 
jälleenlaivaus on kielletty unionin vesillä, ja se voi tapahtua ainoastaan satamassa.

LIS-asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä satamatta! lähellä rantaa olevat 
paikat, joissa kalastustuotteiden purkamis- tai jälleenlaivaustoimet ja satamapalvelut ovat 
kolmansien maiden aluksille sallittuja.

2. Kansallinen lainsäädäntö

EU:n lainsäädännön edellyttämistä saaliiden purkamis-ja jälleenlaivauspaikoista on säädetty 
maa-ja metsätalousministeriön päätöksellä 23.5.2017 Nro 11/2017 eräissä Euroopan unionin 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tarkoitetuista saaliiden purkamissatamista. 
Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia 1188/2014 
on muutettu5 1.5.2018 alkaen siten, että purkamis- ja jälleenlaivauspaikoista on ministeriön 
päätöksen sijaan säädettävä valtioneuvoston asetuksella.

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 68 a §:n 1 
momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ne satamat ja lähellä rannikkoa 
olevat paikat, joissa Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden ja Euroopan unioniin kuuluvien 
valtioiden kalastusalukset voivat purkaa tai jälleenlaivata saalista neuvoston Itämeri- 
asetuksen 19 artiklassa ja neuvoston LIS-asetuksen 5 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa. 
Asetuksessa voidaan säätää kellonajat, joita on noudatettava saalista purettaessa ja jälleen- 
laivattaessa. Purku- ja jälleenlaivaussatamista ja -paikoista säädettäessä otetaan huomioon 
sallittujen purku- ja jälleenlaivaussatamien ja -paikkojen kokonaismäärä, käyttöaste ja sijainti 
niin, että purkuja ja jälleenlaivauksia voidaan asianmukaisesti valvoa.

Mainitun lain 68 a §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään myös 
Euroopan unionin monivuotisissa, pitkän aikavälin elvytys- tai hoitosuunnitelmissa tarkoi
tetuista sallituista jälleenlaivaus-ja purkupaikoista.

Kalastustuotteiden sallituista purkupaikoista säädetään lisäksi maa-ja metsätalousministeriön 
asetuksessa 1413/2007 Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluk
sesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuksesta.

4 Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, 
estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) 
N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta
5 Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 208/2018



Seuraamukset

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 49 §:n 12 
kohdan nojalla Maaseutuvirasto määrää rikkomusmaksun sille, joka purkaa saalista jäsen
valtion neuvoston valvonta-asetuksen 43 artiklan nojalla nimeämien satamien tai lähellä 
rannikkoa olevien nimettyjen paikkojen ulkopuolella.

Mainitun pykälän 45 kohdan nojalla Maaseutuvirasto määrää rikkomusmaksun sille, joka 
purkaa lajittelemattomia saaliita vastoin neuvoston Itämeri-asetuksen 19 artiklan säännöstä 
tai tämän lain 68 a §:n nojalla annettua valtioneuvoston asetusta. Lain 49 §:n 31 kohdan 
mukaan rikkomusmaksu määrätään myös sille, joka purkaa tai jälleenlaivaa saalista muualla 
kuin neuvoston LIS-asetuksen 5 artiklan mukaisesti nimetyissä satamissa ja lähellä rantaa 
olevissa paikoissa. Rikkomusmaksu on vähintään 300 euroa ja enintään 25 000 euroa luon
nolliselle henkilölle ja enintään 50 000 euroa oikeushenkilölle.

Ahvenanmaan asema

Ahvenanmaalla on itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n mukaan itsemääräämisoikeus kalas
tuksen säätelyssä ja ohjauksessa. Kalastussatamien nimeäminen kuuluu siten Ahvenanmaan 
maakunnan toimivaltaan.

3. Nykytila

Turskasaaliiden purkusatamat

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä Nro 11/17 on vahvistettu 11 satamaa, joihin on 
sallittua purkaa yli 750 kg:n turskasaaliita. Turskasaaliiden purkaminen Manner-Suomen 
satamiin on käytännössä erittäin harvinaista, koska turskakannat ovat heikkoja ja turskaa 
esiintyy Suomen vesillä hyvin vähän. On kuitenkin tarkoituksenmukaista pitää rajoitettu määrä 
turskasaaliiden sallittuja purkusatamia, jotta myös turskakantoja voidaan mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntää Suomen kalataloudessa.

Silakka- ia kilohailisaaliiden purkusatamat

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Nro 11/17 on nimetty 32 satamaa, joissa on 
sallittua purkaa yli 5 000 kg:n silakka-ja kilohailisaaliita sekä lajittelemattomia silakka-ja kilo
hailisaaliita. Silakan ja kilohailin saaliita on vuosina 2013-2017 purettu kaikkiaan lähes sataan 
eri satamaan tai muuhun purkupaikkaan kuten omaan laituriin. Vuonna 2017 käytettyjä sata
mia tai purkupaikkoja oli noin 60 kappaletta. Pienimmissä purkupaikoissa on yleensä kyse 
sellaisen lajitellun saaliin purkamisesta, jossa 5 000 kg:n kynnysarvo ei ylity.

Silakkaa ja kilohailia on vuosina 2013-2017 purettu 88-123 miljoonaa kiloa. Saaliiden purka
miset ovat voimakkaasti keskittyneet: Uudessakaupungissa sijaitsevaan suurimpaan Suukarin 
kalasatamaan on purettu keskimäärin 28 % kaikesta Suomeen puretusta saaliista. Kymmenen 
suurimman sataman osuus on keskimäärin 93 %. Suomalaiset alukset purkavat lisäksi muiden 
maiden satamiin, mutta näiden saaliiden määrät ovat viimevuosina olleet enimmilläänkin vain 
noin 400 000 kg vuonna 2013.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä sallituista satamista kolmeen ei ole purettu 
silakkaa tai kilohailia kertaakaan: Pärnäinen, Galtby ja Pikku-Mansikka. Lisäksi Ajoksen sata
maan on purettu ainoastaan vuonna 2016 (2 100 kg silakkaa) ja Keihässalmeen 2014-2016



yhteensä 21800 kg silakkaa ja kilohailia. Trullevin satamaan on purettu neljänä vuotena, 
vuosittain 100-155 kg pelkästään silakkaa. Eräät näistä satamista ovat kuitenkin tärkeitä 
varapurkupaikkoja jäisinä talvina.

Sallittujen purkusatamien tarkoituksena on tehostaa kalastuksenvalvonnan suunnittelua ja 
toteutusta. Purkupaikkoja ei kuitenkaan tulisi rajoittaa elinkeinon toimintaa hautaavalla 
tavalla. Näistä lähtökohdista voimassa olevaan luetteloon ei tule tehdä suuria muutoksia. 
Luettelossa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista pitää satamia, joihin ei koskaan pureta 
sellaisia silakka- ja kilohailisaaliita, jotka toimitettaisiin ensiostajalle lajittelemattomina tai 
jotka ylittäisivät 5 000 kg:n kynnysarvon. Sallittuihin purkupaikkoihin voi kuitenkin kuulua 
satamia, joissa tällainen toiminta lähivuosina on todennäköistä esimerkiksi jäisinä talvi
kuukausina, jos niihin on mahdollista kohdentaa tehokasta valvontaa.

Euroopan unionin kalastusalusten iälleenlaivauspaikat

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Nro 11/17 ei ole nimetty satamia tai lähellä 
rannikkoa olevia paikkoja, joissa jälleenlaivaus olisi sallittu jäsenvaltioiden aluksille, eikä 
tarvetta tällaiseen ole ilmennyt päätöksen antamisen jälkeenkään.

Kolmansien maiden kalastusalusten jälleenlaivaus- ia purkamispaikat

Maa-ja metsätalousministeriön päätöksellä Nro 11/17 on säädetty 2 satamaa, joissa kolman
sien maiden alukset saavat purkaa ja jälleenlaivata saaliitaan: Kasnäs Kemiönsaaressa ja Kuu
sinen Kotkassa. Lisäksi on säädetty, että kolmansien maiden alukset saavat jälleenlaivata 
Hangon edustan merialueella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1413/2007 mukaan kolmannen maan lipun alla 
purjehtivasta aluksesta saadaan purkaa tuoreita kalastustuotteita ainoastaan Helsingin sata
maan. Asetusta ei sovelleta Norjan eikä Islannin lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaviin 
tuoreisiin kalastustuotteisiin. Asetus ei myöskään koske pakastettuna kalastusalukselta 
purettavia saaliita, sillä tuoreet kalastustuotteet eivät käsitä pakastettuja kaloja.

Edellä mainittujen ministeriön päätöksen 11/17 ja asetuksen 1413/2007 välisen ristiriidan 
johdosta kolmansien maiden alusten saaliin purkaminen ei käytännössä ole ollut sallittua 
Suomessa. Kolmansien maiden alukset eivät kuitenkaan ole purkaneet tai jälleenlaivanneet 
saaliitaan Suomessa pitkään aikaan eikä se ole jatkossakaan todennäköistä.

4. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Turskasaaliiden sallitut purkusatamat ehdotetaan pidettäväksi samoina kuin maa- ja metsä
talousministeriön päätöksessä 11/17, sillä erolla, että nykyisistä kahdesta Merikarvialla sijait
sevasta satamasta Kasalan satama poistettaisiin. Vahvistetut purkamisajat olisivat kaikkina 
päivinä kello 00.00-24.00.

Silakka- ja kilohailisaaliiden purkusatamat ehdotetaan pidettäväksi pääosin samoina kuin 
ministeriön päätöksessä 11/17. Sallittujen satamien luettelosta kuitenkin poistettaisiin Pikku- 
Mansikka, Ajos, Keihässalmi ja Trullevi. Lajittelemattomien saaliiden osalta säännöstä 
täsmennettäisiin siten, että myös 5 000 kg:n kynnysarvon alittavat lajittelemattomat silakka- 
ja kilohailisaaliit olisi purettava sallittujen satamien luettelossa oleviin paikkoihin, paitsi rysä- 
ja verkkokalastuksessa. Tällä varmistettaisiin, että näiden saaliiden purkamista lajeittain 
voidaan valvoa tehokkaasti Itämeren kalastuksen teknisistä säännöistä annetun neuvoston



asetuksen edellyttämällä tavalla. Rysä- ja verkkokalastuksen silakka- ja kilohailisaaliit ovat 
pienehköjä ja ne myydään tavanmukaisesti lajiteltuina tai pidemmälle käsiteltyinä eikä näihin 
saaliisiin liity mainittavaa, kiintiöiden käytön seurantaa haittaavan väärinraportoinnin riskiä. 
Vahvistetut purkamisajat olisivat kaikkina päivinä kello 00.00-24.00.

Kolmansien maiden alusten saaliiden purkaminen sallittaisiin ainoastaan Helsingin Satamassa, 
koska rajaeläinlääkärin tarkastuspisteitä ei ole muissa rannikon satamissa. 
Jälleenlaivauspaikkaa ei nimettäisi, joten jälleenlaivaus ei enää olisi sallittua Suomessa.

Vahvistetut purkamisajat kolmansien maiden aluksille olisivat arkipäivinä kello 08.00-18.00, 
kuten ministeriön päätöksessä 11/17.

5. Asetusehdotuksen vaikutukset

Ehdotettu asetus vastaa sisällöltään olennaisilta osin maa- ja metsätalousministeriön päätöstä 
11/17. Ehdotetut muutokset kohdistuvat sellaisen toiminnan edellytyksiin, jota ei ole 
tähänkään asti harjoitettuja joka jatkossakin on erittäin epätodennäköistä.

Asetusehdotuksen vaikutusten elinkeinon toimintaan arvioidaan edellä mainitun johdosta 
jäävän vähäisiksi tai jopa teoreettisiksi. Vaikutukset viranomaistoimintaan jäävät niin ikään 
pieniksi, mutta ehdotetut muutokset helpottavat toiminnan ja resurssien käytön suunnittelua, 
koska viranomaisen on varauduttava myös epätodennäköisiin ja harvinaisiin valvonta- 
tapahtumiin.

6. Voimaantulo

LIS-asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle nimet
tyjen satamien luetteloon tehtävistä muutoksista vähintään 15 päivää ennen muutoksen 
voimaantuloa.

Valtioneuvoston asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 2019.


