RP 282/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det stiftas en lag till uppgift att på ansökan godkänna utbildare
om godkännande av utbildare för installatö- som ordnar tilläggsutbildning för installatörer
rer av vissa energisystem som använder för- av system för biomassa, värmepumpar, solnybar energi.
cells- och solvärmesystem samt system för
Genom lagen genomförs nationellt be- tillvaratagande av ytnära geotermisk värme.
stämmelser i Europaparlamentets och rådets Utbildningen är en frivillig yrkesinriktad tilldirektiv om främjande av användningen av läggsutbildning.
energi från förnybara källor.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
I lagen anges att Energimyndigheten har
snart som möjligt.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1
1.1

Nuläge
Europeiska unionens lagstiftning

I medlemsstaterna i Europeiska unionen
ska det finnas ett system för frivillig yrkesinriktad tilläggsutbildning för installatörer av
system för förnybara energiformer. Systemet
ska grunda sig på Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april
2009 om främjande av användningen av
energi från förnybara energikällor och om
ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (RESdirektivet). Enligt artikel 14.3 i RESdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att
certifieringssystem eller motsvarande kvalifikationssystem görs eller finns tillgängliga
för installatörer senast den 31 december
2012. Systemet gäller installatörer av små
pannor och ugnar som drivs med biomassa,
solcells- och solvärmesystem, system för tillvaratagande av ytnära geotermisk värme och
installatörer av värmepumpar.
Enligt RES-direktivet kan man i det nationella systemet vid behov ta i beaktande befintliga system och strukturer, som ska basera sig på de kriterier som anges i bilaga IV
till direktivet. Medlemsstaterna ska dessutom
erkänna certifieringar som andra medlemsstater utfärdat i enlighet med dessa kriterier.
Direktivet förutsätter att certifierings- eller
kvalifikationsförfarandet är transparent och
tydligt fastställt av medlemsstaten eller ett av
medlemsstaten utsett administrativt organ.
Certifieringen av installatörerna ska ske genom ett godkänt utbildningsprogram eller
ordnas av en godkänd utbildare. Enligt direktivet svarar medlemsstaterna eller av dem utsedda administrativa organ för godkännande
av utbildningsprogrammet eller utbildaren.

1.2

Lagstiftning och praxis

På de befintliga yrkesinriktade utbildningsprogrammen i Finland tillämpas följande författningar: lagen om yrkesutbildning
(630/1998) och förordningen om yrkesutbildning (811/1998), lagen om yrkesinriktad
vuxenutbildning (631/1998) och förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
(812/1998) samt undervisningsministeriets
förordning om yrkesinriktade grundexamina
(216/2001) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur
som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (693/2013). Utbildningsstyrelsen
har bland annat meddelat föreskrifter om
grunderna för följande examina: grundexamen inom husteknik, yrkesexamen för kylmontör, specialyrkesexamen för kylmästare,
yrkesexamen för rörmontör, specialyrkesexamen för rörmontör, yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör och yrkesexamen för
automationsmontör. Grunderna för fler av
dessa examina fyller sådana innehållsliga
krav och krav på kunnande som anges i direktivet och dess bilaga.
Personer som utexamineras med en examen
från något av de ovan nämnda utbildningsprogrammen arbetar också som installatörer
av anordningar som omfattas av RESdirektivet.
I Finland finns det ett frivilligt system för
yrkesinriktad tilläggsutbildning i enlighet
med RES-direktivet. Det grundar sig på sådan organisering och verksamhet som branschen själv tagit initiativ till. Tillsammans
med läroanstalter har föreningar inom branschen för förnybar energi skapat systemet.
Både föreningarna och läroanstalterna tillhandahåller tilläggsutbildning i form av kurser på olika orter. Den utbildning som ingår i
detta system är frivillig yrkesinriktad tillläggsutbildning. Innehållet i utbildningen
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motsvarar de krav som anges i direktivet och
den består av en teoretisk del, en praktisk del
och ett slutprov.
Kommittén för förnybar energi spelar en
betydande roll i systemet. Kommittén är ett
icke lagstadgat organ som grundats av aktörer inom branschen. Kommittén har godkänt
både utbildarna och programmen för tillläggsutbildning. Kommittén består närmast
av centrala föreningar inom branschen och
läroanstalter som tillhandahåller utbildning.
Centrala uppgifter för kommittén är övervakning av att systemet för tilläggsutbildning
fungerar, godkännande av utbildare, deltagande i planering av utbildningen och beredning av slutprovet. Systemet har också koordinerats och för allmänheten finns en förteckning över certifierade installatörer att
tillgå.
2

Den föreslagna lagen

I propositionen föreslås att det stiftas en ny
lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder
förnybar energi. En utbildare ska ansöka om
godkännande om utbildaren vill ge utbildning som en del av det nationella system som
avses i denna lag. Enligt lagförslaget ska
Energimyndigheten ha befogenhet över godkännandet av utbildare. Myndigheten godkänner utbildare på ansökan och godkännandet är i kraft tills vidare. Enligt förslaget ska
lagen innehålla definitioner på utbildning och
utbildare. Genom lagen föreskrivs även om
godkännande som utbildare och innehållet i
ansökan samt om rättsmedlen.
Energimyndigheten har också andra uppgifter och annat kunnande som hänför sig till
RES-direktivet. Energimyndigheten har
bland annat som uppgift att främja och övervaka energimarknaden, minskningen av utsläpp, energieffektiviteten och användningen
av förnybar energi.
3

Propositionens konsekvenser

Den föreslagna lagen ändrar det nationella
frivilliga systemet för tilläggsutbildning på så
sätt att Energimyndigheten i framtiden godkänner utbildaren.

Förslaget till proposition har inte några
nämnvärda konsekvenser för de offentliga finanserna.
Den föreslagna lagen innebär att en ansökningsblankett för utbildarna jämte blankettanvisning, anvisningar för utbildaren och
eventuellt annat material som har att göra
med informationsstyrningen ska upprättas
vid Energimyndigheten. Dessutom bör det
finnas en webbplats med praktisk information om lagen. Personalresurser behövs i synnerhet då lagen träder i kraft för att bereda
innehållet i den ovan nämnda informationsstyrningen.
Den arbetsvolym som verkställigheten av
denna lag och behandlingen av ansökningarna medför under det första året är inledningsvis en aning större i och med att de nuvarande utbildarna ansöker om godkännande.
Bedömningen är att de föreningar och läroanstalter som redan tillhandahåller utbildning
i enlighet med RES-direktivet nu är under
tio.
Eftersom det föreslås att godkännandet ska
vara i kraft tills vidare ansöker endast nya utbildare om godkännande i fortsättningen. De
bedöms vara under fem årligen.
Den årliga arbetsinsatsen vid Energimyndigheten uppskattas därmed under det första
året vara cirka 0,5 årsverken och under de
följande åren 0,2 årsverken. De årsverken
som krävs under det första året överförs från
miljöministeriet till Energimyndigheten.
På grund av lagförslaget medför, liksom
för närvarande, uppgörandet av ansökan i
någon mån kostnader i form av arbetsinsatser
för utbildaren. Även det beslut som Energimyndigheten fattar innebär en avgift för utbildaren i egenskap av sökanden enligt lagen
om grunderna för avgifter till staten
(150/1992), som det ska föreskrivas om i arbets- och näringsministeriets förordning om
Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer (57/2014). Dessa kostnader har i praktiken ingen väsentlig betydelse för priset på
den tilläggsutbildning som utbildaren tillhandahåller, eftersom kostnaderna är mycket
små. Utbildaren ska vid behov redogöra för
myndigheten om sin verksamhet enligt denna
lag.
Enligt lagförslaget ändras uppgifterna för
kommittén för förnybar energi på så sätt att
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Det är möjligt att även i framtiden använda
kommitténs expertis till exempel för beredning av innehållet i utbildningsprogrammen
och förvaltning och utvecklande av systemet.
För de installatörer som skaffar sig utbildning skulle systemet trygga nivån på och innehållet i utbildningen som en utbildning
som uppfyller de krav som anges i RESdirektivet. Till denna del tryggar förslaget att
målen i direktivet uppnås.
4
4.1

Beredningen av propositionen
Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts vid miljöministeriet. Synpunkterna på lagförslagets innehåll
har samordnats vid möten med arbets- och
näringsministeriet och Energimyndigheten.
I ett tidigare skede av beredningen har det
förhandlats bland annat med representanter
från undervisnings- och kulturministeriet och
Utbildningsstyrelsen.
Vid beredningen har man haft hjälp av de
uppgifter som företrädare för centrala föreningar och utbildare inom branschen har
lämnat.
Som en del av beredningen har man utrett
möjligheterna att integrera regleringen i den
lagstiftning som hör till undervisnings- och
kulturministeriets, miljöministeriets eller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
I hänseende till innehållet i den föreslagna
lagen har också ett sådant alternativ utretts
där det föreskrivs om en kommitté för förnybar energi eller om godkännande om utbildningsprogram.
Förslaget till propositionen innehåller ett
lagförslag enligt vilket Energimyndigheten
godkänner utbildaren. Denna modell passar
bäst in i det befintliga systemet i Finland.

4.2

5
Remissyttranden och hur de har beaktats

Propositionen har varit på remiss 15.8–
15.9.2014. Det kom in sju utlåtanden om utkastet till regeringsproposition. Utlåtande
lämnades av justitieministeriet, arbets- och
näringsministeriet, Energimyndigheten, Utbildningsstyrelsen, Byggnadsindustrin RT
rf:s utbildningscentral RATEKO, yrkesinstitutet Saimaan ammattiopisto Sampo samt
den registrerade föreningen Elentreprenörsförbundet STUL - Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.
På basis av utlåtandena har Energimyndighetens befogenhet utvidgats i lagförslaget till
att gälla även tillsynen av författningen. För
miljöministeriet föreslås inte längre någon
tillsynsuppgift.
Lagförslaget har kompletterats med bestämmelser om bl.a. ändringssökande och informativa hänvisningar till den tillämpliga
lagstiftningen har införts i fråga om avgiftsbelagda tjänster och utsökbarheten av avgifter. Paragrafen om Energimyndighetens uppgifter har specificerats. Bestämmelsen om
godkännande som utbildare och innehållet i
ansökan, som ingick i samma bestämmelse i
remisskedet, har delats upp så att innehållet i
ansökan utgör en egen paragraf. Andra ändringar närmast av förtydligande teknisk karaktär har gjorts i förslaget.
4.3

Allmänt om den fortsatta beredningen

På basis av utlåtandena utarbetades ett
sammandrag där förslaget granskas allmänt
och enligt remissinstans. Utifrån remissyttrandena fortsatte beredningen i samarbete
med arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten.
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DETALJMOTIVERING

1

Lagförslag

1 §. Definitioner. Paragrafen innehåller definitioner på utbildning och utbildare.
Enligt 1 punkt avses i denna lag med utbildning sådan frivillig yrkesinriktad tillläggsutbildning för installatörer av system
för biomassa, värmepumpar, solcells- och
solvärmesystem samt system för tillvaratagande av ytnära geotermisk värme, samt en
uppdatering av den utbildningen.
Tilläggsutbildningen pågår i allmänhet i 3–
5 dagar. Uppdatering av den utbildningen är
däremot kortare och består i allmänhet av en
utbildning som tar 1–2 dagar och inte avslutas med slutprov. Vid uppdatering av tillläggsutbildningen är det till exempel möjligt
att fokusera på ett visst aktuellt ämnesområde.
I punkt 2 föreskrivs enligt förslaget att det
med utbildare avses en sammanslutning eller
fysisk person som ordnar sådan utbildning
som avses i 1 punkten.
Med sammanslutning avses till exempel företag, föreningar, stiftelser samt läroanstalter
med olika organisationsformer. För tillfället
är utbildarna läroanstalter och föreningar
inom de olika områdena för installation. Som
utbildare kan även godkännas en tillverkare
av en anordning eller ett system. Även en fysisk person kan vara utbildare.
2 §. Utbildningens innehåll. Bestämmelser
om utbildningens innehåll finns i 2 §.
Enligt 1 mom. utbildningen indelas i teoretiska och praktiska delar och avslutas med ett
prov. I utbildningen ska också ingå information om marknaden och tekniska särdrag för
samt lagstiftningen om installationsområdet i
fråga.
Enligt 2 mom. tillämpas inte kraven på innehållet i tilläggsutbildningen i 1 mom. på en
uppdatering av tilläggsutbildningen. Detta är
motiverat eftersom uppdatering av tilläggsutbildning ofta är kortvarig.

I 3 mom. föreskrivs om bemyndigande för
miljöministeriet att utfärda förordning. Miljöministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om kraven på innehållet i utbildningen. Innehållet i förordningen som utfärdas
ska motsvara innehållet i bilaga IV till RESdirektivet.
Bemyndigandet att utfärda förordning ges
till miljöministeriet på grund av de tekniska
detaljerna i lagstiftningen.
3 §. Energimyndighetens uppgifter. I paragrafen föreskrivs om Energimyndighetens
uppgifter enligt denna lag.
Det är Energimyndighetens uppgift att utöva tillsyn över att denna lag följs. Det är
Energimyndighetens uppgift att godkänna
utbildaren. I Finlands system är Energimyndigheten därmed det administrativa organ
som avses i artikel 14.3 i och bilaga IV till
RES-direktivet.
Enligt uppgifterna i den föreslagna paragrafen hör även informationsuppgifter och uppgifter i samband med informationsstyrningen
när det gäller verkställigheten av lagen till
Energimyndigheten. Det föreskrivs inte särskilt om dessa uppgifter.
4 §. Godkännande som utbildare. I paragrafen föreslås bestämmelser om godkännandet som utbildare.
Enligt 1 mom. förutsätter ordnande av utbildning att utbildaren har godkänts av Energimyndigheten. Utbildaren ska ansöka om
godkännande om avsikten är att ordna utbildning som utgör en del av det nationella
system som grundar sig på RES-direktivet
som det har redogjorts för här. Energimyndigheten ska till utbildare godkänna en sökande som har tillräcklig undervisningspersonal och lokaler som är lämpliga för undervisningen samt de tekniska anordningar och
redskap som behövs. Med undervisningspersonal avses undervisningspersonalen för både
de teoretiska och de praktiska delarna.
Enligt 2 mom. kan Energimyndigheten återkalla godkännandet om den godkända utbil-
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daren inte längre uppfyller de krav som anges i 1 mom. Detta kan framgå i samband
med tillsynen eller av en anmälan som gjorts
till Energimyndigheten. Bestämmelser om
ändringssökande finns i 8 §.
5 §. Innehållet i ansökan. Det föreslås att det
i paragrafen föreskrivs om innehållet i ansökan och miljöministeriets bemyndigande att
utfärda förordning.
Enligt 1 mom. ska utbildaren lämna centrala uppgifter om sin utbildningspersonal och
de undervisningslokaler som är lämpliga för
undervisningen samt om de olika behövliga
tekniska anordningarna och redskapen, de
olika delarna av och innehållet i utbildningen
samt om andra betydande omständigheter
som gäller ordnande av utbildning. Med de
olika delarna av utbildningen avses de teoretiska och praktiska delarna samt slutprovet.
Det kan också krävas att andra betydande
omständigheter som gäller ordnandet läggs
fram. Med dessa avses särdrag eller andra betydande omständigheter som gäller de enskilda installationsområdena.
Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser
om innehållet i ansökan utfärdas genom förordning av miljöministeriet. Det föreslås att
bemyndigandet att utfärda förordning ges
miljöministeriet, eftersom det är fråga om
mindre betydande och tekniska omständigheter i anknytning till innehållet i ansökan.
6 §. Utbildarens utredningsskyldighet. Bestämmelsen innehåller en skyldighet för den
godkända utbildaren att på begäran lämna en
redogörelse. Energimyndigheten kan behöva
uppgifter till exempel för rapportering till
Europeiska unionen eller för utövandet av
tillsynen över att lagen följs.
En utbildare som godkänts ska på begäran
lämna en redogörelse om sin verksamhet enligt denna lag till Energimyndigheten. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om utbildningar som ordnats, antalet installatörer som
utbildats och andra betydande omständigheter i anknytning till tillsynen.
7 §. Avgifter för Energimyndighetens prestationer och avgifternas utsökbarhet. För
tydlighetens skull föreslås två informativa
hänvisningar till annan lagstiftning som ska
tillämpas.

7

I fråga om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer föreslås i bestämmelsens
första mening en hänvisning till tillämpningen av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. I fråga om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer gäller
arbets- och näringsministeriets förordning
om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer. För verkställigheten av den föreslagna lagen ska i denna ministerieförordning
införas de avgifter som behövs för skötseln
av de uppgifter som avses i lagen. I andra
meningen föreslås en informativ hänvisning
till tillämpningen av lagen om verkställighet
av skatter och avgifter (706/2007). Med denna gällande lagstiftning som grund är avgifterna till Energimyndigheten direkt utsökbara
utan utsökningsgrund.
8 §. Ändringssökande. I paragrafen föreskrivs om rättsmedel.
På basis av det föreslagna 1 mom. får omprövning av ett sådant beslut av Energimyndigheten som avses i 3 § begäras skriftligen
av Energimyndigheten. På begäran om omprövning tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). I 7 a kap. i förvaltningslagen föreskrivs om omprövningsförfarande. Till exempel 49 c § i förvaltningslagen blir tillämplig. Enligt den ska en
begäran om omprövning göras inom 30 dagar
från delfåendet av beslutet.
I 2 mom. föreskrivs att beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
Enligt 3 mom. får beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande av utbildare får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut som gäller godkännande
av en utbildare får besvär dock anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Systemet med besvärstillstånd är motiverat i detta fall.
9 §. Ikraftträdande. I paragrafen finns lagens
ikraftträdandebestämmelse.
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Närmare bestämmelser och föreskrifter

Förutom propositionen bereds vid behov
även en miljöministeriets förordning om utbildningens minimiinnehåll utifrån bilaga IV
till RES-direktivet.
Efter det att propositionen godkänts ska
dessutom avgifterna för prestationerna enligt
denna lag föras in i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens
avgiftsbelagda prestationer.
3

Ikraftträdande

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
4

Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

Lagförslaget innehåller inte särskilda frågor som gäller grundlagen.
I 2 och 5 § i lagförslaget ingår bemyndiganden för miljöministeriet att utfärda förordningar. Miljöministeriet får utfärda bestämmelser om kraven på innehållet i utbild-

ningen och även om innehållet i ansökan.
Avsikten är att kraven på innehållet i utbildningen ska stämma överens med bilaga IV
till RES-direktivet.
De närmare bestämmelserna både om kravet på innehåll och innehållet i ansökan gäller närmast mindre frågor och frågor av teknisk natur. Bemyndigandet att utfärda förordning i båda paragraferna kan därmed ges
till miljöministeriet.
Denna yrkesinriktade tilläggsutbildningen
för installatörer av energisystem som använder förnybar energi ska även i framtiden vara
frivillig.
Utbildarna ska ansöka om godkännande av
Energimyndigheten, om utbildaren ordnar
tilläggsutbildning och en uppdatering tillläggsutbildning som en del av detta system.
Med stöd av vad som anförts ovan kan förslaget till en lag om godkännande av utbildare av installatörer av vissa energisystem som
använder förnybar energi behandlas i vanlig
lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar
energi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1§

3§

Definitioner

Energimyndighetens uppgifter

I denna lag avses med
1) utbildning sådan frivillig yrkesinriktad
tilläggsutbildning som ordnas för installatörer av system för biomassa, värmepumpar,
solcells- och solvärmesystem samt system
för tillvaratagande av ytnära geotermisk
värme, samt en uppdatering av den utbildningen;
2) utbildare en sammanslutning eller fysisk
person som ordnar sådan utbildning som avses i 1 punkten.

Energimyndigheten utövar tillsyn över att
denna lag följs och godkänner utbildaren.

2§
Utbildningens innehåll
Utbildningen indelas i teoretiska och praktiska delar och avslutas med ett prov. Utbildningen ska också innehålla information om
marknaden och tekniska särdrag för samt
lagstiftningen om installationsområdet i fråga.
Vad som föreskrivs i 1 mom. om innehållet
i utbildningen tillämpas dock inte på en uppdatering av tilläggsutbildningen.
Närmare bestämmelser om kraven på innehållet i utbildningen får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

4§
Godkännande som utbildare
Ordnande av utbildning förutsätter att utbildaren har godkänts av Energimyndigheten.
Energimyndigheten ska till utbildare godkänna en sökande som har tillräcklig undervisningspersonal och lokaler som är lämpliga
för undervisningen samt de tekniska anordningar och redskap som behövs.
Energimyndigheten kan återkalla godkännandet om den godkända utbildaren inte
längre uppfyller de krav som anges i 1 mom.
5§
Innehållet i ansökan
Den som ansöker om att bli utbildare ska
lämna centrala uppgifter om sin utbildningspersonal och de lokaler som är lämpliga för
undervisningen samt om de behövliga tekniska anordningarna och redskapen, de olika
delarna av och innehållet i utbildningen samt
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om andra betydande omständigheter som gäller ordnande av utbildning.
Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.
6§
Utbildarens utredningsskyldighet
En godkänd utbildare ska på Energimyndighetens begäran lämna en redogörelse över
den utbildning som ordnats, antalet installatörer som utbildats samt andra betydande
omständigheter som hänför sig till tillsynen.
7§
Avgifter för Energimyndighetens prestationer
och avgifternas utsökbarhet

8§
Ändringssökande
Omprövning av ett beslut som avses i 3 §
får begäras hos Energimyndigheten på det
sätt som anges i förvaltningslagen
(434/2003).
Beslut som meddelas med anledning av en
begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande av utbildare får överklagas genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen. Över
förvaltningsdomstolens beslut som gäller
godkännande av en utbildare får besvär dock
anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Bestämmelser om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer finns i lagen om
9§
grunderna för avgifter till staten (150/1992)
och i bestämmelser som utfärdats med stöd
Ikraftträdande
av den. Bestämmelser om direkt utsökbarhet
utan utsökningsgrund finns i lagen om verkDenna lag träder i kraft den
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).
—————

20 .

Helsingfors den 27 november 2014
Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen

