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TEATIS LIIKMETELE
(72/2011)

Teema: Soome parlamendi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Eurooa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Soome parlamendi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

SUURE KOMISJONI RAPORT 01/2011 vp

Soome parlamendi põhjendatud ettepanek Euroopa Liidu tööorganitele subsidiaarsuse 
põhimõtte rakendamise kohta energiatõhususe direktiivi eelnõu puhul

SISSEJUHATUS
Menetlusse andmine

Euroopa Komisjon esitas 22. juunil 2011 eelnõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
energiatõhususe direktiivi ja direktiivide 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ tühistamise kohta 
(KOM(2011) 370 lõplik) ning esitas selle Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga seotud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamist puudutava 
protokolli nr 2 kohaselt Soome parlamendile 5. juulil 2011. Soome parlament võib protokollis 
nr 2 nimetatud aja jooksul saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujatele põhjendatud ettepaneku põhjuste kohta, mille põhjal Soome parlament hindab, et 
kõnealune eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

Soome parlamendi kodukorra § 30 lõike 3 põhjal märgitakse ELi tööorganite poolt 
parlamendile edastatud dokumendid, mis sisaldavad seadusloome protsessis kinnitatava 
õigusakti eelnõu, saabunuks suures komisjonis, mis saadab need edasi asjaomastele 
erikomisjonidele ning ka Ahvenamaa Maapäevale selleks, et nad saaksid esitada suurele 
komisjonile seaduseelnõu kohta omapoolse arvamuse ELi lepingu artiklis 5 määratletud 
subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast. Kodukorra § 30 lõike 4 põhjal võib parlament suure 
komisjoni ettepanekul teha otsuse esitada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
rakendamise kohta välja antud protokolli nr 2 artiklis 6 nimetatud põhjendatud ettepaneku.
Parlamendi ettepanek ning suure volikogu otsus esitatakse teadmiseks Euroopa Liidu 
tööorganitele.

Suur komisjon registreeris 8. juulil 2011 toimunud koosolekul eelnimetatud subsidiaarsusega 
seotud juhtumi saabunuks tunnusega TS 15/2011 vp ning edastas dokumendi 
majanduskomisjonile ja keskkonnakomisjonile. Suur komisjon otsustas 14. septembril 2011, 
et suur komisjon võtab asja menetlusse ELi lepingu artiklis 5 nimetatud subsidiaarsuse 
põhimõtte alusel ja koostab selle kohta raporti Parlamendi seisukohavõtu eelnõuks, mis 
puudutab direktiivi eelnõu vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Põhjendatud ettepanek tuleb 
esitada tööorganitele hiljemalt 30. septembril 2011.

Ahvenamaa Maapäev esitas 19. septembril 2011 dateeritud otsuses suurele komisjonile oma 
seisukoha, milles tehakse märkusi direktiivi eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse 
kohta. Maapäeva põhjendused esitatakse allpool.

Ettevalmistamine toimkonnas
Menetlemist on valmistatud ette komisjoni toimkonnas.

Eksperdid
Komisjonis kuulati ära
- kantseleiülem Erkki Virtanen ja vaneminspektor Heikki Väisänen, töö- ja 
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majandusministeerium;
- kantseleiülem Hannele Pokka ja ehitusnõunik Teppo Lehtinen, keskkonnaministeerium;
- seadusandlusnõunik Päivi Leino-Sandberg, justiitsministeerium.

Viiteandmed

Keskkonnakomisjon tegi 15. septembril 2011 ettepaneku, et suur komisjon võtab direktiivi 
eelnõu menetlusse ELi lepingu artiklis 5 määratletud subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast 
lähtuvalt, viidates põhjenduste osas keskkonnakomisjoni otsusele YmVL 3/2011 vp.
Majanduskomisjon tegi 20. septembril 2011 ettepaneku, et suur komisjon võtab direktiivi 
eelnõu menetlusse subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast, viidates põhjenduste osas 
majanduskomisjoni otsusele TaVL 8/2011 vp.

VALITSUSE SELGITUS
Eelnõu

Direktiivi eelnõu eesmärk on aidata ELil saavutada aastaks 2020 primaarenergia 20-
protsendiline kokkuhoid. Direktiivi eelnõu sisaldab nii üksikuid meetmeid kui ka laiemaid 
meetmete programme, mille abil üritatakse energiatõhusust liikmesriikides edendada.

Kesksed on direktiivi eelnõu artiklites 4 ja 5 sätestatud avalikku sektorit puudutavad 
kohustused. Avaliku sektori omanduses olevates hoonetes tuleb igal aastal teha 
kapitaalremonti 3% ulatuses hoone pindalast. Selline kapitaalremondi kohustus puudutab neid 
avalikule sektorile kuuluvaid hooneid, mille kogu kasulik pindala on suurem kui 250 m2 ning 
mis ei vasta riiklikele energiatõhususe miinimumnõuetele. Oluline on ka energiaettevõtetele 
loodav energiatõhususe kohustuse süsteem, mis sätestataks artiklis 6. Direktiivi eelnõus 
sisaldub lisaks muule ka suuremahulisi mõõtmis- ja aruandlussüsteeme. Lisaks puudutab 
eelnõu planeeringute ja maakasutuse reguleerimist.

Direktiivi eelnõu artikli 10 alusel peavad liikmesriigid koostama hiljemalt 1. jaanuariks 2014 
riikliku kütte- ja jahutussüsteemi kava tõhusaks elektri ja soojuse koostootmiseks ning tõhusa 
kaugkütte ja kaugjahutuse suurendamiseks. Kavades tuleb esitada kütte ja jahutuse nõudluse 
kirjeldus ning prognoos selle kohta, kuidas nõudlus järgmise kümne aasta jooksul muutub.
Kavale tuleb lisada liikmesriigi kaart, millel on andmed praeguste kütet ja jahutust vajavate 
piirkondade kohta (omavalitsusüksused, asulad ja tööstuspiirkonnad), olemasoleva ja 
planeeritava kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri kohta ning kütte ja jahutuse võimalike 
tootmisüksuste kohta (elektritootmisettevõtted, jäätmepõletusjaamad, olemasolevad ja 
planeeritud koostootmisjaamad). Lisaks tuleb kavas esitada hinnangud tõhusa koostootmise 
teel toodetava kütte ja jahutuse nõudluse ning selliste heitsoojust tootvate objektide kohta 
(põletamise teel elektrit tootvat jõujaamad, jäätmepõletusjaamad ning jäätmetest soojust 
tootvad tööstusettevõtted), kust saaks tulevikus soojust kasutusele võtta. Liikmesriigid peavad 
lisaks oma seadusandluse kaudu tagama, et neid kavasid arvestatakse piirkondlikes 
arengukavades, kaasa arvatud planeeringud.

Eelnõu artiklis 10 esitatakse nõuded kõrge kasuteguriga koostootmise ning tõhusa kaugkütte 
ja -jahutuse suurendamiseks uute energiatootmisettevõtete ehitamisel ning nende ja selliste 
tööstusettevõtete paigutamisele, mis toodavad suurel määral heitsoojust. Artikli 10 lõike 3 
kohaselt tuleb kõik uued elektrit tootvad jõujaamad, mille soojusvõimsus ületab 20 MW, 
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varustada soojussalvestussüsteemidega ning paigutada need nii, et nende heitsoojuse saaks ära 
kasutada. Heitsoojuse salvestamisele on seatud nõudeks kõrge kasuteguriga koostootmine.
Nõue soojuse ärakasutamise kohta puudutab ka uusi ja eriti kapitaalremonditavaid 
tööstusettevõtteid. Tööstusettevõtete heitsoojuse ärakasutamiseks tuleb ehitada kaugküttetrass 
ja vajaduse korral kaugküttevõrk. Heitsoojuse ärakasutamise nõuded puudutavad peamiselt 
elektritootmisettevõtteid ja tööstusettevõtteid, mis asuvad teatud kaugusel teatud suurusklassi 
tarbimiskohtadest.

Eelnõu artikli 10 lõikest 5 tuleneb, et riiklikud maakasutust ja planeeringuid puudutavad 
õigusaktid tuleb viia vastavusse uute energiatootmisettevõtete ehitamisega seotud nõuetega.
Õigusaktid peavad vastama ka riiklikele kütte- ja jahutussüsteemide kavadele. Planeeringute 
puhul tuleb tagada, et uued koostootmiseks sobivad või heitsoojust tootvad ettevõtted 
paigutatakse nii, et nende toodetud soojuse saab nõudluse rahuldamiseks salvestada ning et 
uued elamurajoonid või sooja tarbivad tööstuspiirkonnad paigutatakse kohtadesse, kus nende 
küttevajadust saaks võimalikult suures osas rahuldada heitsoojusega. Sellised ettevõtted ja 
rajoonid tuleb ka paigutada nii, et neid saaks ühendada kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku. Eelnõu artiklit 10 puudutavad ka direktiivi VII ja VIII lisa, milles 
esitatakse kohalikke planeeringuid puudutavad üsna detailsed nõuded.

Valitsuse seisukoht

Valitsus võttis direktiivi eelnõu suhtes seisukoha vastavas ELi asjade memorandumis (U 
25/2011 vp). Valitsus suhtub energiatõhususe parandamise eesmärki positiivselt.
Energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks on vaja rakendada lisameetmeid. Positiivne on 
eelnõu puhul see, et liikmesriigid saavad 2020. aastaks ise määrata energiatõhususe eesmärgi.
Eelnõu sisaldab siiski ka mitmeid kohustuslikke meetmeid, mis on nende kaudu saavutatava 
energiasäästuga võrreldes administratiivselt keerukad või kallid. Teatud kohustuslikud 
meetmed on ka kattuvad Soomes juba kasutusel olevate kulutõhususe meetmetega. Ka 
meetmete rakendamise ajagraafik on mitmelgi puhul ebarealistlikult kiire. Valitsus peab 
oluliseks, et liikmesriikidele tagataks piisavalt paindlikkust erinevate meetmete variantide 
valimisel. Arvestades avaliku sektori tõsist võlakriisi kogu Euroopas, tuleks direktiivis 
rõhutada neid meetmeid, mille kulutõhusus on selgelt tõendatav.

Valitsus leiab ka, et direktiivi eelnõu ei vasta esitatud kujul subsidiaarsuse põhimõttele, 
viidates eelkõige eelnõu artiklile 10 ja sellega seotud lisadele. Valitsus leiab, et direktiivi 
eesmärgid saab piisaval tasemel saavutada ka liikmesriikide tasandil. ELi tasandil võiks 
näiteks kehtestada üldisema nõude, et riiklikult sätestataks kavad, milles on näha soojus- ja 
jahutusenergiat vajavad kohad ning koostootmisjaamade ja tööstusettevõtete asukohad.
Selline kava tähendaks Soomes sõltuvalt olukorrast maakasutus- ja ehitusseadusele vastavat 
maakonna-, üld- või detailplaneeringut. Valitsuse arusaama kohaselt ei ole direktiivi 
eesmärkide saavutamiseks vaja panna liikmesriikidele kohustust esitada ELi tööorganitele 
teavet muu hulgas soojust ja jahutust vajavate kohtade ning koostootmisjaamade, nagu 
jõujaamade ja tööstusettevõtete paiknemise kohta. Valitsus seab kahtluse alla ka nimetatud 
artikliga seotud VII lisa, sest selles on esitatud kohalikke planeeringuid puudutavaid üsna 
detailseid nõudeid.

Ahvenamaa Maapäeva otsus
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19. septembril 2011 suurele komisjonile esitatud seisukohas esitab Ahvenamaa Maapäeva 
omavalitsuspoliitiline komisjon Maapäeva nimel järgmist:
„Omavalitsuspoliitiline komisjon pooldab ELis 2020. aastaks määratud energiasäästu 
eesmärke. Paremaid tulemusi saaks saavutada riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
rakendatavate õigusaktide abil. Lisaks sätestatakse direktiivi artiklis 10 planeeringuid 
puudutavad nõuded. Komisjoni hinnangul ei ole selliste nõuete seadmine ELi tasandil suurte 
klimaatiliste erinevuste tõttu toimiv lahendus. Sellel tasandil tuleks sätestada ainult 
säästmisnõudeid puudutavad üldised eesmärgid.
Selline seisukohavõtt tehakse käesolevaga teatavaks suurele komisjonile nii, et Ahvenamaa 
Maapäeva avalduse võib saata koos Soome parlamendi ettepanekuga edasi teadmiseks ELi 
tööorganitele.”

KOMISJONI SEISUKOHAD

Hinnang direktiivi eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta.

Suur komisjon märgib, et subsidiaarsuse põhimõte sätestatakse ELi lepingu artikli 5 lõikes 3.
Selles on sätestatud, et „valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei 
suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme 
eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu 
tasandil.” Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist puudutava protokolli 
nr 2 artiklis 6 omakorda tõdetakse, et liikmesriigi parlament esitab liidu tööorganile 
põhjendatud ettepaneku põhjuste kohta, mille põhjal ta hindab, et kõnealune eelnõu ei vasta 
subsidiaarsuse põhimõttele. Põhimõtte rakendusala on seega seotud sellega, kumb 
otsustamistasand on otstarbekam. Sellest tuleneb, et suur komisjon ei võta oma otsuses 
seisukohta eelnõu sisu kohta subsidiaarsuse küsimuses laiemalt.

Subsidiaarsuse põhimõtte osas leiab suur komisjon, et selle eesmärk on reguleerida liidu 
otsustusõiguse kasutamist. Kui liit määrab oma pädevusele vastavalt eesmärgi, tuleb selle 
eesmärgi saavutamiseks kasutatavad vahendid jätta ennekõike liikmesriikide valida. Liit peab 
tegutsema vaid juhul, kui tema tegevus on vajalik ja sellega aidatakse kaasa eesmärgi 
saavutamisele tõhusamalt kui liikmesriikide või kohalike omavalitsuste tegevus seda 
võimaldaks.

Suur komisjon tõdeb sarnaselt majanduskomisjoniga, et 20-protsendiline primaarenergia 
kokkuhoiu eesmärk aastaks 2020 määrati 2007. aastal Euroopa Nõukogu otsustes, mistõttu on 
praeguses faasis veel üsna vara prognoosida, et seda eesmärki ei täideta. Suur komisjon peab 
seepärast tõendamatuks seda, et ELi energiatõhususe eesmärke ei saaks piisavalt saavutada 
riiklike meetmetega ning et selleks on vaja direktiivi eelnõule vastavaid kohustavaid 
õigusakte.

Suur komisjon peab eelnõu eesmärki kliimamuutuste vähendamisele suunatud säästvate 
lahenduste seisukohast väga oluliseks. Komisjon leiab siiski sarnaselt keskkonnakomisjoniga, 
et energiatõhususe eesmärke saab täita väga paljude erinevate meetmete toel ning seepärast ei 
ole põhjust võimalikke kasutatavaid meetmeid piirata ning sätestada kohustuslikult ELi 
tasandil ainult teatud meetmete rakendamine. Selles osas viitab komisjon valitsusega sarnaselt 
eelkõige direktiivi eelnõu artiklile 10, mida komisjon peab subsidiaarsuse põhimõtte 
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vastaseks. Komisjoni arusaama kohaselt võib ka artikliga 10 seotud VII ja VIII lisa vastavatel 
alustel vaidlustada.

Suur komisjon leiab, et artiklis 10 esitatust tuleneks, et riiklikus kütte- ja jahutussüsteemide 
kavas tuleks esitada soojust ja jahutust vajavate objektide asukohad ning 
koostootmisettevõtete, nagu jõujaamade ja tööstusettevõtete asukohad. Eelnõu artikliga 10 
seotud lisades on lisaks esitatud kohalikke planeeringuid puudutavad detailsed nõuded.
Komisjoni arusaama kohaselt pole selliselt kavandatud ühenduse tasandi tegevusest 
liikmesriikide või kohaliku tasandi meetmetega võrreldes selget kasu direktiivi eesmärkide 
saavutamisel.

Suur komisjon leiab, et artikli 10 ja selle lisadega ei seondu selliseid piire ületavaid 
asjaolusid, mida liikmesriikide kohalikud ja regionaalsed omavalitsused ei saaks rahuldavalt 
ja tõhusalt liikmesriigi tasandil reguleerida. Komisjon leiab, et erinevad meetmed, nagu 
soojust ja jahutamist vajavate objektide asukoha ning koostootmisüksuste, nagu jõujaamade ja 
tööstusettevõtete paiknemise planeerimine on oma iseloomult sellised, mida saab 
otstarbekamalt teostada kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Keskkonnakomisjoniga sarnaselt 
leiab suur komisjon, et ühenduse tasandil regulatsioon pole siinkohal tõhus ja mõistlik.
Komisjon leiab, et kogumõju ja sidumist teiste meetmetega saab paremini juhtida kohalikul ja 
regionaaltasandil ning olulised muutujad, nagu tegevus asulates ja koostootmisettevõtted, on 
oma iseloomult ja mõõtkavalt kohalikud ja regionaalsed ning neid tuntakse kohtadel paremini.
Suur komisjon leiab, et direktiivi eelnõu sisu tuleb edasi arendada, et direktiivis esitatud 
energiatõhususe ja planeerimise eesmärke saaks võimalikult tõhusalt ja paindlikult ellu viia.
Selline lähenemisviis oleks kooskõlas ELi lepingu artikli 5 lõikes 4 määratud 
proportsionaalsuse põhimõttega, millest tuleneb, et liidu meetme sisu ega vorm ei või minna 
aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Suur komisjon tuletab meelde, et liit ei ole veel kasutanud asutamislepinguga talle antud 
volitusi direktiivi eelnõu artiklis 10 sisalduvate planeeringuid puudutavate meetmete osas.
Selliste meetmete osas tuleb kaaluda, kas soovitakse planeeringutega seotud pädevust liidu 
tasandil kasutada ja kuidas tuleks artikkel 10 sõnastada ümber nii, et direktiiv võimaldaks 
selliste riikliku tasandi meetmete rakendamist, millega saavutatakse energiatõhususe 
eesmärgid praegu soovitatud ühenduse tasandi meetmetest tõhusamalt. Subsidiaarsuse 
põhimõte ei seaks komisjoni hinnangul takistusi sellele, et ELi tasandil võiks kehtestada 
üldisema nõude sätestada nõue riiklike kavade koostamise kohta, milles on näha soojus- ja 
jahutusenergiat vajavad kohad ning koostootmisjaamade ja tööstusettevõtete asukohad.
Selline kava tähendaks Soomes sõltuvalt olukorrast maakasutus- ja ehitusseadusele vastavat 
maakonna-, üld- või detailplaneeringut.

Suur komisjon nõustub keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni hinnanguga, et paljud 
direktiivi eelnõus esitatud kohustavad meetmed ei aita, vähemalt mitte Soomes, kulutõhusal 
moel kaasa eelnõu eesmärkide saavutamisele. Komisjon leiab, et riiklikul tasandil otsustatud 
meetmete abil võib saavutada paremaid tulemusi. Suur komisjon rõhutab, et direktiivi eelnõu 
edasisel ettevalmistamisel tuleb rohkem arvestada riikide lähtekohti ja kohalikke tingimusi, 
nagu näiteks klimaatilisi tingimusi, olemasolevate hoonete energiatõhusust ja riikliku 
maakasutuse planeerimissüsteemi, asustuse hulka ja paiknemist, energiaturu struktuuri, 
kaugkütte laia kasutamist ning soojuse ja elektri tõhusat koostootmist. Komisjon leiab 
sarnaselt majanduskomisjoniga, et esitatud üsna paindumatu regulatsioon, mis ei arvesta 
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riikide tingimusi, võib tuua kaasa hoopis direktiivi eesmärkidele vastupidiseid arenguid. See, 
mis võib olla ühes liikmesriigis kulutõhus ja tasuv, võib teises liikmesriigis tuua kaasa asjatut 
administratiivset koormust ning võtta ressursse tõhusamate meetmete arendamiselt ja 
rakendamiselt. Selles osas juhib komisjon muu hulgas tähelepanu sellele, et rakendamise 
korral tähendaks riikliku kütte- ja jahutussüsteemi eelnõu Soomes uue paralleelse 
planeerimissüsteemi loomist tõhusalt toimiva planeeringute süsteemi kõrvale, mis võib 
raskendada energiatõhususe eesmärgi täitmist. Artiklis 10 ja selle VIII lisas nimetatud ranged 
eeldused üle 20 MW soojusvõimsusega jõujaamade ehitamisele võivad raskendada uute 
energiatootmismahtude turule toomist.

Lõpetuseks leiab suur komisjon üldhinnanguna sarnaselt majanduskomisjoniga ja 
keskkonnakomisjoniga, et direktiivi eelnõuga seondub mitmeid materiaalset sisu puudutavaid 
probleeme eriti kulutõhususe osas, mida ei ole võimalik käsitleda protokollile nr 2 vastava 
menetluse raames, mis aluslepingu kohaselt piirdub küsimusega subsidiaarsuse põhimõtte 
järgimise kohta. Komisjon esitab nende küsimuste kohta valitsusele eraldi hinnangu vastavalt 
põhiseaduse §-s 96 sätestatud riiklikule protseduurile. Sellega seoses esitab komisjon ka oma 
seisukoha selle kohta, kas direktiivi planeeringutega seotud eesmärgid (artikkel 10 ning VII ja 
VIII lisa) moodustavad sellise eraldi eesmärgi, mis eeldaks eraldi õigusliku aluse (ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõike 2) kasutamist. Selline põhiseaduse §-le 96 vastav 
komisjoni otsus esitatakse Euroopa Komisjonile eraldi.

Otsuse ettepanek

Suur komisjon teeb ettepaneku, et Soome parlament kinnitaks järgmise ELi lepinguga seotud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamist puudutavas protokollis nimetatud 
põhjendatud ettepaneku:

Parlament leiab suure komisjoni otsuses SuVM 1/2011 vp esitatud põhjenduste alusel, et 
Euroopa Komisjoni energiatõhususe direktiivi eelnõus (KOM(2011) 370) sisalduv artikkel 10 
on esitatud kujul subsidiaarsuse põhimõtte vastane.

Helsingis 21. septembril 2011
Küsimust otsustaval istungil osalesid komisjonis:

esimees Miapetra Kumpula-Natri /sotsiaaldemokraadid
aseesimees Antti Kaikkonen /keskerakond
aseesimees Annika Lapintie /vasakliit
liige Sirkka-Liisa Anttila /keskerakond
Pietari Jääskeläinen /põlissoomlased
Riitta Myller /sotsiaaldemokraadid
Mauri Pekkarinen /keskerakond
Tuomo Puumala /keskerakond
Vesa-Matti Saarakkala /põlissoomlased
Anni Sinnemäki /rohelised
Astrid Thors /Rootsi rahvapartei

Lenita Toivakka /koonderakond
Tytti Tuppurainen /sotsiaaldemokraadid
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Jan Vapaavuori /koonderakond
Pia Viitanen /sotsiaaldemokraadid
Peter Östman /kristlikud demokraadid, asendusliige
Anne Holmlund /koonderakond
Timo Kalli /keskerakond
Jari Leppä /keskerakond
Jaana Pelkonen /koonderakond
Timo Soini /põlissoomlased
Hanna Tainio /sotsiaaldemokraadid


