22.–28.1.2011/4
Liite Virallisen lehden numeroon 13/31.1.2011

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä y k s i k k ö

SISÄLLYSLU ETTELO
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT . . . . . . . . . . .
Talouspoliittinen ministerivaliokunta 25.1.2011 . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT .

13
13
14
14
15
15
15
17

VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 27.1.2011
seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003–2012 annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n
muuttamisesta. Asetus saatetaan
vastaamaan 1.1.2011 voimassaolevaa kunta- ja maakuntajakoa. Asetuksen 3 §:stä poistetaan ne kaksikieliset kunnat, jotka kuntajaon muutoksen vuoksi lakkasivat 1.1.2011
lukien: Vöyri-Maksamaa ja Oravainen.
Lisätään asetuksen 3 §:ään uusi Vöyrin kunta. Lisäksi muutetaan 3 §:n
31.1.2011/13

rakennetta vastaamaan 1.1.2011 voimaan tullutta maakuntajakoa, jonka
mukaan entiset Itä-Uudenmaan ja
Uudenmaan maakunnat yhdistyivät
Uudenmaan maakunnaksi. Asetus
tulee voimaan 2.2.2011. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 09 160
32217)
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2011. Asetuksessa
on säännökset tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta. Tukeen
käytetään vuonna 2011 enintään 0,3
miljoonaa euroa. Tuki maksetaan
suoraan viljelijöille haun perusteella.
Asetus tulee voimaan 2.2.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä määrittelee kalastusalukset
rekisteröitäviksi kahteen alusryhmään: rannikkoalukset ja avomerialukset. Asetus annetaan näiden alusryhmien rekisteritilojen enimmäiskoosta. Asetus tulee voimaan
1.2.2011. (MMM kalatalousylitarkastaja Harry Kaasinen 09 160
53375)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveysalan
asiantuntijalaitosten
yhteenliittymästä. Asetuksella perustetaan sosiaali- ja terveysalan asian-

tuntijalaitosten yhteenliittymä, joka
on Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, Työterveyslaitoksen ja
Säteilyturvakeskuksen välinen yhteistyöelin. Muut sosiaali- ja terveysalalla
tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset voivat
erillisen sopimuksen mukaisesti
osallistua yhteenliittymän toimintaan, kuten myös Raha-automaattiyhdistys. Muiden hallinnonalojen
tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset voivat
osallistua yhteenliittymän tutkimusohjelmiin. Yhteenliittymän yleisenä
tavoitteena on lisätä hyvinvointi- ja
terveystutkimuksen yhteiskunnallista
vaikuttavuutta, lisätä sosiaali- ja terveysalan tietotaitoa, parantaa tuottavuutta ja vahvistaa suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä. Asetus tulee voimaan
1.2.2011. (STM tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinni 09 160 73846)
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista
valvontaohjelmista. Asetus vastaa
asialliselta sisällöltään lähes kokonaan valtioneuvoston antamaa asetusta (664/2006) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen. Asetuksen
uudistaminen
kokonaisuudessaan
johtuu siitä, että asetuksen 2 §:n 4
kohdan määritelmään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista
valvontaohjelmista lisätään viite
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eläinlääkintähuoltolain (765/2009)
8 §:ssä tarkoitettuun valvontaohjelmaan. Asetus on annettava uudelleen
perustuslain edellyttämällä tavalla,
koska alkuperäistä asetusta (664/
2006) ei ole annettu eläinlääkintähuoltolain nojalla. Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan terveydensuojeluviranomaiselle uutena
velvollisuutena valmistella toimialakohtainen valtakunnallinen valvontaohjelma. Lisäksi asetuksessa korvataan Turvatekniikan keskus 1.1.2011
toimintansa aloittaneella Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla. Asetus
tulee voimaan 3.2.2011. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 09 160
73860)
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään lääkelain muutoksista (1112/
2010) johtuvat tekniset muutokset.
Lisäksi asetukseen tehdään tiettyjä
sisällöllisiä lääkelain muuttamisesta
johtuvia muutoksia. Apteekkarin tulee
ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle
etukäteen
päivämäärä, jolloin hän ryhtyy harjoittamaan apteekkiliikettä. Sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen
tarkastuksesta tehtävä pöytäkirja tulee jatkossa toimittaa sivuapteekin ja
apteekin palvelupisteen hoitajalle
tiedoksi. Apteekin palvelupisteen
luphakemuksen tulee olla aiempaa
kattavampi, erityisesti palvelupistetoiminnan suunnitelmallisuuden varmistamiseksi. Palvelupistetoiminnan
olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle. Verkkopalvelutoimintaa harjoittavan apteekkarin
tulee huolehtia verkkopalvelun kautta toimitettujen lääkkeiden säilytysja kuljetusolosuhteista. Apteekki voi
periä asiakkaalta enintään pakkauksesta ja kuljettamisesta aiheutuvat todelliset lisäkustannukset. Asiakkaan
tulee voida saada lääkeneuvontaa ennen tilauksen maksamista tai muuta
vahvistamista. Hän voi saada lääkeostoksesta maksamansa summan takaisin, jos lääkeneuvonnan ansiosta
ilmenee, ettei asiakas tarvitsekaan
lääkettä. Apteekki on kuitenkin velvollinen palauttamaan maksun vain,
jos lääkettä ei ole vielä lähetetty asiakkaalle. Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus arvio myös palvelupisteen tarkastuksen yhteydessä,
vastaako se niitä vaatimuksia, joita
lupaa myönnettäessä on edellytetty.
Asetus tulee voimaan 1.2.2011.
(STM lakimies Kirsi Ruuhonen
09 160 74131)
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Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
(466/2000) ja sen liitettä muutetaan
siten, että niistä kumotaan säännökset,
jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten työnjakoa. Asetukseen tehtävät muutokset johtuvat kemikaalilain (744/1989) muuttamisesta annetusta laista (1262/2010), jolla biosidivalmisteiden hyväksymiseen ja
rekisteröintiin liittyvät tehtävät säädettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Aiemmin toimivaltaisia
viranomaisia oli kaksi, Suomen ympäristökeskus ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Muutokset ovat teknisluonteisia ja johtuvat siitä, että Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon on 1.1.2011 lähtien
siirretty biosidivalmisteiden hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyvät
tehtävät. Asetus tulee voimaan
1.2.2011. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 050 362 2041)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
27.1.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Brysselissä 4.2.2011. Kokouksessa
Suomea edustaa pääministeri Mari
Kiviniemi. (VNK EU-sihteeristön
päällikkö Kare Halonen 09 160
22180)
Päätös hyväksyä virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Valtiovarainministeriö
sekä valtion henkilöstöä edustavat
pääsopijajärjestöt ovat 10.1.2011
sopineet eräistä muutoksista valtion
palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskevaan virka- ja työehtosopimukseen. Muutokset vastaavat yksityisen alan ryhmähenkivakuutussopimuksen ehtoihin
tehtyjä muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä sopimuksen korvaussummia. Sopimuksen asiasisältöön ei tullut olennaisia muutoksia. Sopimuksen 2 §:n 5 momentin 4 kohdassa ikäraja nostettiin 65 vuodesta 68 vuoteen. (VM työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi 09 160 34965)
Päätös määrätä eläinlääkäri Anna
Melleri eläinkoelautakunnan varajäseneksi Elise Saarion tilalle
28.1.2011
lukien
lautakunnan
31.7.2011 päättyväksi toimikaudeksi.
(MMM apulaisosastopäällikkö Riitta
Heinonen 09 160 53337)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
27.1.2011 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/
2010 vp) eduskunnalle komission
ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi (räjähteiden
lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö). Ehdotuksen tavoitteena
on puuttua tiettyjen markkinoilla laajasti käytettävien kuluttajien saatavilla olevien kemikaalien väärinkäyttöön kotitekoisten räjähteiden
lähtöaineina. Ehdotuksella pyritään
estämään kuluttajia saamasta kyseisiä
kemikaaleja. Tämä toteutetaan kieltämällä tiettyjen kemikaalien myynti
kuluttajille raja-arvot ylittävinä
pitoisuuksina. Myynti korkeampina
pitoisuuksina olisi sallittu vain sellaisille kuluttajille, joille on myönnetty
lupa kemikaalien ostamiseen. Ehdotus ei koskisi ammattikäyttöä ja yritystoimintaa. (SM ylitarkastaja Hannele Taavila 071 878 8568)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/
2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
neuvoston päätökseksi Euroopan
unionin liittymisestä matkustajien ja
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan
yleissopimuksen
vuoden
2002
pöytäkirjaan (Ateenan pöytäkirja).
Kansainvälisen merenkulkujärjestö
IMO:n järjestämässä konferenssissa
vuonna 2002 hyväksytyllä Ateenan
pöytäkirjalla kehitetään matkustajien
kuljetusta koskevaa vastuujärjestelmää ja vahvistetaan matkustajien
asemaa vahingonkorvauksen saamisessa.
Pöytäkirjan
aineelliset
määräykset on saatettu Euroopan
unionissa voimaan niin sanotulla
Ateena-asetuksella (EY) N:o 392/
2009, jota sovelletaan kuitenkin vasta
Ateenan pöytäkirjan voimaantulosta
ja joka tapauksessa viimeistään
31.12.2012 alkaen. Pöytäkirja kuuluu
siten valtaosin unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Komission muutetun päätösehdotuksen 3 artiklaan
sisältyy jäsenvaltioiden velvoite tallettaa Ateenan pöytäkirjaa koskevat
liittymisasiakirjansa
31.12.2011.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
09 160 28367)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 27.1.2011
seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainsihteerit Eevamari Laaksonen, Anna-Maija Kostiainen, Salla
Sammalkivi, Ilkka Nordberg, Marja
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Rosvall, Pia Nordberg, Tarja Långström, Mervi Kultamaa, Päivi
Pohjanheimo, Anna Korpijaakko sekä Veli-Pekka Kaivola ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkoihin 1.2.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen
09 160 55401)
Valtioneuvosto antoi erivapauden
ulkoasiainsihteeri, kauppatieteiden
maisteri René Södermanille ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran
kelpoisuusvaatimuksista sekä nimitti
hänet ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.2.2011 lukien.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Christel Nymanille palkatonta
virkavapautta ulkoasiainhallinnon
lähetystöneuvoksen
virasta
6.2.2011-5.2.2012 ETYJ:in BosniaHertsegovinan Mission Mostarin toimiston päällikkönä työskentelyn
jatkamista varten. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Kauppatieteiden maisteri Jyrki
Pennanen
sisäasiainministeriön
sisäisen tarkastuksen yksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan
7.2.2011 lukien. (SM ylitarkastaja
Miia Lehmus-Niemi 071 878 8305)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
26.1.2011
seuraavia asioita:
Palkkaussopimuksen
tekeminen
puolustusministeriön kansliapäällikön
Arto Rädyn kanssa. Sopimuspalkka
on 10 837 euroa kuukaudessa
1.1.2011-31.12.2015. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160
88119)
Puolustusvoimien hankinta, raskaan
raketinheittimen ammunnanhallinnan
järjestelmäpäivitykset. (PLM hallitusneuvos Tarja Jaakkola 09 160
88257)
Valtiovarainministeriön päätös valtion omistaman asuntovarallisuuden
luovutuksesta. Valtiovarainministeriön
omistajahallinnassa olevat ja 15
asunnon hallintaan oikeuttavat asuntoosakkeet myydään Kruunuasunnot
Oy:lle. Asuntovarallisuuden velaton
kauppahinta on 1 369 272,04 euroa.
Lisäksi Kruunuasunnot ottaa vastatakseen
yhtiölainoja
yhteensä
50 727,96 euroa, jolloin asuntovarallisuuden kauppahinta on yhteensä
1,42 miljoonaa euroa. Kaupan toteu-
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tuessa Kruunuasunnot suorittaa valtiolle yhteensä 21 908 euroa varainsiirtoveroa. Valtion täysin omistama
Kruunuasunnot Oy hallinnoi pääasiallisesti valtion muutakin asuntovarallisuutta ja sillä on valtion kiinteistövarallisuuden omistukseen ja hallinnointiin keskittyneistä toimijoista
parhaimmat edellytykset mainitun
omaisuuserän hallinnointiin ja hoitoon jatkossa. (VM hallitussihteeri
Ilkka Koponen 09 160 33018)
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan
palvelu- ja muista toimintatavoitteista
sekä tulostavoitteesta vuodelle 2011.
Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa
Metsähallituksen
liiketoiminnan
vuoden 2011 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 105,5 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on
alustavasti tarkoitus tulouttaa vuoden
2012 aikana valtiolle 95 prosenttia
(100,2 miljoonaa euroa). Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton
tuloutuksesta vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
(MMM ylimetsänhoitaja Matti
Heikurainen 09 160 53359)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen
perusteista vuonna 2011. Asetuksessa
säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa
ylläpitäville kuntayhtymille suoritettavan korvauksen suuruus sekä muille
korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujentuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta,
laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavien korvausten suuruudet.
Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen
oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen
terveystieteellisen tutkimustoiminnan
kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta. Asetukseen sisältyy
myös säännöksiä vuonna 2010 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä
ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä

osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä.
Asetus tulee voimaan 1.2.2011.
(STM hallitusneuvos Anne Koskela
09 160 74340)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen hyväksyminen. Vuokrasopimus
tehdään Kuopiossa sijaitsevista toimitiloista ja se tehdään vähintään
kymmeneksi vuodeksi. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt. Sopimuksen mukaiset arvonlisäverottomat vuokramenot ovat 5,8 miljoonaa euroa. (STM hallitusneuvos
Anne Koskela 09 160 74340)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 5 . 1 . 2 0 1 1

Valtio ja Ilmarinen ostamassa
Fingridin osakkeet 650 miljoonalla
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi 25.1.2011 hallituksen puolesta
neuvottelutulosta, jonka mukaan
Suomen valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ostaisivat
Fortum Oyj:n ja Pohjolan Voima
Oy:n omistamat Fingrid Oyj:n osakkeet 650 miljoonan euron kokonaishinnalla.
Kauppahinta maksetaan puoliksi
kummallekin myyjälle, sillä molemmat yhtiöt omistavat 25,08 %
Fingridin äänivaltaisista A-osakkeista.
Ostajat maksavat myyjille Fingridin
velattomaan arvoon perustuvan
markkinahinnan, jonka määrittämisessä on hyödynnetty useita arvostusperusteita.
Valtiolle tulevan 40,8 %:n suuruisen
osake-erän hinnaksi tulee 528,81
miljoonaa euroa. Osakekaupan
jälkeen valtion omistusosuus Fingridissä on 53,1 %, Ilmarisen 19,9 % ja
muiden osakkaiden, jotka pääosin
ovat suomalaisia eläkevakuutus- ja
vakuutusyhtiötä, 27,5 %.
– Olen erittäin tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen, sillä se
turvaa siirtoverkon säilymisen kotimaisissa käsissä, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.
– Meillä on jatkossakin sähkön käyttäjien kannalta toimitusvarma, tehokas ja edullinen sähkönsiirtoverkko,
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joka turvaa myös yhteiskunnan strategiset intressit ja huoltovarmuuden.

Hallitus linjasi meriteollisuuden
rakennemuutoksen hoitoa

– Valtion ja Ilmarisen sopimusjärjestelyyn sisältyy myös lähivuosina vaikuttava tariffialennus, josta hyötyvät
kaikki suomalaiset kotitaloudet ja
yritykset. Vuosina 2008–2015 kertyneitä alituottoja ei hyödynnetä jälkikäteen, kertoo Pekkarinen.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.1.2011
meriteollisuustoimialan tilannekuvaa ja linjasi kehittämistoimia alan
rakennemuutoksen
hoitamiseksi.
Valtioneuvosto nimesi joulukuussa
2010 meriteollisuuden äkillisen
rakennemuutoksen toimialaksi vuosiksi 2010–2012. Samalla päätettiin
käynnistää uudentyyppinen toimialakohtainen toimintamalli, jossa alalle
suunnataan rahoitusta rakennemuutosongelmien hoitamiseen ja korvaavien työpaikkojen luomiseen.

Varsinaisen kauppasopimuksen tekeminen valtion puolesta edellyttää, että
eduskunta myöntää määrärahan
osakkeiden hankintaan. Osaa valtiolle
tulevista osakkeista tarjotaan myös
Huoltovarmuusrahaston ja Valtion
eläkerahaston ostettavaksi.
Osakekaupalla turvataan, että yhteiskuntamme kannalta eräs keskeisimmistä infrastruktuureista, valtakunnallinen sähkönsiirtoverkko sekä
voimajärjestelmän resurssit säilyvät
pysyvästi luotettavissa kotimaisissa
käsissä. Samalla varmistetaan edellytykset kehittää siirtoverkkoa ja voimajärjestelmää
valtakunnallisen
kokonaisedun näkökulmasta.
Valtion, Fortumin ja PVO:n sopiman
tariffipolitiikan mukaisesti Fingrid
on perinyt asiakkailtaan merkittävästi
matalampia siirtomaksuja kuin mihin
sääntelyjärjestelmä olisi antanut
mahdollisuuden. Vuosina 2008–
2011 tämän laskennallisen tariffialijäämän on arvioitu olevan noin
300 miljoonaa euroa. Valtio ja Ilmarinen ovat sopineet yhteisestä tariffipolitiikasta tuleville vuosille. Sovittu
tariffipolitiikka varmistaa valtakunnallisessa sähkönsiirtoverkossa lähivuosina yli 300 miljoonan euron suuruisen alennuksen tariffisääntelyn
sallimaan tuottotasoon verrattuna.
EU:n sähkön sisämarkkinadirektiivi
edellyttää
siirtoverkkoyritysten
eriyttämistä sähkön tuotantoa ja
myyntiä harjoittavista yrityksistä
maaliskuuhun 2012 mennessä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi kesäkuussa
2009 linjaukset, joiden mukaan
Fingridistä muodostetaan direktiivin
mukainen sähköntuotannosta eriytetty
siirtoverkkoyhtiö.
Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri
Pekkarinen, p. 010 60 63500, neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja
elinkeinoministeriö, p. 010 60 64828
ja kansliapäällikkö Erkki Virtanen,
työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60
63502
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Toimialan rakennemuutoksessa keskitytään meriteollisuuden ja telakoiden alihankkijaverkoston liiketoimintamahdollisuuksien monipuolistamiseen. Toimenpiteitä suunnataan
alihankintaketjuissa eri tasolla oleviin yrityksiin. Erityisesti keskitytään ns. veturiyrityksiin ja niihin verkostoituneiden alihankkijayritysten
”ryppäisiin”. Veturiyrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, joilla on mahdollisuudet ja kyky suunnata liiketoimintaansa uusille kansainvälisille
markkinoille tai uusille tuotannonaloille.
Tavoitteena on yhteistyömalli, jossa
yritysryhmien tai yritysten kehittämishankkeita tuetaan ja rahoitetaan
johdonmukaisesti eri välineistä kootulla toimenpidepaketilla. Yhteistyössä ovat mukana TEM, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, kuntien
omistamat ja muut paikalliset yrityspalveluyksiköt, maakunnan liitot,
Tekes, Finnvera Oyj, Finpro, Suomen
Teollisuussijoitus Oy, Invest in
Finland, Sitra, VTT, yliopistot,
ammattikorkeakoulut,
tutkimuslaitokset, osaamiskeskukset, toimiala- ja yrittäjäjärjestöt sekä työntekijäjärjestöt.
Toimintaa
koordinoi
Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä.
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellun tilannekuvan mukaan kehitys- ja kasvupanostukset on suunnattava siten, että aikajänne kehityskohteen määrittelemisestä sen täyteen
kaupalliseen hyödyntämiseen on
mahdollisimman lyhyt. Rahoituksen
myöntämisperiaatteissa on huomioitava erityisesti se, että panostusten
kohteena voi olla yksittäisen yrityksen sijasta yritysten yhteenliittymän
muodostama kehittämishanke.

Meriteollisuuden kehittämisen strategisina painopisteinä on alihankkijoiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
Alihankkijoista etsitään uusia veturiyrityksiä sekä lisätään niiden verkostoyhteistyötä. Yritysten on pystyttävä
toimimaan yhteistyössä myös suurten
kansainvälisten suuryritysten kanssa.
Merkittävimpiä näkymiä on ainakin
seuraavilla aloilla: Arktiset alueet,
Brasilian syvänmeren öljyn tuotantotoiminta ja ydinvoimateollisuus.
Rakennemuutoksen hoitamista varten on vuoden 2010 neljännessä lisäbudjetissa varattu 2,5 miljoonaa euroa
Varsinais-Suomeen meriteollisuuden
uusiutumista edistävien hankkeiden
rahoitukseen ja uusien työpaikkojen
luomiseen. Tänä vuonna toimenpiteisiin voidaan käyttää budjetista
äkillisten rakennemuutosten hoitoon
kiintiöityä määrärahaa, muutosturvarahoitusta, EAKR- ja ESR-rahoitusta
(6 milj. euroa + joustovaraus) sekä
tarvittaessa myös Tekesin, Finnveran
ja Teollisuussijoituksen rahoitusta.
Meriteollisuuden yritysten vaikeudet
johtuvat telakkateollisuuden tilauskantojen romahtamisesta Suomessa
ja globaalisti. Parhaimmillaan vuonna
2008 meriteollisuus työllisti runsaat
20 000 työntekijää telakoilla ja
alihankintayrityksissä. Alalla toimii
noin 900 alihankintayritystä. Muutamilla meriteollisuuden erikoistuneilla
yrityksillä ja niiden alihankkijoilla
on tilauksia ja vahva asema maailmanmarkkinoilla. Suomen telakoilla ei
ole varmistuneita uusia risteilijä tilauksia, vaikka Saksan, Ranskan ja
Italian telakat ovat juuri saaneet
yhteensä kahdeksan tilausta. Turun
telakallla on Vikingin alustilaus ja
Helsingin telakalla kahden jäätämurtavan huoltoaluksen tilaus. Vaikka
uusia tilauksia tulisi, on telakoiden
toiminnassa 1–2 vuoden hyvin
vaikea vaihe. On tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin toimialan yritysten liiketoimintojen monipuolistamiseksi,
vaikka telakat saisivat tulevaisuudessa uusia tilauksia.
Lisätiedot: johtaja Anssi Paasivirta,
työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60
49094 tai 040 081 5418 ja kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 62131 tai
050 526 3457

31.1.2011/13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Identiteettiohjelmaa valmistellut
työryhmä luovutti 26.1.2011 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne
Holmlundille. Työryhmä arvioi identiteettivarkauksien määrän lisääntyvän
Suomessa. Työryhmän raportissa on
määritelty erilaisia identiteettivarkauksien tekotyyppejä, torjuntakeinoja, tutkimista sekä pohdittu uhrin
asemaa mahdollisten jatkotoimien
pohjaksi ja tueksi. Työryhmän selvityksen mukaan identiteettivarkauksien kohdalla ongelmana on muun
muassa se, että vaikka osa teoista on
kriminalisoitu, niin toimivalta rikosten
selvittämiseen on puutteellista esimerkiksi verkon kansainvälisen
luonteen vuoksi. Työryhmä ehdottaa,
että oikeusministeriö asettaisi työryhmän, jonka tehtävänä olisi tarkastella esille nousseita ongelmia sekä
tarkastella lainsäädännön toimivuutta
ja kattavuutta erityisesti uhrin näkökulmasta. Lisäksi työryhmä katsoo
muun muassa, että ajokortin asemaa
henkilöllisyyden varmistamisessa
tulisi tarkastella uudelleen siihen liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/
1BB3D10C352DFDB7C225782400
2E43CB/$file/322010.pdf. Lisätietoja
antaa neuvotteleva virkamies Johanna
Kari, p. 071 878 8574, sisäasiainministeriö.
Korkeakoulujen
kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut raportti luovutettiin 21.1.2011
opetusministeri Henna Virkkuselle.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää opiskelija- ja tutkijaasumisen kehittämistä korkeakoulujen
kansainvälistymisen
tukemiseksi.
Esitys sisältää suosituksia muun muassa korkeakouluille, kaupungeille,
opiskelijajärjestöille ja valtiolle.
Työryhmän mukaan korkeakoulujen
olisi lähtökohtaisesti tarjottava opiskelijalle ja tutkijalle aina henkilökohtaista huonetta, asukkaan omasta
toivomuksesta myös kahden hengen
huonetta. Opiskelija-asunnon vuokran
tulisi olla kohtuullisessa suhteessa
opiskelijan oletettuun kokonaistuloon. Kulttuuri- ja varallisuuserojen vaikutus olisi otettava huomi-

oon myös tutkija-asumisessa. Raportti
on osoitteessa http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/tr02.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat apulaisjohtaja Samu
Seitsalo, p. 050 589 7743, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskus CIMO ja yliarkkitehti Liisa
Munsterhjelm, p. 09 160 77222,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti
24.1.2011 NFC-työryhmän loppuraportin. Työryhmä on selvittänyt
toimenpiteitä, joilla lähiviestinnän
(Near Field Communication, NFC)
käyttöönottoa voitaisiin edistää sekä
arvioinut mahdollisia lainsäädännöllisiä sekä muita esteitä, jotka vaikeuttavat NFC-teknologian ja sitä
hyödyntävien palveluiden yleistymistä. Työryhmän mukaan kosketusteknologia tuo asiakkaille tulevaisuudessa lukuisia erilaisia palveluja,
mutta niiden yleistymiseen menee
aikaa. Keskeisenä syynä on yhteisten
liiketoimintamallien puute. Työryhmä
katsoo, että kaupallisten palveluiden
kehitystä nopeuttaisi, jos NFCtoimintaympäristö olisi mahdollisimman avoin, jolloin erilaisten
NFC-palveluiden synty ja käyttöönotto olisi helpompaa. Raportti on
osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId=1551284&name=DLFE11779.pdf&title=Julkaisuja%2042011. Lisätietoja antaa neuvotteleva
virkamies Rainer Salonen, p. 09 160
28395, liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikennevirasto luovutti 21.11.2011
liikenne- ja viestintäministeriölle
liikenteenhallinnan tulevaisuutta
koskevan selvityksen. Ministeriö oli
pyytänyt Liikennevirastoa selvittämään ja arvioimaan liikenteen ohjausjärjestelmien tulevaisuuden visioita ja
kehittämisvaihtoehtoja. Selvityksessä
on tarkasteltu meri-, tie- ja rautatieliikenteen liikenteenhallintaa. Raportin
mukaan liikenteenhallinnan organisoinnissa on kolme realistista vaihtoehtoa: hajautettu malli, keskitetty
virkatyömalli ja keskitetty malli, jossa
liikenteen hallinnasta vastaa valtion
omistama osakeyhtiö. Raportti on
osoitteessa http://www.lvm.fi/web/
fi/tiedote/view/1225511. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Minna Kivimäki,
p. 040 754 9871 ja hallitusneuvos

Silja Ruokola, p. 040 580 0894,
liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö
julkisti 20.1.2011 IP-television
käytön esteitä ja keinoja niiden
poistamiseksi selvittäneen työryhmän loppuraportin. Työryhmän mukaan keskeisimpiä hidasteita IPpohjaisen television eli nettitelevision
yleistymiselle ovat vakiintuneet toimintatavat sekä viestintäverkkojen
kapasiteetin riittävyys. Siirtyminen
joko kokonaan tai osittain IP-verkkoihin muuttaisi alan liiketoimintamalleja sekä mainos- ja jakelumarkkinoita. Muutokset eivät olisi välttämättä alan vakiintuneiden televisiotoimijoiden intressien mukaisia.
Työryhmän mukaan toimintatapojen
muuttamisen lisäksi nettitelevision
yleistymistä voitaisiin edistää sillä,
että teleyritykset kehittäisivät yhteistyötään ohjelmien ryhmälähetyksien
eli multicast-liikenteen vaihtamisessa.
Raportti on osoitteessa http://
www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=1551284&name=DLFE-11719.pdf&title=Julkaisuja%201-2011. Lisätietoja antaa
neuvotteleva
virkamies
Jussi
Mäkinen, p. 09 160 28498, liikenneja viestintäministeriö.
Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia pohtinut työryhmä luovutti 27.1.2011 raporttinsa
asuntoministeri Jan Vapaavuorelle.
Työryhmän mukaan palvelutalojen
tilat tulisi avata tarpeen mukaan
myös muille kuin palvelutalojen
asukkaille.
Esimerkiksi
ateriapalveluja voisivat käyttää asuinalueen kotona asuvat ikääntyneet.
Palveluiden laajentaminen olisi askel
kohti asuinalueita, jotka palvelevat
erityisesti ikääntyvää väestöä. Lisäksi
työryhmä ehdottaa muun muassa, että
palveluasumisen julkinen rahoitus
tulisi kohdentaa niille erityisryhmille,
joille ei ole riittävästi kohtuuhintaista
vapaarahoitteista tarjontaa. Tällaisia
ryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset ja muistisairaat ikääntyneet.
Raportti on osoitteessa http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=124392&lan=fi.
Lisätietoja antaa asuntoneuvos Raija
Hynynen, p. 050 521 7498,
ympäristöministeriö.
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