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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 11.10.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 129/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta,
jonka tavoitteena on edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen
aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Laissa säädet15.10.2012/120

täisiin vakuutustuen edellytyksistä
sekä tuen välittäjinä toimivien kalastusvakuutuslaitosten hyväksymisestä
ja tehtävistä. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi vakuutustuen saamisen
edellytyksistä. Saadakseen tukea
kaupallisen kalastajan tulisi tehdä
vakuutussopimus kalastusvakuutuslaitoksen kanssa. Tukea maksettaisiin sellaisten vakuutussopimuksen
perusteella korvattavien vahinkojen
johdosta, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille
muille kalastusvälineille sekä enintään
12 metrin pituisille aluksille Suomen
aluevesillä tai talousvyöhykkeellä.
Vahingon tulisi olla voimakkaan
myrskyn, karikkoisen rannikon, lumitai jääolosuhteiden taikka hylkeiden
tai merimetsojen aiheuttama. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2013. (MMM hallitusneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)
Hallituksen esitys (HE 130/2012 vp)
eduskunnalle eläintautilaiksi sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
eläintautilaki, joka korvaisi voimassa
olevan eläintautilain sekä helposti
leviävien eläintautien vastustamisesta
annetun lain. Lailla säädettäisiin
eläintautien ennalta ehkäisystä, eläinten terveydentilan ja eläintautien
esiintymisen seurannasta sekä eläintautien hävittämiseksi ja leviämisen

estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Ehdotetulla lailla selkeytettäisiin eläintautien vastustamisesta vastaavien viranomaisten välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa sekä saatettaisiin nykyinen vanhentunut lainsäädäntö vastaamaan perustuslain
vaatimuksia. Eläintenpitäjille säädettäisiin velvollisuus suojata pitopaikkoja eläintautien leviämiseltä. Toimijoille, jotka vievät eläimiä tai niistä
saatuja tuotteita kuten elintarvikkeita
Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, säädettäisiin rekisteröitymisvelvollisuus. Eläintaudeista aiheutuvia
menetyksiä koskeva korvausjärjestelmä säilyisi pääosin ennallaan.
Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi
eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamista koskeva kriminalisointisäännös. Lisäksi maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnasta annettuun lakiin
ja eläinlääkintähuoltolakiin tehtäisiin
ehdotetusta eläintautilaista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
keväällä 2013. (MMM neuvotteleva
virkamies Kajsa Hakulin 0295
162 361)
Hallituksen esitys (HE 131/2012 vp)
eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä. Se sisältäisi säännökset Euroo13
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pan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen maataloustuotteiden
yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpanosta Suomessa. Ehdotetulla
lailla annettaisiin täytäntöönpanon
edellyttämiä maataloustuotteiden
interventiovarastointia, tuontia ja
vientiä, tukijärjestelmiä, sokerialan
tuotantoa, ruhonluokitusta sekä hintoihin liittyviä selvityksiä koskevia
aineellisia säännöksiä sekä menettelytapasäännöksiä hakemisesta ja
päätöksenteosta samoin kuin säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista,
valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista, rangaistuksista ja muutoksenhausta. Esityksen tarkoituksena
on saattaa sääntely vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja selkeyttää lainsäädäntöä. Asiasisällöllisesti sääntely
vastaisi pääsääntöisesti nykytilaa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (MMM hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen 0295
162 325)
Hallituksen esitys (HE 132/2012 vp)
laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain
muuttamisesta. Esityksellä on tarkoitus muuttaa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua
lakia soveltamiskäytännön pohjalta
ja yhtenäistää lakia uuden rautatielain kanssa. Lisäksi lailla on tarkoitus panna täytäntöön kahden uuden
komission päätöksen lainsäädännön
alaan kuuluvat säännökset. Lakiehdotukseen sisältyvät uudet säännökset, jotka koskevat rautatieyrityksen
määräämistä antamaan työnopastusta
muille rautatieliikenteen harjoittajille
tai markkinoille tuleville toimijoille.
Rautatiealan oppilaitokset velvoitettaisiin antamaan koulutusta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikille koulutettaville henkilöille riippumatta heidän työnantajayrityksestään. Muut muutokset ovat teknisluonteisia tai muutoin merkitykseltään vähäisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2013.
(LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)
Hallituksen esitys (HE 133/2012 vp)
eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta. Lailla uudistettaisiin työ- ja elinkeinotoimistojen ja
osin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja ja
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niihin liittyviä tukia ja korvauksia
koskeva lainsäädäntö. Lakiin koottaisiin julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa, pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetussa laissa ja
työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä annetussa laissa olevat
säännökset. Erillislait kumottaisiin.
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista
olisi voimassa 31.12.2013 saakka.
Esityksen tavoitteena on selkiyttää
julkisia työvoima- ja yrityspalveluja
koskeva lainsäädäntö. Lain keskeinen sisältö muodostuisi palvelujen
sisällön määrittelystä. Palveluvalikoima uudistettaisiin osin sisällöllisesti tavoitteena nykyistä selkeämpi
palveluvalikoima. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannettaisiin ja työ- ja elinkeinotoimistojen
yrityspalvelua vahvistettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2013. (TEM
ylitarkastaja Tiina Korhonen 0295
049 048)
Hallituksen esitys (HE 134/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja eräitä muita lakeja.
Muita kuin työttömyysturvalakia
koskevat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Yrittäjien ja opiskelijoiden työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä selkeytettäisiin. Yliopisto-opiskelijalle ei enää
maksettaisi työttömyysetuutta sillä
perusteella, että hän on keskeyttänyt
opintonsa vähintään vuodeksi. Alle
25-vuotiaiden työmarkkinatukea hakevien nuorten velvollisuudesta hakeutua ammatillisia valmiuksia antavaan
koulutukseen syksyn yhteishaussa
luovuttaisiin. Keväällä olisi haettava
vähintään kahta syksyllä aloitettavaa
koulutuspaikkaa nykyisen kolmen
paikan sijasta. Velvollisuus hakea
koulutukseen työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä laajennettaisiin
koskemaan myös työttömyyspäivärahan saajia. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta voitaisiin maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen
tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Työllistymistä edistävistä palveluista poissaolojen seurantaa yksinkertaistettaisiin. Ns. ryhmälomautusmenettelystä
luovuttaisiin. Esitys liittyy valtion
vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Timo
Meling 0295 049 084)
Hallituksen esitys (HE 135/2012 vp)
eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
18 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä palkansaajan,
työnantajan, yrityksen osaomistajan
ja valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan pidettäviksi samoina kuin vuonna
2012. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,60 prosenttia
palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon
asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,20 prosenttia
palkasta ja yrityksen osaomistajasta
maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä
palkkasumman 1 992 000 euroon asti
ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Se olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon
asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2013. (STM
hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo
0295 163 195)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 11.10.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta. Asetuksen
säännökset tarkentavat kansallisesti
hyväksyttyjen ilotulitteiden laadunvalvontaa sekä ilotulitteiden myyntipisteiden yhteydessä olevien ilotulitteiden varastointiin käytettävän kontin sijoittamista koskevia säännöksiä.
Asetus tulee voimaan 15.10.2012.
(TEM neuvotteleva virkamies Tapani
Koivumäki 0295 063 722)
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
11.10.2012 seuraavat päätökset:
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Päätös asettaa tekijänoikeusneuvosto toimikaudeksi 15.10.2012–
14.10.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Marcus Norrgård
(professori Rainer Oesch); varapuheenjohtaja: oikeustieteen tohtori
Taina Pihlajarinne (oikeustieteen
tohtori Pirjo Kontkanen); jäsenet:
lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, tekijänoikeuteen perehtynyt jäsen
(erityisasiantuntija Jussi Karttunen),
toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Ilmo Laevuo, elokuva- ja videoala (lakimies Hannele Vettainen,
teatteri- ja mediatyöntekijät), oikeustieteen kandidaatti Ahti Vänttinen,
esittävä taide (toiminnanjohtaja, varatuomari Elina Mäntylä), lakimies,
oikeustieteen kandidaatti Janne Koivisto, kauppa (toimitusjohtaja Ritva
Hanski-Pitkäkoski, mainosala), toiminnanjohtaja Anne Salomaa, kirjallisuus (työehtoasiamies, varatuomari
Marianne Leskinen, toimittajat) johtaja Satu Kangas, kustannustoiminta
(Senior Legal Counsel Ismo Huhtanen, lehdistö), säveltäjä Aku Toivonen, luova säveltaide (arkkitehti
Marja Heikkilä-Kauppinen, rakennustaide), lakimies Tuula Hämäläinen, museoala (lakimies Pekka Heikkinen, kirjastoala), mediasääntelypäällikkö, varatuomari Kirsi-Marja
Okkonen, radio ja televisio (lakiasiainjohtaja, varatuomari Teemu
Kalliala), johtaja, varatuomari Martti
Kivistö, tekijöiden yhteisvalvontajärjestöt (varatoimitusjohtaja JukkaPekka Timonen), asiantuntija, IPR
Riikka Tähtivuori, teollisuus (lainopillinen asiamies Tiina Toivonen,
yrittäjät), lakiasiainpäällikkö Mika
Enäjärvi, tieto- ja viestintätekniikka
(johtava asiantuntija, oikeustieteen
kandidaatti
Michaela
RammSchmidt), asianajaja Mari Lampenius,
kuvataide, valokuvaus ja muotoilu
(toiminnanjohtaja Tommi Nilsson) ja
toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, musiikinkustannusala (asianajaja Lauri
Rechardt, ääni- ja kuvatallenneala).
(OKM johtaja Jukka Liedes 0295
330 192)
Päätös ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista
valtakunnallisista linjauksista. Valtioneuvoston 27.9.2012 antama päätös saatetaan työmarkkinajärjestöjen
kesken sovitun mukaiseksi. Päätös
tulee voimaan 11.10.2012. (TEM
hallitusneuvos Olli Sorainen 0295
048 022)
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Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
11.10.2012 seuraavat Euroopan
unionin säädösehdotuksia koskevat
valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/
2012 vp) eduskunnalle komission
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien
erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EKP:n valvontatehtäviä koskeva asetus) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisesta annetun
asetuksen muuttamisesta (Euroopan
pankkiviranomaista koskevan asetuksen muutos). Asetusehdotusten
tarkoitus on perustaa yhtenäinen
pankkivalvontakehikko, jonka puitteissa EKP vastaisi pankkien vakauden valvonnasta euroalueella. Euroalueen ulkopuoliset valtiot voisivat
liittyä valvontakehikkoon vapaaehtoisesti. Ehdotettuja asetuksia on
tarkoitus soveltaa vaiheittain vuoden
2013 alusta lukien. Kaikkien euroalueen pankkien toiminnan vakauden valvonta siirtyisi lopullisesti
EKP:n päävastuulle 1.1.2014 lukien
ja vakauden kannalta merkittävien
pankkien valvonta siirtyisi jo
1.7.2013 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 0295 530 309)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.10.2012
seuraavia asioita:
Koulutustoiminnan päättyminen valtion Tampereen kaupungille luovuttamassa entisen Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen käytössä
olleessa kiinteistössä ja kiinteistön
myyminen. Tampereen kaupungin
on tarkoitus kehittää tilankäyttöä ja
järjestää toiminta tarkoituksenmukaiseksi. Sosiaali- ja terveysalan
koulutus siirretään valtion lahjoittamasta Sairaalakatu 6:ssa sijaitsevasta
kiinteistöstä (arvioitu käypä arvo
5,3–6,9 miljoonaa euroa) Tampereen
kaupungin omistamaan Santalahdentien
kiinteistöön,
josta
noin
10 000 m2 peruskorjataan sosiaali- ja
terveysalan koulutuksen käyttöön.
Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat arviolta 12–15 miljoonaa euroa.
Tampereen kaupungin on tarkoitus
myydä neuvottelumenettelyllä Sai-

raalakadun kiinteistö sellaiseen käyttöön, joka tukee alueen kulttuurihistoriallisen luonteen säilyttämistä.
Kiinteistö säilynee nykyisessä ammattioppilaitoksen käytössä kevääseen
2016 asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei tässä vaiheessa vaadi luovutussopimuksen mukaista valtion luovuttaman kiinteistön käypää arvoa
eli lahjoitusvaroja palautettavaksi
valtiolle koulutustoiminnan siirtyessä
kiinteistöstä toiseen paikkaan edellyttäen, että kaupunki hyväksyy tietyt
ehdot. (OKM rakennusneuvos Ritva
Kivi 0295 330 155)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
ULKO- JA
T U RVA L L I S U 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 5 . 1 0 . 2 0 1 2

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen
ministerivaliokunnan kokous
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta tarkastelivat
kokouksessaan perjantaina 5. lokakuuta Oslon rypäleasesopimuksen
toimeenpanoa ja sen vaikutusten seurantaa. Suomi seuraa sopimuksen
vaikutuksia ja osallistuu sopimuksen
toimeenpanoon humanitaarisen miinatoiminnan kautta. Suomen kannalta
olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat sopimukseen liittymisen.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi,
ulkoasiainministeriö,
p. 09 160 55032 ja erityisasiantuntija
Heidi Fransila, puolustusministeriö,
p. 0295 140 315
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
10.10.2012

Hallitus linjasi tutkimuslaitosten
ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta iltakoulussaan
Hallitus käsitteli iltakoulussaan
keskiviikkona 10. lokakuuta valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen jatko-
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valmistelua. Käsittelyn pohjana oli
asiantuntijaryhmän esitys, joka luovutettiin syyskuussa pääministerin
johtamalle tutkimus- ja innovaationeuvostolle. Hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen uudistuksesta ja
sen keskeisistä toimista valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012.
Hallitus korostaa iltakoululinjauksessaan, että tutkimuksen tulee toimia yhteiskunnan kehittämisen ja
päätöksenteon strategisena resurssina.
Valtion tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa asteittain
vuosina 2014–2016 seuraavasti:
– Monitieteistä, korkeatasoista ja
yhteiskunnan kannalta relevanttia
tutkimusta vahvistetaan.
– Tutkimuslaitoksia kootaan aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ottaen
huomioon toiminnan laadun kehittämisedellytykset.
– Tutkimustoimintaa tehostetaan ja
tutkimuksen relevanssia parannetaan
vapauttamalla resursseja kiinteistä
rakenteista ja tutkimuksen tukipalveluista.
– Tutkimusrahoituksesta osa kootaan
osoitettavaksi avoimen tutkimusrahoituksen välityksellä tutkimuksen
relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja
monitieteisyyden vahvistamiseksi.
Tavoitteena on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla etsitään
ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.
Kansallinen vastinrahoitus EU-hankkeisiin sisällytetään samaan kokonaisuuteen.
– Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta
käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.
– Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
– Vahvemmat ja suuremmat tutkimuslaitokset ja strategisesti suunnattavan tutkimusrahoituksen kokoaminen mahdollistavat voimavarojen
suuntaamisen uudelleen yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.
– Turvataan ja vahvistetaan tutkimuslaitosten strategista ohjausta valtioneuvoston tasolla.
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Tiedote asiantuntijaryhmän esityksestä 20.9.2012
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=
365533
Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo
Lankinen, valtioneuvoston kanslia,
p. 09 160 22007
Hallituksen arktiset linjaukset iltakoulussa
Hallitus käsitteli iltakoulussaan
10. lokakuuta arktisia linjauksiaan ja
arktisen strategian uudistustyötä.
Arktisille alueille kohdistuu kasvava
taloudellinen ja poliittinen mielenkiinto. Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen lisääntyneen hyödyntämisen vuoksi ympäristöriskit arktisella alueella kasvavat. Toisaalta arktinen alue tarjoaa Suomelle huomattavia mahdollisuuksia. Hallitus edistää erityisesti suomalaisen osaamisen hyödyntämistä arktisella alueella
ja hallituksen linjaukset rakentuvatkin juuri osaamisen ympärille.
Hallituksen linjaukset ryhmittyvät
uudistettavassa strategiassa neljän
kärjen alle, jotka ovat Suomi on arktinen maa, Suomi on arktinen osaaja,
Suomi kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristön reunaehtoja sekä kansainvälinen yhteistyö.
Niitä syvennetään neljän teemakokonaisuuden kautta, joita ovat koulutus
ja tutkimus, arktisen alueen liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen, ympäristö ja kokonaisturvallisuus sekä kansainvälinen yhteistyö.
– Suomi on arktinen maa. Ilmasto,
luonto, maantiede, historia ja kokemukset ovat muokanneet arktisen
identiteettimme. Suomen kansa on
kokonaisuudessaan arktinen kansa;
kolmasosa 60. leveyspiirin pohjoispuolella asuvista on suomalaisia. Saamelaisten asema Euroopan ainoana
alkuperäiskansana huomioidaan ja
heidän osallistumisensa saamelaisten
asemaan alkuperäiskansana vaikuttavien asioiden käsittelyyn turvataan.
Suomen pohjoisosa tulee säilyttää
vakaana ja turvallisena toimintaympäristönä.
– Suomi on arktinen osaaja. Arktinen
alue on voimakkaan muutoksen kohteena. Muutoksen ymmärtämiseen,
siihen sopeutumiseen ja myös sen
hyödyntämiseen Suomella on huippuosaamista ja tietotaitoa. Osaamisen ja tutkimuksen ylläpitäminen ja
kehittäminen on ensisijaisen tärkeää.

Suomi pyrkii arktisen osaamisen
mallimaaksi.
– Suomi kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristön reunaehtoja. Ilmastonmuutoksen globaalien vaikutusten ymmärtäminen,
arktisten luonnonvarojen kestävä
käyttö ja ympäristön reunaehtojen
tunnistaminen kaikessa arktisessa
toiminnassa ovat arktisen politiikkamme keskiössä.
– Kansainvälinen arktinen yhteistyö.
Suomen arktisen aseman vahvistaminen, kansainvälisen yhteistyön
laajentaminen ja vakauden ylläpitäminen arktisella alueella ovat keskeisiä tavoitteitamme.
Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti hallitus päätti iltakoulussaan toukokuussa hallituksen
arktisten prioriteettien määrittelemisestä syksyksi 2012 ja Suomen arktisen strategian uudistamisesta huhtikuuhun 2013 mennessä arktisen neuvottelukunnan valvonnassa. Lisäksi
kuhunkin ministeriöön on nimitetty
arktiset vastuuvirkamiehet, ja tämän
verkoston puheenjohtajana toimii
arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen. Avainministeriöiden kansliapäälliköt ovat valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinosen johdolla ohjanneet työtä.
Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen, valtioneuvoston kanslia,
p. 09 160 22006 ja arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen, ulkoministeriö, p. 040 178 2053

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä luovutti 11.10.2012 loppuraporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle.
Työryhmä esittää uutta toimintamallia Merenkurkun laivaliikenteen turvaamiseen. Mallissa pitkän aikavälin
tavoite olisi uuden, Merenkurkun liikenteeseen suunnitellun ympäristöystävällisen ja jäissä hyvin liikkuvan
aluksen hankinta. Uusi alus turvaisi
liikenteen Vaasan ja Uumajan välillä
ja mahdollistaisi alueiden elinkeinoelämän kehittämisen ja erityisesti
rahtiliikenteen lisäämisen. Työryhmän ehdottamassa mallissa alueen
toimijat vastaisivat liikenteestä ja nykyisestä joukkoliikennetuesta voitai-
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siin luopua. Uuden aluksen hankinnan rahoittamiseen voi mahdollisesti
saada tukea EU:sta. Työryhmä ehdottaa, että Vaasan ja Uumajan kaupungit
ja Merenkurkun alueen toimijat tekevät yhteistyötä EU-tukien hakemiseksi
ja tarvittavan kansallisen rahoituksen
varmistamiseksi. Loppuraportti on

osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId=1986562&name=DLFE17707.pdf&title=Julkaisuja%20162012. Lisätietoja antaa merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman,
p. 0295 342 369, liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2012

15.10.2012/120

17

