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

Valtioneuvosto antoi 2.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 11/2017 vp)
eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta
tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen
ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja
58 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi rikoksen
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä annettua lakia.
Lailla on pantu täytäntöön Euroopan
unionin neuvoston 13.6.2002 antama
puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä. Lakia
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ehdotetaan muutettavaksi niin, että
kiinniottamis- ja luovuttamispyynnön
vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa
varten tekisi syyttäjä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä. Lisäksi ehdotetaan, että vain
syyttäjä voisi pyytää toiselta jäsenvaltiolta lupaa panna täytäntöön tuomittu vankeusrangaistus, joka koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka
johdosta henkilö on luovutettu Suomeen. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja
Innanen 0295 150 338)
Hallituksen esitys (HE 12/2017 vp)
eduskunnalle laiksi konkurssilain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena
on muuttaa lainsäädäntö yhteensopivaksi Euroopan unionin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen kanssa. Asetusta sovelletaan sekä
konkurssiin, yrityssaneeraukseen että
yksityishenkilön velkajärjestelyyn,
minkä johdosta näitä menettelyjä
koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan
muutettavaksi. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisältöä laajennettaisiin ja rekisteriin merkityt
tiedot siirrettäisiin saataville yleisen
tietoverkon kautta maksutta. Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntönä luovuttaisiin. Velkajärjestelyrekisteriä koskevat
säännökset nostettaisiin lain tasolle.
Velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat saatavilla yleisessä tietoverkossa

vain silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa.
Muilta osin velkajärjestelyrekisterin
tietoja pyydettäisiin nykyiseen tapaan Oikeusrekisterikeskukselta. Osa
ehdotetuista laeista on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.6.2017 ja osa
26.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto 0295 150 502)
Hallituksen esitys (HE 13/2017 vp)
eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä
annetun lain muuttamisesta. Esityksellä tarkennetaan Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun tehtävänantoa siten,
että Yleisradion tulee tarjota julkisen
palvelun sisältöpalveluja yleisissä
viestintäverkoissa valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti. Ehdotettu muotoilu korvaa nykyisen muotoilun,
jonka mukaan Yleisradio voi tarjota
julkisen palvelun sisältöpalveluja
yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Julkisen
palvelun tehtävänantoa ehdotetaan
tarkennettavaksi myös siten, että
Yleisradion tehtävänä olisi tukea
suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista
moninaisuutta. Kyseinen tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan
Yleisradion tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Esityksellä täydennetään Yleisradion tehtä13
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viä siten, että niihin kuuluisi myös
sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on
kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn
ja tekijänoikeuksien näkökulmasta
mahdollista. Esityksellä vahvistetaan
Yleisradion hallintoneuvoston asemaa
siten, että hallintoneuvosto päättäisi
jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi
säädettäisiin pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295
342 071)
Hallituksen esitys (HE 14/2017 vp)
eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia. Lakiehdotuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen olisi
poistettava rekisteristä ulkomaisten
elinkeinonharjoittajien Suomeen rekisteröityjä sivuliikkeitä, kun yhtiö on
purettu tai poistettu rekisteristä sen
rekisteröintivaltiossa. Lisäksi lailla
velvoitettaisiin Patentti- ja rekisterihallitus osallistumaan direktiivin
mukaiseen tiedonvaihtoon. (TEM
hallitussihteeri Mika Kotala 0295
047 033)
Hallituksen esitys (HE 15/2017 vp)
eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12
ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen
antamiseksi. Hallituksen esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa,
kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa, vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden
yleishallintolakien muutoslakeja. Esityksessä on myös ehdotus Euroopan
paikallisen itsehallinnon peruskirjan
12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan Manner-Suomeen 18 maakuntaa. Ehdotettu maakuntajako perustuu pääosin voimassa
olevaan maakuntajakoon. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä,
joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnille valitaan suorilla vaaleilla
maakuntavaltuustot. Maakunnat ovat
monitoimialaisia viranomaisia ja niiden tehtäväaloista säädetään maakuntalaissa. Samalla uudistetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä, tuottamista, hallintoa,
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suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa
koskevat säännökset siten, että järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Uudistuksella
kootaan nykyisin lähes 200 eri kunnalliselle organisaatiolle kuuluvien
palvelujen kattava järjestämisvastuu
mainituille 18 maakunnalle. Maakuntien alueellista yhteistyötä varten
on lisäksi viisi yhteistyöaluetta. Maakuntien on omassa toiminnassaan
erotettava hallinnollisesti sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestäminen ja
tuottaminen. Palvelujen tuottamisesta
vastaa maakunnan liikelaitos, joka
voi toteuttaa palvelut omana tuotantona. Sen lisäksi ne täydentävät omaa
palvelutuotantoa yksityisiltä palvelujen tuottajilta hankittavilla palveluilla
palvelustrategiassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Maakuntavaalien toteuttamiseen liittyen vaalilainsäädäntöön tehdään tarvittavat muutokset. Lait ovat tarkoitettu tulemaan
voimaan vaiheittain siten, että maakunnat voidaan perustaa 1.7.2017 lukien. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Maakunnat
aloittavat varsinaisen toimintansa
vaiheittain 1.3.2018 lukien maakuntavaltuustojen toimikauden alettua.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta,
kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019 lukien.
(STM hallitusneuvos Pekka Järvinen
0295 163 367)

muutetaan kilien ja karitsojen ikävaatimukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta myönnettävää tukea varten esitetyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muuttamisen hyväksymisestä annetun Euroopan komission
täytäntöönpanopäätöksen C(2017)
1262 mukaisiksi. Asetus tulee voimaan 8.3.2017. Sitä sovelletaan kuitenkin tukivuodesta 2017 alkaen
määräytyviin maatalouden tukiin alkaen komission päätöksen voimaantulosta 11.1.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvoston asetus vuodelta
2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
9 §:n muuttamisesta. Maidon pohjoista tukea korotetaan koko vuoden
2016 tuotannon osalta. Maidon tukitaso on eri kuukausille tukialueittain
porrastettuna enintään 8,2–34,1 senttiä litralta. Pohjoista tukea korotetaan 0,3–0,7 senttiä litralta koko vuoden maksetun tuen osalta. Asetus tulee
voimaan 8.3.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)

Valtioneuvosto teki 2.3.2017 seuraavat päätökset:
Päätös nimetä ehdokkaaksi alueiden
komitean varajäseneksi Tornion kaupunginvaltuutetun Katri Kulmunin
tilalle Jämsän kaupunginvaltuutettu
Merja Lahtinen komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)
Päätös jakaa vuoden 2017 talousarvion
valtion rahoitusosuuden varat ohjelmien hallintoviranomaisina toimivien
maakuntien liittojen käytettäväksi
Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) toteuttavien
rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien toimeenpanoon seuraavasti: Kolarctic ENI CBC -ohjelma:
Lapin liitto 2 850 000 euroa, Karelia
ENI CBC -ohjelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto 2 900 000 euroa ja Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI CBC -ohjelma: Etelä-Karjalan liitto 4 000 000
euroa eli yhteensä 9 750 000 euroa.
(TEM neuvotteleva virkamies Petri
Haapalainen 0295 064 922)
Päätös jakaa vuoden 2017 talousarvion
valtion rahoitusosuuden varat rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavien
rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien
toimeenpanoon seuraavasti: Pohjoisen ohjelma: Lapin liitto 1 500 000
euroa, Botnia-Atlantica -ohjelma:
Pohjanmaan liitto 1 200 000 euroa ja
Keskisen Itämeren ohjelma: VarsinaisSuomen liitto 2 700 000 euroa eli yhteensä 5 400 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä
eräissä maatalouden tuissa annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja
liitteen muuttamisesta. Asetuksella

Päätös myöntää ero alivaltiosihteeri
Matti Anttoselle sekä Suomen Pankin
johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo
Honkapohjalle Huoltovarmuusneu-

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

Valtioneuvosto antoi 2.3.2017 seuraavat asetukset:
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voston jäsenyydestä ja nimittää alivaltiosihteeri Markku Keinänen sekä
johtokunnan jäsen Marja Nykänen
Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi
30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM neuvotteleva virkamies Olli
Hyvärinen 0295 047 006)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
2.3.2017 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2017
vp) eduskunnalle neuvotteluista kattaviksi lentoliikennesopimuksiksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sekä
Kaakkois-Aasian valtioiden liiton
(ASEAN), Qatarin ja Yhdistyneiden
arabiemiirikuntien, yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
Turkin kanssa, lentoturvallisuussopimuksiksi Euroopan unionin ja Kiinan
sekä Japanin kanssa sekä Euroopan
unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen
välisen lentoturvallisuussopimuksen
muuttamisesta. Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan kattavat lentoliikennesopimukset Euroopan unionin
ja jäsenvaltioiden sekä KaakkoisAasian valtioiden liiton (ASEAN),
Qatarin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sekä yhteistä ilmailualuetta
koskevasta sopimuksesta Turkin kanssa. Neuvottelut EU:n ja kyseisten
maiden välillä ovat käynnistyneet.
Neuvoteltavat sopimukset korvaavat
jäsenvaltioiden kyseisten maiden
kanssa tekemät kahdenväliset lentoliikennesopimukset kokonaan tai osittain. Euroopan unionin neuvosto valtuutti keväällä 2016 komission neuvottelemaan myös lentoturvallisuussopimuksista Kiinan ja Japanin kanssa.
Lentoturvallisuussopimusten tarkoitus on mahdollistaa ilma-alusten ja
niiden osien hyväksyntöjen ja tarkastusten vastavuoroinen hyväksyminen
EU:n ja kyseisten maiden välillä.
Lisäksi komissio antoi syksyllä 2016
ehdotuksen neuvoston päätökseksi
EU:n ja Amerikan Yhdysvaltojen
(USA) väliseen lentoturvallisuussopimukseen tehtävää muutosta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta.
(LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2017
vp) eduskunnalle lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta ja neuvottelumandaatista komissiolle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevan sopimuksen neuvottelemiseksi. Euroopan
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unionin komissio antoi 22.12.2016
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/
2008 muuttamisesta. Euroopan unionin komissio antoi lisäksi suosituksen
neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluiden aloittamiselle ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevasta Euroopan unionin ja
Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta
10.1.2017. EU:n ja Yhdysvaltojen
välisen ilma-alusten vuokraustoiminnan miehistöineen vapauttaminen
edellyttää kansainvälistä sopimusta
EU:n ja USA:n välillä ja EU-lainsäädännön muuttamista vastaavasti.
(LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 2.3.2017 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Janne Timo
Juhani Peltolalle virkavapautta työja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 13.3.2017–
12.3.2020. (TEM hallitusneuvos Kari
Mäkinen 0295 063 523)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 2.3.2017 seuraavia asioita:
Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden
2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
ja voiton tulouttaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Varautumisrahaston
tilikauden voitto 17 884 124,06 euroa
siirretään ydinenergialain mukaisesti
Fortum Power and Heat Oy:llä ja
Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy:llä rahastossa olevien rahastoosuuksien lisäykseksi siinä suhteessa
kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat
kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä
253 108,31 euroa ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden kulujäämä
82 787,59 euroa vähennetään rahastojen pääomista. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma
tilikauden päättyessä oli noin 2,5 miljardia euroa. (TEM erityisasiantuntija
Linda Kumpula 0295 060 125)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Alueellistamisen koordinaatioryhmä
luovutti 24.2.2017 valtion työpaikkojen sijoittumista alueille koskevan selvityksensä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Selvityksessä tarkastellaan valtion budjettitalouden henkilötyövuosien kehitystä
vuosina 2010–2015 sekä toimipaikkojen toteutettuja ja suunnitteilla olevia muutoksia maakunnittain ja kunnittain. Selvityksen taustalla on ministeri Vehviläisen pyyntö valtion työpaikkojen sijoittumisen kokonaiskuvasta. Selvitys on osoitteessa http://
valtioneuvosto.fi/documents/10623/
3779937/Alueelistamisen+koordinaatioryhm%C3%A4n+selvitys+2402
2017/e5fb98e7-017b-4eca-a2a4-3ed
51c85147b. Lisätietoja antavat koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377,
jari.partanen@lvm.fi ja koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, p. 0295 530
047, mikko.saarinen(at)vm.fi.
Ehdotus laadullisen työllistymisen
sisällyttämiseksi korkeakoulujen
rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen
luovutettiin 2.3.2017 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ehdotetaan
otettavaksi uusi laadullista työllistymistä mittaava rahoitustekijä nykyisen työllistymiskriteerin asemesta.
Laadullinen työllistyminen tarkoittaa
valmistuneiden työllistymisestä koulutustasoa vastaavasti. Ehdotus on
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:
978-952-263-454-2. Lisätietoja antavat ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295
330 440, opetusneuvos Tomi Halonen,
p. 0295 330 095 ja erityisavustaja
Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302
8246, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kaupallisen television uutistoiminnan rahoitusta ja tulevaisuutta arvioinut työryhmä luovutti 1.3.2017
loppuraporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Työryhmä
ehdottaa, että kaupallisen television
uutistoiminnalle annettaisiin tukea.
Ryhmä ehdottaa väliaikaista, kolmivuotista tukiohjelmaa, joka toimisi
joko projektikohtaisesti tai määräytyisi tiettynä prosenttiosuutena uutisja ajankohtaissisältöjen tuottamisen
kustannuksista. Tukea voitaisiin antaa
yleisen edun ohjelmistotoimiluvan
omaaville toimijoille, eli yleisen edun
kanaville. Loppuraportti on osoit-
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teessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79303. Lisätietoja
antaa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo, p. 0400
226 666.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
27.2.2017 Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset -selvityksen. Selvityksen mukaan osatyökykyisten työntekijöiden yksilöllinen palkasta sopiminen on mahdollista monella alalla
ja tämä saattaa madaltaa työnantajien
kynnystä rekrytoida osatyökykyinen
henkilö. Selvityksessä tarkasteltiin,
kuinka paljon työehtosopimuksissa
on määräyksiä, joissa työehtosopimuksen tai sen palkkausmääritysten
soveltaminen edellyttää täyttä työkykyä. Lisäksi selvitettiin, onko työehtosopimuksessa määräyksiä, joiden
mukaan työkyky vaikuttaa työhön
pääsyyn tai työjärjestelyihin. Selvitys on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/1002 4/79295.
Lisätietoja antaa tutkija Jaana Paanetoja, p. 050 327 3252, etunimi.sukunimi@tem.fi.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:

– Hajautetun uusiutuvan energian
mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)
-selvitys, 1.3.2017. Selvityksessä tarkastellaan bioenergian potentiaalia,
uusiutuvan energian käytön potentiaalisia aluetaloudellisia vaikutuksia
sekä alueellista jakautumista.
– Vaikuttava valvonta osana sosiaalija terveydenhuollon uudistusta -selvitys, 1.3.2017. Selvityksessä todetaan, että sote-uudistuksessa on palvelujen käyttäjien kannalta tärkeä
huolehtia siitä, että palvelut toteutetaan turvallisesti, sujuvasti ja yhdenvertaisesti muutoksen aikana ja sen
jälkeen. Viranomaisvalvonnalla varmistetaan tätä, mutta valvonnan toteuttamistapoja pitää vielä kehittää.
–Vertailu viennin ja kansainvälistymisen edistämisen toimintamalleista
-selvitys, 1.3.2017. Selvityksen tuloksista ilmenee, että yritysten vientiä ja
kansainvälistymistä edistävän Team
Finland -verkoston toimintaa voitaisiin kehittää monin tavoin. Jatkossa
olisi muun muassa tärkeää kiinnittää
aiempaa enemmän huomiota strategisen tason kysymyksiin, selvityksen
johtopäätöksissä suositellaan. Selvityksessä vertailtiin Team Finlandin
verkostomaista toimintamallia Alankomaiden, Ruotsin ja Tanskan viennin
ja kansainvälistymisen edistämistoimiin sekä kartoitettiin hyviä käytäntöjä ja Team Finland -toiminnan kehittämismahdollisuuksia.

– Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu? -raportti, 28.2.2017.
Barentsin alue on erityinen arktinen
alue: teollisesti ja infrastruktuuriltaan kehittynyt, suhteellisen tiheästi
asuttu sekä monikulttuurinen verrattuna muihin arktisiin alueisiin. Raportissa tarkastellaan muutoksiin sopeutumista Suomen sopeutumiskyvyn ja
hallinnan näkökulmista. Tavoitteena
on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa
Barentsin alueen muutoksista, niiden
vaikutuksista sekä pitkän aikavälin
sopeutumisesta nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta suomalaisille
päättäjille.
– Tulevaisuuden yhteiskunnan johtaminen - Tieto käyttöön, parempia päätöksiä -raportti, 28.2.2017. Hankkeessa selvitettiin rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita ja tavoitetilaa. Selvitystyön pohjalta laadittiin konkreettinen
etenemissuunnitelma toimenpidesuosituksineen.
– Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot -loppuraportti, 27.2.2017. Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävien ja kiertotaloutta toteuttavien riskinhallinhallintaratkaisujen osaamista, tarjontaa,
käyttöönottoa ja kansainvälistä vientiä. Yhdessä alan toimijoiden kanssa
selvitettiin ohjauskeinoja, joilla pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaratkaisuja voidaan suunnata kilpailukykyiseen kiertotalouden suuntaan.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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