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Ylijohtaja Harri Pursiainen:
Euroopan viestintäpolitiikalle haetaan suuntaa

◆  Teleyritysten ongelmista ei puhuta vain Suomes-

sa, vaan ala on suurten haasteiden edessä kaikkial-

la. Laajakaista ja Internet mullistavat viestintäalan

vanhat ansaintamallit. Ennen puhelut tuottivat te-

leyrityksille mattivarmoja senttejä joka minuutilta,

mutta nykytekniikkaa käyttävä kuluttaja surffaa ver-

kossa mielin määrin kilpailun pieniksi puristamilla

kiinteillä hinnoilla. Kuluttajat hyötyvät, mutta ver-

kon rakentajat joutuvat keksimään uusia tuloja eh-

tyvien tulovirtojen tilalle. Markkinataloudessa verk-

kojen vähenevä tuotto voi vähentää halua investoi-

da niihin. Se on riski, koska verkot ovat välttämät-

tömiä koko yhteiskunnalle. Tarvitaan tasapainoa, jos-

sa investoinnit säilyvät kannattavina vaikka kilpailu

on kovaa.

Viestintää säännellään monia muita aloja enemmän

sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Toimialan

murroksen syyt ovat tekniset ja kaupalliset, mutta

kehitystä voidaan ainakin jossakin määrin ohjata suo-

tuisaan suuntaan myös viestintäpolitiikalla. Teleala

muodostaa eurooppalaiset sisämarkkinat, ja siksi eri-

tyisesti Euroopan unionin viestintäpoliittiset toimet

ovat avainasemassa.

Mitä EU sitten voi tehdä viestintäpolitiikassa? Voi-

massaoleva eurooppalainen sääntely perustuu komis-

sion aloitteisiin vuodelta 1999. Niiden pohjalta syn-

tyneet direktiivit tulivat voimaan vuonna 2003. Di-

rektiivien täytäntöönpano on yhä pahasti kesken jä-

senvaltioissa. Kolme jäsenvaltiota ei ole saanut vielä

lakejaan direktiivien edellyttämään kuntoon, ja vasta

muutamissa maissa on tehty kaikki tarvittavat toimet.

Luultavasti uudistus on toteutunut koko unionissa

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintä-
markkinaosaston osastopäällikkö Harri Pur-
siainen haluaa virittää keskustelua unionin
viestintäpolitiikasta. Voidaanko siitä kehit-
tää riittävän terävä yhteiskunnallinen työka-
lu vai pitäisikö luovuttaa ja unohtaa, että
viestintämarkkinoilla on yhteiskunnallisen
ohjauksen tarvetta, kysyy Pursiainen.

Näkökulma
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aikaisintaan vuonna 2007. Aikaa ide-

asta laiksi ehtii siis Euroopan kiireellä

vierähtää kahdeksan vuotta.

Euroopan viestintälait laadittiin nykyi-

sestä täysin poikkeavaan maailmaan.

Laajakaistan merkitys oli viime vuosi-

kymmenellä vain teoreettinen eivätkä

internetpuhelut olleet arkipäivää. Sään-

telyn ydin on ollut varmistaa kilpailu

velvoittamalla verkkojen omistajat pääs-

tämään kilpailijansakin verkkoihin tar-

joamaan palveluita. Sääntely kohdistuu

vain suurimpiin yrityksiin, mutta niiltä

voidaankin sitten vaatia aika paljon.

Direktiivit ovat sujuvasti sivuuttaneet

2000-luvun tärkeät viestintäpoliittiset

kysymykset taajuushuutokaupoista in-

ternetpuheluihin. Lainsäädännöllä ei

ole voitu edes yrittää ohjata kehitystä

haluttuun suuntaan. On hyväksytty, että

hidasliikkeisellä viestintäpolitiikalla ei

voi vaikuttaa kehitykseen. Euroopan

viestintäpolitiikan parhaat resurssit ku-

luvat nyt siihen, että 1990-luvun hen-

kinen pykäläperintö siirretään pilkun-

tarkasti 2000-luvun loppupuolen vies-

tintämarkkinoille.

Direktiivit pannaan syyniin ensi vuon-

na alkavassa prosessissa. Komission

aloitteet kypsyvät aikanaan uusiksi di-

rektiiveiksi, jotka valistuneesti arvaten

ovat voimassa vuonna 2009. Siitä pa-

rin kolmen vuoden päästä sisämarkki-

noiden pitäisi toimia uusin säännöin,

jos historia toistaa itseään. Ikävä kyllä

emme tiedä, mitkä ovat ne 2010-lu-

vun viestintämarkkinoiden vaatimukset,

joihin nyt kirjoitettavien direktiivien pi-

täisi vastata. Siksi hyvien direktiivien

laatiminen on melkeinpä mahdotonta.

Samaa haastetta ei ole viestintäpolitii-

kalla esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Ja-

panissa.

On välttämätöntä keskustella perus-

teellisesti eurooppalaisesta viestintä-

politiikasta. Voidaanko siitä ylipään-

sä kehittää riittävän terävä yhteiskun-

nallinen työkalu vai pitäisikö luovut-

taa ja unohtaa, että viestintämarkki-

noilla on yhteiskunnallisen ohjauksen

tarvetta?

On olemassa ainakin kaksi peruslinjaa,

joista ensimmäinen vahvistaa, toinen

keventää yhteisötason toimivaltaa vies-

tintäpolitiikassa. Ensinnäkin on fede-

ralistinen malli. Viestintäpolitiikka jä-

mäköityisi, jos valta keskitettäisiin vah-

valle eurooppalaiselle viranomaiselle

Yhdysvaltojen FCC:n tavoin. Se toisi

päätöksentekoon tehoa ja nopeutta,

edellyttäen tietysti että virasto voitai-

siin organisoida niin vahvaksi, että se

olisi käytännössäkin tehokas. Toistai-

seksi jäsenvaltiot eivät ole halunneet

luopua suvereenisuudestaan viestintä-

politiikassa. Miten ”viestintämarkkinoi-

den liittovaltio” sopisi jatkossakaan ke-

nenkään pasmoihin, kun yleinen Eu-

rooppa-politiikkakin hakee suuntaa

kaikkialla?

Toisessa äärivaihtoehdossa sääntely

poistetaan tai ainakin minimoidaan.

Kömpelöt yhteisönormit jätettäisiin

yleispiirteisiksi ja yhä välttämättömäk-

si katsottava sääntely palautuisi kan-

salliselle tasolle. Jos pykäliä ei ole, niis-

tä ei voi myöhemmin tulla kehityksen

jarrua ja kansallisesta laista päästään

irti helpommin kuin kanonisoituvista di-

rektiiveistä. Tällä tiellä direktiivit lai-

mentuisivat periaatekokoelmiksi. Se

olisi täyskäännös 1980-luvulta saakka

harjoitetulle linjalle. Haasteellista olisi

estää Euroopan viestintäpolitiikan kir-

javoituminen ja sisämarkkinoiden ra-

pautuminen.

Vaihtoehdot niveltyvät myös yleiseen

EU:n kehitykseen ja siitä käytävään

poliittiseen keskusteluun. Viestintä-

markkinat ovat kuitenkin eri asemassa

kuin monet muut toimialat, koska tek-

niikka ei odottele päättäjiä.

On hyvä aika aloittaa keskustelu Suo-

men linjasta Euroopan viestintäpolitii-

kassa. Lähtölaukaus yhteiseen pohdin-

taan kuultiin liikenne- ja viestintämi-

nisteriön keskustelutilaisuudessa

26.toukokuuta ja jatkoa seuraa syksys-

tä alkaen. Sana on vapaa. Kaikkien

panosta kaivataan.

Harri Pursiainen
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Euroopan unionin liikenneministerit
Euroopan unionin liikenneministerit pitivät kokouksen Luxemburgissa 27.–28. kesäkuuta.
Liikenneneuvosto painottui lentoliikenneasioihin ja niissä erityisesti liikennöintiin EU:n ulkopuolisten maiden
kanssa. Aiheesta hyväksyttiin päätelmät.
Ajokorttidirektiivistä ei saavutettu poliittista yhteisymmärrystä, koska eräät maat eivät voineet hyväksyä ajo-
korttien pakollista vaihtamista.
Komissio informoi ministereitä digitaalisen ajopiirturin tilanteesta ja lupasi siirtymäaikaa vuoden loppuun saakka.
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen osallistui kokoukseen.

Ilmailupolitiikasta
linjauksia

◆  Neuvosto hyväksyi päätelmät yhtei-

sön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittä-

misestä.

Päätelmissä käsitellään lentoliikenteen

ulkosuhteiden yleisiä kysymyksiä sekä

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden

kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia

ja niiden saattamista yhteisön oikeuden

mukaisiksi. Päätelmät sisältävät myös

sopimusneuvottelujen yleisiä periaattei-

ta, neuvottelumandaatteja sekä neuvot-

telujen tulevaa kehitystä.

Päätelmät ovat neuvoston vastaus ko-

mission tiedonantoon yhteisön ulkoisen

ilmailupolitiikan kehittämisestä.

Suomi hyväksyi päätelmät puheenjoh-

tajan esittämässä muodossa. Ministeri

Luhtanen totesi puheenvuorossaan, että

päätelmät ovat hyvä pohja kehittää

EU:n lentoliikennepolitiikkaa. Suomelle

keskeiset kysymykset on ratkaistu pää-

telmissä tyydyttävällä tavalla.

Suomelle olennaista on varmistaa mah-

dollisuus pitää yllä kahdenvälisiä len-

toliikennesuhteita muiden maiden

kanssa, vaikka komissio mahdollisesti

käykin sopimusneuvotteluja näiden

maiden kanssa. Suomi on toivonut

myös, että lentoliikenteen ulkosuhtei-

siin liittyviä toimintatapoja täsmenne-

tään ja ulkosuhdeasetuksen tulkintaa

selvennetään. Lisäksi kysymys Siperi-

an ylilentomaksuista on Suomelle tär-

keä.

Komissio antoi oman lausuman, jossa

se sitoutuu päätelmien tekstiin. (KK)

Chilen kanssa
lentoliikenne-
sopimus

◆  Liikenneneuvosto hyväksyi päätöksen

yhteisön ja Chilen välisestä lentoliiken-

nesopimuksen väliaikaisesta soveltami-

sesta ja allekirjoittamisesta.

Komissio on neuvotellut Chilen kanssa

lentoliikennesopimuksen, joka noudat-

telee pääosin komission laatimaa mal-

lisopimusta.

Neuvosto hyväksyi myös julkilausuman

sopimuksen oikeudellisesta luonteesta.

Sen mukaan Chile-sopimusta koskeva

päätös ei luo uutta lentoliikenteen ul-

kosuhteisiin liittyvää yhteisötoimivaltaa

eikä vaikuta jäsenvaltioiden ja yhteisön

toimivaltajakoon.

Suomi hyväksyi päätöksen ja julkilau-

suman sellaisenaan. (KK)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Rita Linna,
   puh. (09) 160 28556

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Rita Linna,
   puh. (09) 160 28556
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• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Rita Linna,
   puh. (09) 160 28556

Lennonjohtajille tulossa
yhtenäinen lupakirja

◆  Kokouksessa saavutettiin poliittinen

yhteisymmärrys yhteisön lennonjohtaji-

en lupakirjaa koskevasta direktiivistä. Di-

rektiivillä edistetään lennonvarmistuk-

sen turvallisuutta ja lennonjohtajien pä-

tevyysvaatimusten yhtenäistämistä.

Direktiivi helpottaisi myös lennonjoh-

tajien Euroopan laajuista liikkuvuutta.

Alan koulutuspalveluiden laatu ja kou-

lutuspalveluiden tarjoajien tasapuoli-

nen kohtelu paranisi.

Neuvosto on jo joulukuussa 2004 hy-

väksynyt yleisnäkemyksen asiasta. Nyt

haettiin ratkaisua, jonka Euroopan par-

lamentti voisi hyväksyä sellaisenaan toi-

sessa käsittelyssään.

Suomi tuki direktiivin hyväksymistä.

Suomi pitää direktiiviä olennaisena osa-

na yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan

järjestämistä.

Suomessa lennonjohtajilta edellytetään

jo nyt Eurocontrolin vaatimusten mu-

◆  Liikenneasioista vastaava komissaa-

ri Barrot selvitti kokoukselle EU:n ja Yh-

dysvaltojen lentoliikennesopimusneu-

votteluita. Komissio oli optimistinen

neuvottelujen etenemisen suhteen ja

uskoi Yhdysvaltojen vastaantuloon.

Tavoitteena on solmia aluksi niin sanot-

tu ensimmäisen vaiheen sopimus. Myö-

hemmin jatkettaisiin neuvotteluja kat-

tavammasta sopimuksesta. Yhdysvallat

ei ole toistaiseksi ollut halukas neuvot-

telemaan eurooppalaisten lentoyhtiöi-

den oikeudesta kabotaasiliikenteeseen

Yhdysvalloissa, mutta saattaa varovas-

ti helpottaa eurooppalaisten yhtiöiden

markkinoillepääsyä.

Komissio sai neuvostolta kesäkuussa

2003 mandaatin neuvotella USA:n

kanssa mahdollisimman avoimesta

markkinoille pääsystä ilman liikenne-

oikeuksien ja kapasiteetin rajoituksia

ja diskriminaatiota. Neuvotteluissa on

käsitelty mm. lentoyhtiöiden omista-

mista, rahti- ja kabotaasiliikenteen va-

pauttamista, leasingia, Yhdysvaltojen

lentoyhtiöitä suosivaa ”Fly America” -

ohjelmaa sekä yhteisössä kehitettyä

uudentyyppistä kansallisuuslauseket-

ta.

Suomi pitää tärkeänä, että komissio

jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kans-

sa mandaattia kokonaisuudessaan hy-

vin vastaavan neuvottelutuloksen saa-

vuttamiseksi.

Komissio on myös käynnistänyt oikeu-

delliset menettelyt 12 jäsenvaltiota vas-

taan näiden Yhdysvaltojen kanssa sol-

mimien kahdenvälisten sopimusten

vuoksi. Suomi on näiden maiden jou-

kossa. Komissio haluaa, että kahden-

väliset sopimukset irtisanotaan. (KK)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Rita Linna,
   puh. (09) 160 28556
   Ilmailulaitos/lentoturvallisuushallinto,
   lennonjohtotarkastaja Helena Tamminen,
   puh. (09) 8277 2477

kainen lupakirja (ESARR5), joten direk-

tiivin mukaisten lupakirjojen käyttöön-

otto ei aiheuttaisi lupakirjan haltijoille

merkittäviä lisäkustannuksia. (KK)

USA-neuvotteluista
tietoa
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• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Hannu Pennanen,
   puh. (09) 160 28470

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Matti Roine,
   puh. (09) 160 28568

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Jorma Hörkkö,
   puh. (09) 160 28503

Liikenneturvallisuudesta
pitkä keskustelu

◆  Liikenneministerit kävivät keskuste-

lun tieliikenneturvallisuudesta. Keskus-

telun pohjana oli eurooppalainen toi-

mintaohjelma ”Tieliikenteen kuolonuh-

rien määrän puolittaminen EU:ssa vuo-

teen 2010 mennessä: yhteinen vas-

tuu”.

Komissio antoi ohjelman toteutumises-

ta puolivälin katsauksen. Lisäksi komis-

sio kysyi jäsenmailta, mitä toimia ne

ovat tehneet turvallisuuden parantami-

seksi. Komissio halusi myös tietää,

mitkä olisivat kolme tärkeintä yhteisö-

tason tointa liikennekuolemien puolit-

tamiseksi ja parantaisiko rangaistusten

yhtenäistäminen turvallisuutta.

Jäsenvaltiot korostivat puheenvuorois-

saan aiheen tärkeyttä. Itävalta katsoi

että liikenneturvallisuutta voitaisiin

käsitellä vaikka jokaisessa liikennemi-

nistereiden kokouksessa. Turvallisuut-

ta parantavia keinoja tarkasteltiin laa-

jasti tiestön kunnosta ja tekniikan hyö-

dyntämisestä varhaiskasvatukseen.

Ministeri Luhtanen painotti Suomen

puheenvuorossa sääntöjen noudattami-

Digipiirtureille
lisää
siirtymäaikaa

◆  Komissio selosti ministereille digitaa-

listen ajopiirtureiden tilannetta.

Nykyisten EU-määräysten mukaan di-

gitaaliset ajopiirturit ovat olleet pakol-

linen varuste 5.8.2004 jälkeen uutena

rekisteröitävissä kuorma- ja linja-autois-

sa. Komissio on sittemmin antanut epä-

virallista siirtymäaikaa 5.8.2005 saak-

ka. Digitaalisia piirtureita ei kuitenkaan

ole edelleenkään ollut saatavilla.

Komissio puolusti elokuun päivämääräs-

tä kiinni pitämistä. Se lupasi kuitenkin

olla joustava, jos jotkin jäsenvaltiot päät-

tävät jatkaa siirtymäkautta. Takaraja on

kuitenkin tämän vuoden loppu. (KK)

Junamatkustajien oikeuksia
työstetään vielä

◆  Ministerit kuulivat puheenjohtajan

tilannekatsauksen asetuksesta kan-

sainvälisen rautatieliikenteen matkus-

tajien oikeuksista ja velvollisuuksis-

ta.

Matkustajavastuuasetuksen käsittely ei

ole merkittävästi edennyt. Avoinna ovat

vielä mm. asetuksen soveltamisala, ai-

kataulu- ja paikanvarausjärjestelmien

yhteiskäyttö, rautatieyrityksen vakuut-

tamisvelvollisuus sekä rautatieyrityk-

sen vastuu matkustajan viivästystilan-

teissa.

Asetus parantaisi matkustajien asemaa

EU:n sisäisessä henkilöliikenteessä ja

lisäisi rautatieliikenteen houkuttele-

vuutta.

Suomi pitää asetusta yleisesti kanna-

tettavana, mutta katsoo, että yhteisö-

sääntelyllä ei tule poiketa kansainvä-

listä rautatieliikennettä sääntelevän ns.

COTIF-yleissopimuksen CIV-vastuuliit-

teen määräyksistä. (KK)

sen parantamista, juopuneena ajamisen

estämistä sekä tavaraliikenteen turval-

lisuuden lisäämistä.

Liikennekomissaari Barrot oli yhteen-

vedossaan iloinen siitä, että jäsenvalti-

oilla on tahtoa toimia turvallisuuden

parantamiseksi. (KK)
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• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu,
   puh. (09) 160 28571

Ajokorttidirektiivi
ei edennyt

◆  Liikenneministerineuvosto ei päässyt

yhteisymmärrykseen ajokorttidirektiivistä.

Kokouksessa haettiin ratkaisua, jonka

myös Euroopan parlamentti olisi voinut

sellaisenaan hyväksyä toisessa käsitte-

lyssään. Neuvosto pääsi jo lokakuussa

2004 yleisnäkemykseen ajokorttidirek-

tiivistä. Sen jälkeen puheenjohtajamaa

on neuvotellut parlamentin kanssa eh-

dotuksen muuttamisesta tavalla, joka

kävisi parlamentillekin.

Erimielisyyttä neuvoston ja parlamen-

tin kesken on ollut kolmesta seikasta:

ajokorttien vaihtamisesta, moottoripyö-

rän ajokortti-iästä sekä B-luokan yhdis-

telmien kuljettamista koskevista vaati-

muksista.

Neuvostossa todettiin, että eräät maat

eivät voi hyväksyä ajokorttien pakollis-

ta vaihtamista. Näin siitä huolimatta,

että siirtymäaikaa olisi 20 vuotta. Kun

otetaan huomioon direktiivin täytän-

töönpanoon varattu kuusi vuotta, olisi

siirtymää annettu kaikkiaan 26 vuotta.

Lisäkustannuksia olisi koitunut vain

niille ajokortinhaltijoille, joilla on voi-

massaoleva vanha kortti vielä 26 vuo-

den kuluttua.

Pakollista vaihtoa vastustivat mm. Sak-

sa, Ranska ja Puola. Näille maille ker-

tyi kokouksessa estävä määrävähem-

mistö, joten asian käsittely raukesi täs-

sä kokouksessa. Mahdollisesti asia tu-

lee uudelleen esiin jo lokakuun minis-

terineuvostossa.

Ajokorttidirektiivillä halutaan vähentää

mahdollisuuksia väärentää ajokortti, pa-

rantaa liikenneturvallisuutta ja edistää

vapaata liikkumista. Ajokortin haltijoi-

den kohtelu yhdenvertaistuisi, kun kor-

tin myöntämisen ja uudistamisen eh-

toihin ei vaikuttaisi se, mikä maa ajo-

kortin on myöntänyt.

Tarkoitus on, että EU:ssa olisi vain yksi

ajokorttimalli, kun niitä on nyt 110.

Uuteen korttiin on suunniteltu tehok-

kaat turvaominaisuudet. (KK)
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◆  Komissio halusi ottaa esiin yhteisön

jäsenyyden kansainvälisessä merenkul-

kujärjestössä IMO:ssa ja kansainvälises-

sä lentoliikennejärjestössä ICAO:ssa.

Komission mielestä aikaa tuhlaantuu

siihen, että joudutaan jatkuvasti neu-

vottelemaan, kuka käyttää puheenvuo-

ron näissä järjestöissä.

Komissio aikoo lähettää järjestöille kir-

jeen, jossa se pyytää tarkkailija-asemaa.

Samalla se tiedustelee puhevallan käy-

tön periaatteita. (KK)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Minna Kivimäki,
   puh. (09) 160 28573

Komissio haluaa
yhteisön
järjestöihin

Saksa esitti nuorille
0-promillerajaa

◆  Saksa esitteli kokoukselle ehdotuk-

sensa, jonka mukaan nuorille kuljetta-

jille sallittu veren alkoholipitoisuus pi-

täisi laskea nollaan.

Saksa ilmaisi huolensa siitä, että niin

moni 18-24-vuotias menettää henken-

sä liikenneonnettomuudessa ja että

hyvin usein alkoholi on ainakin osasyy

onnettomuuteen. Saksassa nuoret aihe-

uttavat kolmanneksen alkoholionnetto-

muuksista. Alkoholinkäyttö yhdistynee-

nä kuljettajan vähäiseen ajokokemuk-

seen on vaarallinen yhdistelmä.

 Tavallisin promilleraja EU-maissa on

0,5. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa raja

on laskettu 0,2:een. (KK)

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri
   Anna-Liisa Tarvainen,
   puh. (09) 160 28629
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◆  Teleministereiden puitavana oli ko-

mission tiedonanto i2010 – eurooppa-

lainen tietoyhteiskunta kasvun ja työl-

lisyyden edistäjänä.

Tietoyhteiskuntastrategia on jatkoa vuo-

den 2005 lopussa päättyvälle eEuro-

pe-ohjelmalle ja keskeinen osa Lissa-

bonin strategiaa, joka keskittyy talous-

kasvuun ja työllisyyteen.

Komissaari Viviane Reding esitteli eh-

dotuksen uudeksi tietoyhteiskuntastra-

tegiaksi. Hän korosti ohjelman merki-

tystä yhteisön talouden tukena. Hän

selvitti strategian osa-alueita ja niihin

sisältyviä toimia. Komissaari painotti

mm. laajakaistayhteyksien tärkeyttä,

taajuuspolitiikkaa ja sisältöjä. Komis-

saari kehotti jäsenmaita sisällyttämään

kansallisiin tietoyhteiskuntaohjelmiin-

sa i2010-toimia.

Jäsenmaat tukivat puheenvuoroissaan

strategiaa ja nostivat esiin omia paino-

pisteitään. Saksa mainitsi, että mm.

taajuushallinto, yleispalvelun rahoitus-

mekanismit sekä standardointi vaativat

vielä paljon keskustelua.

Ministeri Luhtanen totesi, että komis-

sion i2010-aloite tarjoaa hyvän viite-

kehyksen EU:n tietoyhteiskuntapolitii-

kalle. Painopisteet on kohdistettu oi-

kein, mutta ne voisivat olla vieläkin kun-

nianhimoisempia. Tieto- ja viestintätek-

nologioiden mobiliteetti sekä älysovel-

lusten hyödyntäminen tulisi saada Eu-

roopassa huomattavasti kehittyneem-

mälle tasolle. On keskityttävä hankkei-

siin, jotka synnyttävät merkittävää li-

säarvoa koko unionille.

Luhtasen mukaan Eurooppalaista tie-

toyhteiskuntapolitiikkaa linjatessa on

arvioitava myös niiden maiden toimin-

taa, jotka ovat edenneet pidemmälle

tieto- ja viestintäteknologian hyödyn-

tämisessä. Mielenkiintoinen esimerk-

ki on mm. Japanin hallituksen ja elin-

keinoelämän käynnistämä u-Japan-

strategia.

Suomi toivoo, että ohjelmalle saadaan

jäsenmaiden vahva poliittinen tuki ja

sen toteuttamiseen varataan riittävät

taloudelliset resurssit unionin ohjelmis-

sa (mm. tutkimuksen 7. puiteohjelma

2007–2013 ja kilpailukyvyn ja innovaa-

tioiden puiteohjelma 2007–2013).

Strategia muodostuu kolmesta tavoit-

teesta ja niitä tukevista toimenpiteis-

tä:

1. Yhtenäinen eurooppalainen tietoa-

lue, joka tarjoaa edulliset, turvalliset ja

tehokkaat tieto- ja viestintäyhteydet

sekä monipuolista sisältöä ja sähköisiä

palveluita

- sähköisen viestinnän lainsäädännön

arviointi ja taajuuspolitiikkaa koskevan

strategian laadinta

- tietoyhteiskunta- ja viestintäpalvelui-

den sisämarkkinoiden vahvistaminen

(mm. televisiodirektiivin uudistaminen)

- eurooppalaisen sisältötuotannon edis-

täminen

- EU:n tietoturvastrategian valmistelu

- yhteentoimivuuden edistäminen

(mm. tekijänoikeuksien tekniset suo-

jaukset).

i2010-strategia
edistämään tietoyhteiskuntaa

Euroopan unionin teleministerit
Euroopan unionin teleministerit odottavat, että EU:n uusi tietoyhteiskuntaohjelma tukee tehokkaasti yhteisön
kasvua ja työllisyyttä. Ministerit keskustelivat i2010-tietoyhteiskuntastrategiasta kokouksessaan, joka pidet-
tiin Luxemburgissa 27. kesäkuuta.
Teleneuvosto hyväksyi lisäksi päätelmät valmistautumisesta YK:n tietoyhteiskuntahuippukokoukseen.
Kokouksen aluksi ministerit saivat tietoiskun yleiseurooppalaisesta hätänumerosta 112. Sen tunnettuvuuden
toivotaan yleistyvän.
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen osallistui kokoukseen.

�
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2. Huippuluokan suorituksia tieto- ja

viestintäteknologian tutkimuksessa ja

innovaatioissa sekä tärkeimpien kilpai-

lijoiden etumatkan kurominen kiinni

- EU:n tieto- ja viestintäteknologiatut-

kimukseen kohdistettavien resurssien li-

sääminen 80 prosentilla

- tieto- ja viestintäteknologiatutkimuk-

sen keskittäminen avainaloille

- tutkimushankkeet teknologian hyödyn-

tämisen ja toimintatapojen muutoksen es-

teistä sekä aloitteet niiden poistamiseksi

- yritysten t&k -investointeja tukevat

toimenpiteet

- pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan

pullonkaulojen poistaminen

- uusiin työnteon muotoihin liittyvien

taitojen, toimintatapojen ja välineiden

kehitystyön tukeminen.

3. Kaikille avoin, korkeatasoisia julki-

sia palveluita tuottava ja elämänlaatua

edistävä tietoyhteiskunta

- suuntaviivat tietoyhteiskunnan palve-

luiden saavutettavuudesta ja laajakais-

tayhteyksien kattavuudesta

- eurooppalainen eInclusion-aloite

- eGovernment-toimintasuunnitelma

- julkisten palveluiden sähköistämistä

koskevat esimerkkihankkeet

- elämänlaatua parantavat avainhank-

keet.

Strategiaehdotuksessa hahmotellaan

komission ja jäsenmaiden välistä työn-

jakoa toimenpiteiden toteutuksessa ja

korostetaan tiivistä yhteistyötä muiden

toimijoiden kanssa tavoitteiden saavut-

tamiseksi.

Seuraavaksi ehdotuksesta keskustel-

laan lukuisissa yhteyksissä komission,

jäsenmaiden, elinkeinoelämän, järjes-

töjen ja muiden toimijoiden kesken.

Lopullisesti strategia on tarkoitus hy-

väksyä joulukuussa 2005.

Suomen kannat ovat vasta alustavia

näkemyksiä. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö saa ehdotuksesta lausunnot

muilta ministeriöiltä ja sidosryhmiltä

elokuussa 2005. Kantoja täydennetään

tarpeen mukaan saatujen lausuntojen

pohjalta. (KK)

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen,
   puh. (09) 160 28676
   neuvotteleva virkamies
   Antti Paasilehto,
   puh. (09) 160 28464

◆  Neuvosto hyväksyi päätelmät YK:n

tietoyhteiskuntahuippukokouksesta.

Päätelmissä hahmotellaan EU:n panos-

ta ja ehdotuksia tietoyhteiskuntahuip-

pukokouksen toista vaihetta varten.

Toinen huippukokous aiheesta pidetään

Tunisissa 16.–18. marraskuuta.

Tunisissa keskitytään Geneven huippu-

kokouksen päätösten toimeenpanoon ja

seurantaan sekä pyritään ratkaisemaan

avoimeksi jääneet kysymykset Interne-

tin hallinnosta ja rahoitusmekanismeis-

ta. Päätelmissä todetaan mm., että

Genevessä hyväksyttyjä asiakirjoja ei

tulisi avata. Internetin hallinnosta toi-

votaan uutta yhteistyömuotoa, jossa

kaikki tärkeimmät toimijat saataisiin

mukaan Internetin hallintoon.

Jäsenmaat eivät pitäneet tarpeellisena,

että EU pyrkisi lähiaikoina muuttamaan

Internetin hallintomallin perusteita.

Tavoitteena on kuitenkin nykyistä de-

mokraattisempi malli.

YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen

ensimmäinen osa pidettiin Genevessä

10.–12.12.2003. Huippukokouksessa

hyväksyttiin poliittinen julistus ja toi-

mintasuunnitelma. Huippukokoukses-

sa sovittujen kahden työryhmän (rahoi-

tus ja Internetin hallinto) työ on saatu

päätökseen. (KK)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen,
   puh. (09) 160 28391
   ylitarkastaja Mari Herranen,
   puh. (09) 160 28305

Tietoyhteiskuntahuippukokoukseen
evästystä Internetin hallinnosta
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Iso-Britannian puheenjohtajuus
Iso-Britannialla monipuolinen
liikennepaketti

◆  Iso-Britannian liikenneministeri

Stephen Ladyman vieraili liikenne- ja

viestintäministeriössä toukokuussa mi-

nisteri Leena Luhtasen vieraana. Tapaa-

misessa ministeri Ladyman esitteli Iso-

Britannian 1. heinäkuuta alkaneen EU-

puheenjohtajuuskauden liikenneasioi-

ta.

Iso-Britannia tulee viemään puheenjoh-

tajuuskaudellaan eteenpäin EU:lle tär-

keitä liikennehankkeita.

Keskeisiä asioita ovat eurovinjettidirek-

tiivin sovittelu, kolmas rautatiepaketti,

kolmas merenkulun turvallisuutta kä-

sittelevä säädöspaketti, lentoliikenteen

ulkosuhteet sekä Galileo-satelliittinavi-

gointihanke. Iso-Britannia ei ole vielä

selkeästi ilmaissut, miten se aikoo pu-

heenjohtajuuskaudellaan käsitellä eh-

dotuksia satamapalveludirektiiviksi ja

julkiseksi palvelussopimukseksi.

Merenkulkijoiden työllisyyteen ja am-

mattitaitoon liittyvät kysymykset ovat

myös Iso-Britannian kauden painopis-

teitä. Iso-Britannia järjestää aiheesta

korkean virkamiestason konferenssin

lokakuussa 2005.

Ministeri Luhtanen esitteli ministeri

Ladymanille Suomen puheenjohtajuus-

kauden valmisteluita. Erityisesti Suo-

men logistiikka-aloite sai Iso-Britanni-

an selkeän tuen. Suomi esittelee Iso-

Britannian pyynnöstä logistiikka-aloitet-

taan heinäkuussa Skotlannissa pidet-

tävässä EU-maiden liikenneattaseoiden

kokouksessa, jonka teemana on tava-

rakuljetukset. (AB)

• Lisätietoja:
   apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen,
   puh. (09) 160 28639
   hallitusneuvos Minna Kivimäki,
   puh. (09) 160 28573
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i2010 Iso-Britannian
viestintäasioiden painopisteenä

◆  Iso-Britannian kauppa- ja teollisuus-

ministeriön televiestintäasioista vas-

taavat virkamiehet vierailivat liikenne-

ja viestintäministeriössä valtiosihteeri

Perttu Puron vieraina huhtikuussa. Ta-

paamisessa keskusteltiin Iso-Britanni-

an puheenjohtajuuskauden painopis-

tealueista. Iso-Britannian yleisistä EU-

politiikan prioriteeteista esille nousi-

vat muun muassa palveludirektiivin

valmisteluun sekä EU:n uusiin rahoi-

tuskehyksiin liittyvät neuvottelut. Li-

säksi Iso-Britannia aikoo edistää pa-

rempaa sääntelyä laaja-alaisesti kaikil-

la neuvoston toimialueilla.

Tietoyhteiskuntakehityksen osalta Iso-

Britannia pitää välttämättömänä, että

tieto- ja viestintäteknologian rooli Lis-

sabonin tavoitteiden saavuttamisessa

tulee riittävässä määrin huomioiduksi

EU-tason toimissa. Iso-Britannia toivoo,

että EU:n tietoyhteiskuntakehitystä vuo-

sina 2006–2010 ohjaavasta i2010 -toi-

mintasuunnitelmasta päästään yksimie-

lisyyteen puheenjohtajuuskaudella, ja

että tähän liittyvät toimet voidaan käyn-

nistää mahdollisimman nopeasti.

Sähköisessä viestinnässä Iso-Britannia

pitää tärkeänä, että viestintämarkkinoi-

ta koskeva yhteisötason sääntely laite-

taan mahdollisimman tehokkaasti ja vii-

vyttelemättä täytäntöön kaikissa jäsen-

valtioissa. Iso-Britannia aloittaa jo pu-

heenjohtajuuskaudellaan valmistelut

kesällä 2006 alkavaa lainsäädännön

uudelleentarkastelua varten. (AB)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto,
   puh. (09) 160 28464
   sekä Internet-osoitteesta
   www.eu2005.gov.uk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Iso-Britannian puheenjohtajuuskauden neuvostot ja konferenssit

- 6.10. liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto, jossa käsitellään liikenne-
asioita

- 1.12. liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto, jossa käsitellään televies-
tintäasioita

- 5.12. liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto, jossa käsitellään liikenne-
asioita.

Iso-Britannia ei puheenjohtajuuskaudellaan pidä liikenteen tai televiestinnän
epävirallisia ministerineuvoston kokouksia. Luvassa on kuitenkin neljä korke-
an virkamiestason konferenssia:

- 5.–6.9. Unionin i2010 -tietoyhteiskuntastrategiaa käsittelevä konferenssi
(Lontoo)

- 20.–22.9. Televisiotoimintaa käsittelevä konferenssi (Liverpool)

- 5.10. Merenkulkua käsittelevä konferenssi (Lontoo)

- 10.–11.11. Sähköisen viestinnän sääntelyä sekä taajuuksien hallintaa käsit-
televä konferenssi (Edinburgh).
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Suomen puheenjohtajuus 2006
Puheenjohtajuuskaudeksi
suunnitteilla kaksi seminaaria

◆  Liikenne- ja viestintäministeriö tu-

lee esittämään, että Suomen EU-pu-

heenjohtajuuskauden viralliselle ko-

kouslistalle lisättäisiin kaksi virkamies-

tason seminaaria. Ensimmäinen semi-

naareista keskittyisi tietoyhteiskuntapo-

litiikkaan ja erityisesti tietoturvaan liit-

tyviin kysymyksiin, toisessa käsiteltäi-

siin lähimerenkulkuun liittyviä asioita.

Koska Suomen puheenjohtajuuskauden

poliittisista prioriteeteista ei ole vielä

tehty lopullista päätöstä, seminaarit

ovat vielä valmisteluvaiheessa ja aihe-

alueet suuntaa-antavia.

Tietoturvaseminaari
Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii

saamaan tietoturvan sähköisen viestin-

nän ja tietoyhteiskuntapolitiikan prio-

riteetiksi Suomen puheenjohtokaudel-

le. Tietoturvaseminaarin järjestämisel-

lä pyrittäisiin edistämään tietoturva-

alan yhteistyötä EU:ssa. Seminaarin

järjestäminen olisi ajankohtaista myös

siksi, että syksyyn 2006 mennessä Eu-

roopan verkko- ja tietoturvaviraston

(ENISA) toiminta on ehtinyt jo kunnol-

la käynnistyä ja jäsenvaltioilla on koke-

muksia viraston toiminnasta.

Suomen keskeinen tavoite on edelleen

tiivistää jäsenvaltioiden strategista yh-

teistyötä tietoturvan parantamiseksi

Euroopassa. Suomi on aloitteellisesti

pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että ko-

missio ryhtyisi toimiin eurooppalaisen

tietoturvayhteistyön vahvistamiseksi.

Komissio onkin nyt nostanut tietotur-

van yhdeksi vuoden 2006 keskeisistä

toiminnan painopisteistä EU:ssa ja

esittää vuoden 2006 aikana verkko-

turvaa koskevan toimintasuunnitel-

mansa.

Mahdollista on, että jos seminaari jär-

jestetään, sen teema liittyy yleisemmäl-

lä tasolla EU:n uuteen tietoyhteiskun-

tastrategiaan, niin kutsuttuun i2010-

hankkeeseen. Tietoturva on yksi tämän

strategian alle kuuluva aihepiiri, josta

seminaarissa keskusteltaisiin. Tavoit-

teena on entisestään vahvistaa tietotur-

van roolia osana tietoyhteiskuntapoli-

tiikkaa sekä syventää tätä koskevaa

yhteistyötä unionissa. Suomen hallitus

päätti jo syyskuussa 2004, että Suo-

men puheenjohtajuuskaudella järjeste-

tään tilanteen salliessa epävirallinen te-

leviestintäministeri-illallinen, jonka tee-

mana on tietoturva. Nyt järjestettäväk-

si suunniteltu asiantuntijaseminaari

tukisi suoraan näitä epävirallisia minis-

teritason keskusteluja.

Lähimerenkulkuseminaari
Lähimerenkulun (Short Sea Shipping)

edistäminen on yksi liikenne- ja vies-

tintäministeriön esittämistä merenku-

lun painopisteistä Suomen puheenjoh-

tajuuskaudella. Komission tarkoitukse-

na on alkuvuonna 2006 laatia tilanne-

katsaus lähimerenkulun edistämisohjel-

malla saavutetusta kehityksestä. Liiken-

ne- ja viestintäministeriön ja komissi-

on välisissä keskusteluissa on alusta-

vasti sovittu, että komissio järjestää

Suomen puheenjohtajakaudella korke-

an virkamiestason kokouksen tai semi-

naarin, jossa käsitellään komission

edistymisraporttia.

Yhteisön lähimerenkulun edistämisoh-

jelmalla on Suomelle erityinen merki-

tys, koska hanke käynnistettiin Suomen

edellisellä EU-puheenjohtajakaudella.

Hanke kiinnostaa Suomea myös siksi,

että Itämeren merenkulku on käytän-

nössä aina lähimerenkulkua. Hankkeel-

la on lisäksi yhtymäkohtia mm. EU:n

merten moottoritie -hankkeeseen. (AB)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto,
   puh. (09) 160 28464
   (tietoturvaseminaari)
   hallitusneuvos Minna Kivimäki,
   puh. (09) 160 28573
   (lähimerenkulkuseminaari)
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• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Ismo Kosonen,
   puh. (09) 160 28462

Tietoyhteiskunta
Teletunnisteiden tallentamisen
kustannukset selvitetään

◆  EU:n sisä- ja oikeusministerit sopivat

kesäkuun alussa, että teletunnistetieto-

jen tallentamisvelvollisuudesta aiheutu-

vat kustannukset selvitetään tarkemmin.

Selvitykset on tarkoitus tehdä Ison-Bri-

tannian puheenjohtajakaudella tämän

vuoden loppuun mennessä.

Suomessa on arvioitu, että Internetin

käytöstä syntyvien teletunnistetietojen

tallentamisesta koituisi vähintään 250

miljoonan euron kustannukset valtioil-

le. EU:n sisä- ja oikeusministerit eivät

ole päässeet sopimukseen siitä, mitä

kiinteässä verkossa, Internet-verkossa

ja matkaviestinverkoissa kulkevia tietoja

teleoperaattoreiden tulisi tallentaa ja

kuinka kauan.

Useimmissa EU-maissa teleoperaatto-

rit maksavat tietojen tallentamisesta

koituvat kulut. Suomessa teleyrityksil-

lä on viestintämarkkinalain mukaan oi-

keus saada korvaus viranomaisten vaa-

timien tietojen tallentamisesta. Teletun-

nisteiden tallentamisesta halutaan apua

terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuu-

den torjuntaan.

Sisä- ja oikeusministerit ovat käsitel-

leet teletunnisteiden tallentamista nel-

jän jäsenmaan ehdotuksen pohjalta.

Komissio on ilmoittanut tekevänsä asi-

asta oman säädösehdotuksensa heinä-

kuun loppuun mennessä. (JB)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola,
   puh. (09) 160 28348

◆  Liikenne- ja viestintäministeriö jär-

jestää syksyn 2005 ja kevään 2006 ai-

kana viestintäpolitiikan avoimia kuule-

mistilaisuuksia.  Syyskuussa käsitellään

i2010-toimintasuunnitelmaa, loka-

kuussa taajuuspolitiikkaa ja joulukuus-

sa televisiodirektiivin uudistusta. Vuo-

den 2006 alussa kuulemistilaisuuden

aiheeksi on suunnitteilla verkko- ja tie-

toturva. Huhtikuussa 2006 tarkastel-

laan sähköisen viestinnän lakipaketin

tilannetta. (JA)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Antti Paasilehto,
   puh. (09) 160 28464

Viestintämarkkinat

EU-maissa siirrytään digiaikaan
viimeistään 2012

◆  Euroopan komissio on ehdottanut, että

kaikki EU-maat siirtyisivät digitaalisiin

televisio- ja radiolähetyksiin viimeistään

vuoden 2012 lopussa. Nopeasta digiai-

kaan siirtymisestä on monia hyötyjä,

mm. mahdollisuus kehittää uusia pal-

veluja kansalaisille. Digitaalitekniikka on

sekä teknisesti että taloudellisesti tehok-

kaampaa kuin analoginen.

Tietoyhteiskuntakomissaari Viviane

Reding haluaa nyt asetetulla aikarajal-

la viestittää teollisuudelle ja kuluttajil-

le, että digitaalitelevisio tulee normik-

si hyvin pian.

Suomi on EU:n ensimmäisiä digimaita.

Suomessa siirrytään kokonaan digitaa-

lisiin televisiolähetyksiin 31.8.2007.

Suurin osa EU-maista on päättänyt luo-

pua analogisista lähetyksistä viimeis-

tään vuonna 2010.

Suomessa digisovitin tai digitelevisio on

nyt noin joka kolmannessa taloudessa.

Maanpäällinen digitaalinen televisio-

verkko kattaa jo noin 94 % Suomen

väestöstä. Vuoden loppuun mennessä

verkko kattaa lähes koko väestön. (JA)

Ministeriön
avoimet
kuulemistilaisuudet
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Logistiikka
Suomen kilpailukykyä halutaan parantaa
EU:n ja Venäjän välisissä kuljetuksissa

◆  Liikenne- ja viestintäministeriö julkis-

ti kesäkuun alussa logistiikan kehittämis-

ohjelman. Ohjelma liittyy hallituksen ta-

voitteeseen kehittää Suomessa toimivi-

en yritysten kilpailukykyä sekä lisätä EU:n

ja Venäjän taloudellista yhteistyötä.

Esitykset liittyvät osaamiseen, markki-

noihin, liikenneväyliin ja kansainväli-

seen edunvalvontaan. Yksittäisiä toimia

on listattu 35.

Venäjän jatkuva talouskasvu ja Aasian

talouksien kehittyminen luovat uusia

kuljetustarpeita EU:n ja Aasian ja toi-

saalta EU:n ja Venäjän välille. Energia-

tuotteita lukuun ottamatta EU-maiden

tuonti ja vienti Venäjälle ja idän nope-

asti kehittyville talousalueille kolmin-

kertaistuvat vuoteen 2030 mennessä.

Myös Suomen tuonnin ja viennin Venä-

jälle odotetaan kasvavan saman verran.

Osa EU-kuljetuksista tapahtuu Suomen

kautta. Ohjelman laatineen työryhmän

mukaan Suomella on monia mahdolli-

suuksia lisätä markkinaosuuttaan kulje-

tuksista. Näitä ovat muun muassa Suo-

men reittiin liittyvien pullonkaulojen

poistaminen Suomessa ja Venäjällä sekä

rajamuodollisuuksien nopeuttaminen.

Logistiikan näkyvin osa on kuljetus ja

siihen voi valtion toimenpiteillä vaikut-

taa suorimmin. Kuljetukset tarvitsevat

väyliä, terminaaleja, liikenne- ja kulje-

tusvälineitä, kuljettajia sekä tieto- ja

viestintätekniikkaa. Julkinen valta pys-

tyy päätöksillään vaikuttamaan näiden

saatavuuteen, hintaan ja laatuun.

Suomella ja Venäjällä tulee olla yhteinen

näkemys eri raja-asemien kautta kulke-

van liikenteen tarvitsemista investoin-

neista. Suomessa laaditaan seuraavalle

hallituskaudelle arviolta 30 miljoonan

euron teemapaketti rajanylityspaikkojen

ja satamien väyläyhteyksien parantami-

seksi. Tärkeimpänä kehittämiskohteena

pidetään Vaalimaan raja-asemaa, johon

ehdotetaan panostettavaksi 16 miljoonaa

euroa jo tällä hallituskaudella.

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

logistiikka nostetaan EU:n keskeiseksi

kilpailukykyteemaksi. Logistiikan pitkä-

jänteisen ja kokonaisvaltaisen kehittä-

misen tulee olla osa EU:n kilpailukyky-

politiikkaa. Komissiolta edellytetään lo-

gistiikkatiedonantoa vuonna 2006.

Liikenne- ja viestintäministeriön logis-

tiikkaohjelma lähetetään lausuntokier-

rokselle kesän aikana. (ER)

• Suomen logistisen aseman
   vahvistaminen. Toimenpideohjelma.
   Julkaisun voi tilata liikenne- ja
   viestintäministeriöstä sähköpostilla
   info@mintc.fi tai puh. (09) 160 28332.
   Julkaisu on myös ministeriön Internet-
   sivuilla www.mintc.fi/ohjelmiajastrategioita.

Komissiolta huomautus
telemarkkinoiden valvonnasta

◆  Suomi on saanut 7. heinäkuuta Eu-

roopan komissiolta moitteet sääntely-

viranomaisen roolista osakkeenomista-

jana. Komission mukaan liikenne- ja

viestintäministeriö ei voi TeliaSoneran

osakkeiden omistajana taata telemark-

kinoiden riippumatonta valvontaa.

Komissio kuitenkin tarkensi kantaansa

seuraavana päivänä. Uuden kannan

mukaan liikenne- ja viestintäministeriö

voi pitää TeliaSoneran osakkeet hallus-

saan, jos ministeriö luopuu telemark-

kinoiden säätelyyn liittyvästä teleope-

raattoreiden markkinoiden määrittelys-

tä. Markkinoiden määrittely voitaisiin

siirtää esimerkiksi Viestintävirastolle.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa

oman vastauksensa valmistelun saatu-

aan komission viralliset asiapaperit pe-

rusteluineen.

Komissio lähetti kirjeet kaikkiaan unio-

nin 11:lle jäsenvaltiolle, jotka eivät ole

komission tulkinnan mukaan asiaankuu-

luvasti panneet täytäntöön EU:n sähköis-

tä viestintää koskevia säännöksiä. Huo-

mautuksen saivat Suomen lisäksi Tsek-

ki, Kreikka, Ranska, Unkari, Latvia, Liet-

tua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia.

Keskeisiä kysymyksiä tapauksissa ovat

mm. telealan kansallisten sääntelyviran-

omaisten riippumattomuus, puhelinnu-

meroiden siirrettävyys, kattavat puhelin-

luettelot, yleispalvelujen tarjoajien nime-

äminen sekä eurooppalaisen 112-hätä-

numeron käytön toteuttaminen. (AB)

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Kari Ojala,
   puh. (09) 160 28725
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Turvavöiden laajempi
asennuspakko lisää käyttöä

◆  EU:n direktiivillä säädettiin vuonna

2003 turvavöiden käyttöpakosta kaikis-

sa niissä ajoneuvoissa, joihin se on asen-

nettu. Suomessa kansallisen lainsäädän-

nön on oltava valmiina ensi keväänä.

Kuluvan vuoden toukokuussa Euroopan

parlamentti hyväksyi uuden direktiivin,

joka laajentaa turvavöiden asennuspak-

koa. EU:n liikenneministerien on vielä

siunattava direktiivi.

Asennuspakko koskee uuden direktii-

vin mukaan myös raskasta kalustoa.

Tietyillä rajoituksilla asennuspakosta on

säädetty jo vuosina 1999–2001, mut-

ta nyt pakko koskisi kaikkia kaupalli-

sessa käytössä olevia ajoneuvoja.

Käytännössä vyöt ilmestyisivät yhä use-

ampiin busseihin, ja aiemman säädök-

sen perusteella niitä olisi myös käytet-

tävä. Direktiivi ei koske kaupunkibus-

seja joissa on seisomapaikkoja sekä tie-

tynlaisia lähiliikenteen busseja. Lisäk-

si direktiivi kieltää sivusuunnassa ole-

vat istuimet lukuun ottamatta kaupun-

kibusseja. (ER)

Merenkulku
Marco Polo -ohjelman
haku syksyllä 2005

◆  Marco Polo -ohjelman kolmas haku-

kierros avautuu todennäköisesti elo-

kuussa ja päättyy lokakuussa 2005.

Ohjelman tavoitteena on siirtää liiken-

nettä maanteiltä merille, rautateille ja

sisävesille ja tällä tavoin edistää ympä-

ristöystävällisten kuljetusratkaisujen

käyttöä Euroopassa. Infrastruktuuri- ja

tutkimushankkeet eivät ole tukikelpoi-

sia, sillä ohjelma tukee ainoastaan lii-

kennepalveluiden kehittämistä.

Ohjelma rahoittaa kolmentyyppisiä

hankkeita. Suurin osa aiemmin hyväk-

sytyistä hankkeista on ollut liikenne-

muotosiirtymähankkeita, joiden yksin-

kertaisena tavoitteena on siirtää mah-

dollisimman paljon liikennettä maan-

teiltä muihin liikennemuotoihin. Jos lii-

kennepalvelu on innovatiivinen ja täh-

tää kuljetusmarkkinoiden rakenteellis-

ten esteiden poistamiseen, se kuuluu

ns. katalyyttisiin toimiin. Marco Polo

tukee myös ns. yhteisiä oppimistoimia,

joilla pyritään lisäämään yhteistyötä

kuljetussektorilla.

Tuelle asetetut ehdot sulkevat pienet

hankkeet ohjelman ulkopuolelle, mut-

ta myös pk-yritykset voivat osallistua

ohjelmaan, jos ne ovat osa suurempaa

hakijajoukkoa. Hanketta voi ehdottaa

konsortio, jossa on vähintään kaksi yri-

tystä vähintään kahdesta jäsenmaasta

tai yhdestä jäsenmaasta ja yhdestä

EU:n ulkopuolisesta maasta. Kolman-

nella hakukierroksella on jaossa yhteen-

sä 30,1 miljoonaa euroa. Tarkemmat

hakuohjeet julkaistaan ohjelman koti-

sivuilla hakuajan alkaessa. (HP)

• Lisätietoja:
   ylitarkastaja Hanna Perälä,
   puh. (09) 160 28559
   Internet-osoitteesta
   http://europa.eu.int/comm/transport/
   marcopolo/index_en.htm

Liikenneturvallisuus ja henkilöliikenneasiat

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos,
   johtava asiantuntija, Kari Saari,
   puh. (09) 160 28557
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Aluksilla porttikieltoja
EU:n satamiin

◆  Komissio julkaisee kahdesti vuodes-

sa mustan listan aluksista, joilla on

porttikielto EU:n satamiin. Uusin lista

julkaistiin kesäkuussa, jolloin listalle li-

sättiin kahdeksan alusta. Heinäkuusta

2003 lähtien yhteensä 37 alusta on

saanut porttikiellon satamiin. Porttikiel-

to annetaan, kunnes alukset pystyvät

osoittamaan täyttävänsä vaaditut turval-

lisuusnormit. Suomi on viimeksi estä-

nyt aluksen pääsyn satamiinsa vuonna

1999.

Liikennekomissaari Jacques Barrot to-

tesi, että komissio torjuu määrätietoi-

sesti heikkokuntoisten alusten käyttöä

unionin vesialueilla. EU on lisännyt toi-

miaan meriturvallisuuden parantami-

seksi Erika- ja Prestige-alusten uppoa-

misen myötä. Komissio on muun mu-

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Aila Salminen,
   puh. (09) 160 28491
   sekä Euroopan meriturvallisuusvirasto
   EMSAn Internet-sivuilta
   www.emsa.eu.int

Meriturvallisuusvirastolle
rahoituspaketti

◆  Euroopan komissio on ehdottanut

154 miljoonan euron monivuotista ra-

hoituspakettia Euroopan meriturvalli-

suusvirasto EMSA:lle (European Mari-

time Safety Agency). Rahoitus jakau-

tuisi vuosille 2007–2013.

Rahoituksella virasto voisi erityisesti

hankkia meren pilaantumisen torjuntaan

erikoistuneita aluksia sekä parantaa sa-

telliittikuvatarjontaansa. Reservissä pi-

dettävät torjunta-alukset olisivat jäsen-

maiden käytössä öljy- tai muiden vuoto-

jen sattuessa. Satelliittikuvien saanti on

erityisen tärkeää, jotta saastuminen voi-

daan havaita aikaisessa vaiheessa.

Meriturvallisuusviraston perustaminen

vuonna 2002 sai alkunsa Erika-aluk-

sen onnettomuudesta. Viraston tehtä-

vänä on parantaa EU:n meriturvalli-

suusjärjestelmää ja vähentää merion-

nettomuuksien vaaraa, alusten aiheut-

tamaa ympäristön saastumista sekä ih-

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Minna Kivimäki,
   puh. (09) 160 28573

mishenkien menetyksiä. Vuonna 2004

se sai EU-lainsäädännössä toimivaltaa

myös alusten aiheuttamien päästöjen

leviämisen torjunnassa. (AB)

assa perustanut Euroopan meriturvalli-

suusviraston (EMSA), joka ylläpitää

mustaa listaa sekä valvoo unionin meri-

tuvallisuussääntöjen noudattamista. (LT)
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Julkiset kuljetushankinnat
ympäristöystävällisemmiksi?

◆  Euroopan komission energian ja lii-

kenteen pääosasto harkitsee European

Voice -lehden mukaan esitystä, jonka

mukaan julkinen valta voitaisiin pakot-

taa hankkimaan tietty osuus kuljetus-

palveluistaan hoidettaviksi ympäristöys-

tävällisillä ajoneuvoilla. Esitys saattaa

lehden mukaan tulla jo heinäkuussa.

Esitys voisi olla joko lakiesitys, suosi-

tus tai osapuolia sitomaton komission

tiedonanto.

Mahdollisessa esityksessään komissio vel-

voittaisi, että kuljetuspalveluista 25 pro-

senttia täytyisi tehdä energiaa säästävillä

ja ympäristöystävällisillä ajoneuvoilla.

Esitys kannustaisi valitsemaan sellai-

sia ajoneuvoja, jotka käyttävät esimer-

kiksi biopolttoaineita, vetyä tai sähköä.

Toteutuessaan esitys tarkoittaisi myös

sitä, että hankintoihin saisi taloudellista

tukea silloin, kun hankintakustannuk-

set tulevat ympäristöystävällisyyden

takia kalliimmiksi. Tämä kuitenkin

edellyttäisi sitä, että vaihtoehtoiset polt-

toaineet liittyvät EU:n tukemiin tekno-

logiaohjelmiin.

Aloite on kuitenkin saanut jo varhaises-

sa vaiheessa osakseen runsaasti kritiik-

kiä, European Voice kirjoittaa. Sitä on

arvosteltu muun muassa siksi, ettei

joukkoliikennepalveluja pystyttäisi pa-

rantamaan, jos budjeteista osa pitäisi

käyttää vähäpäästöisillä ajoneuvoilla

hoidettuun liikenteeseen.

Edellinen komissio ehdotti vuonna

2003 samantyyppistä ajatusta, mutta

se ei koskaan edennyt. (ER)

Ympäristö ja joukkoliikenne
“Luovasti liikkeelle”
Autottomana päivänä

◆  Kansainvälistä Autotonta päivää vie-

tetään Suomessa 22.9. jo kuudetta ker-

taa. Tänä vuonna teemapäivä osuu tors-

taiksi ja sitä edeltää jälleen 16.–22.9.

järjestettävä Liikkujan viikko. Tapahtu-

mien tavoitteena on herättää suomalai-

set miettimään liikkumistaan ja liikku-

misvalintojensa vaikutuksia ympäristöön

ja omaan terveyteen.

Suomessa Liikkujan viikon valmistelu liit-

tyy Muotoilun vuoteen. Myös suomalai-

nen Autoton päivä pyörii luovuus-teeman

ympärillä. Päivä toteutetaan Helsingissä

yhteistyössä Helsinki Design Weekin

kanssa. Huhtikuun lopussa käynnistyi

ideakilpailu, jonka tavoitteena on kehit-

tää luova ratkaisu arkimatkojen tavaran-

kuljetukseen, kuten päivittäisen ostos-

ten kotiin viemiseen ilman henkilöautoa.

Viime vuonna Autotonta päivää vietet-

tiin Suomessa 33 paikkakunnalla. Kan-

sainvälisesti autottomaan päivään osal-

listui noin 800 kaupunkia ja sitä edel-

tävän Liikkujan viikon tapahtumia jär-

jestettiin noin 1 300 paikkakunnalla

ympäri Eurooppaa.

Autotonta päivää suunnittelevat ja to-

teuttavat liikenne- ja viestintäministe-

riö ja ympäristöministeriö yhdessä kun-

tien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Liikkujan viikon tapahtumien suunnit-

teluun osallistuvat myös sosiaali- ja ter-

veysministeriö sekä opetusministeriö.

(ER)

• Lisätietoja:
   Internet-sivuilta
   www.autotonpaiva.fi
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Kansainvälisten asioiden
valmistelu muuttui

◆  Ministeriön EU-työtä organisoitiin uu-

delleen toukokuussa. EU-asioiden val-

mistelu ja koordinaatio siirtyi pääosin

viestintämarkkinaosaston ja liikennepo-

litiikan osaston vastuulle.

Sähköisen viestinnän EU-asioiden koor-

dinaatiosta vastaavat viestintämarkki-

naosastolla apulaisosastopäällikkö Lii-

sa Ero ja neuvotteleva virkamies Antti

Paasilehto. Liikenteen EU-asioita koor-

dinoivat liikennepolitiikan osastolla

apulaisosastopäällikkö Reino Lampi-

nen ja hallitusneuvos Minna Kivimä-

ki. (AB)

• Lisätietoja:
   viestintäjohtaja Katariina Kivistö,
   puh. (09) 160 28330

Liikennepolitiikka
Satamien ja lentokenttien hinnoittelua
ryhdyttäneen säätelemään

◆  Komissiolta odotetaan ehdotusta di-

rektiiviksi, joka sääntelisi satamien ja

lentokenttien hinnoittelua. Vielä ei ole

tarkkaa tietoa siitä, milloin ehdotus on

tulossa. Direktiivi olisi samantyyppinen

kuin tieliikenteen vinjetti-direktiivi. Sii-

nä säädettäisiin mm. siitä, mitä kus-

tannuksia maksuihin voisi sisällyttää ja

mikä olisi maksujen taso.(KK)

Liikenne- ja viestintäministeriö

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos,
   johtava asiantuntija Lassi Hilska,
   puh. (09) 160 28497
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Liikennepolitiikan
johtaminen uudistui

◆  Liikenne- ja viestintäministeriön lii-

kennepolitiikan osaston yksiköiden

määrä väheni kahdeksasta kolmeen tou-

kokuun alussa. Uudistuksella haluttiin

vahvistaa liikennepolitiikan johtamista.

Osaston uudet yksiköt ovat liikennepal-

veluyksikkö, infrastruktuuriyksikkö ja

liikenneturvallisuusyksikkö.

Liikennepalveluyksikön päälliköksi siir-

tyi rakennusneuvos Juhani Tervala lii-

kenneväyläyksikön päällikön tehtävistä.

Yksikön vastuulle kuuluu mm. tie-, rau-

tatie- ja lentoliikennepalvelujen sekä

-markkinoiden kehittäminen. Yksikös-

sä käsitellään myös logistiikkaa, sata-

mia sekä henkilö- ja tavaraliikennettä.

Infrastruktuuriyksikön päällikkönä toimii

yli-insinööri Mikko Ojajärvi. Yksikön teh-

täväkenttä liittyy teiden, ratojen ja muun

liikenneväylästön suunnitteluun, raken-

tamiseen ja hoitoon sekä maankäyttöön

ja liikenteen ympäristökysymyksiin. Oja-

järvi on aiemmin toiminut liikenneväy-

läyksikön päällikön sijaisena.

Liikenneturvallisuusyksikön päällikkönä

jatkaa liikenneneuvos Matti Roine. Yksi-

kön tehtäviin kuuluu liikenneturvallisuu-

den ja liikenteen hallinnan sekä telema-

tiikan lisäksi ajoneuvoja ja vaarallisten

aineiden kuljetuksia koskevat asiat.

Merenkulkuyksikkö säilyy itsenäisenä

yksikkönä vuoden 2005 loppuun, jon-

ka jälkeen se yhdistyy liikennepalvelu-

yksikköön.

Liikennepolitiikan osaston päällikkönä

jatkaa ylijohtaja Harri Cavén.

Samassa yhteydessä ministeriön työjär-

jestykseen tehtiin muitakin muutoksia. Ne

liittyvät mm. virastojen ja laitosten tulos-

ohjaukseen sekä osastojen ja tukiyksiköi-

den väliseen työnjakoon. Tiedotusyksikön

nimi muuttui ministeriön viestinnäksi.

Osana uudistusta selvitetään erikseen

ministeriön hallinnonalan virastojen ja

laitosten johtokuntien tehtäviä ja roo-

lia. Liikenne- ja viestintäministeri Lee-

na Luhtanen on asettanut johtaja Juk-

ka Hirvelän tekemään selvityksen asi-

asta syyskuun alkuun mennessä.(AB)

• Lisätietoja:
   viestintäjohtaja Katariina Kivistö,
   puh. (09) 160 28330

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Valtiosihteeri
Perttu Puro

Kansliapäällikkö
Juhani Korpela

Sisäinen hallinto
Hallintojohtaja Päivi Viippola

Ministeriön viestintä
Viestintäjohtaja Katariina Kivistö

Valmiusyksikkö
Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes

Yleinen osasto
Osastopäällikkö Samuli Haapasalo

Liikennepolitiikan osasto
Osastopäällikkö Harri Cavén

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen

Viestintämarkkinaosasto
Osastopäällikkö Harri Pursiainen
Apulaisosastopäällikkö Liisa Ero

Talousyksikkö
Talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola

Liikennepalveluyksikkö
Rakennusneuvos Juhani Tervala

Viestintäverkkoyksikkö
Viestintäneuvos Antti Kohtala

Kansainvälisten asioiden yksikkö
Kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola

Liikenneväyläyksikkö
Yli-insinööri Mikko Ojajärvi

Mediayksikkö
Hallitusneuvos Ismo Kosonen

Tutkimusyksikkö
Liikenneneuvos Martti Mäkelä

Liikenneturvallisuusyksikkö
Liikenneneuvos Matti Roine

Verkkoliiketoimintayksikkö
Viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen

Liiketoiminta- ja omistajaohjausyksikkö
Finanssineuvos Kalevi Alestalo

Merenkulkuyksikkö *
Merenkulkuneuvos Raimo Kurki

*31.12.2005 asti
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Matkan varrelta
Logistiikkakumppanuus osaksi
pohjoista ulottuvuutta

◆  Ministeri Luhtanen on esittänyt, että

Venäjä, EU:n komissio ja kansainväli-

set rahoituslaitokset aloittaisivat vii-

meistään syksyllä keskustelut liikenne-

ja logistiikkakumppanuuden perustami-

sen edellytyksistä ja tarpeesta EU:n ja

Venäjän yhteiselle talousalueelle.

Pohjoinen ulottuvuus on vakiinnuttanut

asemansa osana EU:n politiikkaa. Pää-

ministeri Vanhasen ilmoituksen mukaan

onnistuneimmillaan pohjoinen ulottu-

vuus on ollut kumppanuustoiminnas-

saan. Uusista mahdollisista kumppa-

nuuksista hallitus pitää tärkeänä eri-

tyisesti liikenne- ja logistiikka-alaa.

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjel-

ma päättyy vuoden 2006 lopussa. Oh-

jelman jatko viimeistellään Suomen

puheenjohtajuuskaudella. Suomi on

nostanut logistiikan puheenjohtajakau-

tensa liikennealan pääteemaksi. (JA)

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos,
   johtava asiantuntija Lassi Hilska,
   puh. (09) 160 28497

Haapasalo
Ilmailulaitoksen pääjohtajaksi

Haapasalo työskenteli liikenne- ja vies-

tintäministeriössä vuodesta 1986, vuo-

desta 2000 osastopäällikkönä. Koulu-

tukseltaan Haapasalo on varatuomari.

(JB)

◆  Liikenne- ja viestintäministeriön

yleisen osaston osastopäällikkö, ylijoh-

taja Samuli Haapasalo on nimitetty Il-

mailulaitoksen pääjohtajaksi. Hän

aloitti työnsä pääjohtajana heinäkuun

alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriön alai-

nen Ilmailulaitos ylläpitää Suomen len-

toasemaverkostoa ja tuottaa lennonvar-

mistuspalvelut. Ilmailulaitos on liike-

laitos, joka päättää itsenäisesti toimin-

nastaan, taloudestaan ja investoinneis-

taan. Yleiset toiminta- ja tulostavoitteet

Ilmailulaitokselle asettaa valtioneuvos-

to.

◆  Hallitusneuvos Minna Kivimäki ja

neuvotteleva virkamies Antti Paasileh-

to on nimitetty ulkoasiainhallinnon eri-

tyisasiantuntijan määräaikaiseen virka-

suhteeseen 1.1.2006–31.1.2007.

Ajalle sijoittuu Suomen puheenjohta-

juuskausi. Kivimäki on liikennealan ja

Paasilehto viestintäalan asiantuntija.

Virkapaikkana puheenjohtajuuskaudella

heillä on Brysselin pysyvä Suomen

edustusto. (AB)

Puheenjohtajuus-
kauden nimityksiä



24EU-vaihde

EU-vaihde 3/2005SVENSK RESUMÉ

• Ytterligare information:
   regeringsrådet Rita Linna,
   tfn (09) 160 28556

Riktlinjer för
luftfartspolitiken

◆  Transportministrarnas råd godkände slut-

satserna för hur luftfartspolitiken som rik-

tas utanför gemenskapen skall utvecklas.

I slutsatserna behandlas allmänna frågor

om flygtrafikens externa relationer. Vida-

re diskuteras bilaterala flygtrafikavtal

mellan medlemsländerna och tredje län-

der samt hur de kan bringas i överens-

stämmelse med gemenskapsrätten. Slut-

satserna omfattar också allmänna princi-

per för avtalsförhandlingarna, förhand-

lingsmandat samt den framtida utveck-

lingen i förhandlingarna.

Slutsatserna är ministerrådets svar på

kommissionens meddelande om ut-

vecklingen av gemenskapens externa

luftfartspolitik.

Finland godkände slutsatserna i den form

som ordföranden föreslog. Minister Luh-

tanen konstaterade i sitt anförande att

slutsatserna ger en god grund för att ut-

veckla EU:s luftfartspolitik. I slutsatser-

na har de frågor som är centrala för Fin-

land lösts på ett tillfredsställande sätt.

För Finland är det viktigt att man sä-

kerställer möjligheten att upprätthålla

bilaterala flygtrafikrelationer med an-

dra länder, även om kommissionen

eventuellt för avtalsförhandlingar med

dessa länder. Finland har också önskat

att tillvägagångssätten beträffande flyg-

trafikens yttre relationer preciseras och

att man klarlägger tolkningen av förord-

ningen om externa relationer. Dessut-

om är frågan om överflygningsavgifter

över Sibirien viktig för Finland.

Kommissionen gav ett eget utlåtande,

där den förbinder sig till texten i slut-

satserna. (KK)

Inga framsteg för
körkortsdirektivet

◆  Transportministrarnas råd kunde inte

enas om körkortsdirektivet.

Vid mötet eftersträvades en lösning

som Europaparlamentet kunde ha god-

känt i oförändrad form i den andra be-

handlingen. Rådet kom redan i okto-

ber 2004 överens om en allmän syn

på körkortsdirektivet. Efter det har ord-

förandelandet förhandlat med parla-

mentet om att ändra förslaget på ett

sådant sätt att också parlamentet kan

godkänna det.

Oenigheten mellan rådet och parlamen-

tet har gällt tre frågor: byte av körkort,

körkortsålder för motorcykel och de krav

som gäller transport av B-klassens for-

donskombinationer.

I rådet konstaterades att vissa länder

inte kan godkänna ett obligatoriskt byte

av körkort, trots att övergångstiden skul-

le vara 20 år. Med hänsyn till att sex år

reserverats för genomförandet av di-

rektivet, skulle den totala övergångspe-

rioden vara 26 år. Endast de körkorts-

innehavare skulle ha fått tilläggskost-

nader, som har ett gammalt kort som

är giltigt ännu om 26 år.

Bland andra Tyskland, Frankrike och

Polen motsatte sig ett obligatoriskt byte.

De här länderna erhöll en hindrande

kvalificerad minoritet så att behandling-

en av ärendet förföll vid detta möte. Det

är möjligt att ärendet tas upp på nytt

redan vid nästa ministerråd i oktober.

Med körkortsdirektivet vill man minska

möjligheterna att förfalska körkortet,

förbättra trafiksäkerheten och främja fri

rörlighet. Körkortsinnehavarna skulle bli

likvärdigt bemötta, eftersom det land i

vilket körkortet har beviljats inte läng-

re skulle inverka på villkoren för bevil-

jande och förnyande av kortet.

Avsikten är att det bara skulle finnas

en körkortsmodell i EU, när det nu finns

110. För det nya kortet har man plane-

rat effektiva skyddsegenskaper. (KK)

• Ytterligare information:
   äldre regeringssekreterare Eija Maunu,
   tfn (09) 160 2857

Svensk resumé
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i2010-strategin främjar
informationssamhället

◆  Rådet för transport och telekommu-

nikation i Europeiska unionen samman-

trädde i Luxemburg den 27–28 juni.

Teleministrarna diskuterade kommissi-

onens meddelande om i2010 – ett eu-

ropeiskt informationssamhälle för till-

växt och sysselsättning.

Strategin för informationssamhället är

en fortsättning på handlingsplanen eEu-

ropa som slutar vid utgången av 2005

och en central del av Lissabonstrate-

gin, som koncentrerar sig på ekonomisk

tillväxt och sysselsättning.

IT-kommissionär Viviane Reding presen-

terade förslaget till en ny strategi för

informationssamhället. Hon betonade

programmets betydelse som stöd för ge-

menskapens ekonomi. Hon klarlade

strategins delområden och de åtgärder

som ingår i dem. Reding betonade

bland annat vikten av bredbandsförbin-

delser, frekvenspolitik och kommunika-

tionens innehåll. Kommissionären upp-

manade medlemsländerna att inklude-

ra i2010-åtgärderna i sina nationella

program för informationssamhället.

Medlemsländerna stödde strategin i

sina anföranden och lyfte fram egna

tyngdpunkter. Tyskland nämnde att

bl.a. frekvensadministrationen, finan-

sieringsmekanismerna för den allmän-

na servicen och standardiseringen krä-

ver fortsatt diskussion.

Minister Luhtanen konstaterade att kom-

missionens i2010-initiativ utgör en god

referensram för EU:s politik för informa-

tionssamhället. Tyngdpunkterna är rätt

lagda, men de kunde vara ännu mer

ambitiösa. Mobil informations- och kom-

munikationsteknik och utnyttjandet av

intelligenta tillämpningar borde utveck-

las så att de når en betydligt mer avan-

cerad nivå i Europa. Det är viktigt att

koncentrera sig på projekt som skapar

ett betydande mervärde för hela unionen.

Enligt Luhtanen bör man då man drar

upp linjerna för den europeiska politi-

ken för informationssamhället också

utvärdera verksamheten i de länder som

har avancerat längre i att utnyttja in-

formations- och kommunikationstekni-

ken. Ett intressant exempel är bl.a. stra-

tegin u-Japan som Japans regering och

näringsliv startat.

Finland hoppas att programmet får ett

starkt politiskt stöd från medlemslän-

derna och att man reserverar tillräckli-

ga ekonomiska resurser för att genom-

föra det i unionens program (bl.a. det

7:e ramprogrammet för forskning

2007–2013 och ramprogrammet för

konkurrenskraft och innovationer

2007–2013).

Lång diskussion om
trafiksäkerhet

◆  Transportministrarna diskuterade tra-

fiksäkerheten på vägarna. Utgångs-

punkten för diskussionen var det euro-

peiska åtgärdsprogrammet ”Att halve-

ra antalet dödsoffer i trafiken i EU till

år 2010: ett gemensamt ansvar”.

Kommissionen gav en lägesrapport av

hur programmet genomförs. Dessutom

frågade kommissionen av medlemslän-

derna vilka åtgärder de har vidtagit för

att förbättra säkerheten. Kommissionen

ville också veta vilka de tre viktigaste

åtgärderna på gemenskapsnivå är som

man kunde vidta för att halvera antalet

döda i trafiken och om ett förenhetlig-

ande av straffen skulle förbättra säker-

heten.

Medlemsländerna betonade ärendets

betydelse i sina anföranden. Österrike

ansåg att trafiksäkerheten kunde tas upp

till behandling vid varje möte med trans-

portministrarna. Ett stort antal olika sätt

att förbättra säkerheten fördes fram: allt

från vägarnas skick och utnyttjande av

teknik till småbarnsfostran.

Minister Luhtanen betonade i Finlands

anförande att man bör skärpa uppfölj-

ningen av hur reglerna efterlevs, förhin-

dra berusade personer från att köra

samt öka säkerheten i godstrafiken.

Transportkommissionär Barrot var i sitt

sammandrag glad över att medlemslän-

derna är villiga att verka för att förbätt-

ra säkerheten. (KK)

• Ytterligare information:
   trafikrådet Matti Roine,
   tfn (09) 160 28577
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• Ytterligare information:
   konsultative tjänstemannen
   Antti Paasilehto,
   tfn (09) 160 28464
   regeringsrådet Minna Kivimäki
   tfn (09) 160 28573

Två seminarier planeras för
Finlands EU-ordförandeskap 2006

◆  Kommunikationsministeriet kommer

att föreslå att två seminarier på tjäns-

temannanivå läggs till den officiella mö-

teslistan under Finlands ordförandepe-

riod i EU. Avsikten är att det ena semi-

nariet koncentrerar sig på informations-

samhällspolitiken och särskilt på infor-

mationssäkerhet. Vid det andra semi-

nariet vill man ta upp ärenden med

anknytning till närsjöfart. Eftersom man

inte slutligt beslutat om de politiska

prioriteringarna för Finlands ordföran-

deskap är seminarierna ännu under be-

redning och ämnesområdena riktgivan-

de.

Seminariet om
informationssäkerhet

Kommunikationsministeriet strävar ef-

ter att få informationssäkerheten vid

elektronisk kommunikation och politi-

ken för informationssamhället till ett

prioriterat område under Finlands EU-

ordförandeskap. Genom att arrangera

seminariet om informationssäkerhet vill

man främja samarbetet inom Europe-

iska unionen. Det är angeläget att ar-

rangera seminariet också av den orsa-

ken att verksamheten vid den europe-

iska byrån för nät- och informationssä-

kerhet (ENISA) kört igång ordentligt

hösten 2006 och medlemsländerna har

fått erfarenhet av hur byrån fungerar.

Seminariet om närsjöfart
Främjande av närsjöfart (Short Sea

Shipping) är en av de tyngdpunkter

inom sjöfarten som kommunikationsmi-

nisteriet föreslår under Finlands ordfö-

randeperiod. Kommissionen har för av-

sikt att i början av år 2006 samman-

ställa en lägesrapport över vilken ut-

veckling man nått med programmet för

främjande av närsjöfart. I diskussioner

mellan kommunikationsministeriet och

kommissionen har man preliminärt

kommit överens om att kommissionen

under Finlands ordförandeperiod ar-

rangerar ett möte på hög tjänsteman-

nanivå eller ett seminarium, där man

behandlar kommissionens rapport över

framstegen. (AB)
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