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LVM:n lausuntopyyntö 7.5.2018 LVM/795/13/2018 (lähettäjän viite)

Puolustusministeriön lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön selvitysluonnosta
Suomalainen avaruustoiminta ja sen hallinnon kehittämistarpeet
Puolustusministeriö pitää liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta ”Suomalainen avaruustoiminta ja
sen hallinnon kehittämistarpeet” lähestymistavaltaan hyvänä ja kattavasti laadittuna. Luonnos toteaa
selkeästi esiselvitysvaiheessa ilmi tulleen ja laajaa kannatusta saaneen tarpeen avaruushallinnon
koordinaation parantamiselle ja tarjoaa kolme vahvuusasteeltaan eroavaa kehitysvaihtoehtoa.
Puolustusministeriö kannattaa esitettyä kolmatta vaihtoehtoa ”keskitetty avaruushallinto” ja on yhtä
mieltä selvityksen johtopäätöksistä lukuun ottamatta avaruushallinnon sijoittumista koskevaa viidettä
johtopäätöstä. Puolustusministeriö katsoo, että avaruushallinnon tulisi sijoittua mahdollisimman
korkeaan ja toimialariippumattomaan asemaan valtion ylimmässä hallinnossa, jotta se voisi
tasapuolisesti palvella kaikkia avaruuden parissa toimivia osapuolia sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi valtioneuvoston kanslian tai usean keskeisen ministeriön
ohjauksen alainen toiminne. Avaruushallinnon sijoittaminen yksittäisen ministeriön alaisuuteen
saattaisi aikaansaada epätasapainoista ohjausta ja vaarantaa hallinnon kattavuuden ja
riippumattomuuden.
Avaruutta hyödyntävän viranomaistoiminnan kannalta puolustusministeriö näkee, että
avaruushallinnon keskittämisellä voitaisiin saavuttaa suomalaista avaruustoimintaa sekä sen
koheesiota ja vaikuttavuutta vahvistavia elementtejä, jotka helpottaisivat Suomen edustautumista
kansainvälisessä avaruuskomitea- ja työryhmätyöskentelyssä ja Suomen osallistumista erityisesti
eurooppalaisiin avaruushankkeisiin ja -ohjelmiin. Parantunut koordinaatio voisi myös edesauttaa
suomalaisen teollisuuden pääsyä avaruushankkeisiin liittyvään kehitystyöhön ja tuotantoon sekä
siviili- että puolustussektorilla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Oletettavasti myös ”New
Space” –aktiviteetit hyötyisivät hallinnon koheesion parantumisesta. Vastaavanlaisia positiivisia
vaikutuksia voisi olla myös tiedeyhteisölle ja siellä tapahtuvalle avaruustutkimukselle.
Avaruushallinnon keskittäminen mahdollistaisi erityisesti ns. yhden luukun periaatteen, jonka
toteutuessa viranomaisten, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön avaruusasioita koskeva kontaktointi
helpottuisi. Tämä edesauttaisi myös kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämistä ja hyödyntämistä,
kun Suomen kannanmuodostusta koordinoisi siihen vastuutettu ja valtuutettu taho.
Mitä selvityksen ehdotukseen keskitetyn avaruushallinnon rakenteeksi tulee, puolustusministeriö ei
pidä tarkoituksenmukaisena, että hallintorakenteeseen luotaisiin sekä tulosohjauksen
yhteistyöryhmä että hallintoneuvosto. Niiden tehtävät tulisivat oletettavasti olemaan suurelta osin
päällekkäisiä, minkä vuoksi ehdotetaan, että vain toinen osioista sisällytettäisiin mahdollisesti
luotavaan avaruushallintoon.
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Mikäli keskitettyyn avaruushallinnon perustamiseen päädytään ja työ- ja elinkeinoministeriölle
kuuluvia avaruuteen liittyviä viranomaistehtäviä siirretään avaruushallinnolle, tulee ottaa huomioon,
että avaruustoiminnasta annetun lain 3§:n mukaisesti puolustusministeriölle kuuluu
puolustusvoimien avaruustoiminnan yleinen ohjaus ja valvonta ja että Pääesikunta valvoo kyseisen
lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista puolustusvoimissa.
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