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Tässä	 raportissa	 kuvataan	 kansainvälisiä	
strategioita	 ja	 ohjelmia,	 jotka	 linjaavat	 poh-
joisuuden	 tutkimusta.	 Lisäksi	 raportissa	 ku-
vataan	toimijoita,	joilla	on	vakiintunut	asema	
eurooppalaisessa	 arktisten	 alueiden	 tutki-
musmaailmassa.	Erityisenä	teema-alueena	on	
’ympäristö-,	energia-	ja	luonnonvarat’-ala.	

Tämä	raportti	on	laadittu	Euroopan	Unio-
nin	aluekehitysrahaston	ja	Oulun	kaupungin	
osarahoittaman	 NorthChallenge-hankkeen	
aikana.	 Kiitän	 rahoittajia	 tuesta	 ja	 Nort-
hChallenge-työryhmän	 jäseniä	 asiantunte-
muksesta.		

Päivi Iskanius

Lukijalle
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Arktinen	 alue	 eli	 sirkumpolaarinen	 pohjoi-
nen	 voidaan	 määritellä	 usealla	 eri	 tavalla.	
Maantieteellisesti	arktista	aluetta	 rajaa	poh-
joinen	 napapiiri	 (66	 33’N),	 mutta	 esimer-
kiksi	 Kanadan	 arktisen	 alueen	 etelärajaksi	
on	 sovittu	60	pohjoinen	 leveysaste.	Pohjoi-
nen	napapiiri	ei	kuitenkaan	rajaa	arktisuutta,	
vaan	 esim.	 ilmastollisesti	 arktisuus	 rajataan	
alueeseen,	 jonka	 lämpimimmän	 kuukauden	
keskilämpötila	ei	ylitä	+10	°C.	Arktinen	alue	
voidaan	 määritellä	 myös	 metsärajan,	 iki-
roudan,	merijään	tai	arktisten	alkuperäiskan-
sojen	kotiseutualueiden	perusteella.	

1.	Johdanto

Pohjoinen	sirkumpolaarinen	alue	pitää	si-
sällään	 pohjoisnapaa	 ympäröivät	 arktiset	 ja	
subarktiset	 maa-	 ja	 merialueet.	Alue	 kattaa	
n.	8	%	maapallon	pinta-alasta.	Alue	on	n.	40	
milj.	 km²	 suuruinen	 ja	ulottuu	 läpi	 24	 aika-
vyöhykkeen.	Arktisella	alueella	on	n.	4	milj.	
asukasta,	jotka	kuuluvat	30	eri	alkuperäiskan-
saan.	Arktinen	alue	on	8	valtion	jakama	alue.	
Nämä	valtiot	ovat	Yhdysvallat	(Alaska),	Ka-
nada,	 Tanska	 (Grönlanti,	 Färsaaret),	 Islanti,	
Norja,	Ruotsi,	Suomi	ja	Venäjä	(kuva	1).

Arktisen	 alueen	 strateginen	 merkitys	 on	
kasvanut.	Alueella	on	käynnissä	nopea	ym-

Kuva	1. Arktinen alue eri määritelmien mukaan rajattuna
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päristöllinen,	 geopoliittinen	 ja	 taloudellisen	
muutos.	 Muutoksen	 taustalla	 ovat	 suuriksi	
arvioidut	uusiutumattomat	luonnonvarat,	eri-
tyisesti	 öljy-	 ja	 kaasuvarannot,	mutta	myös	
mineraalit,	 vesivoima,	 metsät	 ja	 matkailun	
hyödyntämä	 luonto.	 Ilmastonmuutoksen	
aiheuttama	 lämpeneminen	 antaa	 mahdolli-
suuden	uusien	merireittien,	Koillis-	 ja	Luo-
teisväylän	 laajamittaisempaan	 käyttöön.	
Kestävän	kehityksen	kannalta	on	olennaista,	
että	alueen	potentiaalia	hyödynnetään	halli-
tusti	 huomioiden	 ympäristölliset,	 taloudel-
liset,	 sosiaaliset	 ja	 kulttuuriset	 vaikutukset.	
Muutoksen	myötä	korostuu	arktisiin	oloihin	
soveltuvan	osaamisen	ja	 teknologioiden	ke-
hittäminen,	 liiketoiminnallisten	edellytysten	
parantaminen,	sekä	kansallisen	ja	kansainvä-
lisen	yhteistyön	tiivistäminen.	

Arktisen	 alueen	merkityksen	 lisääntyessä	
myös	pohjoisuuden	tutkimuksen	teemat	ovat	
nousseet	politiikan	ja	tiedemaailman	asialis-
toille.	Pohjoisuuden	tutkimus1	on	maapallon	
pohjoisimpien	 alueiden	 erityisolosuhteisiin	
liittyvää	tutkimusta	kunkin	tieteenalan	omis-
ta	tai	monitieteisistä	näkökulmista.	Pohjoisis-
ta	erityispiirteistä	merkittävimpiä	ovat	alueen	
herkkä	 reagoiminen	 globaalimuutoksen	 il-
miöihin,	kylmä	ilmasto,	valon	suuri	vuoden-
aikainen	 vaihtelu,	 harva	 asutus,	 kulttuurien	
ja	 identiteettien	 monimuotoisuus	 ja	 suuret	
luonnonvarat.	Pohjoisuuden	tutkimus	sisältää	
globaalin	talouden,	yhteiskunnallisen,	tekno-
logisen,	sosiaalisen	ja	alueellisen	kehityksen	
tutkimusta	sekä	niiden	vaikutukset	pohjoises-
sa	ympäristössä	ja	yhteisöissä.	

1 Lapin ja Oulun yliopistojen pohjoisuuden 
tutkimuksen strategia

Tässä	 raportissa	 keskitytään	 tarkastele-
maan	 pohjoisuuden	 tutkimukseen	 liittyviä	
strategioita,	 ohjelmia	 ja	 toimijoita	 lähinnä	
Euroopan	 Unioinin	 (EU)	 tasolla.	 Arktista	
aluetta	kuitenkin	määrittelevät	myös	lukuisat	
globaalitason	 kansainväliset	 poliittiset	 sopi-
mukset	ja	säädökset.	

YK:n	 merioikeusyleissopimus	 (United	
Nations	Convention	 on	 the	Law	of	 the	Sea,	
UNCLOS)2,3,	nk.	 ’meren	perustuslaki’	sääte-
lee	kokonaisvaltaisesti	merten	käyttöä	kalas-
tuksesta	 öljynporaamiseen	 ja	 ympäristöky-
symyksistä	 liikenteeseen,	 sekä	 luo	 puitteet	
aluekysymysten	 ratkaisemiseksi	 myös	 Poh-
joisen	 jäämeren	 osalta.	 UNCLOS-sopimuk-
sen	mukaan	valtioilla	on	suveneerit	oikeudet	
maa-alueensa	 edustalla	 olevan	 merialueen,	
niille	 kuuluvan	 mannerjalustan	 luonnonva-
roihin,	kun	taas	mannerjalustan	ulkopuolisen	
merenpohjan,	 nk.	 syvänmerenpohjan	 luon-
nonvarat	 on	 vahvistettu	 ihmiskunnan	 yhtei-
seksi	 perinnöksi.	 Rajaerimielisyydet	 siitä,	
missä	 rantavaltion	mannerjalustan	 ja	 sen	 ul-
kopuolelle	jäävän	syvänmerenpohjan	välinen	
raja	 sijaitsee	 ratkaisee	mannerjalustan	 rajoja	
käsittelevä	 toimikunta	 (Commission	 on	 the	
Limits	 of	 the	 Continental	 Shelf,	 CLCS)4	 ja	
kansainvälinen	 merenpohjajärjestö	 (Interna-
tional	 Seabed	 Authority,	 ISA)5.	 Kansainvä-
lisessä	 merenkulkujärjestössä	 (International	
Maritime	Organisation,	 IMO)6	 taas	 sovitaan	
merenkulkua	 koskevasta	 säätelystä,	 kuten	
merenkulun	 turvallisuus,	ympäristövaikutuk-
set,	tekninen	yhteistyö	ja	oikeudelliset	asiat.

Globaalitasolla	 arktisten	 ympäristökysy-

2 http://www.un.org/Depts/los/index.htm
3 http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/

sopsteksti/1996/19960050/19960050_2
4 http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
5 http://www.isa.org.jm/en/home
6 http://www.imo.org
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mysten	 keskeisimpiä	 sopimuksia,	 ohjelmia	
ja	 järjestöjä	 ovat	 YK:n	 ilmastonmuutos-
ta	 koskeva	 puitesopimus	 (United	 Nations	
Framework	 Convention	 on	 Climate	 Chan-
ge,	 UNFCCC)7,	 Hallitusten	 välinen	 ilmas-
tonmuutospaneeli	 (International	 Panel	 on	
Climate	 Change,	 IPCC)8,	 Otsonikerroksen	
suojelua	koskeva	Wienin	yleissopimus	(The	
Vienna	 Convention	 for	 the	 Protection	 of	
the	Ozone	Layer)9,	YK:n	ympäristöohjelma	
(United	 Nations	 Environment	 Programme,	
UNEP)10,YK:n	 Euroopan	 talouskomission	
kaukokulkeutumissopimus	 (Convention	 on	
Long-range	 Transboundary	 Air	 Pollution,	
UNECE	CLRTAP)11,	Valtioiden	rajat	ylittävi-
en	 ympäristövaikutusten	 arviointia	 koskeva	
yleissopimus	(Convention	on	Environmental	
Impact	Assessment	in	a	Transboundary	Con-
text,	 Espoo	 EIA	 Convention)12,	 YK:n	 bio-

7 http://unfccc.int
8 http://www.ipcc.ch
9 http://www.unep.ch/ozone/Publications/VC_

Handbook/VC-Handbook-2009.pdf
10 http://www.unep.org
11 http://www.unece.org/env/lrtap
12 http://www.unece.org/env/eia

logisia	 monimuotoisuutta	 koskeva	 yleisso-
pimus	(Convention	on	Biological	Diversity,	
CBD)13,	 ja	 kansainvälinen	 luonnonsuojelu-
liitto	 (International	Union	 for	Conservation	
of	Nature,	IUCN)14.	

Energia-	ja	luonnonvarat-alan	keskeisem-
piä	järjestöjä	ovat	YK:n	kestävän	kehityksen	
toimikunta	(Commission	on	Sustainable	De-
velopment,	 CSD)15,	 kansainvälinen	 uusiu-
tuvan	energian	 järjestö	 (International	Rene-
wable	Energy	Agency,	IRENA)16,	Euroopan	
uusiutuvan	 energian	 järjestö	 (European	Re-
newable	Energy	Council,	 EREC)17	 ja	Maa-
ilman	 uusiutuvan	 energian	 järjestö	 (World	
Council	for	Renewable	Energy,	WCRE)18.	

Lisäksi	YK:n	pysyvä	alkuperäiskansafoo-
rumi	 (United	Nations	Permanent	Forum	on	
Indigenous	Issues,	PFII)19	pyrkii	edistämään	
alkuperäiskansojen	asemaa.		

13 http://www.cbd.int
14 http://www.iucn.org
15 http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml
16 http://www.irena.org
17 http://www.erec.org
18 http://www.wcre.de/en
19 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii
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Tässä	kappaleessa	kuvataan	pohjoisuuden	tut-
kimusta	linjaavia	keskeisiä	kansainvälisiä	stra-
tegioita.	Nämä	strategiat	ovat	Euroopan	tutki-
musalue	(ERA)	ja	sen	kehittämiseen	integroitu	
Eurooppa	2020	–	Älykkään,	kestävän	ja	osal-
listuvan	kasvu-	strategia,	Pohjoisen	ulottuvuu-
den	(ND)	toimintaohjelma,	EU:n	itämeristra-
tegia	 ja	 EU:n	 tiedonanto	 arktisesta	 alueesta.	
Lisäksi	kuvataan	miten	Suomen	elinkeinopo-
liittinen	 Barents-strategia,	 Suomen	 arktinen	
strategia	 ja	 Suomen	 arktisen	 tutkimuksen	
strategia	linjaavat	pohjoisuuden	tutkimusta	ja	
tutkimusyhteistyötä.	Nämä	strategiat	ohjaavat	
omalta	osaltaan	myös	kansainvälisellä	tasolla	
tapahtuvaa	pohjoisuuden	tutkimusta.	

2.1		Euroopan	tutkimusalue,	
ERA
Euroopan	 tutkimusalue	 (European	 Rese-
arch	Area,	ERA)20	perustettiin	vuonna	2000.	
ERA:n	 tavoitteena	 on	 vahvistaa	 EU:n	 tie-
teellistä	ja	teknologista	perustaa	ja	yhtenäis-
tää	 Euroopan	 tutkimuspolitiikka.	 Tarkoitus	
on	 luoda	 yhtenäinen,	 rajaton	 alue,	 jossa	
harjoitetaan	 tutkimustyötä	 ja	 hyödynnetään	
tieteellisen	tutkimuksen	voimavaroja	entistä	
paremmin	Euroopan	työllisyyden	ja	kilpailu-
kyvyn	lisäämiseksi.	

ERA	 edistää	 suotuisempien	 olosuhtei-
den	 luomista	 Euroopassa	 tehtävälle	 tutki-
mukselle	 ja	 pyrkii	 saamaan	 tutkimukselle	
entistä	 vahvemman	 ja	 keskeisemmän	 ase-
man	 eurooppalaisessa	 talouselämässä	 ja	
yhteiskunnassa.	ERA	vastaa	eurooppalaisen	

20 http://ec.europa.eu/research/era

tutkimuksen	 heikkouksiin,	 kuten	 riittämät-
tömään	 rahoitukseen,	 sopivan	 ympäristön	
puuttumiseen	tutkimuksen	luomisen	ja	hyö-
dyntämisen	 kannalta,	 fragmentoituneeseen	
tutkimustoimintaan	 ja	 resurssien	 hajanai-
suuteen.	ERA	pyrkii	lopettamaan	hajanaiset	
ja	eristäytyneet	kansalliset	tutkimusprojektit	
sekä	 erilaiset	 sääntely-	 ja	 hallintojärjestel-
mät,	 jotka	 edistävät	 ideoiden	 vaihtoa	 sekä	
tutkimuksen	tuomaa	synergiaa	ja	optimoin-
tia.	Kansainvälinen	yhteistyö,	 pätevien	 tut-
kijoiden	virta	maasta	toiseen,	huippuluokan	
tutkimusympäristöt	 ja	 tutkimuslaitokset,	
tietämyksen	 jakaminen,	 koordinoidut	 tut-
kimusohjelmat	 sekä	 avautuminen	 muulle	
maailmalle	ovat	keinoja	yhteisen	 tutkimus-
alueen	luomisessa.

ERA	 sai	 tuoreessa	 EU:n	 perussopimuk-
sessa	 eli	 ns.	 Lissabonin	 sopimuksessa21,22	
uuden	 oikeusperustan.	 ERA:ssa	 yhdistyy	
kolme	 näkökulmaa;	 1)	 Eurooppalaisen	
tutkimuksen	 ’sisämarkkinat’,	 jossa	 tutki-
jat,	 teknologia	 ja	osaaminen	voivat	 liikkua	
vapaasti,	 2)	 Valtioiden	 ja	 alueiden	 tutki-
mustoimien,	 -ohjelmien	 ja	 –strategioiden	
tehokas	koordinointi	EU:n	tasolla	ja	3)	Eu-
roopan	 tasolla	 toteutettavat	 ja	 rahoitettavat	
aloitteet.

Erityistä	 yhteistä	 eurooppalaista	 tutki-
muspolitiikkaa	 ei	 voida	 sanoa	 olevan	 ole-
massa,	 vaan	 tutkimuspolitiikka	 on	 vahvasti	
EU:n	jäsenvaltioiden	itse	päätettävissä.	Noin	
80	 %	 Euroopan	 julkisrahoitteisesta	 tutki-
muksesta	 toteutetaan	 kansallisissa	 tai	 alu-
eellisissa	 tutkimusohjelmissa	 ja	 vain	 noin	

21 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
22 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_

fi.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm

2.	Pohjoisuuden	tutkimuksen	keskeiset	strategiat
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6	%	yliopistojen	tutkimusrahoituksesta	tulee	
EU:n	eri	ohjelmista.	EU	tukee	erityisesti	val-
tioiden	 välistä	 yhteistyötä	 ja	 ERA:n	myötä	
tutkimuspolitiikkaa	 pyritään	 toteuttamaan	
jäsenvaltioissa	ja	EU:ssa	rinnakkain.	ERA:n	
tavoitteet	ja	toimenpiteet	voidaan	jakaa	seu-
raaviin	osa-alueisiin:	

Tutkijat.	
•	 Luodaan	 pohja	 tutkijoiden	 kumppanuu-

delle,	jonka	avulla	saavutetaan	paremmat	
uranäkymät	ja	suurempi	liikkuvuus	tutki-
muslaitosten,	tieteenalojen,	sektoreiden	ja	
maiden	välillä	Euroopassa.	

Tutkimuksen	infrastruktuurit.
•	 Eurooppalaisia	 tutkimusinfrastruktuure-

ja	koskeva	oikeudellinen	kehys	helpottaa	
koko	 Eurooppaa	 palvelevien	 yhteisten	
tutkimusrakenteiden	 perustamista.	Maa-
ilman	 luokan	 tutkimusinfrasruktuurit	on	
integroitu	mukaan	 ja	ne	ovat	Euroopas-
ta	 ja	muualta	maailmasta	 tulevien	 tutki-
musryhmien	 käytössä	 mm.	 sähköisten	
viestintäinfrastruktuurien	ansiosta.	

Tietämyksen	jakaminen.	
•	 Tutkimusorganisaatiot	 levittävät	 ja	 hyö-

dyntävät	tehokkaammin	julkisrahoitteisen	
tutkimuksen	tuloksia,	jotta	ne	voidaan	ja-
lostaa	uusiksi	tuotteiksi	ja	palveluiksi.	

Yhteinen	ohjelmasuunnittelu.	
•	 Jäsenvaltiot	 osallistuvat	 vapaaehtoises-

ti	 ja	 vaihtelevissa	 kokoonpanoissa	 yh-
teisten	 strategisten	 tutkimuslinjausten	
määrittelyyn,	 kehittämiseen	 ja	 toteutta-
miseen.	 Pohjana	 on	 yhteinen	 visio,	 mi-
ten	suuriin	yhteiskunnallisiin	haasteisiin	
voidaan	vastata.	

Kansainvälinen	tiede-	ja	teknologiayhteistyö.	
•	 ERA	 tehdään	 muulle	 maailmalle	 avoi-

memmaksi	 ja	 sen	 puitteissa	 lujitetaan	
nykyisiä	yhteyksiä	naapurimaihin	ja	osal-
listutaan	 aktiivisesti	 maailmanlaajuisten	
haasteiden	 ratkaisemiseen	 EU:n	 kump-
paneiden	kanssa.	Tavoitteena	on	 johdon-
mukaistaa	 eurooppalaisia	 strategioita	 ja	
varmistaa	ohjelmien	järkevä	toteutus.	

ERA:n	 toteutusta	 tukevat	 tutkimuksen	 pui-
teohjelmat.	 Nykyinen	 käynnissä	 oleva	 tut-
kimuksen	 7.	 puiteohjelma23	 vuosille	 2007–
2013	tarjoaa	EU:lle	mahdollisuuden	sovittaa	
tutkimuspolitiikkansa	 sen	 taloudellisten	 ja	
yhteiskunnallisten	tavoitteiden	tasolle.	

Vuonna	2007	perustettiin	Erawatch-tieto-
portaali24,	joka	tarjoaa	tietoa	eri	maiden	kan-
sallisista	ja	alueellisista	tutkimuspolitiikoista	
ja	-säännöksistä,	rakenteista,	avainhenkilöis-
tä,	 tutkimusohjelmista,	 tutkimusta	 rahoitta-
vista	 organisaatioista,	 aloitteista,	 julkaisuis-
ta,	 tutkimuksen	 tilasta	 ja	 indikaattoreista.	
Sen	 päämääränä	 on	 auttaa	 ERA:n	 toteutta-
mista	 kasvattamalla	 erilaisten	 tutkimusjär-
jestelmien	ja	-strategioiden	ymmärrystä.	

2.2	Eurooppa	2020		
–	Älykkään,	kestävän	ja	
osallistavan	kasvun	strategia	
Eurooppa	2020	–	Älykkään,	kestävän	ja	osal-
listavan	 kasvun	 strategia25,26	 luotiin	 vuonna	
2010	Euroopan	uudeksi	talous-	ja	työllisyys-
strategiaksi.	Strategian	ydin	muodostuu	kol-

23 http://cordis.europa.eu/fp7
24 http://cordis.europa.eu/erawatch
25 http://ec.europa.eu/europe2020
26 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_

v1.pdf
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mesta	 toisiansa	 vahvistavasta	 prioriteetista;	
1)	Älykäs	kasvu:	osaamiseen	ja	innovointiin	
perustuvan	talouden	kehittäminen,	2)	Kestä-
vä	 kasvu:	 resurssitehokkaamman,	 vihreäm-
män	 ja	 kilpailukykyisemmän	 talouden	 edis-
täminen	 ja	 3)	 Osallistava	 kasvu:	 sosiaalista	
ja	alueellista	yhteenkuuluvuutta	lisäävän	kor-	
kean	työllisyyden	talouden	edistäminen.

Älykäs	 kasvu27-proriteetti	 vahvistaa	 osaa-
mista	ja	innovointia	tulevan	kasvun	vetureina.	
Tämä	 edellyttää,	 että	 parannetaan	 koulutuk-
sen	 laatua,	 vahvistetaan	 tutkimustoimintaa,	
sekä	 edistetään	 innovaatioiden	 ja	 osaamisen	
siirtoa	 koko	 EU:n	 alueella.	 Lisäksi	 hyödyn-
netään	tieto-	ja	viestintäteknologiaa	täysimää-
räisesti	 ja	 varmistetaan,	 että	 innovatiivisista	
ajatuksista	 voidaan	 synnyttää	 uusia	 tuotteita	
ja	 palveluita.	 Tämä	 edellyttää	 yrittäjyyteen,	
rahoitukseen,	kuluttajien	tarpeisiin	ja	markki-
noihin	liittyvää	tutkimus-	ja	kehitystyötä.	

Kestävä	 kasvu28-prioriteetti	 rakentaa	 re-
surssitehokasta,	 kestävää	 ja	 kilpailukykyistä	
taloutta,	jossa	hyödynnetään	uusia	prosesseja	
ja	 teknologioita,	 vihreä	 teknologia	 mukaan	
lukien.	Lisäksi	nopeutetaan	tieto-	ja	viestintä-
teknologiaa	käyttävien	älykkäiden	verkkojen	
laajentumista,	 hyödynnetään	 EU:n	 laajuisia	
verkkoja,	 sekä	 vahvistetaan	 yritysten	 kilpai-
luetuja	 sekä	 autetaan	 kuluttajia	 arvostamaan	
resurssitehokkuutta.	

Osallistava	 talous29-prioriteetti	 antaa	 ih-
misille	 uusia	 mahdollisuuksia	 panostamalla	
osaamiseen,	edistämällä	korkeaa	työllisyyttä,	
torjumalla	köyhyyttä,	sekä	uudistamalla	 työ-

27 http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/smart-
growth/index_en.htm

28 http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/
sustainable-growth/index_en.htm

29 http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/inclusive-
growth/index_en.htm

markkinoita,	koulutusta	ja	sosiaaliturvajärjes-
telmiä	niin,	että	ihmisiä	voidaan	auttaa	enna-
koimaan	ja	hallitsemaan	muutosta.	

Älykkään,	 kestävän	 ja	 osallistavan	 kas-
vun	 tavoitteet	 liittyvät	 toisiinsa.	 Suurempi	
tutkimus-,	 kehitys-	 ja	 innovointikapasiteetti	
kaikilla	 talouden	sektoreilla	sekä	resurssite-
hokkuuden	lisääntyminen	parantavat	kilpai-
lukykyä	ja	edistävät	työllisyyttä.	Investoinnit	
puhtaampaan,	vähähiiliseen	teknologiaan	on	
eduksi	ympäristölle,	auttaa	torjumaan	ilmas-
tonmuutosta	 ja	 luo	 uusia	 liiketoiminta-	 ja	
työllistämismahdollisuuksia.

Eurooppa	2020	–strategian	mukaan	jokai-
nen	jäsenvaltio	voi	räätälöidä	EU:n	tavoitteet	
kansallisiksi	 tavoitteiksi	 ja	 suunnitelmiksi,	
kuten	 Suomi	 on	 tehnyt	 omassa	 Eurooppa	
2020-strategia	–	Suomen	kansallisessa	ohjel-
maluonnoksessaan30.	Suomen	tavoitteena	on	
nostaa	vuoteen	2020	mennessä	työllisyysas-
te	78	%:iin,	pitää	tutkimus-	ja	kehitysmenot	
vähintään	 4	 %:ssa	 bruttokansantuotteesta,	
nostaa	 korkeakoulututkinnon	 suorittaneiden	
osuus	 42	 %:iin,	 pitää	 koulupudokkaiden	
osuus	 alle	 8	 %:ssa,	 vähentää	 köyhyys-	 ja	
syrjäytymisriskissä	 elävien	 määrää	 sekä	
saavuttaa	 EU:ssa	 sovitut	 ilmasto-	 ja	 ener-
giatavoitteet.	EU:n	20	20	by	20	-ilmasto-	ja	
energiapaketin31,32	mukaan	 ilmastotavoittee-
na	 on	 vähentää	 kasvihuonepäästöjä	 20	 %	
vuoden	 1990	 tasosta,	 nostaa	 uusiutuvien	
energialähteiden	 osuus	 20	 prosenttiin	%:iin	
loppukäytöstä	ja	parannettava	energiatehok-
kuutta	20	%	vuoteen	2020	mennessä.	

30 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_
katsaukset/20101118Euroop/Eurooppa_2020_-_
strategia_suomi.pdf 

31 http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/package_
en.htm

32 http://www.energy.eu/directives/
com2008_0030en01.pdf
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Eurooppa	 2020	 strategia	 on	 integroitu	
ERA:n	 kehittämiseen	 seitsemän	 lippulai-
vahankkeen	 myötä,	 joista	 erityisesti	 poh-
joisuuden	 tutkimukseen,	 sekä	 ympäristö-,	
energia-	 ja	 luonnonvarat-alan	 tutkimukseen	
vaikuttavat	 seuraavat:	 Innovaatiounioni	 ja	
Resurssitehokas	Eurooppa.	

Innovaatiounioni33	 linjaa	 EU:n	 lähivuo-
sien	 tutkimus-ja	 innovaatiopolitiikkaa.	 In-
novaatiounionin	 tavoitteena	 on	 parantaa	
tutkimuksen	 ja	 innovoinnin	 reunaehtoja	
ja	 rahoituksensaantia,	 sekä	 varmistaa,	 että	
innovatiiviset	 ajatukset	 voidaan	 jalostaa	
kasvua	 ja	 työllisyyttä	 luoviksi	 tuotteiksi	 ja	
palveluiksi.	 Tavoitteena	 on	 vahvistaa	 inno-
vaatioketjun	 jokaista	 lenkkiä	 –	 uteliaisuus-
tutkimuksesta	 kaupallistamiseen.	 Innovaa-
tiounionin	pääelementit	ovat:
•	 Eurooppalaiset	 innovaatiokumppanuudet	

(European	Innovation	Partnership,	EIP)	34,	
joiden	 tavoitteena	 on	 yhteiskunnallis-
ten	 haasteiden,	 kuten	 ilmasto-,	 energia-	
ja	 ympäristöongelmien	 ratkaiseminen.	
Kumppanuuksien	 avulla	 tehostetaan	
T&K-toimintaa,	 koordinoidaan	 inves-
tointeja,	 vauhditetaan	 standardointia	 ja	
luodaan	 kysyntää.	 Kumppanuuksia	 on	
syntymässä	seuraavilla	aloilla:	aktiivinen	
ja	 terve	 ikääntyminen,	 energia,	 älykkäät	
kaupungit	ja	älykäs	liikenne,	vedenkäytön	
tehokkuus,	muuhun	kuin	energiantuotan-
toon	käytettävät	raaka-aineet	ja	kestävä	ja	
tuottava	maatalous.

•	 Innovaatiounioinin	 tulostaulu	 ja	 tarkas-
tuslista:	 25	 indikaattoria	 menestyksek-

33 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm

34 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
geoghegan-quinn/headlines/documents/com-2010-
546-final_en.pdf

käiden	 innovaatiojärjestelmien	 ominai-
suuksista.	 Tavoitteena	 on	 myös	 tukea	
ja	 kehittää	 riippumatonta	 yliopistojen	
ranking-järjestelmää.

•	 Toimenpiteet	rahoituksen	saannin	paran-
tamiseksi.	Tavoitteena	on	luoda	järjestel-
mä	rajat	ylittäville	pääomasijoituksille	ja	
työskennellä	 yhdessä	 Euroopan	 inves-
tointipankin	 kanssa	 EU:n	 järjestelmien,	
kuten	 riskinjakorahoitusvälineen	 käytön	
laajentamiseksi.	

•	 Nykyisten	 tutkimusaloitteiden	 tehosta-
minen.	Tavoitteena	 on	 linjata	 ja	 johdon-
mukaistaa	 tutkimuspolitiikkaa	 EU:n	 ja	
jäsenvaltioiden	välillä,	karsia	turhaa	byro-
kratiaa	ja	poistaa	tutkijoiden	liikkuvuutta	
haittaavia	esteitä.	Myös	julkisrahoitteisen	
tutkimuksen	tulosten	tulee	olla	mahdolli-
simman	avoimesti	saatavilla.

•	 Kaksi	 eurooppalaista	 muotoilujohtajuu-
den	ryhmää:	European	Design	Leadership	
Board ja	European	Design	Excellence	La-
bel,	joiden	tavoitteena	on	korostaa	tuote-	
ja	 palvelumuotoilun	merkitystä	 innovaa-	
tioiden	synnyssä.

•	 Yhteiskunnallisen	ja	julkisen	sektorin	in-
novointiin	 liittyvän	 laajan	 tutkimusohjel-
man	pilotointi.

•	 EU-maiden	 hallitusten	 erityisbudjetit	 in-
novatiivisten	tuotteiden	ja	palvelujen	jul-
kisiin	hankintoihin.

•	 Säädösehdotus	 standardoinnin	 vauhdit-
tamiseksi	ja	uudenaikaistamiseksi	tavoit-	
teena	 parempi	 innovointia	 edistävä	 yh-
teentoimivuus.	

•	 Euroopan	immateriaalioikeusjärjestelmän	
uudenaikaistaminen.	

•	 Rakennerahoitus-	 ja	valtiontukikehysten	
uudelleentarkastelu	 innovoinnin	 edistä-
miseksi.	
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Resurssitehokas	 Eurooppa35	 –lippulaivan	
tavoitteena	 on	 auttaa	 talouskasvun	 irtautu-
mista	resurssien	käytöstä	ja	tukea	siirtymistä	
vähähiiliseen	 talouteen.	 Lisäksi	 tavoitteena	
on	lisätä	uusiutuvien	energianlähteiden	käyt-
töä,	uudistaa	liikenteen	alaa	ja	edistää	ener-
giatehokkuutta.	Lippulaivan	pitkän	aikavälin	
(2050)	 tavoitteet	 liittyvät	 suurelta	 osin	 ym-
päristö-,	energia-	ja	luonnonvara-alaan:
•	 Selvittää,	 mitä	 EU:n	 on	 tehtävä	 saavut-

taaksen	 vähähiilisen	 talouden	 vuoteen	
2050	 mennessä	 niin,	 että	 hiilidioksidi-
päästöjä	vähennetään	80–95	%	ja	samalla	
parannetaan	 energiavarmuutta	 ja	 ediste-
tään	kestävää	kasvua	ja	työllisyyttä.

•	 Analysoida,	kuinka	EU	voi	luoda	vuoteen	
2050	mennessä	energiajärjestelmän,	 joka	
on	vähähiilinen,	resurssitehokas,	varma	ja	
kilpailukykyinen.

•	 Esittää	 visio	 vuoteen	2050	mennessä	 to-
teutettavasta	 vähähiilisestä,	 resurssite-
hokkaasta,	 varmasta	 ja	 kilpailukykyises-
tä	 liikennejärjestelmästä.	 Tavoitteena	 on	
poistaa	 kaikki	 liikenteen	 sisämarkkinoi-
den	esteet,	 edistää	puhtaita	 teknologioita	
ja	uudistaa	liikenneverkostoja.

•	 Määrittää,	 miten	 talouden	 kasvu	 irrote-
taan	resurssien	käytöstä	ja	sen	ympäristö-
vaikutuksista.

Resurssitehokas	 Eurooppa-lippulaivan	 kes-
kipitkän	 aikavälin	 (2020)	 toimenpiteet	 ovat	
johdonmukaisia	pitkän	aikavälin	pyrkimyk-
sille.	Nämä	toimenpiteet	ovat:
•	 Laatia	 energiatehokkuutta	 koskeva	 toi-

mintasuunnitelma,	 joka	 ulottuu	 vuoteen	
2020	 ja	 jossa	 kartoitetaan	 toimenpiteet	
20	 %	 energiasäästöjen	 saavuttamiseksi	

35 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/
resource-efficient_europe_fi.pdf

kaikilla	 aloilla.	 Toimintasuunnitelmaa	
seuraa	 energiatehokkuuden	 ja	 -säästöt	
varmistava	lainsäädäntö.

•	 Laatia	 yhteiset	 maatalous-,	 kalastus-	 ja	
koheesiopolitiikan,	 energiainfrastruktuu-
rin	 ja	 Euroopan	 laajuisten	 liikenneverk-
kojen	 uudistamista	 koskevat	 ehdotukset	
siten,	että	nämä	alat	ovat	linjassa	resurssi-
tehokasta,	vähähiilistä	 taloutta	koskevien	
vaatimusten	kanssa.

•	 Laatia	EU:n	uusi	biodiversiteettiä	koskeva	
strategia	vuodeksi	2020,	jonka	tavoitteena	
on	 estää	 luonnon	 monimuotoisuuden	 ja	
ekosysteemipalvelujen	tuhoutuminen.

•	 Jatkaa	 toimenpiteitä,	 joilla	 puututaan	 pe-
rushyödykemarkkinoihin	ja	raaka-aineisiin	
liittyviin	 haasteisiin.	 Arvioida	 kriittisiä	
raaka-aineita	 ja	 määritellään	 kauppapoli-
tiikka,	 jolla	varmistetaan	kestävien	 raaka-
aineiden	 toimitukset	 globaaleilta	 mark-
kinoilta.	 Näiden	 toimenpiteiden	 avulla	
edistetään	 raaka-aineiden	 hankintaa,	 kier-
rätystä	 ja	korvaamista,	 sekä	 tutkimusta	 ja	
innovointia.

•	 Laatia	strategia,	jonka	tavoitteena	on	teh-
dä	 EU:sta	 kierrätystalous,	 vähentää	 jät-
teiden	 syntymistä	 ja	 pyrkiä	 käyttämään	
jätteitä	resurssina.

•	 Toteuttaa	 ilmastonmuutokseen	 sopeutu-
mista	koskevat	 toimet	ekosysteemeihin	 ja	
ihmisten	 terveyteen	 kohdistuvien	 uhkien	
minimoimiseksi,	talouskehityksen	tukemi-
seksi	ja	infrastruktuurien	mukauttamiseksi.

•	 Luoda	vesipolitiikka,	joka	tähtää	veden-
säästämiseen	 ja	 vedenkäytön	 tehokkuu-
den	parantamiseen.	Varmistaa,	että	vettä	
on	saatavilla	riittävästi,	se	on	laadukasta,	
sitä	käytetään	kestävästi	ja	mahdollisim-
man	vähän	resursseja	kuluttavalla	tavalla	
ja	se	on	hyväksyttävän	laatuista	luontoon	
palautettaessa.
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2.3	Pohjoinen	ulottuvuus
Pohjoinen	ulottuvuus	(Northern	Dimension,	
ND)36	 luotiin	vuonna	2000.	Pohjoinen	ulot-
tuvuus	 on	 EU:n	 ulkosuhteiden,	 rajat	 ylittä-
vän	 ja	 alueellisen	yhteistyön	kehittämiseksi	
unionin	pohjoisille	alueille	tarkoitettu	poliit-
tinen	 ohjelma.	 Maantieteellisesti	 Pohjoisen	
ulottuvuuden	 alue	 kattaa	 Luoteis-Venäjän,	
Itämeren	 ja	 arktiset	 alueet,	 mukaan	 lukien	
Barentsin	 alue.	 Pohjoinen	 ulottuvuus	 kes-
kittyy	 EU:n	 ja	 Venäjän	 väliseen	 keskinäis-
riippuvuuteen	 yhteisillä	 raja-alueilla,	 mutta	
se	ottaa	kantaa	myös	koko	sirkumpolaarista	
arktista	aluetta	koskeviin	kysymyksiin.	

Pohjoisuuden	ulottuvuuden	tavoitteena	on	
lisätä	keskustelua	ja	konkreettista	yhteistyötä,	
vahvistaa	 vakautta	 ja	 hyvinvointia,	 syventää	
taloudellista	 yhteistyötä	 sekä	 edistää	 talou-
dellista	yhdentymistä,	kilpailukykyä	ja	kestä-
vää	kehitystä	Pohjois-Euroopassa.	Pohjoisen	
ulottuvuuden	 politiikan	 kautta	 EU	 kiinnittää	
enemmän	 huomiota	 pohjoisten	 alueiden	 eri-
tyispiirteisiin	sekä	Venäjän	naapuruuden	tuo-
miin	haasteisiin	ja	mahdollisuuksiin.	

Pohjoinen	ulottuvuus	on	kehys	ja	proses-
si	 jatkuvalle	vuoropuhelulle	neljän	 tasa-	ar-
voisen	 kumppanin:	 EU:n,	 Venäjän,	 Norjan	
ja	 Islannin	 välillä.	 Yhdysvallat	 ja	 Kanada	
ovat	Pohjoisen	ulottuvuuden	tarkkailijamai-
ta.	Näiden	lisäksi	yhteistyössä	ovat	mukana	
Itämeren	 valtioiden	 neuvosto	 (Council	 of	
the	 Baltic	 Sea	 States,	 CBSS)37,	 Barentsin	
euroarktinen	neuvosto	(Barents	Euro-Arctic	
Council,	BEAC)38,	Arktinen	neuvosto	(Arctic	
Council,	AC)39,	Pohjoismainen	ministerineu-

36 http://formin.finland.fi/public/download.
aspx?ID=52859&GUID={BC747B3D-DEED-4071-
BE3D-2C89162680D6}

37 http://www.cbss.org
38 http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_

Council.iw3
39 http://www.arctic-council.org

vosto40	 sekä	kansainväliset	 rahoitusinstituu-
tiot,	kuten	Euroopan	 investointipankki	 (Eu-
ropean	 Investment	 Bank,	 EIB)41,	 Euroopan	
jälleenrakennus-	 ja	kehityspankki,	 (Europe-
an	 Bank	 for	 Reconstruction	 and	 Develop-
ment,	 EBRD)42,	 Pohjoismaiden	 investoin-
tipankki	 (Nordic	 Investment	 Bank,	 NIB)43	
ja	 Pohjoismaiden	 ympäristörahoitusyhtiö	
(Nordic	 Environment	 Finance	 Corporation,	
NEFCO)44	sekä	ammattiliitot	ja	hallituksesta	
riippumattomat	kansainväliset	järjestöt.	

Pohjoisen	ulottuvuuden	rahoitus	perustuu	
yhteisrahoitukselle.	Rahoitusta	 tulee	useista	
lähteistä,	yksittäisistä	maista,	EU:n	 rahoitu-
sinstrumenteista,	 kansainvälisistä	 rahoitus-
laitoksista	 ja	 yksityiseltä	 sektorilta.	 Suomi	
rahoittaa	 pohjoisen	 ulottuvuuden	 hankkeita	
lähialueyhteistyömäärärahoista.

Pohjoinen	 ulottuvuus	 toimii	 eri	 sekto-
reilla	mm.	energian,	liikenteen,	ympäristön,	
ydinturvallisuuden,	oikeus-	ja	sisäasioiden,	
järjestäytyneen	 rikollisuuden	 torjunnan,	
terveydenhuollon,	 kaupan	 ja	 investointi-
en	 edistämisen,	 rajat	 ylittävän	 yhteistyön,	
informaatioteknologian,	 sekä	 tieteen	 ja	
tutkimuksen	 aloilla.	 Pohjoinen	 ulottuvuus	
kiinnittää	 huomiota	 haasteisiin,	 joilla	 on	
erityistä	merkitystä	 pohjoisille	 alueille	 ku-
ten	haavoittuva	ympäristö,	 terveys	 ja	 sosi-
aalinen	 hyvinvointi,	 kulttuurien	 moninai-
suus	ja	alkuperäiskansat.	

Pohjoisen	 ulottuvuuden	 tavoitteet	 konk-
retisoituvat	käytäntöön	neljän	kumppanuus-
sopimuksen	 myötä;	 ympäristökumppanuus	
(ND	 Environmental	 Partnership,	 NDEP)45,	

40 http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-
ministerineuvosto

41 http://www.eib.org
42 http://www.ebrd.com
43 http://www.nib.int
44 http://www.nefco.org
45 http://www.ndep.org
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julkisen	terveydenhuollon	ja	sosiaalisen	hy-
vinvoinnin	 kumppanuus	 (ND	 Partnership	
in	 Public	 Health	 and	 Social	 Well-being,	
NDPHS)46,	 kuljetus-	 ja	 logistiikkakumppa-
nuus	(ND	Partnership	on	Transport	and	Lo-
gistics,	 NDPTL)47	 ja	 kulttuurikumppanuus	
(ND	Partnership	on	Culture,	NDPC)48.	

Näistä	 kumppanuussopimuksista	 NPED-
kumppanuus	käsittelee	 energia-,	 ympäristö-	
ja	 luonnonvarat-alaan	 liittyviä	 kysymyksiä.	
Kumppanuuden	 tavoitteena	 on	 keskittyä	
alueen	ympäristön	erityiskysymyksiin,	kuten	
haavoittuvaisten	 vesistöjen	 suojelu	 (Itämeri	
ja	arktiset	merialueet)	sekä	ydinturvallisuus.	
Lisäksi	 tavoitteena	 on	 vahvistaa	 ja	 koordi-
noida	 rahoitusta	 ympäristöhankkeisiin	 poh-
joisen	ulottuvuuden	alueella.	

NPED-kumppanuuden	 tueksi	 perustet-
tiin	 v.	 2002	 kansainvälisten	 rahoituslaitos-
ten	 aloitteesta	 ympäristökumppanuusrahasto	
(NDEP	 Support	 Fund)49,	 jonka	 takana	 ovat	
Euroopan	 komissio,	 	 Alankomaat,	 Belgia,	
Iso-Britannia,	Kanada,	Norja,	Ranska,	Ruotsi,	
Saksa,	 Suomi,	 Tanska,	 Valko-Venäjä	 ja	 Ve-
näjä.	 NPED-rahasto	 rahoittaa	 ympäristö-	 ja	
energiatehokkuushankkeita	Luoteis-Venäjällä	
ja	 Kaliningradissa	 sekä	 ydinjätehankkeita	
etenkin	Kuolan	niemimaalla.	

Pohjoista	ulottuvuutta	koskeva	toinen	toi-
mintasuunnitelma50	julkaistiin	vuonna	2003.	
Toimintasuunnitelma	 linjaa	 osaamiseen	 ja	
tutkimukseen	 liittyviä	 toimenpiteitä	 pohjoi-

46 http://www.ndphs.org
47 http://www.nib.int/about_nib/cooperation/ndptl
48 https://www.norden.org/is/norraena-radherranefndin/

rathherranefndir/norraena-rathherranefndin-um-
menningu-mr-k/the-northern-dimension-partnership-
on-culture-ndpc/about-the-northern-dimension-
partnership-on-culture

49 http://www.ndep.org/home.
asp?type=nh&pageid=6#support

50 http://formin.finland.fi/public/download.
aspx?ID=12974&GUID=%7BE66EF1D5-8D1E-
490C-8E4B-1199F73BFDE3%7D

sen	 ulottuvuuden	 alueella.	 Keskeisenä	 ta-
voitteena	on	edistää	pohjoisen	ulottuvuuden	
’osaamisalueen’	 muodostumista.	 Keinoina	
tässä	 ovat	 yhteisten	 hankkeiden,	 verkos-
toitumisen	 ja	 liikkuvuuden	 vahvistaminen	
koulutuksessa,	 tutkimuksessa,	 sekä	 kulttuu-
ri-	 ja	 nuorisotoiminnassa.	 Syrjäisten	 aluei-
den	tiedonsaanti-	ja	oppimismahdollisuuksia	
voidaan	edistää	etäteknologian	keinoin.	Syn-
tyvä	vuoropuhelu	tukee	paikallista	ja	alueel-
lista	kehitystä	ja	vahvistaa	kulttuuriperinnön	
tuntemusta.

Pohjoisuuden	 ulottuvuuden	 tavoitteena	
on	 varmistaa,	 että	 tutkimustoiminta	 pohjoi-
sen	ulottuvuuden	alueella	on	koordinoitua	ja	
toiminnassa	otetaan	huomioon	alueella	par-
haillaan	meneillään	oleva	taloudellinen,	ym-
päristöllinen,	poliittinen	ja	yhteiskunnallinen	
muutos.	Tarkoitus	on	parantaa	yhteydenpitoa	
ja	 tietojenvaihtoa	 kaikkien	 tiedeyhteisöjen	
osa-alueiden	 välillä	 Venäjällä	 ja	 laajentu-
neessa	 EU:ssa,	 sekä	 kannustaa	 erityisesti	
nuoria	tutkijoita	yhteistyöhön.	Alueen	tutki-
muslaitosten	 ja	 korkeakoulujen	 välistä	 yh-
teistyötä	 ja	 tiedonvälitystä,	 sekä	 yritysten,	
korkeakoulujen	ja	tiedeyhteistön	keskinäistä	
yhteistyötä	 voidaan	 vahvistaa	myös	 erilais-
ten	osaamisensiirtomekanismin	avulla.	

Pohjoisen	 ulottuvuuden	 toimintasuunni-
telmassa	nostetaan	esille	seuraavia	ympäris-
tö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	 liittyviä	
tutkimustavoitteita:
•	 Tehostaa	tutkimusta	ja	teknologian	kehit-

tämistä	 aloilla,	 jotka	 liittyvät	 ilmaston-
muutokseen,	 ilmaston	 vaihtelevuuteen	
ja	ilmastonmuutoksen	taloudellisiin,	yh-
teiskunnallisiin	 ja	 ympäristöä	 koskeviin	
vaikutuksiin.	

•	 Edistää	tutkimusta	ja	tutkimusyhteistyötä	
liittyen	 ympäristönsuojeluun,	 luonnon-
varojen	kestävään	hallintaan	ja	käyttöön,	
sekä	energian	toimitusvarmuuteen.
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•	 Kehittää	 ankariin	 ilmasto-olosuhteisiin	
sopivaa	infrastruktuuria	ja	materiaaleja.

•	 Parantaa	 fossiilisiin	 lähteisiin	perustuvan	
energian	etsintää,	tuotantoa	ja	siirtämistä.

•	 Kehittää	ympäristöä	säästäviä	teknologioita.
•	 Kehittää	liikennepolitiikan	suunnittelua	ja	

kuljetustekniikoita.
•	 Analysoida	koko	alueen	kattava	sosioeko-

nomisia	ja	ympäristöä	koskevia	muutoksia.

2.4	Euroopan	unionin	
itämeristrategia
Euroopan	unionin	itämeristrategia51,52	julkais-
tiin	vuonna	2009.	Strategia	pohjautuu	Itäme-
ren	toimintasuunnitelmaan	(Baltic	Sea	Action	
Plan,	 BSAP)53,	 joka	 hyväksyttiin	 Helsingin	
komission	kokouksessa	(Helsinki	Commissi-
on,	HELCOM)54	vuonna	2007.	Maantieteelli-
sesti	Itämeristrategia	koskee	lähinnä	Itämeren	
rannikkoa	ympäröivää	kahdeksaa	EU:n	jäsen-
valtiota.	 Nämä	 valtiot	 ovat	 Latvia,	 Liettua,	
Puola,	Ruotsi,	Saksa,	Suomi,	Tanska	ja	Viro.	

Itämeristrategia	 on	 lähtökohtaisesti	 EU:n	
sisäinen	strategia,	mutta	tulosten	saavuttami-
nen	 vaatii	 tiivistä	 yhteistyötä	 unionin	 ulko-
puolisten	maiden	kanssa.	Tässä	Itämeristrate-
giaa	tukee	Pohjoinen	ulottuvuus,	jonka	kautta	
EU:n	ulkopuoliset	maat,	kuten	Islanti,	Norja,	
Venäjä	 ja	 joissakin	 tapauksissa	 Itämeren	va-
luma-alueeseen	kuuluva	Valko-Venäjä	voivat	
osallistua	 yhteistyöhön.	 Itämeren	 alueen	 po-
liittisena	 keskustelufoorumina	 toimii	 Itäme-
ren	valtioiden	neuvosto	(Council	of	 the	Bal-
tic	Sea	States,	CBSS)	55,	jonka	jäseninä	ovat	

51 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/
baltic

52 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
official/communic/baltic/com_baltic_fi.pdf

53 http://www.helcom.fi/BSAP/en_GB/intro
54 http://www.helcom.fi
55 http://www.cbss.org

Tanska,	 Viro,	 Suomi,	 Saksa,	 Islanti,	 Latvia,	
Liettua,	Norja,	Puola,	Venäjä,	Ruotsi	ja	EU.	

Itämeristrategian	 tärkein	 prioriteetti	 on	
ympäristön	hyvinvointi.	Itämeren	ekologian	
ja	ympäristön	heikkeneminen	halutaan	saada	
pysähtymään	nopeasti.	 Itämeri	on	suhteelli-
sen	matala	 ja	 lähes	suljettu	 järjestelmä.	Ve-
destä	vaihtuu	vuosittain	 (määrällisesti)	vain	
3	%	ja	koko	vesimäärän	vaihtumiseen	menee	
yli	30	vuotta.	Ekologista	 tasapainoa	horjut-
tavat	rehevöityminen	ja	leväkukinnot,	mutta	
myös	liikakalastus,	maalta	kulkeutuvat	saas-
teet,	 meren	 lämpötilan	 kohoaminen,	 sekä	
vaaralliset	ja	haitalliset	aineet.	

Itämeristrategian	 tavoitteena	 on	 puhdas	
ja	terve	Itämeri,	sekä	taloudellisesti	vahva	ja	
menestyvä	Itämeren	alue.	Strategia	koostuu	
seuraavista	tavoiteosiosta:	
•	 Itämeri	 kestävän	 ympäristöpolitiikan	 alue.	

Tavoitteena	 on	 vähentää	 mereen	 päästet-
tävien	 ravinteiden	 määrää,	 vähentää	 vaa-
rallisten	 ja	 haitallisten	 aineiden	 käyttöä	 ja	
lievittää	niiden	vaikutuksia,	suojella	luonto-
alueiden	ja	luonnon	monimuotoisuutta,	sekä	
hillitä	ja	sopeutua	ilmastonmuutokseen.

•	 Itämeri	 taloudellisesti	 menestyvä	 alue.	
Tavoitteena	 on	 poistaa	 sisämarkkinoiden	
esteet	 Itämeren	 alueella	 ja	 parantaa	 yh-
teistyötä	tulli-	ja	verotusasioissa,	hyödyn-
tää	 täysimääräisesti	 alueen	 tutkimus-	 ja	
innovointimahdollisuuksia,	 edistää	 yrit-
täjyyttä	ja	vahvistaa	pk-sektoria,	tehostaa	
henkilöresurssien	käyttöä,	sekä	vahvistaa	
kestävää	maa-,	metsä-	ja	kalataloutta.

•	 Itämeri	 kiinnostava	 ja	 hyvien	 yhteyksien	
varassa	toimiva	alue.	Tavoitteena	on	paran-
taa	energiamarkkinoille	pääsyä	ja	lisätä	nii-
den	 tehokkuutta	 ja	 turvallisuutta,	 kehittää	
sisäisiä	 ja	 ulkoisia	 liikenneyhteyksiä,	 säi-
lyttää	ja	vahvistaa	alueen	vetovoimaisuutta	
erityisesti	koulutuksessa,	matkailussa,	sekä	
kulttuurin	ja	terveydenhuollon	aloilla.
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•	 Itämeri	 turvallinen	 alue.	 Tavoitteena	 on	
tehdä	 alueesta	 meriturvallisuuden	 suun-
nannäyttäjä,	 vahvistaa	 suojautumista	
suurten	 hätätilanteiden	 varalta	 maalla	 ja	
merellä,	 sekä	 vähentää	 rajat	 ylittävää	 ri-
kollisuutta	ja	siitä	aiheutuvia	haittoja.

Itämeren	 alueen	 eri	 maiden	 tutkimusorgani-
saatiot	 ovat	 perustaneet	 yhteisen	 tutkimus-
ohjelman	 Itämeren	 suojelun	edistämiseksi	 ja	
merialueen	 ympäristöriskien	 hallitsemisek-
si.	 Monitieteinen	 nk.	 BONUS	 (Baltic	 Sea	
Research	 and	 Development	 Programme)	
-tutkimusohjelma56	keskityy	mm.	ympäristö-
kysymyksiin,	 kalatalouteen	 ja	 luonnon	 mo-
nimuotoisuuteen.	BONUS	16957	on	Itämeren	
yhteinen	 tutkimusohjelma	 vuosille	 2010–
2016.	Ohjelman	tavoitteena	on	tukea	kestävää	
kehitystä	 ja	hyödyntää	 tieteellisen	 tutkimuk-
sen	tuloksia,	 jotka	helpottavat	ekosysteemiin	
perustuvan	 ympäristönhoidon	 toteuttamista	
Itämerellä.	Ohjelma	hakee	käytäntöjä	uuden-
tyyppiselle	 kansainväliselle	 tutkijoiden	 vä-
liselle	verkottumiselle	 ja	 luo	uutta	 tutkimus-
yhteistyötä,	 sekä	 pyrkii	 lisäämään	 synergiaa	
yhteisten	 varojen	 käytössä.	 Tutkimuksen	 ja	
tuoteinnovoinnin	odotetaan	poistavan	alueel-
lista	epätasaisuutta	ja	yhtenäismarkkinaestei-
tä.	 Alueen	 tutkimusrahoituselinten	 verkos-
toituminen,	 jota	 tuetaan	 EU:n	 tutkimuksen	
puiteohjelmasta,	tarjoaa	pohjan	tutkimukseen	
ja	osaamisen	siirtoon	liittyvälle	yhteistyölle.	

56 http://www.bonusportal.org
57 http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016

Varsinaista	rahoitusta	Itämeren	alueen	stra-
tegialle	ei	ole	osoitettu,	vaan	yhteistyö	raken-
tuu	 olemassa	 oleviin	 yhteisrahoitusmuotoi-
hin.	 Hankkeita	 rahoittaa	 BONUS-ohjelman	
lisäksi	 esim.	 tutkimuksen	 7.	 puiteohjelma,	
Life-ohjelma58,	 Euroopan	 aluekehitysrahas-
tot59,	Eurooppalaisen	naapuruuden	 ja	kump-
panuuden	 väliset	 rajatylittävät	 yhteistyöoh-
jelmat	(ENPI	CBC)	60,	Euroopan	maaseudun	
kehittämisen	 maatalousrahasto	 (EMOTR)61,	
Euroopan	kalatalousrahasto	(EKTR)62	ja	Eu-
roopan	investointipankki	(EIP)63.	

Itämeristrategian	tutkimusteemat	liittyen	ym-
päristö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:
•	 Rehevöitymisen	torjuminen.	
•	 Ilmastoa,	luonnon	monimuotoisuutta,	ka-

lastusta	ja	vaarallisia	ja	haitallisia	aineita	
koskevat	tutkimukset.

•	 Tieteen	ja	politiikan	yhdistäminen.
•	 Ekosysteemin	 ja	 yhteiskunnan	 yhdentä-

minen.	
•	 Merenkulun	turvallisuus.
•	 Poliittinen	 ja	 yhteiskunnallinen	 vuoro-

vaikutus.
•	 Kestävä	 merialueiden	 suunnittelu,	 jossa	

huomioidaan	 sekä	 ekosysteemin	 rakenne	
ja	toiminta	että	ympäristöystävällinen	me-
renkulku.	

•	 Itämeren	ja	sen	rannikkoalueiden	ekosys-
teemien	tarjoamien	hyödykkeiden	ja	pal-
velujen	tutkimus.		

58 http://ec.europa.eu/environment/life
59 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/

fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr
60 http://ec.europa.eu/europeaid/where/

neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-
border/index_en.htm

61 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/
general_framework/l60032_fi.htm

62 http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_
affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_
and_financing/l66004_fi.htm

63 http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_fi.htm
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2.5	Euroopan	unionin		
arktinen	tiedonanto	

Euroopan	komissio	hyväksyi	Euroopan	unioni	
ja	arktinen	alue	-tiedonannon64,65	vuonna	2008.	
Tiedonanto	 korostaa	 vaikutuksia,	 joita	 ilmas-
tonmuutoksella	ja	ihmisen	toiminnalla	on	ark-
tiselle	alueelle.	Tiedonanto	 tunnustaa	arktisen	
alueen	merkityksen	EU:lle	erityisesti	energia-
tuotannon,	kalastuksen	 ja	muiden	 luonnonva-
raelinkeinojen,	sekä	turismin	alalla.	Elinkeino-
toimintoja	on	toteutettava	ympäristönsuojelun	
ja	kestävän	kehityksen	periaatteiden	pohjalta.	

Tiedonannossa	määritetään	 kolme	 poliit-
tista	päätavoitetta;	1)	Arktisen	alueen	suojelu	
ja	säilyttäminen	yhdessä	sen	väestön	kanssa,	
2)	 Resurssien	 kestävän	 käytön	 edistäminen	
ja	 3)	 YK:n	 merioikeusyleissopimukseen	
perustuvan	 arktisen	 alueen	 monenvälisen	
hallintomallin	 edistäminen.	 Tutkimuksen	
painoaloja	 taas	 ovat	 1)	 Ilmastonmuutoksen	
vaikutus	 alueen	 (elin)ympäristöön,	 2)	Kan-
sainvälisen	tutkimusyhteistyön	lisääminen	ja	
3)	Ilmastonmuutoksen	ehkäiseminen,	lieven-
täminen	ja	siihen	sopeutuminen.	

Arktisia	alueita	koskevat	toimintaehdotukset	
tutkimuksen	 ja	 tutkimusyhteistyön	 kehittä-
miseksi,	 jotka	 liittyvät	 suoraan	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:
•	 Uusien	 tutkimusohjelmien	 kehittäminen	

merenpinnan	 nousun,	 merijään	 ja	 iki-
roudan	sulamisen	sekä	niiden	vaikutuksen	
arktiseen	ekosysteemiin	tutkimiseen.

•	 Arktisen	ympäristön	tilan	ja	kehityksen	ar-
vioiminen	politiikkatoimenpiteiden	tueksi.

64 http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/
com_08_763_en.pdf

65 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/08/1750&format=HTML&aged=0&languag
e=FI&guiLanguage=en

•	 Uuden	 tutkimusinfrastruktuurin	 luomi-
nen	sekä	valvonta-	ja	tarkkailukyvyn	ke-
hittäminen.

•	 Aurora	 Borealis	 tutkimusjäänmurtaja66	
-hankkeen	loppuunsaattaminen.

•	 Arktiselle	 alueelle	 olennaisten	 erilaisten	
tutkimusalojen	toiminnan	(ympäristö,	lii-
kenne,	terveys	ja	energia,	arktisten	tekno-
logioiden	kehittäminen)	koordinoiminen.

•	 Avaruusmittausten	 jatkuvuuden	 varmis-
taminen	GMES:n	(Global	Monitoring	for	
Environment	and	Security)67	avulla.	

•	 Merien	 tilan	 pitkäaikaismittausten	 ja	
raportoinnin	 tukeminen	Euroopan	meri-
poliittisen	seurantakeskuksen	ja	tietover-
kon	kautta.	

•	 Osallistuminen	 arktista	 aluetta	 koske-
van	 komponentin	 kirjaamiseen	 GEOSS	
(Global	 Earth	 Observation	 System	 of	
Systems)68	–järjestelmään.

•	 Kansainvälisen	 tiedonvaihtaminen	 tuke-
minen	tutkimusohjelmissa.

•	 Kansallisisten	tutkimusohjelmien	koordi-
noinnin	tukeminen.	

•	 Arktisen	 alueen	 kansainvälisten	 havain-
nointijärjestelmien	 (SAON,	 Sustained	
Arctic	 Observing	 Network)69	 perustami-
sen	tukeminen.	

•	 Arktisen	 alueen	 tutkimus-	 ja	 arviointitu-
losten	 esteettömän	 saannin	 varmistami-
nen	 sekä	 laajempien	kansalaispiirien	 tie-
donsaannin	helpottaminen	ja	tukeminen.

EU:n	vahvempi	osallistuminen	arktiseen	yh-
teistyöhön	näkyy	työn	alla	olevan	EU:n	ark-
tisen	 strategian	valmistelutyössä.	EU:n	ark-

66 http://www.eri-aurora-borealis.eu
67 http://www.gmes.info
68 http://www.earthobservations.org/geoss.shtml
69 http://www.arcticobserving.org
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tinen	strategia	tulee	kiinnittämään	huomiota	
erityisesti	 ympäristö-	 ja	 energia-asioihin	
(ilmastonlämpeneminen,	 luonnon-	 ja	 ener-
giavarat,	yms.),	alkuperäisväestöjen	(inuiitit,	
saamelaiset)	elinoloihin,	sekä	ympäristön	ja	
elinolojen	 muutoksiin.	 Poliittiset	 toimenpi-
teet	 kohdistuvat	 ilmastonmuutoksen	 kiel-
teisten	 vaikutusten	 torjumiseen	 ja	 lieventä-
miseen,	 sekä	 väistämättömiin	 muutoksiin	
sopeutumiseen.

2.6	Suomen	elinkeino	
painotteinen	Barents-strategia
Suomen	elinkeinopainotteinen	Barents-strate-
gian70	julkaistiin	vuonna	2009.	Strategian	ta-
voitteena	on	edesauttaa	suomalaisten	yritysten	
menestymistä	Barentsin	 alueen	markkinoilla	
Venäjällä.	Strategia	sisältää	tiivistetyn	yhteen-
vedon	Venäjän	 Barentsin	 alueen	 tulevaisuu-
dennäkymistä,	 arvioi	 suomalaisten	 yritysten	
mahdollisuuksia	alueella,	linjaa	vuoteen	2015	
ulottuvan	 tavoitetilan	 sekä	 esittää	 strategisia	
toimenpiteitä	eri	toimijoille.	

Strategian	 tavoitteet	 jakautuvat	 viiteen	
osa-alueeseen;	1)	Valtiojohdon	yhteydenpito	
Barentsin	 alueen	 keskeisimpiin	 toimijoihin,	
2)	Alueellisten	Barentsiin	 liittyvien	 toimien	
koordinointi	 Suomessa,	 3)	 Suomen	 näky-
vyyden	parantaminen	Venäjän	Barentsin	alu-
eella,	 4)	 Liikenneyhteyksien	 kehittäminen	
Pohjois-Suomen	ja	Venäjän	Barentsin	alueen	
välillä	 ja	 5)	 Pk-yritysten	 toimintamahdolli-
suuksien	kehittäminen.	

Strategia	korostaa	osaamisen	ja	tutkimuk-
sen	 teemoja,	 jotka	 liittyvät	 Barentsin	 alu-
een	 suurhankkeisiin.	 Suurin	 osa	 strategian	
toimenpide-ehdotuksista	 liittyvät	myös	 ym-

70 http://www.ouka.fi/elinkeino/barents/
BarentsStrategia.pdf

päristö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alan	tutki-
mus-	ja	kehitystyöhön:
•	 Shtokmanin	 kaasukentän	 kehittämiseen	

liittyvät	tekniset	haasteet	tulevat	vaatimaan	
kansainvälistä,	monialaista	 yhteistyötä	 eri	
aloilla,	kuten	logistiikka,	arktisten	olosuh-
teiden	 tuntemus,	koneet	 ja	 laitteet,	ympä-
ristöosaaminen	ja	rakentaminen.	

•	 Pohjois-Suomen	 kansainväliset	 liiken-
nekäytävien	 ja	 yhteyksien	 kehittäminen	
sekä	EU:n	TEN-linjauksiin	vaikuttaminen	
yhteistyössä	 Pohjois-Ruotsin	 ja	 Pohjois-
Norjan	edustajien	kanssa.

•	 Suomen	ja	Barentsin	alueen	välisten	len-
toyhteyksien	 käynnistäminen	 ja	 rajanyli-
tyspaikkojen	kehittäminen.

•	 Öljy-	 ja	 kaasuteollisuus	 on	 keskittynyt	
Murmanskiin	 ja	 Murmanskin	 sataman	
kuljetusmäärät	 tulevat	 kolminkertaistu-
maan	 seuraavien	 5–10	 vuoden	 aikana,	
mikä	 on	 mahdollista	 ainoastaan	 nykyai-
kaisten	 lastinkäsittelytekniikoiden	 ja	 lo-
gistisen	huippuosaamisen	ansiosta.	

•	 Ympäristöasiat	nousevat	yhä	tärkeämmik-
si.	 Öljyntorjunnan	 ja	 öljyvahinkojen	 kor-
jaamiseen	liittyvä	osaamiselle	on	kysyntää.	

•	 Metsäteollisuus	 on	 yksi	 kehittyneimmis-
tä	 teollisuudenaloista	 Komissa.	 Kestävä	
puunkorjuu,	selluloosa-	ja	paperintuotanto,	
vaneri-	 ja	 kartonkituotanto	 antavat	 mah-
dollisuuksia	suomalaiselle	osaamiselle.	

•	 Arkangelin	alueella	on	runsaasti	erilaista	
arktista	osaamista	vaativaa	 toimintaa	Se-
verodvinskin	suurista	telakoista	sahoihin,	
sellu-	ja	paperitehtaisiin,	ilmailuteollisuu-
teen,	timanttien	kaivamiseen	sekä	metsä-	
ja	 rakennusteollisuuteen.	 Suomessa	 on	
teknologiaosaamista	 useisiin	 edellä	 mai-
nittuihin	toimialoihin.

•	 Barentsin	alueesta	kiinnostuneiden	yrityk-
sien	verkostoitumisen	ja	yhteistyön	kehit-
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täminen.	 Tavoitteena	 on	 edistää	 yritysten	
keskinäistä	verkostoitumista	sekä	Suomes-
sa	että	kansainvälisesti	erityisesti	venäläis-
ten,	 norjalaisten	 ja	 ruotsalaisten	 yritysten	
kanssa.	 Lisäksi	 tavoitteena	 on	 tunnistaa	
yritysverkostot,	 jotka	 jo	 toimivat	 alueella	
ja	pyrkiä	liittämään	uusia	suomalaisia	yri-
tyksiä	näihin	jo	toimiviin	verkostoihin.

•	 Auttaa	 yrityksiä	 kehittymään	 siten,	 että	
niiden	osaaminen	vastaa	Barentsin	alueen	
markkinoiden	kysyntää:	 tunnistaa	yritys-
ten	kehittymistarpeet	ja	luoda	yhdessä	yri-
tysten	kanssa	kehityssuunnitelma	tavoite-
tilan	saavuttamiseksi.

•	 Kehittää	 pk-yrityksiä	 palvelevien	 mark-
kinaselvitysten	rahoittamista	osin	julkisin	
varoin	ja	tukea	pk-yritysten	vientirenkaita	
tai	markkinointiyhtiöitä.

2.7	Suomen	arktinen	strategia

Suomen	arktinen	strategia71	julkaistiin	vuon-
na	2010.	Strategia	määrittelee	Suomen	ark-
tisen	 politiikan	 tavoitteet	 ja	 antaa	 toimen-
pide-ehdotuksia	 niiden	 edistämiseksi	 eri	
kansainvälisissä,	kansallisissa	ja	alueellisissa	
foorumeissa	 (EU,	 pohjoismainen	 yhteistyö,	
kahdenväliset	suhteet).	

Suomen	 arktinen	 strategia	 on	 seitsemäs	
lajissaan	 Kanadan,	 Tanskan,	 Islannin,	 Nor-
jan,	 Venäjän	 ja	 Yhdysvaltojen	 vastaavien	
strategioiden	 joukossa72.	 Strategialla	 ediste-
tään	 Suomen	 EU-vaikuttamista	 tilanteessa,	
jossa	 EU	 on	 luomassa	 omaa	 arktista	 poli-
tiikkaansa,	sekä	jäsennetään	Suomen	kanto-
ja	suhteessa	muiden	valtioiden	arktisiin	lin-	
jauksiin.	 Strategiassa	 kestävän	 kehityksen	

71 http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/j07-suomen-
arktinen-08-finlands-strategy/pdf/fi.pdf

72 http://www.nrf.is/arctic-strategies

periaatteiden	edistäminen	 ja	arktisten	aluei-
den	 alkuperäiskansojen	 tarpeiden	 huomioi-
minen	ovat	läpileikkaavia	teemoja.	

Suomi	 on	 ollut	 merkittävä	 aloitteenteki-
jä	 arktisissa	 kysymyksissä	 ja	 on	 osapuolena	
useimmissa	 arktisia	 sekä	 pohjoisia	 alueita	
koskevissa	 järjestöissä	 ja	 sopimuksissa.	Suo-
men	 arktinen	 asiantuntemus,	 osaaminen	 ja	
tutkimus	 ovat	 kansainvälisesti	 tunnustettuja	
ja	Suomella	on	huipputason	arktista	osaamis-
ta	 useilla	 eri	 sektoreilla.	 Tällaisia	 aloja	 ovat	
mm.	offshoreteollisuus,	merenkulkuteollisuus,	
metsäosaaminen,	kaivannaisteollisuus,	metal-
liteollisuus,	 matkailu,	 perinteisten	 elinkeino-
jen	osaaminen,	kylmäosaaminen,	talvitestaus,	
mittausteknologia,	sähkön-	ja	lämmöntuotanto	
ja	 -jakelu,	energian	säästö	 ja	 tehokkuus,	ark-
tinen	 tuulivoimatekniikka,	 arktinen	 rakenta-
minen	 ja	 infrastruktuuri,	 ympäristötekniikka	
ja	 ympäristövaikutusten	 hallinta,	 kestävät	
yhteiskuntaratkaisut,	 pohjoinen	 ympäristö-
osaaminen,	pohjoinen	 terveys	 ja	hyvinvointi,	
jätehuoltoteknologia,	 informaatioteknologia	
ja	julkiset	sähköiset	palvelut,	innovaatiovetoi-
nen	kehittäminen,	kylmän	ilmanalan	tutkimus,	
bio-	ja	nanotieteet,	riskianalyysit,	öljyntorjun-
tatekniikka,	materiaalitekniikka.	Oma	huippu-
tason	osaaminen	on	välttämätöntä	pyrittäessä	
vuorovaikutukseen	johtavien	globaalien	osaa-
miskeskittyminen	ja	toimijoiden	kanssa.

Arktisen	tietotaidon,	tutkimuksen	ja	eri-
tyisosaamisen	 ylläpitäminen	 ja	 edelleen	
kehittäminen	 edellyttää	 Suomelta	 stra-
tegisia	 valintoja	 ja	 päätöksiä,	 soveltavaa	
korkeakoulutusta,	 oikein	 kohdennettuja	
investointeja	 sekä	 kansallista	 ja	 kansain-
välistä	yhteistyötä.	Arktisiin	oloihin	sovel-
tuvan	 osaamisen	 ja	 teknologioiden	 kehit-
täminen	 vaatii	 panostuksia	 monialaiseen	
tieteelliseen	 tutkimukseen	sekä	profilointia	
avainosaamialoihin.	 Laaja-alaisen	 arktisen	
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tutkimusosaamisen	 säilyminen	 edellyttää,	
että	 korkeakoulut	 ja	 tutkimuslaitokset	 pai-
nottavat	 alan	 osaamista	 strategioissaan	 ja	
toiminnassaan,	 sekä	 hyödyntävät	 Suomen	
Akatemian	ja	EU:n	tutkimuksen	puiteohjel-
mien	rahoitusmahdollisuuksia.

Suomen	 arktisen	 strategian	 tavoitteena	 on	
pitää	yllä	keskustelua	arktisista	erityispiirteistä	
ja	arktisista	ympäristökysymyksistä	ja	-riskeis-
tä	kansainvälisessä	yhteistyössä	sekä	korostaa	
kansallisen	 ja	 kansainvälisen	 tutkimustiedon	
hyödyntämistä	päätöksenteon	tukena.	Lisäksi	
tavoitteena	on	tukea	voimakkaammin	arktista	
tutkimusta,	 alueellisten	 ilmastomallien	 kehit-
tämistä	 ja	ympäristön	 tilan	pitkäaikaista	 seu-
rantaa	 sekä	vahvistaa	 tutkimuksen	 ja	 seuran-
nan	kansallista	koordinaatiota.	

Strategia	pyrkii	vahvistamaan	Suomen	ase-
maa	kansainvälisenä	arktisena	huippuosaaja-
na	panostamalla	koulutukseen,	tutkimukseen,	
testaukseen,	teknologiaan	ja	tuotekehittelyyn.
Yksi	 konreettinen	 toimenpide-ehdotus	 laaja-
alaisen	 arktisen	 tutkimusosaamisen	 takaa-
miseksi	 on	 käynnistää	 Suomen	 Akatemian	
arktinen	 tutkimusohjelma,	 jossa	 painotetaan	
monitieteistä	 ja	 tieteidenvälistä	 tutkimusta	
sekä	kansainvälistä	yhteistyötä.	

Ilmastonmuutoksen	 ja	 kansainvälisen	
päästökaupan	 seurauksena	 ympäristötek-
nologiasta	 on	 nousemassa	 potentiaalinen	
vientisektorin	veturi.	Pohjois-Suomen	kehit-
tymisessä	ovat	 liikenne-,	viestintä-	 ja	 logis-
tiikkayhteyksien	parantaminen	sekä	rajanyli-
tyksen	helpottaminen	avainasemassa.	Myös	
suomalaisyritysten	 mahdollisuuksia	 hyö-
dyntää	 arktista	 osaamistaan	 Barentsin	 alu-
een	suurhankkeissa	tulee	parantaa	tukemalla	
erityisesti	 pienten	 ja	 keskisuurten	 yritysten	
verkostoitumiseen,	 vienninedistämiseen	 ja	
kansainvälistymiseen	tähtääviä	toimia.

Strategian	 tavoitteet	 voidaan	 koota	 seu-
raaviin	alateemoihin	ja	toimenpide-ehdotuk-
siin,	joista	suurin	osa	liittyy	läheisesti	ympä-
ristö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alaan:

Ympäristönäkökulma.
•	 Nostaa	 arktisen	 alueen	 erityispiirteet	 ja	

arktiset	 ympäristökysymykset	 ja	 -riskit	
esiin	 kansainvälisessä	 yhteistyössä,	 mu-
kaanlukien	kansainväliset	 ilmastoneuvot-
telut	ja	EU:n	kannanmuodostus,	hyödyn-
täen	Arktisen	neuvoston	(AC)73	arviointeja	
ja	 suosituksia	 sekä	 muuta	 kansallista	 ja	
kansainvälistä	 tutkimustietoa	 päätöksen-
teon	 pohjana. Keskeisiä	 ongelmia	 ovat	
ilmastonmuutos,	lisääntyneen	meriliiken-
teen	ja	luonnonvarojen	hyödyntämisen	ai-
heuttamat	ympäristövaikutukset,	luonnon	
monimuotoisuuden	väheneminen,	kauko-
kulkeutuvat	 ympäristömyrkyt	 ja	 ydintur-
vallisuuteen	liittyvät	kysymykset.

•	 Tukea	 arktista	 tutkimusta,	 alueellisten	 il-
mastomallien	 kehittämistä	 ja	 ympäristön	
tilan	 pitkäaikaista	 seurantaa	 päätöksente-
on	 pohjaksi,	 sekä	 vahvistaa	 tutkimuksen	
ja	 seurannan	 kansallista	 koordinaatiota.	
Suomessa	 tehdyn	 tutkimuksen	 merkitys	
erityisesti	ympäristön	tilan	seurannannassa	
ja	 pitkäaikaisen	 tutkimusaineiston	 koko-
amisessa	 on	 kansainvälisesti	 huippuluok-
kaa.	Suomella	on	myös	laaja	tutkimuksen	
infrastruktuuri	ja	tutkimusasemaverkosto.	

•	 Edistää	 erityisesti	 Kuolan	 niemimaan	
ydinturvallisuutta	 osallistumalla	 aktiivi-
sesti	ydinturvallisuushankkeisiin	sekä	pi-
tämällä	yllä	ympäristön	säteilyvalvontaa	
ja	toimintavalmiutta.

73 http://www.arctic-council.org
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Taloudellinen	toiminta	ja	osaaminen.
•	 Vahvistaa	Suomen	asemaa	kansainvälise-

nä	arktisena	huippuosaajana	panostamalla	
koulutukseen,	tutkimukseen,	testaukseen,	
teknologiaan	ja	tuotekehitykseen.

•	 Hyödyntää	vahvemmin	suomalaista	talvi-
merenkulkuun	 ja	 arktiseen	 teknologiaan	
liittyvää	 osaamista	 arktisessa	meriliiken-
teessä	ja	laivanrakennuksessa.

•	 Parantaa	 suomalaisyritysten	 mahdolli-
suuksia	 hyödyntää	 arktista	 osaamistaan	
Barentsin	alueen	suurhankkeissa	tukemalla	
erityisesti	pienten	ja	keskisuurten	yritysten	
verkostoitumiseen,	viennin	edistämiseen	ja	
kansainvälistymiseen	tukevia	toimia.

Liikenne	ja	infrastruktuuri.
•	 Parantaa	 arktisen	 alueen	 liiketoiminta-

mahdollisuuksia	 kehittämällä	 liikenne-,	
viestintä-	 ja	 logistiikkaverkostoja	 ja	 ra-
janylitystä.

•	 Kehittää	Barentsin	alueen	liikennereittejä	
yhdessä	naapurimaiden	kanssa.

•	 Yhdenmukaistaa	 arktisen	 alueen	 meren-
kulun	turvallisuutta	ja	ympäristönsuojelua	
koskevia	kansainvälisiä	määräyksiä.

Alkuperäiskansat.
•	 Varmistaa	 alkuperäiskansojen	 osallistu-

minen	 heidän	 asemaansa	 alkuperäiskan-
sana	 vaikuttavien	 asioiden	 käsittelyyn. 
Suomen	 saamelaiset	 ovat	 arktinen	 alku-
peräiskansa,	 jonka	asema	on	turvattu	pe-
rustuslaissa.

•	 Turvata	 alkuperäiskansojen	 aktiivisen	
osallistumisen	edellyttämä	rahoitus.

•	 Nostaa	Arktisessa	neuvostossa	ja	Barent-
sin	 euroarktisessa	 neuvostossa	 (BEAC)74	

74 http://www.beac.st

tehtävässä	 työssä	 esiin	myös	 alkuperäis-
kansojen	aseman	parantaminen.

•	 Tutkimuksen	 yhteiskunnallinen	 ulottu-
vuus.	Esimerkiksi	nuorten	elinoloja,	arvoja	
ja	 asenteita	 koskeva	 tutkimus	 auttaa	 hah-
mottamaan	Pohjois-Suomen	tulevaisuutta.	

Arktisen	politiikan	välineet.	
•	 Korostaa	Arktisen	neuvoston	asemaa	en-

sisijaisena	 arktisia	 asioita	 käsittelevänä	
yhteistyöfoorumina.	Vaikka	 rantavaltioil-
la	 on	 intressejä	 keskustella	mm.	 alueky-
symyksistä	 keskenään,	 Suomen	 kannalta	
on	 tärkeä	 säilyttää	 Arktisen	 neuvoston	
keskeinen	asema.

•	 Vahvistaa	 Barentsin	 euroarktista	 neuvos-
toa	myös	 EU:n	 suuntaan	 alueellisten	 toi-
mijoiden	 äänenä	 ja	 linkittää	 tiiviimmin	
Barents-yhteistyö	 ja	 pohjoisen	 ulottuvuu-
den	kumppanuudet	sekä	EU:n	raja-alueyh-
teistyöohjelmat	(ENPI,	CBC).

•	 Vahvistaa	edustustaan	Venäjän	pohjoisilla	
alueilla,	esim.	Murmanskissa.

•	 Rahoittaa	 lähialueyhteistyövaroista	 Suo-
men	osallistumista	alueelliseen,	myös	ark-
tiseen	yhteistyöhön.

EU	ja	arktinen	alue.
•	 EU	huomioi	arktisen	alueen	erityispiirteet	

unionin	eri	politiikkalohkoilla	ja	lisää	en-
tisestään	panostustaan	alueelle.

•	 EU	hyväksytään	tarkkailijajäseneksi	Ark-
tiseen	neuvostoon	ja	EU:n	arktinen	infor-
maatiokeskus	 perustetaan	 Lapin	 yliopis-
ton	Arktisen	keskuksen	yhteyteen.

•	 Pohjoinen	ulottuvuus	muodostuu	keskei-
seksi	 EU:n	 arktisen	 politiikan	 välineeksi	
ulkosuhteiden	osalta.	
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2.8	Suomen	arktisen	
tutkimuksen	strategia

Suomen	 arktisen	 tutkimuksen	 strategia75	 val-
mistui	vuonna	1999.	Strategia	rakentuu	visiol-
le,	 jonka	mukaan	 seuraavan	vuosikymmenen	
aikana	Suomi	on	huippuosaamisensa	ansiosta	
kansainvälisesti	arvostettu	yhteistyökumppani	
tutkimuksessa	ja	tutkimuksen	hyödyntämises-
sä	keskeisiksi	katsomillaan	arktisen	tutkimuk-
sen	aloilla.	Vision	toteutumisen	edellytyksenä	
on	 tutkimusorganisaatioiden	 ja	 tutkimustu-
losten	hyödyntäjien	 sitoutuminen	asetettuihin	
tavoitteisiin.	Tämä	edellyttää	poliittisten	päät-
täjien,	 rahoitus-	 ja	 tutkimusorganisaatioiden	
yhteisesti	sopimia	toimintamuotoja,	kansallis-
ten	 tutkimusresurssien	 lisäystä	 ja	 uudelleen-
kohdentamista,	 sekä	 selkeää	 priorisointia	 ja	
panostusta	arktisen	tutkimustoiminnan	kehittä-
miseen.	Tutkimuksen	tulee	olla	suunnitelmal-
lista	ja	pitkäjänteistä,	ja	sen	on	tuotettava	tietoa	
ajankohtaisiin	 yhteiskunnallisiin	 ja	 teollisiin	
tarpeisiin.	Tutkimustoiminta	pitää	olla	koordi-
noitua	kansallisella	ja	kansainvälisellä	tasolla.	

Arktisen	 tutkimuksen	 läpileikkaavina	
kriteereinä	ovat	kestävä	kehitys,	ympäristön	
tilan	 seuranta	 ja	 arviointi,	 luonnontieteellis-
tekninen	 perusosaaminen	 sekä	 taloudellinen	
ja	yhteiskunnallinen	relevanssi.	Laajasti	mää-
riteltynä	kestävä	kehitys	sisältää	neljä	toimin-
nallista	 ulottuvuutta;	 ekologinen,	 yhteiskun-
nallinen,	taloudellinen	ja	kulttuurinen.	

Kestävän	kehityksen	perustana	on	luonnon	
monimuotoisuuden	 säilyttäminen	 ja	 ihmisen	
toiminnan	 sopeuttaminen	 pohjoisen	 herkän	
luonnon	 asettamiin	 reunaehtoihin.	 Arktisten	
alueiden	kylmän	ilmaston,	lyhyen	kasvukau-
den	sekä	yksinkertaisen	ekosysteemin	vuoksi	

75 Suomen	arktisen	tutkimuksen	strategia	(1999)	Kauppa-	ja	
teollisuusministeriön	neuvottelukuntaraportteja	3/1999.

ympäristövaikutuksien	 hallinta	 vaatii	 uusia	
teknologisia	 ratkaisuja.	 Arktinen	 tutkimus	
edellyttää	 vankkaa	 luonnontieteellis-teknistä	
perusosaamista	ja	tutkimuksen	tulee	painottua	
luonnon	 erityispiirteiden	 analysointiin	 sekä	
kylmän	ilmanalan	fysikaalisten	ja	biologisten	
prosessien	 ja	 arktisiin	 olosuhteisiin	 soveltu-
vien	 teknologioiden	 tutkimukseen.	 Erityi-
sen	 tärkeää	 on	 pohjoisten	 ekosysteemien	 ja	
toiminnan	 kokonaisuuksien	 ymmärtäminen.	
Tutkimuksella	pyritään	tukemaan	pohjoiseen	
soveltuvaa	 taloudellista	 ja	 teollista	kehitystä.	
Tutkimuksen	on	myös	 tuotettava	 tietoa	kan-
sainvälisten	 arktisten	 sopimusten	 ja	 velvoit-
teiden	laadintaan	ja	toteutukseen.	

Arktisen	 tutkimuksen	 teemat	 on	 valittu	
niiden	luontaisen	vahvuuden	ja	kapasiteetin,	
mahdollisuuksien	ja	tulevien	kehitysnäkymi-
en,	 integroivan	 luonteen	 ja	 kansainvälisen	
tärkeyden	perusteella.	Lisäksi	on	huomioitu	
taloudellinen,	yhteiskunnallinen	ja	ympäris-
töllinen	 merkittävyys,	 tutkimuksen	 pohjoi-
suudelle	antama	lisäarvo	ja	strateginen	mer-
kitys	suomalaiselle	innovaatiojärjestelmälle.	
Seuraavilla	 tutkimusteemalla	 on	 keskeinen	
asema	arktisten	alueiden	tutkimuksessa:

Arktinen	 luonnonvaratutkimus	 tukee	 te-
hokkaasti	 taloudellista	 ja	 teollista	kehitystä,	
luo	edellytyksiä	uusien	kestävän	kehityksen	
mukaisten	 tekniikoiden	 ja	 energialähteiden	
kehittämiseen,	sekä	auttaa	vähentämään	ym-
päristöhaittoja.
•	 Luonnonvarojen	 hyödyntäminen	 ympä-

ristöystävällisellä	tavalla.
•	 Kaukokartoituksen	 ja	 avaruustekniikan	

hyödyntäminen	 luonnonvarojen	 inven-
toinnissa.

•	 Ympäristöriskien	 arviointiin	 ja	 valvon-
taan	tarvittavan	teknologian	kehittäminen.

•	 Taloudelliset	näkökulmat,	arktinen	yhteis-
työ	ja	kauppa.
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Arktinen	 globaalimuutostutkimus	 analysoi	
ja	 tekee	 johtopäätöksiä	 muutosten	 taustalla	
olevista	prosesseista	ja	syistä,	kehittää	muu-
toksen	 seurantaan	 liittyviä	 tutkimuksellisia	
ja	 teknisiä	 valmiuksia,	 ennustaa	muutoksen	
vaikutuksia	arktisiin	ekosysteemeihin	ja	yh-
dyskuntiin,	sekä	etsii	keinoja	muutosten	tor-
jumiseen	tai	siihen	sopeutumiseen.
•	 Arktinen	 biodiversiteetti	 ja	 sen	 säilyttä-

minen.
•	 Luonnonvarojen	 hyödyntämisestä	 ja	

maankäytöstä	aiheuttavien	ympäristöhait-
tojen	ehkäisy.

•	 Pohjoista	 Euraasiaa	 koskevien	 ilmasto-
mallien	ja	ennusteiden	parantaminen.

•	 Ekosysteemivaikutusten	 kokeellinen	 ja	
empiirinen	tutkimus	sekä	paleotutkimus.

•	 Pohjoisen	ilmakehän/ionosfäärin	reaktiot.
•	 Arktisille	 elinkeinoille,	 teollisuudelle	 ja	

yhdyskunnille	aiheutuvat	vaikutukset.
•	 Yhteiskuntapoliittiset,	 taloudelliset	 ja	 oi-

keudelliset	 ohjauskeinot	 muutoksen	 hal-
linnassa.	

Ihmistä	 ja	 yhdyskuntia	 koskeva	 tutkimus	
arktisilla	 alueilla	 selvittää	 pohjoisten	 aluei-
den	ja	yhteisöjen	historiallisia	ja	kulttuurisia	
kehitysprosesseja	sekä	niihin	 liittyviä	oikeu-
dellisia	ja	kielellisiä	erityiskysymyksiä,	tukee	
alueen	 sosiaalista	 ja	 taloudellista	 kehitystä,	
yhteiskunnallista	vakautta,	alkuperäiskulttuu-
rien	ja	–elinkeinojen	harjoittamista,	sekä	ym-
päristön	ja	terveysasioiden	hyvää	hallintaa.
•	 Pohjoisen	tuotanto-	ja	aluerakenteen	kehi-

tysnäkymät	ja	vaihtoehdot,	toimeentulo	ja	
työllisyys	globalisoituvassa	ja	muuttuvas-
sa	arktikassa.

•	 Uusiutuvien	 energiamuotojen	 kehittämi-
seen	liittyvä	tutkimus.

•	 Pohjoisten	 asukkaiden	 kulttuurinen,	 oi-
keudellinen,	 kielellinen	 ja	 sosiaalinen	
asema.

•	 Elämänlaatu,	 viihtyvyys,	 terveys	 ja	 hy-
vinvointi	arktisilla	alueilla.

•	 Arktisten	alueiden	merkitys	maailmanpo-
litiikassa	ja	arktinen	identiteetti.

Arktiseen	infrastruktuuriin	kohdistuva	tutki-
mus	parantaa	arktisten	alueiden	elinkeinojen,	
teollisuuden	 ja	 yhdyskuntien	 kehittymisen	
edellytyksiä	 siten,	 että	 yhdyskuntarakenne	
on	loogisesti	ja	teknisesti	toimiva	ja	sillä	on	
hyvin	 hoidettu	 materiaali-	 ja	 energiahuolto	
sekä	tietoyhteydet.
•	 Arktisten	 kuljetusten	 ja	 kuljetusreittien	

(esim.	Koillisväylä)	kehittäminen.
•	 Arktinen	 laivatekniikka,	 talvimerenkulku	

ja	meriliikenteen	turvallisuus.
•	 Arktinen	 yhdyskuntatekniikka	 ja	 liiken-

neverkon	kestävyyden	parantaminen.
•	 Maan	 routimiseen,	 ikiroutaan,	 jäähän	 ja	

lumeen	liittyvä	tutkimus.	Kylmän	ilmana-
lan	materiaali-	ja	rakennustekniikka.

•	 Arktisille	alueille	soveltuvien	tietoliiken-
ne-	ja	viestintäjärjestelmien	kehittäminen.	

Arktisen	 tutkimuksen	 tehostamiseksi	 ehdo-
tetaan	seuraavia	toimenpiteitä:
•	 Resurssien	ja	valmiuksien	lisääminen.
•	 Synergiaedut	yhteistyön	ja	verkostoitumi-

sen	kautta.
•	 Priorisointi	keskeisille	aloille	(luonnonva-

rat,	energia).
•	 Poikkitieteellisyys	 ja	 monialaisuus	 niin	

tutkimuksessa	kuin	koulutuksessa.
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Yhteistyön	 lisääminen	 tutkimuksen	 ja	 elin-
keinolämän	välillä.
•	 Kriittinen	massa	yhteisten	määräaikaisten	

ja	itsenäisten	yksiköiden	kautta.
•	 Päällekkäisyyksien	 poistaminen	 tehok-

kamman	koordinaation	avulla.
•	 Tutkimustulosten	 hyödyntäminen	 sisään	

tutkimushankkeisiin.
•	 Ennakkoluulojen	 poistaminen	 yhteisten	

tapaamisten	ja	viestinnän	avulla.

Kansainvälisen	yhteistyön	vahvistaminen.
•	 Arktiset	 tutkimuskysymykset	 sisään	EU-

tutkimuspolitiikkaan.
•	 Arktisen	 tutkimuksen	 tulokset	 arktisen	

tutkimuspolitiikan	perustaksi.
•	 Tutkimusyhteistyön	 vahvistaminen	 Poh-

joismaissa,	 mutta	 myös	 koko	 sirkumpo-
laarisella	alueella.

•	 Tutkijoiden	 aktiivinen	 osallistuminen	
kansainvälisten	järjestöjen	ja	neuvostojen	
toimintaan.
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Tässä	 kappaleessa	 kuvataan	 keskeiset	 kan-
sainväliset	 rahoitusohjelmat,	 jotka	 tukevat	
pohjoisuuden	tutkimusta.	Erityisesti	on	huo-
mioitu	 ne	 rahoitusohjelmat,	 jotka	 tukevat	
ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alan	
tutkimus-	ja	kehittämistyötä.	Rahoitusohjel-
mat	ovat	EU:n	tutkimuksen	7.	puiteohjelma,	
CIP,	LIFE+,	Marco	Polo	ja	TEN,	Euroopan	
alueelliset	yhteistyöohjelmat,	Euroopan	naa-
puruus-	 ja	 kumppanuusinstrumentin	 ENPI	
CBC-ohjelmat	ja	Rakennerahasto-ohjelmat.

3.1	Euroopan	Unionin	
tutkimuksen	7.	puiteohjelma
Tutkimuksen	puiteohjelma	on	EU:n	 tärkein	
väline,	 jolla	ohjataan	 ja	rahoitetaan	euroop-
palaista	 tutkimus-	 ja	 kehitystoimintaa.	 Ta-
voitteena	on	eurooppalaisen	tutkimusalueen	
(ERA)	kehittäminen	ja	Euroopan	kilpailuky-
vyn	edistäminen.	Vuosille	2007–2013	ajoit-
tuva	 EU:n	 tutkimuksen	 7.	 puiteohjelma76	
rahoittaa	yritysten,	yliopistojen	ja	tutkimus-
laitosten	kansainvälisiä	tutkimus-	ja	kehitys-
projekteja,	verkostoitumista	sekä	tutkijoiden	
koulututusta	ja	liikkuvuutta.		

Tutkimuksen	 7.	 puiteohjelma	 on	 luonut	
pohjan	kahdelle	 laajamittaiselle	hankkeelle: 
Euroopan	 tutkimusneuvostolle	 (European	
Research	 Council,	 ERC)77	 ja	 Euroopan	 in-
novaatio-	 ja	 teknologiainstituutille	 (Euro-
pean	 Institute	 of	 Innovation	 and	Technolo-
gy,	EIT)78.	ERC	on	vuonna	2007	perustettu	

76 http://cordis.europa.eu/fp7
77 http://erc.europa.eu
78 http://europa.eu/legislation_summaries/

employment_and_social_policy/growth_and_jobs/
i23030_en.htm

riippumaton	 tieteellinen	 neuvosto,	 jonka	
päätavoitteena	 on	 edistää	 eurooppalaista	
tieteellistä	 huippuosaamista	 suuntaamalla	
tukea	luoville	eturivin	tutkijoille,	tieteenhar-
joittelijoille	ja	insinööreille	kaikilla	tieteen	ja	
teknologioiden	aloilla.	EIT	on	vuonna	2006	
perustettu	 instituutti,	 jonka	 tarkoituksena	
on	 vauhdittaa	 eurooppalaisen	 innovaatio-
toiminnan	 huippuosaamista	 ja	 löytää	 uusia	
ratkaisuja	 ilmastonmuutosta,	 uusiutuvia	
energiavaroja	 ja	 seuraavan	 sukupolven	 tie-
to-	 ja	 viestintätekniikkaa	 koskeviin	 suuriin	
haasteisiin.	 Lisäksi	 EU:n	 7.	 puiteohjelman	
budjetista	on	allokoitu	varoja	yhteisen	tutki-
muskeskuksen	 toiminnalle	 (Joint	 Research	
Centre,	 JRC)79,80,	 jonka	 tehtävänä	 on	 antaa	
asiakaslähtöistä	 tieteellistä	 ja	 teknistä	 tukea	
EU:n	politiikan	suunnittelulle,	kehittämisel-
le,	toteutukselle	ja	seurannalle	eri	aloilla.	

EU.n	 7.	 puiteohjelma	 koostuu	 neljästä	
erityisohjelmasta81;	Yhteistyö,	 Ideat,	 Ihmi-
set	 ja	Valmiudet	 sekä	 viidennestä	 ydintut-
kimukseen	 keskittyvästä	 erityisohjelmas-
ta	 EURATOM	 (European	 Atomic	 Energy	
Community).	

Yhteistyö82-erityisohjelmassa	 tuetaan	 haas-
tavia	valtioiden	rajat	ylittäviä	tutkimus-	ja	ke-
hityshankkeita	EU:n	alueella	ja	sen	ulkopuolel-
la.	Erityisohjelma	edistää	tiedon	ja	teknologian	
kehitystä	seuraavilla	aihealueella;	ympäristö	ja	
ilmastontutkimus,	energia,	elintarvikkeet,	maa-
talous,	kalatalous	 ja	bioteknologia,	nanotiede,	
materiaalit,	uudet	tuotantomenetelmät,	tieto-	ja	

79 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
80 http://www.jrc.ec.europa.eu
81 http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_

fi.pdf
82 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_

en.html

3.	Pohjoisuuden	tutkimusta	tukevat	rahoitusohjelmat
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viestintäteknologiat,	terveys,	liikenne	ja	ilmai-
lu,	yhteiskunnalliset	ja	humanistiset	tieteet,	tur-
vallisuus	 ja	 avaruus.	Näistä	ympäristö-,	 ener-
gia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	 liittyvät	 läheisesti	
kolme	ensimmäistä.

Ympäristö	 ja	 ilmastomuutos-alan	 (En-
vironment	 and	 Climate	 Change)83	 toimet	
liittyvät	EU:n	 politiikan	 kestävään	 kehityk-
seen	 kohdistuvien	 vaikutusten	 arviointiin	
ja	 Kioton	 kokouksen84	 jälkeisten	 ilmaston-
muutostoimien	 seurantaan.	 Ympäristön	 ja	
sen	 resurssien	 kestävä	 hallinta	 edellyttää	
monimuotoista	 ja	 integroitua	 tutkimusta,	
jonka	 avulla	 tietämys	 ilmaston,	 biosfäärin,	
ekosysteemien	ja	ihmisen	toiminnan	välisis-
tä	vuorovaikutussuhteista	paranee.	Seuraavat	
tutkimusteemat	nousevat	esiin:
•	 Ilmastonmuutos,	ympäristön	saastuminen	

ja	riskit.
•	 Ympäristöön	 liittyvien	 riskitekijöiden	 ja	

ihmisen	terveyden	välinen	vuorovaikutus.
•	 Luonnonkatastrofien	hallinta.
•	 Luonnonvarojen	 ja	 ihmisen	 aikaansaa-	

mien	 resurssien	 säilyttäminen	 ja	 kestävä	
hallinta	sekä	biodiversiteetti.

•	 Meriympäristöjen	hallinta.
•	 Luonnon-	 ja	 kulttuuriympäristön	 kestä-

vään	 hoitoon	 ja	 suojeluun	 sekä	 havain-
nointiin,	 simulointiin,	 huonontumisen	
ehkäisemiseen	ja	lieventämiseen,	sopeut-
tamiseen,	 korjaamiseen	 ja	 ennallistami-
seen	käytettävät	ympäristöteknologiat.

•	 Kulttuuriperinnön	suojelu,	säilytys	ja	pa-
rantaminen.

•	 Teknologian	arviointi,	verifiointi	ja	testaus.
•	 Maan	kaukokartoitus-	ja	arviointivälineet.
•	 Maan	 ja	 valtamerten	 havainnointijärjes-

telmät,	ympäristön	ja	kestävän	kehityksen	
seurantamenetelmät.

83 http://cordis.europa.eu/fp7/environment/home_
en.html

84 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

•	 Kestävän	kehityksen	ennustusmenetelmät	
ja	arviointivälineet.

Energia-alan	 (Energy	 Research)85	 toimet	
lieventävät	 ilmastonmuutoksen	 tuhoisia	
vaikutuksia	 sekä	 vähentävät	 öljyn	 hinnan	
heilahtelua	 ja	 tuottaja-alueiden	 geopoliittis-
ta	 epävakautta.	Tutkimuksen	 tavoitteena	on	
rakentaa	 monipuolinen	 energianlähteiden	
yhdistelmä,	 joka	 perustuu	 uudistuviin	 ja	
saastuttamattomiin	 energialähteisiin.	 Ener-
giatehokkuutta	 parantamalla	 sekä	 järkeistä-
mällä	 energian	 käyttöä	 ja	 varastointia	 voi-
daan	vaikuttaa	useisiin	ilmastonmuutokseen	
liittyviin	 haasteisiin,	 kuten	 energiansaannin	
varmuus	 ja	 energian	 hinta.	 Seuraavat	 tutki-
musteemat	nousevat	esiin:
•	 Vety	ja	polttokennoteknologiat.
•	 Uusiutuviin	 energialähteisiin	 perustuva	

sähköntuotanto	ja	polttoainetuotanto.
•	 Uusiutuvien	 energialähteiden	 käytön	 op-

timointi	lämmityksessä	ja	jäähdytyksessä.
•	 Hiilidioksidin	 talteenotto-	 ja	 varastointi-

teknologiat	päästötöntä	energiantuotantoa	
varten.

•	 Puhtaat	hiiliteknologiat.
•	 Älykkäät	energiaverkot.
•	 Energiatehokkuus	ja	energiansäästö.
•	 Energiapolitiikan	 päätöksentekoa	 tukeva	

tietämys.

Luonnonvarat-alan	 (Food,	 Agriculture	 and	
Fisheries,	and	Biotechnology)86	toimet	muo-
dostavat	perustan	turvallisille,	ekotehokkail-
le	ja	kilpailukykyisille	tuotteille	ja	palveluil-
le	maa-,	metsä-	ja	kalataloudessa,	elintarvik-
keiden	 tuotannossa	 ja	 terveydenhoidossa.	
Alan	 tutkimus	 vaikuttaa	merkittävästi	 poli-
tiikan	ja	lainsäädännön	täytäntöönpanoon	ja	

85 http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html
86 http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html
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tulevan	politiikan	 ja	 lainsäädännön	muotoi-
luun	ihmisten,	eläinten	ja	kasvien	terveyden	
ja	kuluttajansuojelun	aloilla.	Eurooppalainen	
tietopohjainen	biotalouskonsepti	tukee	uusia	
uusiutuvia	energianlähteitä.	Seuraavat	tutki-
musteemat	nouisevat	esiin:
•	 Maa-,	metsä-	ja	vesiympäristön	biologis-

ten	resurssien	kestävä	tuotanto	ja	hoito.
•	 Kestävien	tuotantojärjestelmien	mahdollis-

tava	tutkimus,	kasvien	ja	eläinten	tuotanto	
ja	terveys,	eläinten	hyvinvointi,	kalatalous	
ja	vesiviljely	sekä	niiden	biodiversiteettien	
hyödyntäminen	ja	kestävä	käyttö.

•	 Välineet	eurooppalaista	tietopohjaista	bio-
taloutta	tukevien	strategioiden,	menettely-
tapojen	ja	lainsäädännön	käyttöönottoon.

•	 Elintarvikkeita,	 terveyttä	 ja	 hyvinvointia	
koskeva	elintarvikeketjun	eheys	ja	valvonta.

•	 Biotieteet	 ja	 bioteknologia	 kestävän	 kehi-
tyksen	mukaisissa	tuotteissa	ja	prosesseissa.

Ideat87-erityisohjelman	 tavoitteena	 on	 nostaa	
eurooppalaisen	 osaamisen	 tasoa	 tukemal-
la	 tutkijalähtöistä,	 pienten	 tutkimusryhmien	
tekemää	 korkeantason	 perustutkimusta,	 nk.	
’frontier	 research’-hankkeita	 kaikilla	 tie-
teenaloilla.	 Ideat-erityisohjelman	 odotetaan	
parantavan	 tutkijoiden	mahdollisuuutta	 työs-
kennellä	Euroopassa	sekä	innostavan	tutkijoi-
ta	muualta	Eurooppaan,	samoin	kuin	lisäävän	
tutkimusinvestointeja	EU-alueella.	Erityisoh-
jelman	 toteutuksesta	 vastaa	 Euroopan	 tutki-
musneuvosto	 (European	 Research	 Council,	
ERC)88.	

ERC-rahoitus	 on	 suunnattu	 eri	 vaiheis-
sa	uraansa	oleville	 tutkijoille;	ERC	Starting	
Grants89	uransa	alkuvaiheessa	oleville	tutki-

87 http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
88 http://erc.europa.eu
89 http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.

display&topicID=65

joille	ja	ERC	Advanced	Grants90	edistyneille	
tutkijoille.	ERC:n	lähestymistapa	on	tutkija-
lähtöinen	 ja	 alhaalta	 ylöspäin	 suuntautunut,	
joka	 mahdollistaa	 rahoituksen	 joustavan	
suuntautumisen	uusiin	ja	lupaaviin	tutkimus-
alueisiin.	 ERC	 hyödyntää	 eurooppalaisten	
tutkijalahjakkuuksien	erilaisuutta	ja	ohjaa	ra-
hoitusta	lupaavimmille	ja	menestyksekkäim-
mille	 tutkijoille.	 Tavoitteena	 on	 tunnistaa	
parhaat	ideat	ja	antaa	tilaa	ja	näkyvyyttä	Eu-
roopan	parhaille	 tutkijoille,	 sekä	palkita	 in-
novatiivisia	 ehdotuksia	 korostamalla	 enem-
män	 ideoiden	 laatua	 kuin	 tutkimusaluetta.	
Pyrkimys	 on	 myös	 houkutella	 lahjakkaita	
tutkijoita	 ulkomailta,	 sekä	 edistää	 vakiintu-
neiden	ja	uuden	sukupolven	huippututkimus-
johtajien	itsenäistä	työskentelyä.	

Ihmiset91	 -erityisohjelma	pohjautuu	Marie	
Curie92	-toimintaan,	joka	kannustaa	yksittäisiä	
ihmisiä	 tutkijan	 uralle	 ja	 edesauttaa	 tutkijoi-
den	liikkuvuutta.	EU:n	tutkimuksen	7.	puite-
ohjelmassa	on	ehdotettu	toteutettavan	seuraa-
vat	tähän	erityisohjelmaan	liittyvät	toimet:
•	 Tutkijoiden	 peruskoulutus	 Marie	 Curie		

-verkostoissa,	mikä	auttaa	tutkijoita	kehit-	
tämään	 tutkimustaitojaan	 ja	 liittymään	ole-
massa	 oleviin	 tutkimusryhmiin.	 Lisäksi	
täydennyskoulutus	parantaa	tutkijoiden	ura-	
näkymiä	julkisella	ja	yksityisellä	sektorilla.

•	 Elinikäinen	 koulutus	 ja	 urakehitys	 yk-
sittäisten	 tutkijapaikkojen	 ja	 yhteisra-
hoitusohjelmien	 kautta	 kansainvälisellä,	
kansallisella	ja	alueellisella	tasolla.	Nämä	
tarjoavat	 kokeneille	 tutkijoille	 mahdolli-
suuden	 hankkia	 uusia	 taitoja	 ja	 tehostaa	
liikkuvuuttaan	 sekä	 auttavat	 palaamaan	
tutkijan	uralle	tauon	jälkeen.	

90 http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.
display&topicID=66

91 http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
92 http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions
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•	 Kansainvälisen	ulottuvuuden	tarkoitukse-
na	on	parantaa	eurooppalaisen	 tutkimuk-
sen	 laatua	 houkuttelemalla	 Eurooppaan	
huippututkijoita	 muualta	 maailmasta	 ja	
edistämällä	 molemminpuolisesti	 hyö-
dyttävää	 tutkimusyhteistyötä	 Euroopan	
ulkopuolelta	 tulevien	 tutkijoiden	 kanssa.	
Toimiin	 kuuluvat	 myös	 ns.	 aivovientiä	
vähentävät	 toimenpiteet	 ja	 ulkomailla	
työskentelevien	 eurooppalaistutkijoiden	
verkostojen	luominen.	

•	 Erityistoimilla	 tuetaan	 työmarkkinoiden	
syntymistä	 tutkijoille	poistamalla	 liikku-
vuuden	esteitä	ja	parantamalla	tutkijoiden	
uranäkymiä	Euroopassa.	Julkisille	laitok-
sille	 tarjotaan	 kannustimia	 tutkijoidensa	
liikkuvuuden,	 laadun	 ja	 profiilin	 edistä-
miseksi	sekä	palkintoja	Marie	Curie	-toi-
mien	 ja	niiden	 tavoitteiden	 tunnettuuden	
lisäämiseksi.

Valmiudet93-erityisohjelman	 tavoitteena	 on	
vahvistaa	tutkimusvalmiuksia,	joita	Euroop-
pa	 tarvitsee	 kehittyäkseen	 menestyneeksi	
tietoon	ja	osaamiseen	perustuvaksi	taloudek-
si.	 Erityisohjelma	 pyrkii	 edistämään	 tutki-
musinfrastuktuurien	käyttöä	ja	kehittymistä,	
parantamaan	pk-yritysten	innovointikykyä	ja	
lisäämään	 niiden	 osallistumista	 teknologia-
pohjaisten	tuotteiden	ja	markkinoiden	kehit-
tämiseen.	 Lisäksi	 erityisohjelma	 tukee	 alu-
eiden	 tutkimusklustereita	 ja	pyrkii	 tuomaan	
eurooppalaista	 elinkeinoelämää,	 yhteiskun-
taa	ja	tiedettä	lähemmäksi	toisiaan.

93 http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Valmiudet-erityisohjelma	 toimii	 seuraavilla	
alueilla:		
•	 Tutkimusinfrastruktuurit.		
•	 Pk-yrityksiä	hyödyttävä	tutkimus.		
•	 Tietämyksen	alueet.		
•	 Tutkimusvalmiudet.		
•	 Tiede	yhteiskunnassa.
•	 Tutkimuspolitiikkojen	johdonmukaisuus.		
•	 Kansainvälinen	yhteistyö	 (Specific	 Inter-

national	Scientific	Cooperation	Activities,	
INCO)94.	

Ydintutkimukseen	 keskittyvä	 EURATOM95-
erityisohjelma	jakautuu	kahteen	alaohjelmaan:	
•	 Fuusioenergiatutkimus:	tavoitteena	kehittää	

turvallista,	uusiutuvaa	,	ympäristövastuullis-
ta	ja	taloudellisesti	kannattavaa	energiaa.	

•	 Ydisfussio	 ja	 säteilysuojelu:	 tavoitteena	
parantaa	turvallisuutta,	resurssien	käyttöä	
ja	 kustannustehokkuutta	 ydinfissiossa	 ja	
muussa	säteilyn	teollisessa	ja	lääketieteel-
lisessä	käytössä.	

EU	 ylläpitää	 Internetissä	 tutkimuksen	 ja	 ke-
hityksen	 -tietopalvelua	 (Community	 Rese-
arch	 and	 Development	 Information	 Service,	
CORDIS)96,	 joka	 on	 interaktiivinen	 verkko-
palvelu	sisältäen	viralliset	tiedot	7.	puiteohjel-
maan	liittyvistä	rahoitusmahdollisuuksista.	

3.1.1 Euroopan Unionin 
teknologiayhteisöt

EU:n	teknologiayhteisöt	(European	Techno-
logy	 Platform,	 ETP)97	 otettiin	 käyttöön	
vuonna	2002	keinona	koota	eri	tutkimus-	ja	

94 http://cordis.europa.eu/inco
95 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/

euratom_en.htm
96 http://cordis.europa.eu
97 http://cordis.europa.eu/technology-platforms
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teknologia-alojen	tärkeimmät	eurooppalaiset	
vaikuttajat	 yhteisiin	 verkostoihin.	 Tekno-
logiayhteisöjen	 tavoitteena	 on	 luoda	 yhtei-
nen	 tutkimusstrategia	 (Strategic	 Research	
Agenda,	 SRA)	 kunkin	 alan	 tulevaisuuden	
tutkimustarpeista	 sekä	 laatia	 aikataulu	 ja	
toimintasuunnitelma	 yhteisten	 tavoitteiden	
toteuttamiseksi.	 Yhteisöt	 ovat	 teollisuusve-
toisia,	 mutta	 osallistujina	 voivat	 olla	 myös	
yksityiset	 ja	 julkiset	 tutkimuslaitokset,	kan-
salaisjärjestöt,	 kuluttajajärjestöt,	 yliopistot,	
komissio	 ja	 kansalliset	 rahoittajat.	Yhteisöt	
ovat	tärkeitä	partnerinhakukanavia.

Teknologiayhteisöt	 vaikuttavat	 puiteoh-
jelmien	sisältöihin	ja	pyrkivät	varmistamaan	
teollisuudelle	 tärkeille	 tutkimusalueille	 riit-
tävää	 rahoitusta.	 Teollisuusyritysten	 rooli	
yhteisöissä	on	keskeinen	ja	yhteisöjen	esille	
nostamien	 tutkimushankkeiden	 on	 tuettava	
elinkeinoelämää.	 Talouskehityksen	 lisäksi	
hankkeissa	huomioidaan	kestävä	kehitys.	

Ympäristö-	 ja	 energia-	 ja	 luonnonvarat-
alaa	 lähellä	 olevia	 teknologiayhteisöjä	 on	
useita.	 Tässä	 on	 lueteltu	 tärkeimmät	 alan	
teknologia-verkostot;	
•	 European	 Biofuels	 Technology	 Plat-

form98.
•	 European	Technology	Platform	for	Wind	

Energy99.
•	 European	Technology	Platform	on	Sustai-

nable	Mineral	Resources100.
•	 Forest-Based	 Sector	 Technology	 Plat-

form101.	
•	 Technology	Platform	Plants	for	the	Futu-

re102.

98 http://www.biofuelstp.eu
99 http://www.windplatform.eu
100 http://www.etpsmr.org
101 http://www.forestplatform.org
102 http://www.epsoweb.eu/Catalog/TP/index.htm

•	 European	 Technology	 Platforms	 Manu-
facture103.

•	 European	Technology	Platform	on	Rene-
wable	Heating	and	Coolingissa104.	

•	 European	 Technology	 Platform	 for	 Sus-
tainable	Chemistry105.	

•	 Sustainable	 Nuclear	 energy	 Technology	
Platform106.

3.1.2 Yhteiset teknologia-aloitteet 

Yhteisten	 teknologia-aloitteiden	 (Joint	
Technology	Initiatives,	JTI)107	avulla	toteute-
taan	vaativia	tutkimus-	ja	teknologiaohjelmia	
julkisen	 ja	 yksityisen	 sektorin	 yhteistyönä.	
Yhteiset	 teknologia-aloitteet	 avaavat	 myös	
omia	hakuja	tutkimus-	ja	kehityshankkeille.	
Aloitteet	syntyvät	teknologiayhteisöjen	poh-
jalta.	Ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-
alaa	lähellä	olevat	yhteiset	 teknologia-aloit-
teet	ovat:
•	 Ilmailun	 ja	 lentoliikenteen	 alan	 yhtei-

nen	 teknologia-aloite	 (Aeronautics	 and	
Air	Transport	 Joint	Technology	 Initiati-
ve,	 CleanSky)108,	 jossa	 tutkitaan	 ympä-
ristöystävällisiä	 ja	 kustannustehokkaita	
lentokoneita.

•	 Nanoelektroniikan	 alan	 yhteinen	 tekno-
logia-aloite	 (European	 Nanoelectronics	
Initiative	 Advisory	 Council,	 ENIAC)109,	
jossa	 tehdään	 tutkimus-	 ja	 kehitystyötä	
tietotekniikan,	 liikenteen,	 terveydenhuol-
lon	 kuin	 ympäristöntutkimuksen	 sovel-
luksia	varten.	

103 http://www.manufuture.org
104 http://www.rhc-platform.org/cms
105 http://www.suschem.org
106 http://www.snetp.eu
107 http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html
108 http://www.cleansky.eu
109 http://www.eniac.eu
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•	 Polttokenno-	ja	vetyteknologioiden	yhtei-
nen	aloite	(Fuel	Cells	and	Hydrogen	Joint	
Technology	 Initiative,	FCH)110,	 jonka	 ta-
voitteena	 on	 parantaa	 uusiutuvien	 ener-	
gioiden	käyttöönottoa	ja	vähentää	hiilidi-
oksidipäästöjä.	

Yhteisiä	 teknologia-aloitteita	 on	 mahdolli-
sesti	suunnitteilla	lisää	mm.	seuraaville	alu-
eille:	 bioenergia,	 aurinkoenergia,	 ydinener-
gia,	energiatehokkuus,	älykkäät	sähköverkot	
ja	tuulivoima.

3.2	Kilpailukyvyn	ja	
innovoinnin	puiteohjelma,	CIP
Kilpailukyvyn	 ja	 innovoinnin	 puiteohjelman	
(Competitiveness	and	Innovation	Framework	
Programme,	 CIP)111	 tarkoituksena	 on	 edis-
tää	 eurooppalaisten	 yritysten	 kilpailukykyä	
ja	 tukea	kasvua	 ja	 työllisyyttä	 sekä	kestävää	
kehitystä	Euroopassa.	Ohjelma	on	suunnattu	
erityisesti	pk-yrityksille,	vahvan	kasvupoten-
tiaalin	omaavista	korkeanteknologian	yrityk-
sistä	mikro-	 ja	 perheyrityksiin.	Ohjelmakau-
della	 2007–2013	 ohjelma	 pyrkii	 tukemaan	
kaikenlaisia	 innovointivalmiuksia	 edistäviä	
toimia	 Euroopan	 alueella.	 Ohjelma	 vauhdit-
taa	kestävän,	kilpailukykyisen,	innovatiivisen	
ja	 osallisuutta	 edistävän	 tietoyhteiskunnan	
kehittymistä.	 Lisäksi	 ohjelma	 edistää	 ener-
giatehokkuutta	ja	uusien	ja	uusiutuvien	ener-
giamuotojen	 käyttöä	 kaikilla	 aloilla,	 myös	
liikenteessä.	Ohjelma	on	 jaettu	kolmeen	eri-
tyisohjelmaan;	1)	Yrittäjyys	ja	innovointi,	2)	

110 http://ec.europa.eu/research/fch
111 http://ec.europa.eu/cip

Älykäs	energiahuolto	Euroopassa	ja	3)	Tieto-	
ja	viestintätekniikkapolitiikan	tukiohjema.	

Yrittäjyys	 ja	 innovointi	 (Entrepreneurship	
&	 Innovation,	 EIP)112-erityisohjelmassa	 on	
koottu	yhteen	toimia,	joilla	pyritään	kannusta-
maan	yrittäjyyteen	ja	helpottamaan	yrittäjäksi	
ryhtymistä.	 Erityisohjelma	 pyrkii	 tukemaan	
yrityksissä	 tapahtuvaa	 innovointia,	 mukaan-
lukien	 ekoinnovointi,	 edistämään	 klusterei-
den	 kehittymistä,	 lisämään	 julkisen	 sektorin	
ja	yksityissektorin	välisiä	innovointikumppa-
nuuksia,	 ja	 kehittämään	 innovointia	 tukevia	
alueellisia	 palveluita.	Yritykset	 voivat	 saada	
rahoitusta	 erilaisissa	 elämänkaaren	 vaiheis-
sa,	 mm.	 siemenrahoituksena,	 laajentumis-,	
teknologian	 siirto-	 ja	 kansainvälistymisvai-
heessa.	Erityisesti	pk-yrityksiä,	jotka	yrittävät	
tuoda	markkinoille	uusia,	ympäristöystävälli-
siä	tuotteita,	palveluita,	tekniikoita	tai	tuotan-
toprosesseja	rahoitetaan	ekoinnovaatio-alaoh-
jelmasta	(Eco-innovation)113.	

Osana	 CIP-ohjelmaa	 käynnistettiin	
vuonna	 2008	 YritysEurooppa	 (Enterprise	
Europe	 Network)114,115-verkosto,	 joka	 tar-
joaa	tietoa	ja	neuvontapalveluita	pk-yrityk-
sille	kansainvälistymiseen,	EU:n	sisämark-
kinoihin,	 teknologian	 ostoon	 ja	 myyntiin,	
lisensointiin,	 tuotesopeutukseen,	 tuotan-
nolliseen	yhteistyöhön,	tuotekehitys-	ja	ali-
hankintayhteistyöhön	ja	yhteisyrityksen	pe-
rustamiseen	 liittyvissä	 toimissa.	 Verkosto	
auttaa	 yritysten	 lisäksi	myös	 yliopistoja	 ja	
tutkimuskeskuksia	 sopivien	 kumppaneiden	
kartoittamiseksi	 kansainvälisiin	 teknolo-
giansiirtohankkeisiin.

112 http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
113 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation
114 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

index_en.htm
115 http://www.yrityssuomi.fi/Default.

aspx?nodeid=16801
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Älykäs	 energiahuolto	Euroopassa	 (Intelli-
gent	 Energy	 Europe,	 IEE)116-erityisohjelman	
tavoitteena	 on	 parantaa	 energiatehokkuuteen	
ja	 energian	 järkevään	 käyttöön	 liittyviä	 toi-
mia.	Erityisohjelma	pyrkii	edistämään	uusien	
ja	 uusiutuvien	 energialähteiden	 käyttöönot-
toa	 ja	 niiden	 laajempaa	 markkinoille	 tuloa,	
energian	ja	polttoaineiden	monipuolistamista,	
sekä	 uusiutuvien	 energialähteiden	 osuuden	
kasvattamista	ja	energian	kokonaiskulutuksen	
vähentämistä	erityisesti	liikenteen	alalla.	

Erityisohjelma	on	jaettu	neljään	alaohjel-
maan117;	 Energiatehokkuusohjelma	 (Energy	
efficiency	and	rational	use	of	energy,	SAVE),	
Uusiutuvan	energian	ohjelma	 (New	and	 re-
newable	energy	resources,	Altener),	Liiken-
teen	 energiaratkaisujen	 ohjelma	 (Energy	 in	
tarnsport,	 STEER)	 ja	 Integroidut	 aloitteet	
(Integrated	initiatives).	

SAVE	 pyrkii	 parantamaan	 rakennusten,	
teollisuuden	ja	tuotteiden	energiatehokkuut-
ta	 ja	 säästämään	 energiaa.	 Altener	 pyrkii	
edistämään	 uusiutuvien	 energialähteiden	
käyttöä	 sähköntuotannossa,	 lämmityksessä	
ja	 jäähdytyksessä	 sekä	 pienimittaisen	 talo-
kohtaisen	ja	hajautetun	uusiutuvan	energian	
sovellusten	 sekä	 biopolttoaineiden	 käyttöä.	
STEER	 pyrkii	 edistämään	 vaihtoehtoisten	
polttoaineiden	 käyttöä	 ja	 energiatehokasta	
kuljetusta	 ja	 tukemaan	 kestävää	 kehitystä	
myös	 liikenteen	 energiaratkaisuissa.	 Integ-
roidut	 aloitteet-alaohjelma	 yhdistää	 kolme	
edellistä	 alaohjelmaa	 pyrkimyksenä	 edistää	
bioalan	 liiketoimintaa,	 sekä	 tukea	 paikal-
listen	 ja	 alueellisten	 energiavarastojen	 sekä	
kestävän	kehityksen	mukaisten	energiayhtei-
söjen	perustamista.	

116 http://ec.europa.eu/energy/intelligent
117 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_

proposals/doc/wp2008_en.pdf

Tieto-	 ja	 viestintätekniikkapolitiikan	 tu-
kiohjeman	(ICT	Policy	Support	Programme,	
ICT	 PSP)118	 tavoitteena	 on	 tukea	 tieto-	 ja	
viestintätekniikan	 käyttöönottoa	 ja	 hyödyn-
tämistä	 julkisella	 ja	 yksityisellä	 sektorilla.	
Ohjelma	sisältää	seuraavat	toimet:
•	 Kehittää	 yhtenäinen	 eurooppalainen	 tie-

toalue	 ja	 lujittaa	 tieto-	 ja	 viestintäteknii-
kan	tuotteiden	ja	-palvelujen	sekä	tieto-	ja	
viestintätekniikoihin	 perustuvien	 tuottei-
den	ja	palvelujen	sisämarkkinoita.	

•	 Edistää	innovointia	laajentamalla	tieto-	ja	
viestintätekniikoiden	 käyttöä	 ja	 investoi-
malla	niihin.	

•	 Kehittää	osallisuutta	edistävää	tietoyhteis-
kuntaa,	 parantaa	 palvelujen	 tehokkuutta	
ja	vaikuttavuutta	yleistä	etua	palvelevilla	
aloilla	sekä	kohentaa	elämänlaatua.

3.3	EU:n	ympäristöalan	
rahoitusjärjestelmä	LIFE+	
ohjelma
EU:n	 ympäristöalan	 rahoitusjärjestelmä	
LIFE119	 on	 perustettu	 vuonna	 1992.	 LIFE-
rahoitusjärjestelmä	 tukee	 luonnonsuoje-
lu-	 ja	ympäristöhankkeita	ympäristöpolitii-
kan	 ja	 -lainsäädännön	 kehittämiseksi	 sekä	
toimia,	 jotka	 liittyvät	 alan	 tutkimustiedon	
hyödyntämiseen.	 Lisäksi	 ohjelma	 tukee	
hankkeita,	 jotka	 liittyvät	 mm.	 rakennetun	
ja	luonnonympäristön	hoitoon,	suojeluun	ja	
parantamiseen	sekä	vesihuoltoon	ja	vesistö-
jen	käyttöön.

Tyypillisesti	LIFE-hanke	on	ohittanut	pe-
rustutkimusvaiheen	ja	tähtää	laajamittaiseen	
käytännön	 sovellukseen	 (demonstraatiot,	

118 http://ec.europa.eu/information_society/activities/
ict_psp/index_en.htm

119 http://ec.europa.eu/environment/life
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parhaat	 käytänteet,	 pilotit)	 tai	 massiivisen	
tietoisuuden	parantamiseen.	Käynnissä	oleva	
LIFE+	(2007–2013)120-ohjelma	koostuu	kol-
mesta	osa-alueesta:	1)	Luonto	ja	biologinen	
monimuotoisuus,	 2)	 Ympäristöpolitiikka	 ja	
-hallinto	ja	3)	Tiedotus	ja	viestintä.	

Luonto	 ja	 biologinen	 monimuotoisuus	
(Nature	&	Biodiversity,	LIFE-Nature)121	 tu-
kee	parhaita	 toimintatapoja	 ja	demonstroin-
tihankkeita,	 joilla	 edistetään	 lintu-	 ja	 luon-
totyyppidirektiivien	 täytäntöönpanoa	 sekä	
Natura	2000	–alueiden	kehittämistä.	Lisäksi	
LIFE-Nature	 tukee	 sellaisia	 innovatiivisia	
ja	 demonstrointihankkeita,	 joilla	 edistetään	
komission	 tiedonannossa:’Biologisen	moni-
muotoisuuden	 vähenemisen	 pysäyttäminen	
vuoteen	2010	mennessä	–	 ja	 sen	 jälkeen’122	
esitettyjen	 tavoitteiden	 saavuttamista.	 Yli	
50	%	 LIFE-järjestemän	 budjetista	 varataan	
hankkeille,	 jotka	 koskevat	 luonnonsuojelua	
ja	biologista	monimuotoisuutta.

Ympäristöpolitiikan	ja	–hallinnon	LIFE+	
(Environmental	Policy	&	Governance)123	tu-
kee	sellaisia	innovatiivisia	tai	pilottihankkei-
ta,	joilla	edistetään	Euroopan	ympäristöpoli-
tiikan	 täytäntöönpanoa	 sekä	 innovatiivisten	
toimintatapojen,	 teknologian,	 menetelmien	
ja	välineiden	kehittämistä.	Lisäksi	tavoittee-
na	on	seurata	ympäristökuormituksia.

Tiedotuksen	 ja	 viestinnän	 LIFE+	 (Infor-
mation	&	Communication)	tukee	hankkeita,	
jotka	 liittyvät	 ympäristöä,	 luonnonsuojelua	
ja	biologista	monimuotoisuutta	 sekä	metsä-
palojen	torjuntaa	koskeviin	viestintä-	 ja	 tie-
toisuuden	lisäämiskampanjoihin.

120 http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.
htm#lifeplus

121 http://ec.europa.eu/environment/life/themes/nature.
htm

122 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2008:102E:0117:0127:FI:PDF

123 http://ec.europa.eu/environment/life/themes/
environment.htm

LIFE-rahoitusjärjestelmän	 tukemien	 hank-
keiden	on	täytettävä	seuraavat	vaatimukset:
•	 Hankkeiden	 on	 oltava	 yhteisön	 etua	 kos-

kevia	ja	niiden	on	edistettävä	yhteisön	ym-
päristöpolitiikan	ja	-lainsäädännön	kehittä-
mistä,	täytäntöönpanoa	ja	ajantasaistamista.

•	 Hankkeiden	on	oltava	teknisesti	ja	talou-
dellisesti	johdonmukaisia,	toteuttamiskel-
poisia	ja	kustannustehokkaita.

•	 Hankkeet	ovat	 joko	parhaisiin	käytäntöi-
hin	 liittyviä	 hankkeita	 tai	 demonstroin-
tihankkeita,	 joilla	 pyritään	 suojelemaan	
luonnonvaraisia	 lintuja	 tai	 luontotyyp-
pejä;	 innovatiivisia	 hankkeita	 ja	 demon-
strointihankkeita,	 jotka	 liittyvät	 yhteisön	
ympäristötavoitteisiin;	 tai	 metsäpalojen	
ehkäisyyn	 liittyviä	 valistus-	 ja	 koulutus-
hankkeita,	 jotka	 liittyvät	 laajapohjaiseen,	
yhdenmukaistettuun	 ja	 kokonaisvaltai-
seen	metsien	 ja	ympäristövuorovaikutus-
ten	pitkän	aikavälin	seurantaan.

3.4	Marco	Polo

Marco	Polo124	 -rahoitusohjelman	 tavoittee-
na	on	siirtää	kansainvälisiä	maanteiden	rah-
tikuljetuksia	merenkulkuun	ja	rautatie-	sekä	
sisävesiliikenteeseen	 liikenneruuhkien	 vä-
hentämiseksi,	kuljetusten	tehostamiseksi	ja	
ympäristönsuojelun	edistämiseksi.	Ohjelma	
pyrkii	 vähentämään	 tiematkojen	 pituutta	
erilaisia	 liikennemuotoja	 yhdistelemällä	 ja	
tukemaan	toimia,	jotka	vähentävät	ruuhkia,	
parantavat	 yhdistelmäliikennettä	 käyttävän	
liikennejärjestelmän	 ympäristönsuojelun	

124 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo
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tasoa	 ja	 edistävät	 tehokkaan	 ja	 kestävän,	
EU:lle	lisäarvoa	tuottavan	liikennejärjestel-
män	toteutumista	ilman	kielteisiä	vaikutuk-
sia	 taloudelliseen,	 sosiaaliseen	 tai	 alueelli-
seen	yhteenkuuluvuuteen.

Käynnissä	oleva	Marco	Polo	II	(2007–2013)	
rahoittaa	seuraavia	hankkeita	ja	toimia:	
•	 Liikennemuotosiirtymähankkeet	 (Modal	

shift	actions)125.	
•	 Katalyyttiset	hankkeet	(Catalyst	actions)126.
•	 Ruuhkautumisen	välttämistoimet	 (Traffic	

avoidance	actions)127.
•	 Merten	moottoritiet	(Motorways	of	seas)128.
•	 Yhteiset	 oppimistoimet	 (Common	 lear-

ning	actions)129.	

3.5	Euroopan	laajuiset		
TEN-verkot
Euroopan	 laajuiset	 verkot	 (Trans-European	
Networks,	 TEN)130	 on	 vuonna	 1996	 perus-
tettu	 Euroopan	 laajuinen	 liikenneverkosto.	
TEN-verkoston	 pyrkimyksenä	 on	 saavuttaa	
yhteiset	 sisämarkkinat	 ja	 sosiaalinen	 yhte-
näisyys	EU:n	 alueella.	Yksi	TEN-verkosto-
jen	 kulmakivistä	 on	 voimavarojen	 kestävä	
käyttö.	 Hankkeissa	 suositaankin	 ensisijai-
sesti	 ympäristöä	 säästäviä	 toimintamuotoja. 
Tärkeimmät	TEN-ohjelmien	yhteisrahoituk-
sen	lähteet	ovat	Euroopan	aluekehitysrahas-

125 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/in-action/
modal-shift/index_en.htm

126 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/in-action/
catalyst-action/index_en.htm

127 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/in-action/
traffic-avoidance/index_en.htm

128 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/in-action/
motorways-of-the-sea/index_en.htm

129 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/in-action/
common-learning/index_en.htm

130 http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

to	 (EAKR)131	 ja	Koheesiorahasto132.	Lisäksi	
Euroopan	investointipankki	(EIP)	133	lainoit-
taa	infrastuktuurihankkeita.	

TEN-verkosto	 jaetaan	 kolmeen	 osaan:	
1)	Euroopan	 laajuiset	 liikenneverkot	 –	 tava-
ra	ja	henkilöliikenneverkko	(Trans-European	
transport	networks,	TEN-T),	2)	Euroopan	laa-
juiset	energiaverkot	–	sähköverkko	ja	maakaa-
suputkisto	(Trans-European	energy	networks,	
TEN-E)	ja	3)	Euroopan	laajuiset	televiestintä-
verkot	–	tietoliikenneverkko	(Trans-European	
telecommunications	networks,	e-TEN).

Liikennesektorin	TEN-T134-	ohjelman	tavoit-
teena	on:	
•	 Liikennettä	 helpottavien	 yhteyksien	 to-

teuttaminen.	
•	 Olemassa	olevien	infrastruktuurien	tehok-

kuuden	optimointi.	
•	 Verkon	osien	yhteentoimivuuden	toteutta-

minen.	
•	 Ympäristönäkökohtien	yhdistäminen	ver-

kon	toteuttamiseen.

Energiasektorin	TEN-E135	–ohjelman	tavoit-
teena	on:	
•	 Euroopan	 laajuisten	 liikenne-,	 sähkö-	 ja	

kaasuverkostojen	 yhteenliittäminen,	 yh-
teentoimivuus	 ja	 kehittäminen	 energian	
saannin	 ja	 EU:n	 sisämarkkinoiden	moit-
teettoman	toiminnan	kannalta.	Kuluttajil-

131 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr

132 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/
cf_en.htm

133 http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_fi.htm
134 http://europa.eu/legislation_summaries/transport/

intermodality_transeuropean_networks/tr0013_en.htm
135 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/

ten_e_en.htm
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le	 tarjotaan	 laadukkaampia	 palveluita	 ja	
laajempi	 valikoima	 energianlähteitä	 kil-
pailukykyisempään	hintaan.	

•	 Kehittää	 Euroopan	 laajuiset	 energiaver-
kostot,	 jotka	 ovat	 tärkeitä	 unionin	 ener-
giansaannin	turvaamiseksi	ja	monipuolis-
tamiseksi.	 Verkostojen	 yhteentoimivuus	
kolmansien	 maiden	 verkostojen	 kanssa	
on	myös	tärkeää.

•	 Euroopan	 laajuisten	 energiaverkostojen	
yhteenliittäminen	 edistää	 kestävää	 kehi-
tystä,	kun	verkostoon	liitetään	uusiutuviin	
energialähteisiin	 perustuvaa	 tuotantoa	
ja	 käytetään	 tehokkaampaa	 teknologiaa,	
joka	aiheuttaa	vähemmän	hävikkiä	ja	vä-
hentää	 energian	 kuljetuksiin	 ja	 siirtoon	
liittyviä	ympäristöriskejä.

Tietoliikennesektorin	eTEN-ohjelman136	tär-
keimmät	tavoitteet	ovat:
•	 Verkkojen	päivittäminen.
•	 Laajakaistalevinneisyyserojen	 umpeen-

kuorminen.

3.6	EU:n	alueelliset	
yhteistyöohjelmat	
Euroopan	 alueellinen	 yhteistyö	 (EAY)137	
tukee	 rajat	ylittävää,	valtioiden	välistä	 sekä	
alueiden	välistä	yhteistyötä	 erityisesti	EU:n	
sisärajoilla.	 EAY-toimia	 rahoitetaan	 pää-
asiassa	 Euroopan	 aluekehitysrahastosta	
(EAKR)138.	 Suomi	 on	 mukana	 yhdeksässä	
Euroopan	 EAY-ohjelmassa;	 kolmessa	 rajat	
ylittävän	 yhteistyön	 ohjelmassa,	 kahdessa	
valtioiden	 välisen	 yhteistyön	 ohjelmassa,	

136 http://europa.eu/legislation_summaries/information_
society/l24226e_en.htm

137 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/03_alueellinen_yhteistyoe

138 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr

Euroopan-laajuisessa	 alueiden	 välisen	 yh-
teistyön	 ohjelmassa	 ja	 kolmessa	 Euroopan-
laajuisessa	ns.	verkosto-ohjelmassa.	Lisäksi	
Suomi	on	mukana	kolmessa	Eurooppalaisen	
naapuruuden	 ja	 kumppanuuden	 rahoitus-
instrumentin	 (EU	 Neighbourhood	 Partner-
ship,	ENPI	CBC)	-ohjelmassa139.

3.6.1 Rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelmat 

Rajat	 ylittävän	 yhteistyön	 ohjelmien	 (cross-
border	cooperation,	CBC)	tavoitteena	on	EU:n	
rajaseutujen	 kehittämisen	 ja	 integroimisen	
kautta	 vahvistaa	 sosiaalista	 yhteenkuuluvuut-
ta	 ja	 yritysten	 kilpailukykyä.	 Rajat	 ylittävillä	
ohjelmilla	 tuetaan	 EU:n	 sisäraja-alueilla	 eri-
tyisesti	yritystoimintaan,	matkailuun,	ympäris-
töön,	kulttuuriin,	 infrastuktuuriin	sekä	 tervey-
den,	kulttuurin	ja	koulutuksen	alojen	väliseen	
yhteistyöhön	liittyviä	toimia.	Suomi	on	ohjel-
makaudella	2007–2013	mukana	kolmessa	 ra-
jat	ylittävässä	ohjelmassa:	Pohjoinen,	Botnia-
Atlantica	ja	Keskinen	Itämeri	(Central	Baltic).

3.6.1.1 Pohjoinen 
Käynnissä	 oleva	 Pohjoinen140-ohjelma	 ja-
kautuu	kahteen	osaan;	Pohjoinen	ja	Saamen	
osaohjelmat.	Ohjelman	 yleisenä	 tavoitteena	
on	vahvistaa	alueen	kilpailukykyä	ja	yhteen-
kuuluvuutta.	Saamen	osaohjelman	tavoittee-
na	on	lisäksi	kehittää	saamelaista	kulttuuri-	ja	
elinkeinoelämää	hyödyntämällä	saamelaisen	
yhteiskunnan	 voimavaroja.	 Lähtökohtana	
on	ekologisuus	ja	resurssien	hyödyntäminen	
pitkällä	aikavälillä.	

139 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/04_enpi_cbc/index.jsp

140 http://www.interregnord.com
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Maantieteellisesti	ohjelma	käsittää	Ruotsis-
ta	koko	Norrbottenin	läänin	sekä	Skellefteån,	
Sorselen,	Malån	ja	Norsjön	kunnat	Västerbot-
tenin	läänistä,	Suomesta	Lapin,	Pohjois-Poh-
janmaan,	Keski-Pohjanmaan	maakunnat	sekä	
Norjasta	Nordlandin,	Tromsin	ja	Finnmarkin	
maakunnat.	 Saamen	osaohjelman	ydinaluee-
seen	 kuuluu	 edellä	mainittujen	 lisäksi	Ruot-
sista	Västerbottenin	ja	Jämtlannin	läänit	sekä	
osa	Taalainmaan	läänistä	ja	Norjasta	Pohjois-	
ja	 Etelä-Tröndelagin	 maakunnat	 sekä	 osa	
Hedmarkin	maakunnasta.	

Ohjelman	 hallintoviranomaisena	 toimii	
Norrbottenin	lääninhallitus	Ruotsissa.	Ohjel-
man	pääsihteeristö	sijaitsee	Luulajassa.	Oh-
jelmalla	on	lisäksi	alueelliset	tiedotuspisteet	
Lapin	 Liitossa	 Rovaniemellä	 sekä	 Saame-
laiskäräjillä	 Östersundissa.	 Suomen	 valtion	
kansallista	vastinrahoitusta	jaetaan	Lapin	lii-
ton	ja	Lapin	ELY-keskuksen	kautta.

Ohjelma	 jakautuu	 neljään	 prioriteettiin;	
1)	 Elinkeinoelämän	 kehittäminen,	 2)	 Tut-
kimus,	 kehitys	 ja	 koulutus,	 3)	Alueellinen	
toimivuus	ja	identiteetti	ja	4)	Saamen	raja-
ohjelma	–	rajaton	kehitys.	

Ohjelman	strategiset	kehittämisalat	ovat:
•	 Perusteollisuuden	ja	pienten	ja	keskisuur-

ten	yritysten	yhteistyö.
•	 Luovat	elinkeinot	ja	matkailuelinkeino.
•	 Informaatio-	ja	viestintäteknologian	teol-

lisuus	(ICT).
•	 Uusiutuvien	 energiamuotojen	 kehittämi-

nen	sekä	ympäristöteknologia.
•	 Kestävän	 energiantuotannon	 teknologia-,	

tuote-	ja	palveluyritystoiminta.
•	 Testaustoiminta.
•	 Palvelusektorin	kehittäminen.

Pohjoinen-ohjelman141	 visio	 perustuu	 alu-
een	ainutlaatuiseen	luontoon	ja	kulttuuriin,	
rajat	ylittävään	yhteenkuuluvuuteen,	alueen	
vahvaan	perusteollisuuteen,	huippuosaami-
seen	ja	kasvupotentiaalia	omaaviin	elinkei-
noihin.	Ohjelman	tavoitteet	ja	toimenpiteet	
liittyen	 ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonva-
rat-alaan	ovat:
•	 Kestävä	kehitys	lähtee	yksilöstä.	On	tuet-

tava	kansalaisia	löytämään	uusia	ja	inno-
vatiivisia	tapoja,	joiden	avulla	kohdataan	
alueen	 haasteet	 ja	 hyödynnetään	 alueen	
mahdollisuudet.

•	 Uusiutuvien	 energiamuotojen	 sekä	 ympä-
ristöä	 säästävien	 tekniikoiden	 kehittämi-
nen.	Yritysten	ekologista	kilpailukykyä	 ja	
tehokkuutta	 edistetään	 toimilla,	 jotka	vai-
kuttavat	 luonnonvarojen	 kestävään	 käyt-
töön,	uusiutuvien	energiamuotojen	kehittä-
miseen	ja	energiatehokkuuteen.	

•	 Kylmän	 ilma-alan	 erityisolosuhteiden	
hyödyntäminen.	Olosuhteet	muodostavat	
hyvän	 pohjan	 tuotteiden	 ja	 teknologioi-
den	 kehittämiselle,	 erityisesti	 testaustoi-
minnalle.

•	 Ohjelmalla	on	kiinteät	liittymäkohdat	Ba-
rents-yhteistyöhön	eri	aloilla	ja	se	edistää	
suomalaisten,	ruotsalaisten	ja	norjalaisten	
toimijoiden	verkottumista	Barents-yhteis-
työssä.	On	hyödynnettävä	alueen	öljy-	ja	
kaasutuotannon	mukanaan	tuoman	kehit-
tämispotentiaalia.

•	 Alueen	 raaka-ainevaltainen	 teollisuus	 on	
riippuvainen	 raaka-aineiden	 saannista	 ja	
varmasta	energiahuollosta.	On	kehitettävä	
ekologisesti	 tehokkaampia	 ja	 ympäristöä	
säästävämpiä	tuotteita	ja	energiamuotoja.	

141 http://www.interregnord.com/media/10324/
programdokumentet%20finska.pdf
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•	 Toimiva	liikennejärjestelmä,	hyvät	liiken-
neyhteydet	ja	hyvin	toimiva	IT-infrastruk-
tuuri	 ovat	 on	 välttämättömiä	 liiketoimin-
nan	 kehittymiselle.	 On	 suuntauduttava	
alueellisen	IT-infrastruktuurin	tai	tavaralo-
gistiikan	intermodaalisten	linkkien	raken-
tamiseen	 sekä	 erilaisten	 vaihtoehtoisten	
polttoaineiden	ja	tehokkaiden	palamispro-
sessien	kehittämiseen.	On	myös	pyrittävä	
säilyttämään	puhtaanapidon,	vesi-	ja	ener-
giahuollon	infrastruktuuriin	liittyvät	julki-
set	palvelut.

•	 Matkailun	kestävä	kehitys	edellyttää,	että	
laatu-	ja	ympäristöajattelu	on	mukana	ke-
hittämistyössä.	On	pyrittävä	säilyttämään	
luovien	 elinkeinojen	 mahdollisuus	 sekä	
alueen	 kulttuuri	 ja	 kulttuuriperintö	 tule-
ville	sukupolville.	Erityisesti	raja-alueilla	
on	edellytyksiä	yhteisille	luonnon-	ja	kult-
tuurinsuojelutoimille.

3.6.1.2 Botnia Atlantica 
Botnia-Atlantica142	 -	 ohjelman	 tavoitteena	
on	vahvistaa	yhteistoiminnan	 rakenteita	 ja	
kasvua.	Alueiden	välistä	yhteenkuuluvuut-
ta	 lujitetaan	 liikenneyhteyksiä,	 luonto-	 ja	
kulttuuriympäristöä	 ja	 ihmisten	 välisiä	
yhteyksiä	kehittämällä.	Rajat	ylittävän	yh-
teistyön	kautta	pyritään	vahvistamaan	elin-
keinoelämää,	tekniikan	ja	yhteiskuntakehi-
tyksen	osaamista	ja	kilpailukykyä	edistäviä	
innovaatioita.	

Maantieteellisesti	 ohjelma	käsittää	Ruot-
sista	Västerbottenin	ja	Västernorrlannin	lää-
nit	 sekä	 Nordanstigin	 kunnan	 Gävleborgin	
läänistä,	 Suomesta	 Pohjanmaan,	 Satakun-

142 http://www.botnia-atlantica.eu/?LID=4

nan	 ja	 Keski-Pohjanmaan	maakunnat,	 sekä	
Norjasta	Nordland	fylken.	Ohjelman	hallin-
toviranomaisena	 toimii	 Västerbottenin	 lää-
ninhallitus.	Pääsihteeristö	toimii	Uumajassa.	
Suomen	 paikallistoimisto	 sijaitsee	 Pohjan-
maan	liitossa	Vaasassa.	

Ohjelma	 jakaantuu	 kahteen	 toiminta-
linjaan:	 1)	Yhteistoiminnan	 rakenteet	 ja	 2)	
Yhteistoiminnalla	kasvuun.	Ohjelmassa	eri-
tyisesti	 esille	nostetut	 teemat	ovat	ympäris-
tö,	 liikenne,	 yhteenkuuluvuus,	 osaaminen,	
elinkeinoelämä	 ja	 yhteiskunta.	 Ohjelmassa	
on	haluttu	tuoda	esille	myös	toimintalinjoja	
ylittäviä	 alueita,	 joista	 seuraavat	 on	 tunnis-
tettu	ohjelmaprosessin	aikana:	
•	 Ei-kaupalliset	 toiminnot,	 jotka	 edistävät	

kasvavaa	ja	kestävää	energiatarjontaa	sekä	
myötävaikuttavat	energiatehokkuuteen.	

•	 Ei-kaupalliset	 toiminnot,	 jotka	kestävällä	
tavalla	edistävät	alueen	luonto-	ja	kulttuu-
riresurssien	 (mukaan	 lukien	 jäännöstuot-
teet,	 saastuneet	 alueet)	 uudelleenkäyttöä	
ja	hyödyntämistä	tehokkaalla,	kilpailua	ja	
innovaatioita	edistävällä	tavalla.

•	 Kulttuuri	sisällytetään	mukaan	toimintoi-
hin,	 jotka	 liittyvät	matkailuun,	mediayh-
teistyöhön,	 kulttuurihistoriaan,	 kulttuuri-
ympäristöön,	 koulutukseen	 sekä	 vapaan	
taide-	 ja	 kulttuurielämän	 lujittamiseen.	
Kulttuuritoiminta	 kytkeytyy	 taloudelli-
seen	 kasvuun,	 kestävään	 kehitykseen	 ja	
hyvään	elinympäristöön.	

•	 Suurimmat	 kaupungit	 voivat	 harjoittaa	
kaupunkiyhteistyötä,	 joka	 edistää	 kau-
punkien	 roolia	 matkailun,	 kaupunkimai-
sen	 kehityksen,	 aluelaajennuksen	 sekä	
yhteiskuntapalvelujen	solmukohtina.	
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Botnia-Atlantica	ohjelmakirja143	kokoaa	oh-
jelman	tavoitteet	ja	toimenpiteet	liittyen	ym-
päristö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alaan:
•	 Yhteistyö	meri-,	rannikko-	ja	tunturialuei-

den	ympäristön	seuraamiseksi.
•	 Kehittämistoimet,	 jotka	 liittyvät	 biologi-

seen	monimuotoisuuteen,	puhtaaseen	ym-
päristöön	ja	ilmaston	muutokseen.

•	 Yhteistyömallien	 ja	 yhteistyöratkaisujen	
kehittäminen,	 erityisesti	 koskien	 ilmas-
tonmuutosta.

•	 Luonnon	 saavutettavuuden	parantaminen	
ja	luontoarvojen	hyödyntäminen	yhteisten	
puitteiden	luomiseksi.	

•	 Viranomaisten	 välinen	 yhteistyö	 onnet-
tomuuksien	 ehkäisemiseksi	 ja	 onnetto-
muuksien	 jälkeisten	 ympäristövaikutus-
ten	vähentämiseksi.

•	 Alueen	maailmanperintökohteiden	 ja	po-
tentiaalisten	 maailmanperintökohteiden	
välinen	kokemustenvaihto.

•	 Saaristo-,	 rannikko-	 ja	 tunturialueiden	
yhdyskuntien	ja	maailmanperintöjen	kult-
tuurihistoriallisiin	 arvoihin	 perustuvan	
toiminnan	kehittäminen.

•	 Yhteistyö	 yhdyskuntien	 jäännöstuot-
teiden	 hyödyntämisen	 ja	 materiaalin	
uusiokäytön	 lisäämiseksi	 (esim.	 romu,	
jätteet,	 viemäriliete,	 metsäjäte	 ja	 lan-
noitteet).

•	 Osaamisenvaihto	ekologisten	polttoainei-
den	ja	käyttöaineiden	käytön	lisäämiseen	
tähtäävissä	prosesseissa.

•	 Ympäristöä	 säästävää	 energiatuotantoa	
koskeva	yhteistyö.

143 http://www.botnia-atlantica.eu/files/8QQc1SOO.pdf

3.6.1.3 Central Baltic

Central	Baltic144	 –ohjelman	 visiona	 on	 luo-
da	dynaaminen,	kestävä	ja	kilpailukykyinen	
alue,	 joka	 on	 houkutteleva	 niin	 yrityksille	
kuin	 matkailijoillekin,	 jossa	 halutaan	 asua,	
työskennellä	ja	investoida.	

Maantieteellisesti	 ohjelma	käsittää	 aluei-
ta	Ruotsista,	Virosta	 ja	Latviasta.	Suomesta	
ohjelma	 käsittää	 Kymeenlaakson,	 Itä-Uusi-
maan,	 Varsinais-Suomen	 ja	 Ahvenanmaan	
maakunnat.	

Ohjelman	 hallintoviranomaisena	 toimii	
Varsinais-Suomen	 liitto.	 Pääsihteeristö	 si-
jaitse	Turussa.	Muita	toimi-	ja	infopisteitä	on	
Tallinnassa,	Maarianhaminassa,	Tukholmas-
sa	 ja	 Riikassa.	 Suomen	 valtion	 kansallista	
vastinrahoitusta	 jaetaan	 Varsinais-Suomen	
liiton	 sekä	 Varsinais-Suomen	 ja	 Lounais-
Suomen	ELY-keskusten	kautta.	

Ohjelma	 on	 jaettu	 kolmeen	 osaan:	 1)	
Koko	ohjelma-aluetta	käsittävä	Central	Bal-
tic,	 2)	 Etelä-Suomi-Viro-alaohjelma	 ja	 3)	
Saariston	ja	saarten	alaohjelma.	Kaikille	yh-
teisiä	tavoitteita	ovat	turvallinen	ja	hyvinvoi-
pa	 ympäristö,	 taloudellisesti	 kilpailukykyi-
nen	ja	innovatiivinen	alue	sekä	houkuttelevat	
ja	dynaamiset	yhdyskunnat.

Central	Baltic-ohjelmakirja145	kokoaa	ohjel-
man	tavoitteet	ja	toimenpiteet	liittyen	ympä-
ristö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alaan:
•	 Itämeren	 suojeleminen	 ja	 nykyisen	 tilan	

parantaminen,	 mukaanlukien	 Suomen	
lahti	ja	Pohjan	lahti	sekä	saaristot.	

•	 Yhteistyö	 liittyen	 rannikkoalueiden	 ja	
saariston	vesi-	ja	jätevesihuoltoon.

144 http://www.centralbaltic.eu
145 http://www.centralbaltic.eu/documents/cat_view/33-

public-documents/35-programme-documents
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•	 Yhteistyö	 liittyen	 kasvavan	 meriliiken-
teen	turvallisuuteen	ja	riskien	hallintaan.

•	 Ympäristökatastrofien	riskien	vähentämi-
nen	merialueella.

•	 Yhteistyö	 liittyen	 urbaanin	 ympäristön	
parantamiseen	(regeneraatio).

•	 Energiatehokkuuden	 parantaminen	 ja	 uu-
siutuvien	energialähteiden	hyödyntäminen.

•	 Kulttuuriperinnön	ja	arvokkaiden	maise-
mien	suojeluun	ja	säilyttämiseen	tähtää-
vä	yhteistyö.

•	 Yhteistyö	liittyen	ekoinnovointiin	ja	uuden	
ympäristöteknologian	hyödyntämiseen.	

•	 Kestävän	 kehityksen	 matkailun	 kehittä-
minen.

•	 Ympäristötietoisuutta	nostaminen	 ja	ym-
päristökoulutuksen	lisääminen.

3.6.2 EU:n valtioiden väliset 
yhteistyöohjelmat 

EU:n	 valtioiden	 väliset	 yhteistyöohjelmat	
(transnational	 cooperation)	 tukevat	 erityi-
sesti	 innovaatioihin,	 ympäristöön,	 saavutet-
tavuuteen	ja	kestävään	kaupunkikehitykseen	
liittyviä	 toimia.	 Suomi	 on	 ohjelmakaudella	
2007-2013	mukana	kahdessa	valtioiden	vä-
lisissä	 yhteistyöohjelmassa:	 Itämeriohjelma	
(Baltic	 Sea	 Region	 Programme,	 BSR)	 ja	
Pohjoisen	 periferian	 ohjelma	 (Northern	Pe-
riphery	 Programme	 –	 NPP).	 Näihin	 ohjel-
miin	voi	osallistua	myös	EU:n	ulkopuolisia	
alueita.

3.6.2.1 Itämeri-ohjelma, BSR
Itämeri-ohjelman	 (Baltic	 Sea	 Region	 Pro-
gram	–	BSR)146	tavoitteena	on	kehittää	kestä-
vää,	kilpailukykyistä	 ja	yhtenäistä	 Itämeren	
aluetta	sen	voimavaroja	yhdistämällä.	

146 http://www.eu.baltic.net

Maantieteellisesti	 ohjelma	 käsittää	 seu-
raavat	valtiot:	Suomi,	Ruotsi,	Tanska,	Viro,	
Latvia,	Liettua,	Puola,	Norja	ja	Valko-Venäjä	
kokonaisuudessaan,	sekä	alueita	Saksasta	ja	
Venäjältä.	 Ohjelma	 vahvistaa	 itä-länsi-yh-
teistyötä	(EU,	Venäjä,	Valkovenäjä),	pohjois-
etelä-yhteistyötä	 (Barentsin	 alue	 –	 Keski-
Eurooppa)	ja	kaupunkien	sekä	kaupunkien	ja	
maaseudun	välistä	vuorovaikutusta.	

Ohjelman	 hallintoviranomaisena	 toimii	
saksalainen	 investitionsbank	 Schleswig-
Holstein.	Pääsihteeristö	sijaitsee	Rostocissa.	
Toimipisteitä	ja	infopisteitä	on	myös	Riikas-
sa,	Pietarissa	ja	Pihkovassa.	Ohjelma	rahoi-
tetaan	EU:n	rakennerahaston	(EAKR)	lisäksi	
myös	 EU:n	 naapuruusohjelman	 (ENPI)	 va-
roista	 ja	Norjan	 kansallisin	 varoin.	 Suoma-
laiset	 partnerit	 voivat	 hakea	 osarahoitusta	
hankkeeseen	Suomen	työ-	ja	elinkeinominis-
teriöltä,	ympäristöministeriöltä	tai	opetus-	ja	
kulttuuriministeriöltä.

Ohjelma	 on	 jaettu	 neljään	 toimintalin-
jaan:	 1)	 Innovaatiotoiminnan	 edistäminen	
Itämeren	alueella,	2)	Itämeren	alueen	ulkoi-
nen	 ja	 sisäinen	 saavutettavuus,	 3)	 Itämeri	
yhteisenä	 resurssina	 ja	 4)	 Vetovoimaisten	
ja	kilpailukykyisten	kaupunkien	ja	alueiden	
edistäminen.	

Ohjelman	 toimenpiteet	 liittyen	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:
•	 Suojella	ja	kehittää	Itämerta	ja	sen	rannik-

koaluetta	ja	vähentää	saastumista	ja	saas-
teiden	vaikutusta	meriympäristöön.

•	 Tukea	merialueiden	taloudellista	hoitoa	ja	
meren	rikkauksien	kestävää	käyttöä.

•	 Vähentää	vesi-	 ja	valuma-alueiden	kuor-
mitusta	(mukaanlukien	koti-,	maa-	ja	met-
sätaloudet).

•	 Tukea	ilmaston	ja	demografisten	muutos-
ten	haasteita.
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•	 Tiivistää	 Itämeren	 rannikkokaupunkien	
välistä	yhteistyötä.

•	 Tukea	meri-	ja	rannikkoalueiden	integroi-
tua	kehittämistä.

•	 Vahvistaa	logistista	yhteistyötä	ja	kehittää	
energiatehokkaita	kuljestusjärjestelmiä.

3.6.2.2 Pohjoisen periferian ohjelma, 
NPP

Pohjoisen	 periferian	 ohjelman	 (Northern	
Periphery	 Programme,	 NPP)147	 tavoitteena	
on	 tukea	 Euroopan	 pohjoisreunan	 syrjäisiä	
ja	etäisiä	yhteisöjä	 saavuttamaan	kestävä	 ja	
laadukas	 tulevaisuus	 ja	 kehittämään	 alueen	
taloudellista,	 sosiaalista	 ja	 ympäristöpoten-
tiaalia.	 Tarkoitus	 on	 tukea	 innovaatioiden,	
yritysten	 kilpailukyvyn,	 saavutettavuuden,	
yhteisöjen	 ja	 luonnonvarojen	 käytön	 kestä-
vää	kehitystä	ja	kulttuuriperintöä.	

Maantieteellisesti	 ohjelmaan	 kuuluu	 alu-
eita	Suomesta,	Ruotsista,	Norjasta,	Skotlan-
nista,	Pohjois-Irlannista	ja	Irlannista.	Lisäksi	
ohjelmaalueeseen	kuuluvat	Islanti,	Färsaaret	
ja	Grönlanti.	Suomesta	ohjelmassa	ovat	mu-
kana	Lapin,	 Pohjois-Pohjanmaan,	Kainuun,	
Pohjois-Karjalan,	 Keski-Pohjanmaan,	 Kes-
ki-Suomen,	 Pohjois-Savon	 ja	 Etelä-Savon	
maakunnat.	 Ohjelman	 hallintoviranomaise-
na	 toimii	 Västerbottenin	 lääninhallitus	 Uu-
majassa.	 Pääsihteeristö	 sijaitsee	Kööpenha-
minassa.	Suomen	alueellinen	yhteyspiste	on	
Rovaniemellä	Lapin	liitossa.

Ohjelma	tukee	toimia,	joissa	huomioidaan	
ohjelma-alueen	 erityispiirteet	 ja	 kiinnittää	
erityistä	huomiota	toimiin,	joilla	vaikutetaan	
haja-asutuksen,	perifeerisyyden	ja	eristynei-
syyden	 aiheuttamien	 haittojen	 vähentämi-
seen	tai	poistamiseen.	Käytännössä	kaikkien	

147 http://www.northernperiphery.eu/en/home

hankkeiden	tulee	käsitellä	maaseutumaisuut-
ta	tai	perifeerisyyttä	sekä	korostaa	alueen	eri-
tyishaasteita	tai	-mahdollisuuksia.	

Valtioiden	 välisistä	 ohjelmista	 Pohjoisen	
periferian	 ohjelma	 soveltuu	 parhaiten	 Ko-
mission	 arktisen	 tiedonannon	 tavoitteiden	
edistämiseen,	mikä	 tulee	 huomioida	 valmis-
tauduttaessa	 seuraavalle	 vuonna	 2014	 alka-
valle	ohjelmakaudelle.	Ohjelman	toimintalin-
jat	 ovat:	 1)	 Innovaatioiden	 ja	 kilpailukyvyn	
edistäminen	syrjäisillä	ja	periferisillä	alueilla	
(innovaatiot,	 verkostot,	 kilpailukyky	 ja	 saa-
vutettavuus)	ja	2)	Luonnon	ja	yhteisöjen	voi-
mavarojen	 kestävä	 kehittäminen	 (ympäristö	
periferian	voimavarana	ja	kaupunki-maaseutu	
-kehitys	ja	kulttuuriperinnön	säilyttäminen).

Ohjelman	 toimenpiteet	 liittyen	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:	
•	 Kehittää	 ympäristöä	 syrjäisten	 alueiden	

voimavarana.
•	 Kehittää	 uusiutuviin	 energialähteisiin	 tu-

keutuvia	pienimuotoisia	energiaratkaisuja.	
•	 Kehittää	uusia	lähestymistapoja	ja	mene-

telmiä	 tehokkaaseen	 ja	kestävään	 resurs-
sien	hallinnointiin	ja	hyödyntämiseen.

•	 Arvioida	 ilmastonmuutoksen	 seurausvai-
kutuksia	ja	luoda	keinoja	paikallisten	hai-
tallisten	vaikutusten	vähentämiseksi.	

•	 Edistää	elinkeinolähtöistä	luonto-	ja	kulttuu-
riperinnettä	kestävän	kehityksen	pohjalta.	

3.6.3 EU:n alueiden välinen 
yhteistyö

EU:n	 alueiden	 väliset	 ohjelmat	 (inter-
regional)148	 kattavat	 koko	EU:n.	 Suomi	 on	
ohjelmakaudella	 2007–2013	 mukana	 yh-

148 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/03_alueellinen_yhteistyoe/01_
alueiden_valinen_yhteistyo
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dessä	alueiden	välisessä	ohjelmassa;	 Inter-
reg	IV	C	ja	kolmessa	verkosto-ohjelmassa;	
Interact,	Urbact	ja	ESPON.	Ohjelmat	tuke-
vat	alueiden	välistä	yhteistyötä,	tiedon	vaih-
toa	ja	tutkimusta.

3.6.3.1 Interreg IV C
Interreg	IV	C-	ohjelman149,150	 tavoitteena	on	
vaihtaa	 kokemuksia,	 yhteisesti	 kehitettyjä	
lähestymistapoja	 ja	välineitä,	 jotka	osaltaan	
voisivat	parantaa	aluepoliittisten	kehittämis-
toimenpiteiden	vaikuttavuutta	ja	tukea	talou-
den	uudistumista.

EU:n	lisäksi	ohjelmaan	voi	osallistua	Nor-
ja	ja	Sveitsi.	Ohjelman	hallintoviranomaise-
na	toimii	Conseil	Régional	Nord	–	Pas	de	Ca-
lais	Lillessa,	Ranskassa,	missä	sijaitsee	myös	
ohjelman	pääsihteeristö.	Toimipisteitä	on	li-
säksi	Saksan	Rostocissa,	Puolan	Katowices-
sa	 ja	 Italian	Valenciassa.	 Jokaisessa	maassa	
on	myös	ohjelman	neuvontapiste.	Suomessa	
se	on	työ-	ja	elinkeinoministeriössä.	

Ohjelman	 toimintalinjat	 ovat:	 1)	 Inno-
vaatiot	ja	tietoyhteiskunta	ja	2)	Ympäristö	ja	
riskien	ehkäiseminen.	Toimintalinjojen	puit-
teissa	toteutetaan	alueiden	aloitteista	toteutet-
tavia	hankkeita	(Regional	Initiative	Projects)	
sekä	kapitalisointihankkeita	(Fast	track).

Ohjelman	 toimenpiteet	 liittyen	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:	
•	 Estää	 luontoon	 ja	 teknologiaan	 liittyviä	

riskejä.	
•	 Pyrkiä	 ehkäisemään	 ilmastonmuutoksen	

vaikutuksia.	

149 http://www.interreg4c.eu
150 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/

fi/02_eu_rr_ohjelmat/03_alueellinen_yhteistyoe/01_
alueiden_valinen_yhteistyo/03_interreg_IVC

•	 Vesistöjen	hoito	ja	suojelu.
•	 Kehittää	 vesi-	 ja	 jätehuoltoa,	 vähentää	

saasteita	ja	kehittyä	kohti	kierrätysyhteis-
kuntaa.

•	 Tukea	 toimenpiteitä	 biodiversiteetin	 ja	
kulttuuriperimän	turvaamiseksi,	erityises-
ti	NATURA	2000	alueilla.

•	 Aktivoida	energiatehokkuutta	 ja	uusiutu-
vien	energialähteiden	käyttöä.

•	 Pyrkiä	säilyttämään	 luonnonympäristö	 ja	
parantamaan	ilmanlaatua.

•	 Kehittää	kestäviä	kuljetusratkaisuja.
•	 Huomioida	 kulttuuriperintö	 ja	 maise-

mointi	kehittämisessä.

3.6.3.2 Verkosto-ohjelmat
Suomi	 on	 ohjelmakautena	 2007–2013	 mu-
kana	 kolmessa	 verkosto-ohjelmassa;	 In-
teract151,	 Urbact152	 ja	 Espon153.	 Ohjelmien	
toiminta-alat	ovat	yhteistyöohjelmien	toteut-
tamiseen	 liittyviä	selvitykset,	 tietojen	keruu	
ja	 parhaiden	 käytäntöjen	 levittäminen	 sekä	
kehitystrendien	seuranta	ja	analyysi.

3.6.4 Eurooppalainen naapuruuden 
ja kumppanuuden ohjelmat, ENPI

Eurooppalainen	 naapuruuden	 ja	 kumppa-
nuuden	 rahoitusväline	 (EU	 Neighbourhood	
Partnership,	ENPI	CBC)154,155	tukee	ulkosuh-
deohjelmia	 EU-maan	 ja	 EU:n	 ulkopuolisen	
maan	 välillä.	 Ohjelmakaudella	 2007–2013	
Suomi	osallistuu	seuraaviin	Venäjälle	suun-
tautuvaan	ENPI	CBC-	ohjelmaan:	Kolartic,	
Karelia	ja	Kaakkois-Suomi-Venäjä.

151 http://www.interact-eu.net
152 http://www.urban.eu
153 http://www.espon.eu
154 http://www.enpi-info.eu
155 http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
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3.6.4.1 ENPI Kolartic

ENPI	 Kolartic156	 -ohjelman	 tavoitteena	 on	
vähentää	 raja-alueiden	 periferisyyttä	 ja	 siitä	
johtuvia	 ongelmia	 sekä	 edistää	 rajatylittävää	
monenvälistä	yhteistyötä.	Keskeistä	on	edistää	
innovatiivisia	rajatylittäviä	toimia,	saavutetta-
vuutta	sekä	luonnonvarojen,	yhteisöjen	ja	kult-
tuuriperinnön	kestävää	kehitystä.	Maantieteel-
lisesti	 ohjelma-alueeseen	 kuuluvat	 Suomesta	
Lappi,	Ruotsista	Norrbottenin	lääni,	Venäjältä	
Murmanskin	ja	Arkangelin	alueet	sekä	Nenet-
sian	 autonominen	alue,	 ja	Norjasta	Finnmar-
kin,	Tromssan	ja	Nordlandin	läänit.	Ohjelman	
hallintoviranomaisena	 toimii	Lapin	 liitto	Ro-
vaniemellä.	 Ohjelman	 sivutoimipisteet	 sijait-
sevat	 Norrbottenin	 lääninhallituksessa	 Luu-
lajassa	 ja	 Finnmarkin	 maakuntahallinnossa	
Vesisaaressa,	Murmanskissa	ja	Arkangelissa.

Ohjelman	toimintalinjat	ovat:	1)	Taloudelli-
nen	ja	sosiaalinen	kehitys,	2)	Yhteiset	haasteet	
ja	3)	Ihmisten	välinen	yhteistyö	ja	identiteetin	
rakentaminen.	 Kestävä	 kehitys	 on	 ohjelman	
horisontaalinen	 tavoite,	 joka	 heijastuu	 kaik-
keen	 toimintaan.	Ekologisesti	 kestävän	 kehi-
tyksen	 periaate	 korostaa	 luonnon	 monimuo-
toisuuden	 säilyttämistä	 ja	 sitä,	 ettei	 luonnon	
uusiutumiskyvyn	 rajaa	 ylitetä.	 Taloudellinen	
kestävä	 kehitys	 tarkoittaa	 ihmisen	 taloudelli-
sen	toiminnan	sopeuttamista	luonnonvaroihin	
ja	luonnon	toimintajärjestelmiin.	Sosiaalisesti	
kestävä	kehitys	turvaa	ihmisille	yhdenvertaiset	
mahdollisuudet	 oman	 elämän	 hyvinvoinnin	
luomiseen,	 perusoikeuksien	 toteuttamiseen	
sekä	 mahdollisuuden	 tasa-arvoiseen	 osallis-
tumiseen	 ja	 vastuunottoon	 päätöksenteossa.	
Kulttuurinen	 kestävä	 kehitys	 mahdollistaa	
vapaan	 henkisen	 toiminnan,	 eettisen	 kasvun	
sekä	kulttuurien	moninaisuuden	säilymisen	ja	
kehittymisen	sukupolvesta	toiseen.

156 http://www.kolarcticenpi.info

ENPI	Kolartic-ohjelmakirjan157	mukaan	 tär-
keimmät	 toimenpiteet	 liittyen	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:
•	 Pyrkiä	 käynnistämään	 yritystoimintaa	

luonnonvarojen	 ja	 raaka-aineiden	 hyö-
dyntämiseen	 sekä	 uusiutuvaan	 energiaan	
käyttöön	liittyvillä	aloilla.

•	 Edistää	 uusiutuvien	 energialähteiden	
käyttöä	 ja	 tukea	 energiaa	 säästäviä	 toi-
menpiteitä.

•	 Tiivistää	energiayhteistyötä.
•	 Tukea	 yritysten	 osallistumista	 suuriin	

öljy-	ja	kaasuhankkeisiin	mm.	kansainvä-
lisen	 markkinoinnin	 ja	 verkostoitumisen	
kautta.

•	 Kehittää	kestäviä	liikenne-,	logistiikka-	ja	
viestintäjärjestelmiä.

•	 Edistää	ilmastonmuutokseen	sopeutumista.
•	 Ehkäistä	 ympäristöön	 liittyviä	 onnetto-

muuksia	 ja	 turvallisuusriskejä,	 mukaan-
lukien	 kriisivalmius,	 säteilyturvallisuus.	
Suurimpia	 ympäristöongelmia	 ovat	 hap-
pamoituminen,	 radioaktiivinen	 saaste,	
ölyn	ja	hiilivedyn	aiheuttama	saastuminen	
ja	vuotoriskit,	luonnonvarojen	kestämätön	
käyttö	 ja	 biologisen	 monimuotoisuuden	
köyhtyminen,	 jätteiden	 määrän	 lisäänty-
minen	sekä	juomaveden	saastuminen.

•	 Edistää	 koskemattomaan	 luontoon	 poh-
jautuvaa	matkailua	 ja	 tukea	muuta	 luon-
nonvarateollisuutta.

•	 Varmistaa	 alkuperäiskulttuurien	 elinvoi-
maisuuden	 säilyminen,	 kun	 perinteisiä	
elämäntapoja	 integroidaan	moderniin	so-
siaaliseen	kehitykseen.

•	 Lisätä	 asukkaiden	 ympäristötietoisuutta	
ja	 –tietämystä	 asiantuntijoiden,	 hallinto-
viranomaisten,	 elinkeinoelämän	 ja	 orga-
nisaatioiden	verkostoitumisen	kautta.

157 http://www.kolarcticenpi.info/documents
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•	 Tukea	 yhteisten	 resurssien	 (mm.	 vesi,	
puu)	käytön	koordinaatiota.

•	 Turvata	 luonnonvarojen	 ekologinen	 käyttö	
maa-	ja	metsätaloudessa	sekä	kalastuksessa.	

3.6.4.2 ENPI Karelia
ENPI	Karelia158–ohjelman	tavoitteena	on	lisätä	
hyvinvointia	 rajatylittävän	 yhteistyön	 kautta.	
Maantieteellisesti	ohjelma-alueeseen	kuuluvat	
Suomesta	 Pohjois-Pohjanmaan,	 Kainuun	 ja	
Pohjois-Karjalan	maakunnat	ja	Venäjältä	Kar-
jalan	tasavalta.	Ohjelman	hallintoviranomaise-
na	 toimii	Pohjois-Pohjanmaan	 liitto	Oulussa.	
Ohjelmalla	on	sivutoimipiste	Petroskoissa.	

Ohjelman	toimintalinjat	ovat:	1)	Taloudel-
linen	yhteistyö	ja	2)	Elämän	laatu.	Toiminta-
linjoissa	 on	 huomioitu	 seuraavat	 komission	
yleistavoittet;	taloudellisen	ja	sosiaalisen	ke-
hityksen	edistäminen,	vastaaminen	yhteisiin	
haasteisiin,	 tehokkaat	 ja	 turvalliset	 rajat	 ja	
kansalaisten	väliset	suorat	yhteydet.	

Ympäristökysymykset	ovat	 rajatylittävän	
yhteistyön	pääasiallisia	haasteita.	Ohjelma	ei	
kuitenkaan	mahdollista	merkittävää	taloudel-
lista	panostamista	tai	tarjoa	mahdollisuuksia	
laajojen	ympäristökysymysten	ja	ongelmien	
ratkaisemiseen.	 Strategisten	 valintojen	 pai-
notuksilla	 ohjelma	 pystyy	 kuitenkin	 edistä-
mään	 ympäristöä	 säästävää	 energiantuotan-
toa	ja	entistä	tehokkaampaa	energiankäyttöä	
paikallisilla	ja	alueellisilla	ratkaisuilla.	

ENPI	Karelian	ohjelmakirjan159	mukaan	tär-
keimmät	 toimenpiteet	 liittyen	 ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaan	ovat:	
•	 Tutkia	ja	analysoida	erilaisia	rajatylittäviä	

ympäristöuhkia.	
•	 Tukea	 rajatylittävää	yhteistyötä	ympäris-

töteknologian	ja	–osaamisen	alueella.

158 http://www.kareliaenpi.eu
159 http://www.kareliaenpi.eu/asiakirjat/PD_FI.pdf

•	 Löytää	 yhteinen	 näkemys	 ja	 tavoitteet	
ympäristöteknologian,	 energiatekniikan,	
tehokkaamman	energiankäytön	ja	matkai-
lun	alalta.	

•	 Tukea	 vesihuoltoa	 ja	 pienentää	 jätevesi-
päästöjä.	

•	 Edistää	energiatehokkuutta	ja	uudistuvien	
energianlähteiden	käyttöä.	Tämä	kohentaa	
suoraan	ympäristön	 tilaa,	 tukee	 taloudel-
lista	kehitystä	ja	parantaa	elämänlaatua.

•	 Tukea	 energiasektorin	 yhteistyötä	 (mm.	
energiahuollon	 tehokkuus;	 sähkö	 ja	 läm-
mittäminen).	

•	 Edistää	 paikallisten	 polttoaineiden	 käyt-
töä.	Niiden	aikaansaamat	työllisyysvaiku-
tukset	ovat	suuria.

•	 Korostaa	 ympäristökasvatuksen	 merki-
tystä.	

•	 Liittää	ympäristökysymykset	 ja	ympäris-
tönsuojelu	 myös	 kansallispuistojen	 väli-
seen	yhteistyöhön.	

•	 Edistää	 kansallispuistojen	 luonnonsuoje-
lualueiden	 yhteistoimintaa	 (mm.	 Oulan-
ka,	Paadajärvi,	Vodlajärvi).	Tämä	edistää	
samalla	alueen	luontomatkailua.

•	 Edistää	 liikenneyhteyksien	 ja	 logistiikan	
kehittymistä	 sekä	 rajanylituspaikkojen	
joustavampaa	toimintaa.

•	 Huomioida	aluesuunnittelussa	rakennettu	
ympäristö	sekä	rakennusperintö.	

•	 Edistää	 kaupunkien	 kulttuuriperintöön	
kytkeytyvää	yhteistyötä.

3.6.4.3 ENPI Kaakkois-Suomi-Venäjä
ENPI	 Kaakkois-Suomi-Venäjä160	 -ohjelman	
tavoitteena	on	kehittää	ohjelma-aluetta	talou-	
dellisen	ja	logistisen	toiminnan	keskuksena.	
Maantieteellisesti	 ohjelma-alueeseen	kuulu-
vat	 Suomesta	 Etelä-Karjala,	 Etelä-Savo	 ja	

160 http://www.southeastfinrusnpi.fi
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Kymenlaakso	sekä	Venäjältä	puolella	Pieta-
rin	kaupunki	ja	Leningradin	alue.	Ohjelman	
hallintoviranomaisena	 toimii	Etelä-Karjalan	
liitto	Lappeenrannassa.	Ohjelman	sivutoimi-
piste	sijaitsee	Pietarissa.

Ohjelman	 toimintalinjat	 ovat:	 1)	Talous-
kehitys,	2)	Yhteiset	haasteet	 -	 rajanylitys	 ja	
ympäristö	ja	3)	Sosiaalinen	kehitys	ja	kansa-
laisyhteiskunta.

Ohjelman	 tavoitteet	 ja	 toimenpiteet	 liittyen	
ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	
liittyvät	ovat:
•	 Tukea	kestävän	kehityksen	toimia.
•	 Parantaa	ympäristönsuojelullisia	toimia.
•	 Laajentaa	yhteistyötä	luonnonperinnön	ja	

ympäristön	suojeluun	liittyvissä	asioissa.	
•	 Lisätä	ohjelma-alueen	houkuttelevuutta.
•	 Lisätä	yhteiseen	ympäristöön	liittyvää	tie-

tämystä	ja	vastuullisuutta.

3.7	Euroopan		
rakennerahasto-ohjelmat
Euroopan	 rakennerahasto-ohjelmien161	 ta-
voitteena	on	lisätä	jäsenvaltioiden	taloudel-
lista	 ja	 sosiaalista	 yhteenkuuluvuutta	 sekä	
vähentää	 alueiden	 välisiä	 kehityseroja	 tu-
kemalla	 heikommin	 kehittyneitä	 ja	 taantu-
via	alueita.	Rakennerahastot	saavat	varansa	
suoraan	 EU:n	 budjetista,	 mutta	 tuki	 edel-
lyttää	 aina	 kansallista	 osarahoitusta.	 Suo-
mi	 saa	 tukea	 kahdesta	 rakennerahastosta:	
Euroopan	aluekehitysrahastosta	(EAKR)	ja	
Euroopan	 sosiaalirahastosta	 (ESR).	 Kestä-
vä	 kehitys	 ja	 ympäristönäkökulma	 on	mu-
kana	 rakennerahastojen	 tukemien	hankkei-

161 http://www.rakennerahastot.fi

den	 valmistelussa	 ja	 toteuttamisessa.	 Uusi	
merkittävä	 ympäristöhaaste	 on	 ilmaston	
lämpeneminen.	 Rakennerahastot	 tukevat	
erityisesti	 ympäristö-	 ja	 ilmastopolitiikan	
kannalta	suositeltavia	hankkeita,	 jotka	 täh-
täävät	 paremman	 ympäristöteknologian	
kehittämiseen	 ja	 käyttöönottoon,	 edistävät	
energiansäästöä	 ja	 uusiutuvien	 energialäh-
teiden	käyttöä,	lisäävät	yritysten	ympäristö-
osaamista	sekä	parantavat	luonnon-	ja	kult-
tuuriympäristön	laatua.	

3.7.1 Euroopan aluekehitysrahasto, 
EAKR

Euroopan	aluekehitysrahaston	(EAKR)162	ta-
voitteena	on	vahvistaa	taloudellista	ja	sosiaa-
lista	yhteenkuuluvuutta	EU:ssa.	EAKR	pyr-
kii	 vähentämään	 alueellista	 epätasapainoa	
ja	 elintasoeroja	 osallistumalla	 kehityksessä	
jälkeen	 jääneiden	 alueiden	 kehittämiseen,	
rakenteelliseen	 sopeuttamiseen	 ja	 aluei-
den	 sosiaalis-taloudelliseen	 uudistamiseen.	
EAKR	 keskittyy	 työllisyyden	 parantami-
seen,	 alueiden	 kilpailukyvyn	 kehittämiseen	
ja	 elinvoimaisuuden	 lisäämiseen.	Tavoitteet	
kannustavat	yrittäjyyteen,	synnyttävät	 inno-
vaatioita	 ja	verkostoja,	 sekä	oppimis-	 ja	 in-
novaatioympäristöjä	 ja	 parantavat	 alueiden	
saavutettavuutta.	

Suomessa	 toteutetaan	 ohjelmakaudella	
2007–2013	 viittä	 alueellista	 EAKR-ohjel-
maa,	 joista	 Pohjois-Suomen	 EAKR-ohjel-
ma163	 kattaa	 Keski-Pohjanmaan,	 Lapin	 ja	
Pohjois-Pohjanmaan	 maakunnat.	 Pohjois-
Suomen	 EAKR-ohjelman	 tavoitteena	 on	
Pohjois-Suomen	innovaatiokilpailukyvyn	li-

162 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr

163 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr/04_pohjois_suomi/
index.jsp
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sääminen,	yritysten	kasvun	edistäminen,	saa-
vutettavuuden	parantaminen	ja	alueen	veto-
voimatekijöiden	vahvistaminen.	Tavoitteissa	
on	läpileikkaavana	taloudellinen,	sosiaalinen	
ja	ekologinen	kestävä	kehitys.

Pohjois-Suomen	EAKR-toimenpideohjel-
ma164	 pyrkii	 parantamaan	 Pohjois-Suomen	
mahdollisuuksia	 vahvistaa	 asemaansa	 kan-
sainvälisessä	ja	kansallisessa	kilpailussa	sekä	
vastaamaan	 elinkeinoelämän	 rakennemuu-
tokseen.	 Keskeisinä	 keinoina	 ovat	 vahva,	
kansainvälisille	 markkinoille	 suuntautuva	
yritystoiminta	ja	toimiva,	ulospäin	suuntautu-
va	 innovaatioympäristö,	 tehokkaat	 yhteydet	
ja	vetovoimaiset	alueet	niin	yritystoimintaan,	
asumiseen	kuin	vapaa-ajanviettoon.	

Pohjois-Suomen	EAKR-ohjelma	jakautuu	
kolmeen	toimintalinjaan:	1)	Yritystoiminnan	
edistäminen,	 2)	 Innovaatiotoiminnan	 ja	 ver-
kostoitumisen	edistäminen	 ja	osaamisraken-
teiden	vahvistaminen	ja	3)	Alueiden	saavutet-
tavuus	ja	toimintaympäristön	parantaminen.

Ohjelman	 tavoitteet	 ja	 toimenpiteet	 liittyen	
ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	
ovat:
•	 Tukea	luonnonvarojen	kestävää	käyttöä	ja	

lisätä	ekotehokkuutta.
•	 Edistää	 uusiutuvien	 energialähteiden	

käyttöä	 ja	 kehittää	 uusiutuvan	 energian	
teollista	 tuotantoa,	 energiatehokkaita	 ra-
kenteita	 ja	 toimintatapoja	ja	energianhal-
lintajärjestelmiä.	

•	 Parantaa	 energiataloudellista	 kilpailuky-
kyä,	tukea	energialan	yrittäjyyttä	ja	lisätä	
alan	työpaikkoja.	

•	 Kehittää	ja	hyödyntää	tehokkaasti	ympä-
ristöteknologiaratkaisuja.	

164 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
tiedostot/asiakirjat/ohjelma_asiakirja_EAKR_PS.pdf

•	 Edistää	 ympäristön	 kannalta	 suotuisten	
tuotteiden	 ja	 tuotantomenetelmien	 kehit-
tämistä	ja	käyttöönottoa	pk-yrityksissä.	

•	 Edistää	 yritysten	 energiatehokkuutta	 ja	
aktivoida	ympäristö-	ja	energiateknologi-
aan	liittyvää	yritystoimintaa	ja	vientiä.

•	 Kehittää	ympäristöystävällisiä	ja	energia-
tehokkaita	 logistiikkajärjestelmiä,	alueel-
lisia	 logistiikkakeskuksia	 ja	 logistiikka-
palveluita.	

•	 Kehittää	 uudenlaisia	 yhdyskuntateknii-
kan,	 -huollon	 ja	 ympäristöhallinnan	 rat-
kaisuja.	

•	 Vähentää	 elinkeinotoiminnan	 aiheutta-
maa	ympäristökuormitusta,	ehkäistä	elin-
keinoista	 ja	 yritystoiminnasta	 aiheutuvia	
haitallisia	vaikutuksia	 luontoon	 ja	hallita	
ympäristöön	kohdistuvia	riskejä.

•	 Parantaa	luonnon-	ja	kulttuuriympäristöjen	
tilaa	ja	lisätä	niiden	vetovoimaa	luonto-	ja	
kulttuurimatkailua	ajatellen,	mm.	kunnos-
tamalla	 ja	 rakentamalla	 kulttuuriin	 ja	 lii-
kuntaan	 liittyvää	 infrastruktuuria	 ja	 luon-
nossa	liikkumista	helpottavia	rakenteita.	

•	 Tukea	 vuorovaikutusta	 edistäviä,	 ekolo-
gisesti	kestäviä	ja	esteettisesti	laadukkaita	
kaupunki-	 ja	 taajamaympäristöjen	 ja	 ve-
tovoimaisten	matkailuympäristöjen	suun-
nittelua	ja	rakentamista.	

•	 Kehittää	arktiset	olosuhteet	huomioon	ot-
tavia	 innovatiivisia	 ratkaisuja	 yrityspuis-
tojen	 ja	 muiden	 työpaikkakeskittymien	
kehittämisessä.	

•	 Edistää	ympäristönsuojeluinvestointeja	ja	
tukea	ympäristöriskien	hallintaan	liittyviä	
toimia.	

•	 Tukea	 ilmastonmuutoksen	 hillintään	 ja	
sopeutumiseen	liittyviä	toimia,	esim.	tul-
variskien	 hallinta,	 tulviin	 varautuminen	
ja	 turvesoiden	 ilmastovaikutusten	 eh-
käiseminen.
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3.7.2 Euroopan sosiaalirahasto, 
ESR
Euroopan	 sosiaalirahaston	 (ESR)165,166	 ta-
voitteena	 on	 parantaa	 työllisyyttä	 ja	 työl-
listymismahdollisuuksia,	kehittää	työmark-
kinoiden	 toimivuutta,	 seka	edistää	korkeaa	
työllisyysastetta	ja	uusien	ja	parempien	työ-
paikkojen	 luomista	 Euroopassa.	 Tarkoitus	
on	 edistää	 elinikäistä	 oppimista	 sekä	 ke-
hittää	 aktiivista	 koulutus-	 ja	 työvoimapo-
litiikkaa	 työttömyyden	 torjumiseksi.	 ESR	
keskittyy	 tukemaan	 heikommassa	 asemas-
sa	 olevia	 ryhmiä	 sekä	 edistämään	 tasa-ar-
voisuutta,	 työelämään	pääsyä	 ja	sosiaalista	
syrjäytymistä	 (mm.	pitkäaikaistyöttömät	 ja	
vajaakuntoiset).	Tavoitteena	on	myös	lisätä	
valmiuksia	tutkimuksen,	tieteen	ja	teknolo-
gian	 alalla	 sekä	 kehittää	 rakenteita,	 kuten	
osaamis-,	 innovaatio-	 ja	 palvelujärjestel-
miä,	jotka	koskettavat	laajaa	joukkoa	ihmi-
siä	pitkällä	aikavälillä.

Suomessa	 toteutetaan	 ohjelmakaudella	
2007–2013	 yhtä	 valtakunnallista	 ja	 neljää	
alueellista	 ESR-osaohjelmaa.	 Alueelliset	
osiot	 ovat	 Pohjois-Suomen,	 Etelä-Suomen,	
Länsi-Suomen	 ja	 Itä-Suomen	 osaohjelmat.	
Valtakunnallinen	Manner-Suomen	 ohjelma-
asiakirja167	 korostaa	 yleisinä	 periaatteina	
tasa-arvoa,	 sosiaalisia	 innovaatioita,	 kump-
panuutta	sekä	kestävää	kehitystä.	Globalisaa-
tion	 ja	 teknisen	 kehityksen	 ohella	 ympäris-
tönäkökohdat	 vaikuttavat	 entistä	 enemmän	
kuinka	ja	mihin	voimavaroja	kohdennetaan.	
Resurssien	 tehokas	 sekä	 luonnonvaroja	 ja	

165 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr

166 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fi
167 http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/

tiedostot/asiakirjat/ohjelma_asiakirja_ESR.pdf

ympäristöä	 säästävä	käyttö	on	kestävän	ke-
hityksen	perusedellytys.	Tärkeitä	 tavoitteita	
ovat	 kestäviin	 kulutustottumuksiin	 ohjaa-
minen	sekä	ympäristön	ja	talouden	kannalta	
kestävän	tuotannon	edistäminen	innovaatio-	
,	tutkimus-	ja	kehitystoiminnan	avulla.

ESR-ohjelma	 jakautuu	 neljään	 toiminta-
linjaan;	 1)	Työorganisaatioiden,	 työssä	 ole-
van	työvoiman	ja	yritysten	kehittämisen	sekä	
yrittäjyyden	 lisääminen,	 2)	 Työllistymisen	
ja	 työmarkkinoilla	 pysymisen	 edistäminen	
sekä	 syrjäytymisen	 ehkäisy	 ja	 3)	Työmark-
kinoiden	 toimintaa	 edistävien	 osaamis-	 ja	
palvelujärjestelmien	 kehittäminen,	 sekä	 4)	
Jäsenvaltioiden	ja	alueiden	välinen	yhteistyö	
ESR-toiminnassa.	

Ohjelman	tavoitteeet	ja	toimenpiteet	liittyen	
ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	
ovat:
•	 Kehittää	 työelämän	 tarpeisiin	 vastaavaa	

ympäristökoulutusta.	Rakenteellisen	työt-
tömyyden	 poistaminen	 ja	 uusien	 alojen	
tukeminen.	

•	 Kehittää	ympäristöosaamista	ja	verkostoi-
tumista.	

•	 Yhdistää	 olemassa	 olevaa	osaamista	 yri-
tysten	uusiin	tarpeisiin.	

•	 Kehittää	 uusia	 osaamissisältöjä	 ja	 –ra-
kenteita	 kasvavan	 luonnonvaroja	 hyö-
dyntävän	 teollisuuden	haasteiden	edessä.	
Globaalin	toimintaympäristön	muutoksen	
myötä	muuttunut	osaamistarve.

•	 Edistää	 sosiaalisia	 innovaatioita,	 kuten	
uusia	työllistämis-	tai	toimintatapoja.	

•	 Tukea	 uusien	 yritysten	 kasvua	 ja	 uusiu-
tumista.	Toimialarakenne	muuttuu	ja	yri-
tysten	ydintoiminnot	ja	jopa	koko	liiketoi-
minta	muuttuu	(esim.	metsästä	energiaa).
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Tässä	 kappaleessa	 kuvataan	 pohjoisuuden	
tutkimuksen	 liittyvät	 keskeiset	 kansainväli-
set	 toimijat,	 joilla	 on	 jo	 vakiintunut	 asema	
Euroopan	 ja	arktisen	alueen	 tutkimusmaail-
massa.	Toimijat	ovat	tutkimusta	tukevia	ins-
tituutioita;	neuvostoja,	järjestöjä,	komiteoita,	
tutkimuskeskuksia	ja	verkostoja.	Kappalees-
sa	kuvataan	keskeiset	ympäristö-,	energia-	ja	
luonnonvarat-alan	toimijat	EU-tasolla,	arkti-
sen	alueen	tasolla	ja	pohjoismaiden	tasolla.	

4.1	EU-tason	keskeiset	toimijat	

4.1.1 Euroopan tutkimusneuvosto, 
ERC

Euroopan	 tutkimusneuvosto	 (European	
Research	 Council,	 ERC)168	 on	 perustettu	
vuonna	 2007	 osana	 EU:n	 tutkimuksen	 7.	
puiteohjelmaa.	ERC	on	tutkimusrahoituksen	
yleiseurooppalainen	 toimielin,	 jonka	 tehtä-
vänä	 on	 päättää	 tieteen	 eturintamaan	 kuu-
luville	 tutkimushankkeille	 myönnettävästä	
tuesta.	ERC	rahoittaa	eurooppalaista	huippu-
tutkimusta	kaikilla	tieteen	ja	tekniikan	aloilla	
pyrkimyksenä	lisätä	luovuutta	ja	riskinottoa	
tutkimustyössä.	 Tukea	 annetaan	 puiteohjel-
man	’Ideat’-erityisohjelmasta.	ERC-rahoitus	
on	 suunnattu	 eri	 vaiheissa	 uraansa	 oleville	
tutkijoille;	 ERC	 Starting	 Grants169	 uransa	
alkuvaiheessa	 oleville	 tutkijoille	 ja	 ERC	
Advanced	 Grants170	 edistyneille	 tutkijoille.	

168 http://erc.europa.eu
169 http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.

display&topicID=65
170 http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.

display&topicID=66

Tutkijoita	 kannustetaan	vahvistamaan	osaa-
mistaan	ja	ylittämään	tieteenalojen	rajoja.	

ERC	 muodostuu	 riippumattomasta	 tie-
teellisestä	 neuvostosta	 ja	 Euroopan	 komis-
siota	 edustavasta	 toimeenpanovirastosta.	
Tieteellinen	 neuvosto	 on	 itsenäinen,	 tutki-
joista	 koostuva	 elin,	 joka	 vastaa	 eurooppa-
laisesta	 tieteellisestä	 strategiasta.	 Toimeen-
panovirasto	puolestaan	vastaa	siitä,	että	näitä	
strategioita,	menetelmiä	ja	hallintosäädöksiä	
noudatetaan	 ERC:n	 rahoitustoiminnassa.	
ERC	 on	 vastuussa	 Euroopan	 komissiolle,	
joka	valvoo,	että	ERC	toimii	avoimesti,	itse-
näisesti	 ja	puolueettomasti.	ERC:n	päämaja	
sijaitsee	Brysselissä,	Belgiassa.	

ERC:n	 pitkän	 tähtäimen	 tavoitteena	 on	
vahvistaa	ja	muokata	Euroopan	tutkimusjär-
jestelmää	 korkean	 tason	 vertailuarvioinnin	
avulla,	osoittaa	kansainvälisen	menestyksen	
vertailuarvot	 sekä	 kartoittaa,	 ketkä	 tutkijat	
menestyvät	 ja	 miksi.	 Tavoitteena	 on	 auttaa	
myös	 yliopistoja	 ja	muita	 tutkimusinstituu-
tioita	 mittaamaan	 suorituskykyään	 ja	 roh-
kaista	kehittämään	parempia	tutkimusstrate-
gioita,	 jotta	 ne	 voisivat	 vahvistaa	 asemiaan	
globaaleina	toimijoina.

4.1.2 Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti, EIT

Euroopan	 innovaatio-	 ja	 teknologiainsti-
tuutti	 (European	 Institute	 of	 Innovation	
and	 Technology,	 EIT)171	 on	 Budapestissa	

171 http://europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy/growth_and_jobs/
i23030_en.htm

4.	Pohjoisuuden	tutkimukseen	liittyvät	keskeiset	toimijat
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vuonna	 2008	 toimintansa	 aloittanut	 insti-
tuutti.	Hallinnollisesti	EIT	on	autonominen	
yksikkö,	 jonka	 perustoimintaa	 rahoittaa	
Euroopan	komissio.	EIT	tukee	ja	edistää	in-
novointia.	Sen	toiminnassa	yhdistyy	koulu-
tus,	 tutkimus	 ja	 innovointi	 (yritykset).	EIT	
sisällyttää	liiketoiminnallisen	ulottuvuuden	
kaikkeen	tietopohjaiseen	toimintaan	ja	tois-
aalta	 saattaa	 yliopistojen	 ja	 tutkimuksen	
aikaansaaman	 tiedon	 helpommin	 yritysten	
hyödynnettäväksi.	

EIT	 edistää	 osaamisen	 ja	 tiedon	 vapaata	
kulkua	ilman	maantieteellisiä	rajoja	yliopis-
tojen,	 tutkimuslaitosten	 ja	 yritysten	 välillä.	
EIT	 vauhdittaa	 eurooppalaisen	 innovaatio-
toiminnan	 huippuosaamista	 ja	 pyrkii	 löy-
tämään	 uusia	 ratkaisuja	 ilmastonmuutosta,	
uusiutuvia	energiavaroja	ja	seuraavan	suku-
polven	tieto-	ja	viestintätekniikkaa	koskeviin	
suuriin	haasteisiin.	

EIT:n	käytännön	toiminta	 tapahtuu	osaa-
mis-	 ja	 innovaatioyhteisöissä	 (Knowledge	
and	Innovation	Communities,	KIC)172.	Osaa-
mis-	ja	innovaatioyhteisöt	ovat	tiiviitä	yhteis-
työverkostoja,	jotka	kokoavat	yhteen	koulu-
tuksen,	 tutkimuksen	 ja	 innovaatiotoiminnan	
edustajat.	Pääosa	yhteistyökumppaneista	on	
peräisin	EU:n	 jäsenvaltioista.	Yhteisöt	 ovat	
kuitenkin	 avoinna	 myös	 sellaisille	 EU:n	
ulkopuolisille	 kumppaneille,	 jotka	 tuovat	
niihin	 huomattavaa	 lisäarvoa.	 Näin	 EIT	
mahdollistaa	 EU:n	 ulkopuolisten	 resurssien	
pääsyn	 mukaan	 toimintaansa	 ja	 tarjoaa	 ti-
laisuuden	 parhaiden	 kansainvälisten	 ide-
oiden	ja	tiedon	jakamiseen.

172 http://eit.europa.eu/kics1/what-is-a-kic.html

Kolme	 ensimmäistä	 yhteisöä	 vastaavat	
seuraaviin	 strategisiin	 haasteisiin:	 ilmas-
tonmuutoksen	 hillintä	 ja	 sopeutuminen	
(Climate-KIC)173,	 uusiutuva	 energia	 (KIC	
InnoEnergy)174	 ja	 tulevaisuuden	 tieto-	 ja	
viestintäyhteiskunta	 (EIT	 ICT	Labs)175.	Cli-
mate-KIC:n	 tavoitteena	 on	 toimia	 ’vihreän	
vallankumouksen’	 eturintamassa	 edistäen	
innovaatioita,	yrittäjyyttä,	osaamista	ja	kou-
lutusta,	 jotka	 liittyvät	 ilmastonmuutoksen	
vaikutusten	 ehkäisemiseen	 ja	 sopeutumi-
seen.	KIC-InnoEnergyn	 tavoitteena	on,	 että	
Eurooppa	on	vuonna	2050	uusiutuvaan	ener-
giaan	 liittyvien	 innovaatioiden	 ja	 liiketoi-
minnan	globaali	johtaja.	

4.1.3 Yhtenen tutkimuskeskus, JRC

Yhteisen	tutkimuskeskuksen	(Joint	Research	
Centre,	 JRC)176	 tehtävänä	on	 antaa	 asiakas-
lähtöistä	 tieteellistä	 ja	 teknistä	 tukea	 EU:n	
politiikan	 suunnittelulle,	 kehittämiselle,	 to-
teutukselle	 ja	 seurannalle	 eri	 tieteen	 aloil-
la.	 Yhteinen	 tutkimuskeskus	 on	 Euroopan	
komission	 yksikkö,	 joka	 saa	 rahoituksensa	
EU:n	 7.	 puiteohjelman	 budjetista.	 Keskus	
muodostuu	 seitsemästä	 tutkimuskeskukses-
ta;	 Ympäristön	 ja	 kestävän	 kehityksen	 tut-
kimuslaitos	 (Institute	 for	 Environment	 and	
Sustainablility,	 IES)177,	 Kansalaisten	 suoje-
lun	ja	turvallisuuden	tutkimuslaitos	(Insitute	
for	 the	 Protection	 and	Security	 of	 the	Citi-
zen,	 IPSC)178,	Vertailumateriaalien	 ja	mitta-
usten	tutkimuslaitos	(Institute	for	Reference	
Materials	 and	 Measurements,	 IRMM)179,	

173 http://eit.europa.eu/kics1/climate-kic.html
174 http://eit.europa.eu/kics1/kic-innoenergy.html
175 http://eit.ictlabs.eu 
176 http://www.jrc.ec.europa.eu
177 http://ies.jrc.ec.europa.eu
178 http://ipsc.jrc.ec.europa.eu
179 http://www.irmm.jrc.be
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Transuraanien	 tutkimuslaitos	 (Institute	 for	
Transuranium	 Elements,	 ITU)180,	 Kulut-
tajien	 terveyden	 ja	 kuluttajassuojan	 laitos	
(Institute	 for	Health	 and	Consumer	 Protec-
tion,	 IHCP)181,	 Energia-alan	 tutkimuslaitos	
(Institute	for	Energy,	 IE)182	 ja	Tekniikan	 tu-
levaisuudentutkimuksen	 laitos	 (Institute	 for	
Prospective	Technological	Studies,	IPTS)183.	

Luonnonvarojen	 vastuullinen	 hallinta	
on	ollut	 pitkään	 JRC:n	 työn	keskipisteessä,	
etenkin	 maatalouden	 ja	 ympäristön	 aloilla.	
’Ympäristö	ja	terveys’	-teema	on	nousemas-
sa	 uudeksi	 pääteemaksi	 ilmastonmuutoksen	
pysyessä	myös	keskeisenä	teemana.

4.1.4 Euroopan tiedesäätiö, ESF

Euroopan	 tiedesäätiö	 (European	 Science	
Foundation,	ESF)184	on	vuonna	1974	perus-
tettu	 säätiö,	 johon	 kuuluu	 78	 jäsenorgani-
saatiota	 30	 maasta.	 Jäsenorganisaatiot	 ovat	
pääasiassa	 jäsenmaiden	tieteellistä	perustut-
kimusta	 rahoittavia	 organisaatioita.	 Euroo-
pan	 tiedesäätiö	 on	 itsenäinen	 järjestö,	 joka	
rahoittaa	toimintaansa	jäsenorganisaatioiden	
maksamilla	 bruttokansantuotteeseen	 perus-
tuvalla	jäsenmaksulla.	Tiedesäätiön	päämaja	
sijaitsee	Strasbourgissa,	Ranskassa.	

Euroopan	tiedesäätiö	toimii	kaikilla	tutki-
musaloilla:	 humanistiset	 tieteet,	 ympäristö-
tieteet,	lääketiede,	fysikaalis-tekniset	tieteet,	
yhteiskuntatieteet,	 meritieteet,	 materiaaliset	
tieteet	 ja	 tekniikka,	 ydinfysiikka,	 arktiset	
tieteet,	 radioastronomia	 ja	 avaruustieteet.	
Aloitteet	 tulevat	 sekä	 tutkijakunnalta	 että	
jäsenorganisaatioilta.	Tiedesäätiö	edistää	eu-

180 http://itu.jrc.ec.europa.eu
181 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu
182 http://ie.jrc.ec.europa.eu
183 http://ipts.jrc.ec.europa.eu
184 http://www.esf.org

rooppalaista	 tiedettä	 ja	 perustutkimusta	 ko-
koamalla	yhteen	eri	maiden	tutkijoita,	raken-
tamalla	tutkimusohjelmia,	tutkivia	työpajoja	
ja	konferensseja	ja	tutkimusverkostoja,	sekä	
käsittelemällä	 asioita,	 joilla	 on	 strategista	
merkitystä	Euroopan	tiedepolitiikassa.	

Tutkivat	 työpajat185	 lisäävät	 johtavien	 eu-
rooppalaisten	 tutkijoiden	 mahdollisuuksia	
tavata	toisiaan	ja	tukevat	uusien	innovatiivis-
ten	 tutkimusideoiden	 syntyä.	 Tarkoituksena	
on	 helpottaa	 eurooppalaisten	 tutkimusryhmi-
en	tiedonvaihtoa,	luoda	uusia	yhteistyösuhtei-
ta	ja	mahdollistaa	yhteishankkeita	tulevaisuu-
dessa.	Vuosittain	järjestetään	noin	50	työpajaa.	

ESF	tutkimuskonferenssit186	koostuvat	sar-
jasta	kokouksia,	jotka	järjestetään	joka	toinen	
vuosi.	Konferenssit	ovat	avoimia	kaikille,	niin	
tutkijoille	 kuin	 yritysmaailman	 edustajille.	
Konferensseista	kannustetaan	uusien	lähesty-
mistapojen	ja	ajatusten	esiintuomista.	

Tutkimusverkosto-ohjelmat187	ovat	tiettyi-
hin	teemoihin	kohdistettuja	ohjelmia,	joiden	
avulla	tuodaan	yhteen	huippututkijoita	ja	lu-
paavia	nuoria	tutkijoita	ajankohtaisten	tutki-
musaiheiden	ympärille,	 joissa	 yhteistyö	 luo	
todistettavasti	 parempaa	 tutkimusta.	 Ohjel-
mat	yhdistävät	merkittäviä	monikansallisten	
tutkimusryhmien	toteuttamia	hankkeita.	Nii-
den	puitteissa	jaetaan	lyhyt-	tai	pitkäaikaisia	
apurahoja	 työskentelyyn	 jossakin	 muussa	
Euroopan	maassa	 kuin	 hakijan	 kotimaassa,	
sekä	järjestetään	seminaareja,	symposiumeja	
ja	tutkivia	työpajoja.	

EUROCORES	 (European	 Collaborative	
Research)-ohjelmat188	 edistävät	 yhteistyötä	
eurooppalaisten	 rahoittajaorganisaatioiden	 ja	

185 http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops.
html

186 http://www.esf.org/activities/esf-conferences.html
187 http://www.esf.org/activities/research-networking-

programmes.html
188 http://www.esf.org/activities/eurocores
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tutkijoiden	 välillä.	 EUROCORES-aloitteet	
eroavat	 tutkimusverkosto-ohjelmista	 siinä,	
että	 ne	 keskittyvät	 ainoastaan	 tutkimuksen	
rahoittamiseen.	 Ohjelmat	 valmistellaan	 Eu-
roopan	 tiedesäätiön	 ja	 jäsenorganisaatioiden	
välisenä	yhteistyönä,	 jossa	tiedesäätiö	vastaa	
hakemusten	käsittelystä,	arvioinnista	ja	ohjel-
man	yleisestä	hallinnoinnista,	kun	taas	jäsen-
organisaatiot	 tekevät	varsinaiset	rahoituspää-
tökset.	 Kansalliset	 organisaatiot	 rahoittavat	
kansallisia	ESF-hankkeita.	

Forward	Looks–rahoitusmuoto189	tuo	yhteen	
tieteellisen	ennakoinnin	ja	 tieteen	rahoituksen	
suunnittelun	 kansallisella	 ja	 eurooppalaisella	
tasolla.	 Tarkoituksena	 on	 antaa	 eurooppalai-
selle	 tiedeyhteisölle	 mahdollisuus	 kehittää	
pitkäntähtäimen	 näkemyksiä	 ja	 analyyseja	
tutkimuksesta	ja	sen	kehityksestä	monitieteel-
lisillä	aloilla.	Keskeistä	on	myös	vuorovaikutus	
ESF:n	jäsenorganisaatioiden	kanssa.	

4.1.5 Tieteen ja teknologian 
yhteistyöjärjestö, COST

Tieteen	 ja	 teknologian	 yhteistyöjärjestö	 (Eu-
ropean	Cooperation	in	Science	and	Technolo-
gy,	COST)190	on	hallitustenvälinen	yhteistyö-
elin,	jonka	tavoitteena	on	vähentää	Euroopan	
tutkimusinvestointien	 hajanaisuutta	 ja	 avata	
yhteistyötä	 Euroopan	 tutkimusalue	 ERA:n	
kehittämiseen.	 Järjestö	 mahdollistaa	 kansal-
lisesti	 rahoitetun	 tutkimuksen	 koordinoinnin	
Euroopan	 tasolla.	 Tavoitteena	 on	 varmistaa,	
että	Euroopalla	on	vahva	asema	rauhanomai-
siin	 tarkoituksiin	 suunnatun	 tieteen	 ja	 teknii-
kan	tutkimuksessa,	ja	että	eurooppalainen	yh-
teistyö	ja	vuorovaikutus	lisääntyvät	tällä	alalla.	

Tieteen	 ja	 teknologian	 yhteistyöjärjestö	

189 http://www.esf.org/activities/forward-looks.html
190 http://www.cost.esf.org

toimii	mukana	tutkimusyhteistyössä,	normien	
laatimista	 edeltävässä	 yhteistyössä	 ja	 ympä-
ristöongelmien	sekä	rajat	ylittävien	ja	julkis-
ten	palvelujen	ongelmien	ratkaisussa.	Järjestö	
pyrkii	maksimoimaan	Euroopan	tutkimuksen	
synergiaa	ja	kasvattamaan	tutkimusyhteistyön	
lisäarvoa.	 Yhteistyöjärjestö	 lisää	 tutkijoiden	
liikkuvuutta	Euroopassa	ja	edistää	tieteellistä	
huippuosaamista	seuraavilla	keskeisellä	aloil-
la:	biolääketiede	ja	molekyylibiologia,	elintar-
vikkeet	ja	maatalous,	metsät	ja	niiden	tuotteet	
ja	palvelut,	materiaalit,	fysiikka	ja	nanotieteet,	
kemia	ja	molekyylibiologian	tieteet	ja	–teknii-
kat,	maapallon	tutkimus	ja	ympäristöasioiden	
hallinta,	 tieto-	 ja	 viestintätekniikka,	 liikenne	
ja	 kaupunkisuunnittelu	 sekä	 yksilöt,	 yhteis-
kunnat,	kulttuurit	 ja	 terveys.	Myös	EU:n	ul-
kopuolisten	 maiden	 tutkimusorganisaatiot	
voivat	olla	mukana	yhteistoiminnassa.

4.1.6 Euroopan tutkimus-
infrastruktuurifoorumi, ESFRI

Euroopan	 tutkimusinfrastruktuuristrategia-
foorumi	 (European	 Strategy	 Forum	 on	 Re-
search	 Infrastuctures,	ESFRI)191	 perustettiin	
vuonna	 2002.	 Foorumi	 on	EU-jäsenmaiden	
ja	 assosiaatiomaiden	 strateginen	 yhteistyö-
elin	 tutkimusinfrastruktuureja	koskevan	po-
litiikan	valmistelussa.	Foorumin	 tavoitteena	
on	 yhteinen	 eurooppalainen	 näkemys	 tutki-
musinfrastruktuurien	 kehittämisessä.	 Tutki-
musinfrastruktuurit	 voivat	 olla	 tutkimusvä-
lineitä,	 aineistoja	 ja	 (sähköisiä)	 palveluja,	
jotka	edistävät	tutkimusta	ja	kehittämistyötä.	
Foorumi	 ei	 ole	 tutkimuksen	 tai	 tutkimus-	
infrastruktuurien	rahoittaja.

Euroopan	tutkimusinfrastruktuurifoorumi	
koostuu	tutkimusministeriöiden	ja	-rahoitta-

191 http://ec.europa.eu/research/esfri
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jien	sekä	EU.n	komission	edustajasta.	Fooru-
mi	pyrkii	hyödyntämään	paremmin	olemassa	
olevia	ja	rakentamaan	yhteisiä	uusia	euroop-
palaisia	 tutkimusinfrastruktuureja.	 Foorumi	
keskittyy	 tutkimusinfrastruktuureihin,	 jotka	
ovat	 laaja-alaisia	 ja	sellaisia,	ettei	yksi	maa	
pysty	 investointeja	 tai	 käyttökustannuksia	
kattamaan	ja	joilla	on	selkeä	eurooppalainen	
tai	 globaali	 luonne.	Tavoitteena	on	kehittää	
kansainvälisesti	 korkeatasoinen,	 moderni	
tutkimusinfrastruktuuriverkosto,	 joka	 hou-
kuttelee	 Eurooppaan	 huippuluokan	 tutki-
joita.	 Toiminta	 tapahtuu	 seuraavilla	 tieteen	
aloilla;	 yhteiskunta-	 ja	 humanistiset	 tieteet,	
ympäristötieteet,	 bioltieteet	 ja	 terveystie-
teet,	 energia,	materiaalitieteetn	 ja	 analytiik-
ka,	avaruustutkimus	ja	tähtitiede,	fysiikka	ja	
tekniikka,	tietotekniikka	ja	e-infastruktuurit.

Foorumin	 on	 laatinut	 nk.	 tiekartan	 2010	
(Strategy	Report	on	Research	Infrastuctures	
–	 Roadmap	 2010)192	 yhteiseurooppalaisista	
tutkimusinfrastruktuureista.	 Jäsenmaita	 on	
kehoitettu	 laatimaan	 omat	 kansalliset	 tie-
kartat	 ja	Suomi	 laati	 omansa	vuonna	2009:	
Kansallisen	 tason	 tutkimusinfrastruktuurit	 -	
Nykytila	ja	tiekartta193.	

Suomessa	 panostetaan	 vahvasti	 ympäris-
tötieteisiin.	Suomella	on	ainutlaatuisia	pitkä-
aikaisaineistoja	 ja	 korkealaatuisia	 havainto-
asemia,	jotka	palvelevat	ympäristötutkimusta.	
Erityisesti	 ilmakehätieteissä	 ja	 ekosysteemi-
tutkimuksen	aloilla	on	jo	aloitettu	yhteistyön	
lisäämiseen	 tähtäävä	 keskustelu	 ja	 tutkija-
ryhmien	 järjestäytyminen,	 mikä	 edesauttaa	
kansallisen	 tason	 infrastruktuurien	 tarpeiden	
tunnistamisessa	ja	suunnittelutyössä.	Resurs-

192 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/
pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.
pdf#view=fit&pagemode=none

193 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/
Kansallisen_tason_tutkimusinfrastruktuurit._
Nykytila_ja_tiekartta.html

seja	yhdistämällä	ja	tutkimusinfrastruktuureja	
edelleen	 kehittämällä	 Suomi	 pyrkii	 kansain-
välisesti	johtavaan	asemaan	niillä	ympäristö-
tieteiden	aloilla,	 joilla	jo	nyt	on	vahvaa	kan-
sallista	osaamista	ja	merkittäviä	tietovarantoja	
ja	tutkimusinfrastruktuuria.	

Suomessa	 merkittävä	 osa	 sähköstä	 tuote-
taan	 ydinenergialla.	 Ydinenergian	 turvallinen	
ja	 luotettava	 käyttö	 sekä	 osaamisen	 ylläpito	
edellyttää,	että	tutkijoilla	on	käytettävissämme	
Suomessa	tai	muualla	 tarvittava	tutkimusta	ja	
teknologista	 kehitystyötä	 tukeva	 tutkimus-	 ja	
testauslaitteisto	 ja	 muu	 tekninen	 infrastruk-
tuuri.	 Suomi	 on	myös	 EU:n	 jäsenenä	muka-
na	 seuraavan	 sukupolven	 fuusiokoereaktorin	
rakentamishankkeessa	 ITER194:ssä.	 Suomelta	
edellytetään	 myös	 osallistumista	 ilmasto-
muutoksen	 torjuntaan	 ja	 kestävän	 kehityksen	
edellyttämän	 energiatuotannon	 kansainväli-
seen	tutkimus-	ja	kehitystyöhön.	Suomi	pyrkii	
huolehtimaan	energia-alan	laaja-alaisesta	osaa-
misesta,	 tutkimuksesta	 ja	 kansainvälisen	 yh-
teistyöhön	osallistumisen	edellyttämistä	inves-
toinneista	uusiutuvan	ja	päästöttömän	energian	
tutkimus-	ja	kehitystyössä	sekä	kansainvälisten	
tutkimusinfrastruktuurien	hyödyntämisestä.

4.1.7 Euroopan polaarialueiden 
tutkimuksen komitea, EPB

Euroopan	 polaarialueiden	 tutkimuksen	 ko-
mitea	 (Euroopan	 Polar	 Board,	 EPB)195	 on	
Euroopan	tiedesäätiön	alainen	(ESF)	organi-
saatio,	joka	toimii	Euroopan	strategisena	neu-
voa-antavana	elimenä	arktisten	ja	antarktisten	
alueiden	tiedepolitiikassa.	Komitea	on	fooru-

194 http://www.iter.org
195 http://www.esf.org/research-areas/polar-sciences.

html
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mi,	jonka	kautta	Eurooppa	osallistuu	arktisia	
ja	antarktisia	alueita	käsitteleviin	tiedeohjel-
miin.	Komitea	 tarjoaa	myös	 tieteellisiä	neu-
voja	Euroopan	komissiolle	ja	kansainvälisille	
elimille.	Mukana	on	25	instituutiota	19	maas-
ta.	Tavoitteena	on	 tunnistaa	 tutkimusaiheita,	
joita	 arktisilla	 alueilla	 ja	 Etelämantereella	
kannattaa	 tukea.	 Komitea	 yhdistää	 Euroo-
pan	 tutkimus-	 ja	 rahoitusorganisaatiot	 sekä	
kansalliset	 polaaritutkimuslaitokset,	 kuten	
Suomen	polaarialueiden	tutkimuksen	kansal-
linen	 komitea	 (Finnish	National	 Committee	
of	Arctic	and	Antarctic	Research)196.	

Euroopan	 polaarialueiden	 tutkimuksen	 ko-
mitean	konkreettisia	toimenpiteitä	ovat:	
•	 Euroopan	Polar	Research-ohjelmat,	kuten	

PolarCLIMATE197,	joiden	avulla	tunniste-
taan	tulevaisuuden	tutkimuksen	mahdolli-
suuksia.	

•	 ERICON	Aurora	 Borealis198,	 joka	 kehit-
tää	pitkän	aikavälin	suunnitelmaa	arktisen	
globaalimuutoksen	tutkimukseen	ja	antaa	
ehdotuksia	 uudelleen	 kohdennettuun	 eu-
rooppalaiseen	jäänmurtajatutkimukseen.	

•	 Olemassa	 olevien	 tutkimusinfrastruktuu-
rien	 hallinnan	 järkeistäminen	 ja	 niiden	
tehokkaampi	käyttö	ja	rahoituksen	saami-
nen	uusiin	infrastruktuurihankintoihin.	

•	 Edistää	tieteen	ja	teknologian	yhteistyötä	
napa-alueiden	 kansainvälisten	 kumppa-
neidensa	kanssa.

•	 Luoda	 korkean	 tason	 eurooppalainen	
strateginen	 viitekehys	 napa-alueiden	 tie-
teellisille	 ja	 toiminnallisille	 valmiuksille	
(EUROPOLAR)199.	

196 http://www.tsv.fi/international/akatemiat/
kansalliskomiteat/polaarialueiden-tutkimus.html

197 http://www.esf.org/research-areas/polar-sciences/
polarclimate.html

198 http://www.esf.org/research-areas/polar-sciences/
ericon-aurora-borealis.html

199 http://www.europolar.org

4.1.8 Euroopan ympäristökeskus, 
EEA
Euroopan	 ympäristökeskus	 (European	 Envi-
ronment	Agency,	EEA)200,201	on	vuonna	1994	
toimintansa	 aloittanut	 EU:n	 erillisvirasto,	
joka	 sijaitsee	 Köpenhaminassa,	 Tanskassa.	
Keskuksen	tavoitteena	on	tukea	kestävää	ke-
hitystä	sekä	auttaa	merkittävien	 ja	mitattavi-
en	 parannusten	 aikaansaamisessa	 Euroopan	
ympäristössä	tarjoamalla	oikea-aikaista,	koh-
dennettua,	asianmukaista	ja	luotettavaa	tietoa	
poliittisille	toimijoille	sekä	suurelle	yleisölle.

Euroopan	ympäristökeskuksen	 toiminnas-
sa	 on	 mukana	 27	 EU:n	 jäsenvaltion	 lisäksi	
Islanti,	Liechenstein,	Norja,	Sveitsi	ja	Turkki.	
Tärkeimmät	asiakkaat	ovat	Euroopan	komis-
sio,	 Euroopan	 parlamentti	 ja	 EU:n	 neuvos-
to.	 Keskuksen	 toimintaa	 ohjaa	 johtokunta,	
jossa	 on	 edustajia	 jokaisesta	 jäsenmaasta	 ja	
Euroopan	 komissiosta	 sekä	 ulkopuolisia	 eri-
tyisasiantuntijoita.	 Johtokunta	 nimeää	 neu-
voa-antavan	 tieteellisen	 komitean	 jäsenet	 ja	
toiminnanjohtajan,	 joka	 vastaa	 työohjelmien	
toimeenpanosta	ja	operatiivisesta	toiminnasta.	

Euroopan	ympäristökeskuksen	tavoitteena	
on	 tukea	EU:n	 ja	kansainvälisen	ympäristö-
lainsäädännön	 edellyttämää	 tiedontarvetta,	
arvioida	 Euroopan	 ympäristön	 tilaa	 ja	 ym-
päristöpolitiikan	 tehokkuutta	 sekä	 parantaa	
Euroopan	 ympäristöä	 koskevan	 tiedon	 ja	
tietouden	 yhteensovitamista	 ja	 levittämistä.	
Keskus	 julkaisee	 oikea-aikaista,	 kohdennet-
tua,	asianmukaista,	riippumatonta	ja	luotetta-
vaa	 ympäristötietoa	EU:n	 ja	 jäsenvaltioiden	
päätöksenteon	 tueksi	 ja	 ympäristöpolitiikan	
kehittämiseksi.	 Keskus	 tuottaa	 monenlaisia	

200 http://www.eea.europa.eu/fi
201 http://www.eea.europa.eu/fi/publications/euroopan-

ymparistokeskus
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arviointeja	 ja	 raportteja,	 lyhyitä	 katsauksia	
ja	 artikkeleita,	 lehdistöaineistoa	 sekä	 verk-
kotuotteita	 ja	 palveluja.	 Aineisto	 käsittelee	
ympäristön	 tilaa,	 trendejä	 ja	 paineita,	 talo-
udellisia	 ja	 yhteiskunnallisia	 tekijöitä	 sekä	
politiikan	vaikuttavuutta.	Lisäksi	aineistossa	
pyritään	määrittämään	tulevia	kehityssuuntia,	
näkymiä	ja	ongelmia	erilaisten	skenaarioiden	
ja	muiden	menetelmien	avulla.

Euroopan	 ympäristökeskus	 koordinoi	
myös	Euroopan	ympäristön	tieto	 ja	–seuran-
taverkostoa	 (European	 Information	 and	 Ob-
servation	Network,	EIONET)202,	jonka	avulla	
keskus	kokoa	yhteen	yksittäisten	maiden	ym-
päristötietoa.	 EIONET	 muodostuu	 kuudesta	
eurooppalaisista	 teemakeskuksesta	 (Europe-
an	 Topic	 Centre,	 ETC)203,	 johin	 kuuluu	 yli	
1000	 asiantuntijaa	 ja	 350	 organisaatiota	Eu-
roopasta.	 Eurooppalaisia	 teemakeskuksia	 on	
tällä	 hetkellä	 kuusi;	 Ilma	 ja	 ilmastonmuutos	
(ETC	 for	Air	Pollution	and	Climate	Change	
Mitigation)204,	 Ilmastonmuutoksen	 vaiku-
tukset	 ja	 niihin	 sopetuminen	 (ETC	 on	 Cli-
mate	 Change	 Impacts,	 Vulnerability	 and	
Adaptation)205,	Biodiversiteetti	(ETC	for	Bio-
logical	Diversity)206,	Vesi	(ETC	on	Inland,	Co-
astland	and	Marine	Waters)207,	Maaympäristö	
(ETC	on	Spatial	Information	and	Analysis)208	
ja	Resurssien	hallinta	 ja	 jätehuolto	 (ETC	on	
Sustainable	Consumption	and	Production)209.	

Euroopan	ympäristökeskus	ylläpitää	SERIS	
(State	of	the	Environment	Reporting	Informa-
tion	System)210-tiedonvälitysportaalia,	 joka	si-

202 http://eionet.europa.eu
203 http://www.eionet.europa.eu/topics
204 http://acm.eionet.europa.eu
205 http://cca.eionet.europa.eu
206 http://bd.eionet.europa.eu
207 http://icm.eionet.europa.eu
208 http://sia.eionet.europa.eu
209 http://scp.eionet.europa.eu
210 http://www.eionet.europa.eu/seris

sältää	Eeuroopan	maiden	luonnon	tilaa	ja	kes-
tävää	kehitystä	koskevia	selvityksiä.	

Euroopan	 ympäristökeskus	 ja	 EIONET	
kehittävät	yhdessä	Euroopan	yhteistä	ympä-
ristötietojärjestelmää	 (European	Shared	En-
vironmental	 Information	 System,	 SEIS)211.	
SEIS	 on	 vuorovaikutteinen	 verkkojärjestel-
mä,	 jonka	 avulla	 julkishallinnolliset	 tiedon	
tuottajat	jakavat	ympäristöä	koskevaa	tietoa	
ja	käyttäjät	voivat	syöttää	järjestelmään	tie-
toa	ja	levittää	sitä	eteenpäin.	

4.1.9 ERRIN-verkosto 

ERRIN-verkosto	(European	Regions	Research	
and	 Innovation	Network)212	 on	 vuonna	 2001	
perustettu	 tutkimusta	 ja	 tiedonvaihtoa	 edistä-
vä	verkosto,	johon	kuuluu	yli	90	EU-aluetta	ja	
erityisesti	niiden	Brysselissä	sijaitsevat	toimis-
tot.	Verkoston	tavoitteena	on	vahvistaa	aluei-
den	 tutkimus-	 ja	 innovaatiokapasiteettia,	hel-
pottaa	yhteisiä	toimia	ja	hankekumppanuuksia	
ja	 edistää	 jäsenten	menestymistä	 EU	 –ohjel-
missa.	 Verkosto	 toimii	 yhteistyössä	 muiden	
EU-instituutioiden	sekä	alueellista	tutkimusta	
ja	 innovaatiotoimintaa	 lisäävien	 verkostojen	
kanssa.	Verkosto	pyrkii	vaikuttamaan	alueiden	
politiikkoihin,	 jotta	ne	ottavat	huomioon	Eu-
rooppa	2020	strategian	omissa	linjauksissaan.	
Lisäksi	verkosto	pyrkii	vaikuttamaan	EU-po-
litiikkaan,	 jotta	 sen	 toimenpiteet	 ja	 tavoitteet	
saataisiin	vastaamaan	paremmin	alueiden	toi-
veita.	Tähän	liittyen	verkosto	käy	keskusteluja	

211 http://ec.europa.eu/environment/seis
212 http://www.errin.eu/en
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eri	 EU:n	 instituutioiden	 kanssa	 ja	 osallistuu	
EU:n	politiikkojen	kuulemistilaisuuksiin.	

ERRIN-verkoston	 toiminta	 perustuu	 te-
maattisiin	 työryhmiin,	 jotka	 ovat	 biotek-
nologia,	 kuljetus,	 terveys,	 energia	 ja	 ilmas-
tonmuutos,	 ICT,	 innovaatiorahoitus,	 tiede	
yhteiskunnassa	 sekä	 tulevaisuuden	 RTD.	
Työryhmät	 järjestävät	 säännöllisesti	 osaa-
miskeskuksille,	 yliopistoille	 ja	 ammattikor-
keakouluille	suunnattuja	infolaisuuksia.	

4.2	Arktisen	ja	pohjoismaiden	
tason	keskeiset	toimijat	

4.2.1 Arktinen neuvosto, AC

Arktinen	 neuvosto	 (Arctic	 Council,	 AC)213	
on	vuonna	1996	perustettu	hallitustenvälinen	
yhteistyöfoorumi.	Neuvoston	tavoitteena	on	
parantaa	yhteistyötä	 ja	koordinointia	arktis-
ten	 alueiden	 valtioiden	 välillä	 sekä	 edistää	
kestävää	 kehitystä	 ympäristö-,	 sosiaali-	 ja	
taloussektoreilla	läpi	koko	arktisen	alueen.	

Arktinen	 neuvosto	 koostuu	 kahdeksasta	
jäsenvaltiosta,	joilla	on	maa-alueita	arktisel-
la	 alueella.	Tanska	 (Färsaaret	 ja	Grönlanti),	
Ruotsi	 ja	 Suomi	 ovat	 EU:n	 jäsenvaltioi-
ta,	 Islanti	 ja	 Norja	 Euroopan	 talousalueen	
(ETA)214	valtioita.	Venäjä,	Kanada	ja	Yhdys-
vallat	 EU:n	 strategisia	 kumppaneita.	 Neu-
voston	 toimintaan	osallistuu	myös	arktisten	
alueiden	 alkuperäiskansan	 edustajia	 sekä	
muita	 tilapäisiä	 ja	 pysyviä	 tarkkailijoita.	
Alkuperäiskansojen	 edustajia	 ovat	 Arkti-
nen	 Athabaskanin	 Neuvosto	 (Arctic	 Atha-
baskan	 Council)215,	Aleutin	 Kansainvälinen	

213 http://www.arctic-council.org
214 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/

data/relations/framework/article_7238_fi.htm
215 http://www.arcticathabaskancouncil.com

Järjestö	(Aleut	International	Association)216,	
Gwich’in	Council	International217,	 Inuiittien	
Napapiirikonferenssi	 (Inuit	 Circumpolar	
Conference)218,	Venäjän	Pohjoisten	Alkupe-
räiskansojen	 Järjestö	 (Russian	 Association	
of	 Indigenous	 Peoples	 of	 the	 North)219	 ja	
Saamelaisneuvosto	 (the	 Saami	 Council)220.	
Neuvostolla	on	kahdeksan	 tarkkailijamaata;	
Alankomaat,	 Espanja,	 Italia,	 Kiina,	 Puola,	
Ranska,	Saksa,	ja	UK	(Skotlanti).	

Arktinen	 neuvosto	 on	 vapaaehtoisuu-
teen	 perustuva	 yhteistyöelin.	 Neuvostossa	
tehdyillä	 päätöksillä	 ei	 ole	 kansainvälis-
oikeudellista	 sitovuutta,	 mutta	 neuvoston	
suosituksia	 pidetään	 yleisesti	 poliittisesti	
painoarvoltaan	vahvoina.	Suomessa	arktisen	
alueen	 yhteistyötä	 koordinoi	 ulkoministeriö	
ja	 asiantuntijasisällöstä	 vastaavat	 kunkin	
alan	ministeriöt.

Arktinen	 neuvoston	 merkitys	 on	 suuri	
erityisesti	 arktisen	 alueen	 ilmasto-,	 liiken-
ne-,	energia-	ja	turvallisuusasioihin	liittyvän	
tutkimuksen	edistäjänä.	Neuvoston	merkittä-
vimpiä	 tuotoksia	 ovat	 ympäristön-	 ja	 luon-
nonsuojeluun	 sekä	 merenkulkuun	 liittyvät	
raportit	 toimenpidesuosituksineen.	Erityisen	
tärkeänä	 pidetään	 alkuperäiskansojen	 osal-
listumista	heidän	kannalta	olennaisten	asioi-
den	päätöksentekoon,	kuten	arktiseen	alueen	
ympäristöhaasteisiin	 ja	kestävän	kehityksen	
kysymyksiin.	

Neuvoston	konkreettinen	 työ	 tapahtuu	kuu-
dessa	asiantuntijatyöryhmässä,	jotka	kokoa-
vat	 ja	 analysoivat	 tieteellisten	 tutkimuksien	
tuloksia	ja	valmistelevat	suosituksia	neuvos-

216 http://www.aleut-international.org
217 http://www.gwichin.org
218 http://www.inuitcircumpolar.com
219 http://www.raipon.org
220 http://www.saamicouncil.net
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ton	päätöksenteon	tueksi.	Työryhmät	ovat:
•	 Arktinen	 tarkkailu-	 ja	 arviointiohjelma	

(Arctic	Monitoring	 and	Assessment	 Pro-
gramme,	AMAP)221	-työryhmä	arvioi	ark-
tisen	ympäristön	tilaa	ja	seuraa	sitä	ympä-
ristön	laadun	ja	ihmisen	terveyden	välistä	
vuorovaikutusta.	Työryhmä	keskittyy	mm.	
ilmastonmuutoksen	 vaikutusten	 arvioin-
tiin	 sekä	 ympäristömyrkkyjen	 ja	 raskas-
metallien	radioaktiivisuuden	sekä	öljy-	 ja	
kaasutuotannon	ympäristövaikutuksiin.

•	 Arktinen	 saastumisvasteohjelma	 (Arctic	
Contaminants	Action	 Program,	ACAP)222	
on	 ohjelma	 arktisen	 alueen	 saastumisen	
ehkäisemiseksi	 ja	 saastumisen	 vähentä-
miseksi.	 Ohjelman	 hankkeet	 pohjautuvat	
ympäristöraporttien	 tuloksiin	 ja	 niiden	
toimenpide-	 ehdotuksiin.	 Keskeisimmiksi	
aiheiksi	on	valittu	pysyvät	orgaaniset	ym-
päristömyrkyt	ja	elohopea	sekä	radioaktii-
visuus	ja	yläotsonikerroksen	ohentuminen.

•	 Arktisen	 alueen	 kasviston	 ja	 eläimistön	
suojelu (Conservation	of	Arctic	Fauna	and	
Flora,	CAFF)223	-työryhmä	vastaa	arktisen	
alueen	 luonnon	 monimuotoisuuden	 seu-
rannasta	 ja	 tilanteen	arvioinnista.	Työryh-
mä	edistää	arktisten	eliölajien	ja	elinympä-
ristöjen	suojelua	sekä	pyrkii	sisällyttämään	
arktisen	 luonnonsuojelun	 osaksi	 maail-
manlaajuista	luonnonsuojelutyötä.

•	 Hätäehkäisy,	valmius	 ja	vaste (Emergen-
cy	Prevention,	Preparedness	and	Respon-
se,	EPPR)224	–	 työryhmän	 tavoitteena	on	
arvioida	 ympäristöonnettomuusriskejä,	
esittää	 torjuntajärjestelyitä	 sekä	 parantaa	
yhteistyön	 edellytyksiä	 myös	 luonnon-
onnettomuuksien	 yhteydessä.	 Työryhmä	

221 http://www.amap.no
222 http://acap.arctic-council.org
223 http://www.caff.is
224 http://eppr.arctic-council.org

on	tuottanut	öljyntorjuntakäsikirjan,	vuo-
sittain	päivitettävän	arktisen	oppaan	sekä	
riskienhallintaohjeen	arktisille	alueille.

•	 Kestävän	 kehityksen	 työryhmä (Sus-
tainable	 Development	 Working	 Group,	
SDWG)225	– työryhmä	perustaa	sen	han-
ketyön	 kestävän	 kehityksen	 ja	 ympä-
ristönsuojelun	 periaatteille.	 Työryhmä	
tekee	läheistä	yhteistyötä	alkuperäiskan-
sojen	kanssa	näiden	elinolosuhteiden	pa-
rantamiseksi	ja	ilmastonmuutoksen	aihe-
uttamien	 haitallisten	 terveysvaikutusten	
eliminoimiseksi.	

•	 Arktisen	 alueen	 meriympäristön	 suojelu 
(Protection	 of	 the	 Arctic	 Marine	 Envi-
ronment,	 PAME)226	 keskittyy	meriympä-
ristön	suojeluun	maa-	 ja	meritoimintojen	
näkökulmasta.	Työryhmän	 toiminta	 poh-
jautuu	arktiseen	meristrategiaan,	ja	se	toi-
mii	 läheisessä	 yhteistyössä	 muiden	 työ-
ryhmien	kanssa	erityisesti	meriliikenteen	
tai	 öljy-	 ja	 kaasutuotannon	 vaikutuksia	
arvioitaessa.

4.2.2 Barentsin euroarktinen 
neuvosto, BEAC

Barentsin	 euroarktinen	 neuvosto	 (Barents	
Euro-Arctic	 Council,	 BEAC)227	 on	 vuonna	
1993	 perustettu	 hallitustenvälinen	 yhteis-
työfoorumi.	 Neuvoston	 jäseniä	 ovat	 viisi	
Pohjoismaata,	 Venäjä	 ja	 Euroopan	 komis-
sio.	Tarkkailijamaita	ovat	Alankomaat,	UK,	
Italia,	Japani,	Kanada,	Puola,	Ranska,	Saksa	
ja	 Yhdysvallat.	 Samaan	 aikaan	 perustettiin	
alueiden	 välinen	 Barentsin	 alueneuvosto	
(Barents	 Regional	 Council,	 BRC)228,	 johon	

225 http://portal.sdwg.org
226 http://www.pame.is
227 http://www.beac.st
228 http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_

Council/Barents_Regional_Council.iw3
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kuuluu	 13	 maakuntaa	 Barentsin	 alueelta.	
Suomesta	 mukana	 ovat	 Kainuu,	 Lappi	 ja	
Pohjois-Pohjanmaa,	ja	tarkkailijana	Pohjois-
Karjala.	Barentsin	alueen	paikallisista	virka-
miehistä	 koostuvan	Barenstin	 aluekomitean	
(Barents	 Regional	 Committee,	 RC)229	 teh-
tävänä	 on	 valmistella	 alueneuvoston	 tapaa-
miset.	Yhteistyö	Barentsin	alueella	tapahtuu	
siten	 kahdella	 tasolla:	 hallitustenvälisenä	 ja	
alueiden	 välisenä.	 Myös	 Barentsin	 alueen	
alkuperäiskansat	(saamelaiset,	vepsäläiset	ja	
nenetsit)	osallistuvat	yhteistyöhön	itsenäisen	
alkuperäiskansatyöryhmän	kautta.	

Barenstin	euroarktisen	neuvoston	ja	alue-
neuvoston	 konkreettinen	 työ	 tapahtuu	 työ-
ryhmissä,	 jotka	 toimivat	 kaikilla	 yhteistyön	
alueilla,	kuten	ympäristö,	 sosiaali-	 ja	 terve-
ys,	 kulttuuri,	 nuorisopoliittisen,	 liikenne-	 ja	
logistiikka,	talous,	matkailu,	energia,	metsä,	
koulutus-	ja	tutkimusalat	sekä	tulliyhteistyö.	
Ympäristö-,	 energia-	 ja	 luonnonvarat-alaan	
liittyvät	keskeiset	 työryhmät	ovat	1)	Yhdis-
tetty	energiatyöryhmä	(Joint	Working	Group	
on	Energy)	 230,	 joka	 korostaa	 energiatehok-
kuutta	keinona	parantaa	talouden	kilpailuky-
kyä	ja	vähentää	hiilidioksidipäästöjä,	edistää	
bioenergian	ja	uusiutuvien	energialähteiden,	
erityisesti	 tuulivoiman	käyttöä	 ja	 2)	Ympä-
ristötyöryhmä	(Working	Group	on	Environ-
ment,	 WGE)	 231,	 joka	 panostaa	 erityisesti	
puhtaampaan	 tuotantoon,	 luonnonsuojeluun	
ja	 kriittisten	 ympäristöongelmien	 hoitami-
seen	Venäjällä,	 ilmastonmuutoksen	torjumi-
seen	 ja	 sopeutumiseen,	 biologiseen	 moni-
muotoisuuteen	ja	kestävään	metsätalouteen.	

Barentsin	euroarktisen	neuvoston	puheen-
johtajuus	 vaihtuu	 kahden	 vuoden	 välein.	

229 http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_
Council/Barents_Regional_Council/Regional_
Committee.iw3

230 http://www.beac.st/?DeptID=8558
231 http://www.beac.st/?DeptID=8555

Neuvosto	 kokoontuu	 ulkoministerien	 joh-
dolla	 joka	 toinen	vuosi.	Ministerikokousten	
välillä	 kokoontuu	 virkamieskomitea	 (Com-
mittee	of	Senior	Officials,	CSO)232.	Neuvos-
ton	kansainvälinen	sihteeristö	(International	
Barenst	Secreteriat,	IBS)233	aloitti	toimintan-
sa	vuonna	2008	Norjan	Kirkkoniemessä.	

Barentsin	 euroarktisen	 neuvoston	 tavoit-
teena	on	 tukea	 ja	 edistää	vakautta,	 turvalli-
suutta	 sekä	kestävää	 taloudellista	 ja	 sosiaa-
lista	kehitystä	Barentsin	alueella.	Neuvoston	
tehtävä	 on	 nostaa	 esiin	 Barentsin	 aluellisia	
kehityskohteita	Pohjoisen	 ulottuvuuden	vii-
tekehyksessä.	 Ruotsin	 puheenjohtajuuskau-
della	2009–2011	ympäristöasiat	ovat	tärkein	
teema-alue.	Tavoitteena	on	vahvistaa	yhteis-
työtä	liittämällä	yhteen	taloudellinen	kasvu,	
ilmastomuutoksen	 ja	 luonnonvarojen	 kestä-
vän	käytön	haasteet	päämääränä	ekotehokas	
talous.	Toimenpiteet	ovat:	
•	 Elvyttää	 ilmastonmuutostyötä	 politiikan,	

konkreettisten	sektoreiden	välisten	toimi-
en	ja	innovaatioiden	kautta.

•	 Lisätä	 pienten	 ja	 keskisuurten	 yritysten	
mahdollisuuksia	 ja	 välineitä	 tehdä	 liike-
toimintaa	Barentsin	alueella.

•	 Tehostaa	yhteistyötä	uusiutuvan	energian	
ja	energiatehokkuuden	alalla	sekä	 raken-
taa	 verkostoja	 ja	 kasvattaa	 tietoisuutta	
kestävästä	 tuotannosta	 ja	 kulutuksesta	
Barentsin	alueella.

•	 Edistää	 toimintoja,	 joilla	 tähdätään	 kriit-
tisten	ympäristöongelmien	vähentämiseen	
Barentsin	 alueella	 tiiviissä	 yhteistyössä	
Arktisen	neuvoston	kanssa.	

232 http://www.beac.st/?DeptID=8690
233 http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-

Arctic_Council/Secretariats/International_Barents_
Secretariat.iw3
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4.2.3 Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 
Pohjoismaiden	 ministerineuvosto234	 on	 pe-
rustettu	 vuonna	 1971	 pohjoismaiden	 halli-
tustenväliseksi	 viralliseksi	 yhteistyöelimek-
si	 vuonna	 1952	 perustetun	 Pohjoismaiden	
neuvoston235	rinnalle.	Pohjoismaiden	yhteis-
työssä	 ovat	 mukana	 pohjoismaiden	 lisäksi	
Ahvenanmaan,	Färsaaren	ja	Grönlannin	itse-
hallintoalueiden	 edustajat.	Ministerineuvos-
ton	jäseniä	ovat	pohjoismaiden	pääministerit	
ja	 muut	 ministerit,	 neuvoston	 jäseniä	 taas	
ovat	 pohjoismaiden	 kansallisten	 parlament-
tien	 jäsenet.	 Päätökset	 tehdään	 konsensus-
periaatteella	ja	ne	ovat	jäsenmaita	sitovia.	

Puheenjohtajuus	 kestää	 vuoden.	 Suomen	
puheenjohtajakauden	 2011	 päätavoitteena	
on	 vahvistaa	 pohjoismaiden	 roolia	 näkyvä-
nä	 ja	 yhtenäisenä	 ilmastovaikuttajana.	Poh-
joismaiden	 ministerineuvosto	 on	 Arktisen	
neuvoston	 tarkkailija.	 Neuvosto	 rahoittaa	
sellaisia	Arktisen	 ja	 Barentsin	 euroarktisen	
neuvoston	 hankkeita,	 jotka	 vastaavat	 Poh-
joismaiden	 ministerineuvoston	 arktisessa	
yhteistyöohjelmassa236	 asetettuja	 tavoitteita	
ja	päämääriä.	Tavoitteet	 liittyvät	keskeisesti	
arktisen	 alueen	 kestävän	 kehitykseen.	Ark-
tisen	yhteistyön	poliittisena	 johtoajatuksena	
on	parantaa	alueen	asukkaiden	elämänlaatua	
ja	pitää	 arktinen	alue	 asuttuna.	Toisena	 tär-
keänä	johtoajatuksena	on	alueen	luonnonva-
rojen	kestävä	käyttö	ja	biologisen	monimuo-
toisuuden	säilyttäminen.	

234 http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-
ministerineuvosto

235 http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto
236 http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-

ministerineuvosto/ministerineuvostot/
ympaeristoeasiain-ministerineuvosto-mr-m/
strategia/pohjoismaiden-ministerineuvoston-
arktinen-yhteistyoeohjelma-200920132011

Arktisen	yhteistyön	tavoitteet	ovat:	
•	 Hankkia	lisää	tietoa	ilmastonmuutoksesta,	

ympäristömyrkyistä	 ja	 raskasmetalleista	
arktisilla	alueilla	sekä	niiden	vaikutuksis-
ta	ihmisten	ja	eläinten	elinehtoihin	arktik-
sella	alueella	ja	muualla	maailmassa.	

•	 Tukea	 ilmastonmuutoksen,	 ympäristö-
myrkkyjen	 ja	 raskasmetallien	 vastaisia	
panostuksia.

•	 Kehittää	ja	parantaa	väestön	elämänlaatua	
sekä	ekologisia	ja	taloudellisia	mahdolli-
suuksia	säilyttää	arktiset	alueet	asutettui-
na.	Ottaa	erityisesti	vastuuta	saamelais-	ja	
inuittiväestön	tilanteesta.

•	 Edistää	 ja	 tukea	 arktisten	 alueiden	 asuk-
kaiden	sosiaalista	ja	kulttuurista	kehitystä	
ottaen	 huomioon	 lisääntyvän	 globalisaa-
tion	 asettamat	 haasteet	 (mm.	 tukemalla	
Arktista	 yliopistoa).	 Edistää	 lisäksi	 mo-
nenkeskisten	 ja	kansainvälisten	prosessi-
en	ymmärtämistä.

•	 Tukea	 arktisen	 luonnon,	 luonnonlaadun	
ja	 biologisen	 monimuotoisuuden	 säilyt-
tämistä	 ja	 alueen	 luonnonvarojen	kestä-
vän	 käytön	 takaamista	 olipa	 kyse	 sitten	
uusiutuvista	 tai	uusiutumattomista	 luon-
nonvaroista.

4.2.4 Pohjoiskalotin neuvosto 

Pohjoiskalotin	neuvosto	 (PKN)237	on	perus-
tettu	vuonna	1967	Suomen,	Ruotsin	ja	Nor-
jan	 rajayhteistyöorganisaatioksi.	 Maantie-
teellisesti	Pohjoiskalottiin	kuuluvat	Norjasta	

237 http://www.nordkalottradet.nu
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Nordlannin,	 Tromsin	 ja	 Finnmarkin	 maa-
kunnat,	Suomesta	Lapin	maakunta	 ja	Ruot-
sista	 Norrbottenin	 lääni.	 Neuvostossa	 ovat	
jäseninä	 näiden	maakuntien	 aluepolitiikasta	
vastaavien	 kehitysviranomaisten	 ja	 elinkei-
noelämän	 edustajat.	 Neuvostoa	 rahoittaa	
pääosin	Pohjoimaiden	ministerineuvosto238.	

Pohjoiskalotin	 neuvoston	 valmisteluryh-
mä	 vastaa	 neuvoston	 juoksevista	 asioista.	
Ryhmän	 jäsenet	 edustavat	 alueen	 viran-
omaisia	ja	kokoontuvat	6–8	kertaa	vuodessa.	
Neuvoston	sihteeristö	valmistelee	neuvoston	
ja	 valmisteluryhmän	kokoukset	 sekä	 vastaa	
toiminnan	hallinnoinnista.

Pohjoiskalotin	 neuvoston	 tavoitteena	 on	
tiedottaa	 ja	 neuvoa,	 synnyttää	 uusia	 yhteis-
työhankkeita,	myöntää	rahoitusta	rajat	ylittä-
viin	yhteistyöhankkeisiin	ja	toimia	myös	itse	
hankkeiden	 vetäjänä	 silloin,	 kun	 kyseessä	
on	 strategisesti	 tärkeä	 hanke,	 jolle	 ei	 löydy	
toista	 luontevaa	 pääpartneria.	 Tarvittaessa	
neuvosto	voi	asettaa	 työryhmiä	määräaikai-
sia	toimeksiantoja	varten.	Tällainen	on	mm.	
Pohjoiskalotin	 ympäristöneuvosto,	 joka	 on	
luonnollinen	foorumi	koordinoimaan	alueen	
ympäristöyhteistyötä.	 Esimerkki	 hyvin	 on-
nistuneista	yhteistoimintakanavista	on	myös	
yhteistyö,	 jota	 tehdään	 Pohjoisen	 harvaan	
asuttujen	alueiden	(Northern	Sparsely	Popu-
lated	Areas,	NSPA)239-verkostossa.	

Neuvoston	 toiminnan	painopisteet	ympäris-
tö-,	energia-	ja	luonnonvarat-alalla	ovat:	
•	 Rahoittaa	 hankkeita,	 jotka	 liittyvät	 vaih-

toehtoisiin	 energiamuotoihin	 tai	 jotka	
pyrkivät	välttämään	kielteisiä	ilmastovai-
kutuksia.

238 http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-
ministerineuvosto

239 http://www.nspa-network.eu

•	 Kutsua	 toimijat	 yhteisiin	 tapaamisiin,	
joissakäynnistetään	 uusia	 kehityshank-
keita	 ja	 rakennetaan	uusia	verkostoja	 tu-
kemaan	 Pohjoiskalotin	 yrityksiä	 päästä	
mukaan	Barentsin	meren	energiavaranto-
ja	hyödyntäviin	hankkeisiin.

•	 Edesauttaa	luonnonsuojelu-	ja	ympäristö-
viranomaisten	välistä	yhteistyötä	Pohjois-
kalotilla.

•	 Järjestää	seminaareja	ja	työryhmiä,	joissa	
viranomaiset,	 ympäristö-	 ja	 luonnonsuo-
jelualan	 tutkimuslaitokset	 voivat	 keskus-
tella	toistensa	kanssa.	

•	 Tukea	 yhteistyötä,	 joka	 tavoitteena	 on	
ympäristö-	ja	luonnonvarainhallinnon	EU-
säädösten	 yhdenmukainen	 tulkinta	 ja	 so-
veltaminen.

4.2.5 Nordisk InnovationsCenter, 
NICe

Nordisk	 InnovationsCenter	 (NICe)240	 pyrkii	
lisäämään	innovaatioita	Pohjoismaissa	edistä-
mällä	alueellista	ja	kansainvälistä	yhteistyötä	
Pohjoismaiden	 innovaatiotoimijoiden	välillä.	
NICe	 myötävaikuttaa	 Pohjoismaiden	 inno-
vaatiojärjestelmien	 eheyttämiseen,	 jotta	 toi-
sen	maan	yritykset	voivat	hakea	tukea	toisen	
maan	 innovaatiojärjestelmästä.	NICe	 edistää	
voimakkaasti	 rajat	 ylittävää	 yhteistyötä	 ja	
investointeja.	 NICe	 kehittää	 Pohjoismaiden	
yleiskuvaa	hyvin	toimivana	sisäisenä	markki-
nana	ja	rajattomana	alueena,	jossa	ei	esiinny	
kansojen	välisiä	esteitä	pätevyyden,	ideoiden,	
ihmisten	 tai	 tuotteiden	 vapaalle	 liikkuvuu-
delle. NICe:n	 pääkonttori	 on	Oslossa,	mutta	
työntekijät	edustavat	kaikkia	Pohjoismaita.	

240 http://www.nordicinnovation.org
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NICe	 rahoittaa	 pohjoismaista	 rajatylittä-
vää	innovaatiotoimintaa,	rakentaa	yhteyksiä	
ja	 rikkoo	 yhteistyön	 esteitä.	 NICe:n	 hank-
keille	on	ominaista	verkostoituminen,	syner-
gioiden	muodostaminen,	sillanrakentaminen	
tai	’best	practice’-menetelmien	levittäminen.	
Projektissa	tehdään	aktiivisesti	työtä	Baltian	
maiden	 ja	 Luoteis-Venäjän	 osallistumisen	
puolesta.	 NICe	 ei	 rahoita	 perustutkimusta,	
markkinointia,	 investointeja,	 freelance-toi-
mintaa	eikä	hankesuunnittelua.	

Periaatteessa	NICe	 rahoittaa	 kaikkia	 toi-
mialoja	 koskevia	 hankkeita.	 NIC:en	 paino-
aloja	 liittyen	 ympäristö-,	 energia-	 ja	 luon-
nonvarat-alaan	 ovat	 ympäristöteknologia,	
kestävä	 entisöinti,	 innovaatioympäristöt,	
meri	 ja	 ilmastonmuutoksen	 sopeutumiseen	
liittyvåät	kysymykset.	

 4.2.6 NordForsk 

NordForsk241	 on	 vuonna	 2005	 perustettu	
Pohjoismaiden	 ministerineuvoston	 alainen	
elin,	 joka	 rahoittaa	 pohjoismaista	 tutkimus-
yhteistyötä	ja	toimii	pohjoismaisen	tiedepo-
litiikan	 neuvonantajana	 ja	 aloitteentekijänä.	
NordForsk	 jatkaa	 Pohjoismaiden	 tiedepo-
liittisen	neuvoston	 (Nordic	Research	Policy	
Council)	 ja	 Pohjoismaiden	 tutkimuskou-
lutusakatemian	 (Nordic	 Research	 Training	
Academy)	toimintaa.	NordForsk	ja	pohjois-
mainen	innovaatiokeskus	(NICe)	perustettiin	
kattamaan	koko	tutkimus-	ja	innovaatioalan	
pohjoismainen	 yhteistyökenttä.	 Organisaa-
tiot	 ovat	 erillisiä,	mutta	 tekevät	 tiivistä	 yh-
teistyötä.	Molempien	 toimipaikat	sijaitsevat	
Oslossa,	Norjassa.	

241 http://www.nordforsk.org/no

NordForskin	 tehtävänä	 edistää	 huippu-
luokan	 tutkimusta	 Pohjoismaissa.	 Tavoit-
teena	on	vahvistaa	pohjoismaista	tutkimusta	
ja	 sen	 kansainvälistä	 vaikuttavuutta,	 sekä	
koota	kansalliset	tutkimusympäristöt	suuriin	
yhteisesti	 rahoitettuihin	 pohjoismaisiin	 tut-
kimusohjelmiin.	NordForsk	 keskittyy	 tutki-
musaloihin,	joissa	Pohjoismaat	ovat	kansain-
välistä	huippua.	

NordForsk	 nostaa	 esille	 myös	 tiedepo-
liittisia	kysymyksiä	ja	auttaa	Pohjoismaiden	
ministerineuvostoa	 kehittämään	 yhteispoh-
joismaisia	 tutkimuksen	 painopistealueita	 ja	
tutkimusstrategioita.	 NordForsk	 tukee	 poh-
joismaisen	 tutkimus-	 ja	 innovaatioalueen	
NORIA242	kehitystä.	

Nordforskin	hallitus	koostuu	viiden	poh-
joismaisen	 tieteellisen	 toimikunnan,	 Poh-
joismaiden	yliopistojen	liiton	sekä	kaupan	ja	
teollisuuden	edustajista.	NordForskin	kolme	
päätehtävää	 ovat	 koordinointi,	 rahoitus	 ja	
politiikan	neuvonta:
•	 NordForsk:n	 koordinointitehtävän	 ta-

voitteena	 on	 Pohjoismaisen	 tutkimus-	 ja	
innovaatioalueen	 (NORIA)	 kehittäminen	
huippuluokan	 tutkimus-	 ja	 innovaatiotoi-
mintaa	houkuttelevaksi	alueeksi.

•	 NordForsk:n	 tutkimusrahoituksen	 väli-
neillä	 pyritään	 luomaan	 synergiaa,	 joka	
täydentää	olemassa	olevia	kansallisia	tut-
kimusinvestointeja.

•	 NordForsk	 on	 Pohjoismaiden	 ministeri-
neuvoston	 neuvoa-antava	 elin	 tutkimuk-
sen	alalla.	

Itsenäisenä,	mutta	tiiviisti	NordForskin	kans-
sa	 yhteistyötä	 tekevät	 nk.	 Joint	 Committees	

242 http://www.nordforsk.org/files/bjorkstrand-rapporten-
hvitebok-om-styrket-fou-samarbeid
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of	 the	 Nordic	 Research	 Councils,	 NOS)243.	
Luonnontieteellistä,	 ympäristötieteellistä	 ja	
teknistä	tutkimusta	edistää	The	Joint	Commit-
tee	of	the	Nordic	Research	Councils	for	Na-
tural	Sciences	Research	Councils,	NOS-N)244.	

4.2.7 Kansainvälisen arktisen 
tieteen komitea, IASC

Kansainvälisen	 arktisen	 tieteen	 komitea	
(International	 Arctic	 Science	 Committee,	
IASC)245	 on	 hallituksista	 riippumaton	 jär-
jestö,	joka	on	perustettu	vuonna	1990.	Ko-
mitean	 jäsenet	 ovat	 kansallisia	 tiedejärjes-
töjä	 ja	 tiedeakatemioita	 19	 polaarialueen	
johtavasta	jäsenmaasta.	Komitean	sihteeris-
tö	 sijaitsee	 Potsdamissa,	 Saksassa.	 Komi-	
tean	 tavoitteena	 on	 edistää	 arktisen	 tutki-
muksen	yhteistyötä	sitä	harjoittavien	tutki-
joiden	 ja	 tutkimuslaitosten	 kesken	 kaikilla	
arktisen	tieteen	aloilla,	sekä	lisätä	tieteellis-
tä	tietoa	arktisesta	alueesta	ja	sen	merkityk-
sestä	maapallon	toimintaan.	Komitea	pyrkii	
kannustamaan	 eturivin	 tutkijoita	 monitie-
teelliseen	tutkimukseen.

Arktisen	tieteen	komitea	ei	toimi	rahoitta-
jana,	 mutta	 se	 tarjoaa	 jäsenilleen	 tieteellistä	
neuvontaa	 ja	 tutkimuksen	 siemenrahaa	mm.	
temaattisten	 verkostojen	 perustamiseen.	 Ko-
mitea	tuottaa	erilaisia	arviointeja	ja	tieteellisiä	
raportteja,	järjestää	työpajoja	ja	kansainvälisiä	
konferensseja,	edistää	pitkän	aikavälin	 tutki-
musohjelmia	ja	-hankkeita,	sekä	tukee	uransa	
alkuvaiheessa	olevia	tutkijoita.	

243 http://en.fi.dk/international/nordic-cooperation/joint-
committees-of-the-nordic-research-councils---nos/
joint-committees-of-the-nordic-research-councils

244 http://www.vr.se/inenglish/aboutus/
internationalcollaboration/nordiccollaboration/
committeefornordicresearchcouncilsnos/nosn.4.aad
30e310abcb9735780006728.html

245 http://iasc.info

Tärkeimpiin	 komitean	 aloitteisiin	 kuu-
luu	 mm.	 Arctic	 Science	 Summit	 Week	
(ASSW)246,	 jonka	 tarjoaa	 avoimen	 foorumin	
artisen	 tieteenalan	 tutkijoille,	 kansainvälinen	
polaarivuosi	(International	Polar	Year,	IPY)247	
–	 napa-alueiden	 tutkimsuohjelma,	 sekä	 joka	
10.	 vuosi	 järjestettävä	 ICARP	 (International	
Conference	 on	Arctic	 Research	 Planning)248	
-kongressi.

Komitean	 konkreettinen	 työskentely	 ta-
pahtuu	 työryhmissä,	 jotka	 keskittyvät	 seu-
raaviin	 tutkimusalueisiin;	 1)	 Ilmaston	 ja	
ilmakehän	muutokset,	2)	 Ilmakehä-merijää-
meri	vuorovaikutus,	3)	Terrestiset	 ja	merel-
liset	 ekosysteemit,	 4)	 Arktisen	 alueen	 pa-
leoympäristöt,	5)	 Ilmakehä	 ja	 ilmansaasteet	
ja	 6)	 Ihmisen	 osuus	 globaalimuutoksessa.	
Työryhmien	 tavoitteena	 on	 tunnistaa	 tut-
kimuksen	 prioriteetteja	 sekä	 suositella	 ja	
tuottaa	 korkealaatuisia	 kansainvälisiä	 tutki-
musohjelmia,	jotka	vastaavat	arktisen	ja	glo-
baalin	tutkimuksen	tarpeisiin.

Arktisen	 tieteen	 komitea	 toimii	 tiiviisti	
seuraavien	ohjelmien	ja	verkostojen	kanssa:	
•	 Arctic	Coastal	Dynamics	(ACD)249	on	mo-

nialainen,	 monikansallinen	 foorumi,	 jon-
ka	yleistavoitteena	on	parantaa	 tietämystä	
arktisten	rannikkoalueiden	dynamiikasta.	

•	 Arctic	 Palaeoclimate	 and	 its	 extremes	
(APEX)250	 on	 monitieteinen	 tutkimus-
ohjelma,	 jonka	 tavoitteena	 on	 ymmärtää	
Arktista	ilmastonmuutosta.	Erityistä	huo-
miota	 kiinnitetään	 ilmaston	 vaihteluiden	
muutoksiin	ja	niiden	ääri-ilmiöiden.	

246 http://iasc.arcticportal.org
247 http://ipy.org
248 http://www.climate-cryosphere.org/en/

achievements/icarp.html
249 http://www.arcticportal.org/acd
250 http://www.apex.geo.su.se
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•	 Human	 Dimensions	 of	 Arctic	 Environ-
ment	 (HARC)	 251	 –hankeen	 tavoitteena	
on	levittää	tietoa	arktisista	kulttuureista	ja	
ympäristöistä.	

•	 Polar	Archaerology	Network	 (PAN)252	–
verkoston	 tavoitteena	 on	 napa-alueiden	
arkeologisen	 tutkimuksen	 vahvistami-
nen,	 arkeologisten	 tieteellisten	 ympä-
ristöjen	 ja	 tutkijoiden	 yhteistyön	 kehit-
täminen,	 sekä	 tutkijoiden	 ja	 erilaisten	
viiteryhmien	 välisen	 vuoropuhelun	 ja	
yhteistyön	edistäminen.	

4.2.8 Arktinen yliopisto, UArctic

Arktinen	 yliopisto	 (University	 of	 Arctic,	
UArctic)253	 on	 vuonna	 2001	 perustettu	 ark-
tinen	 tutkimus-	 ja	 koulutusorganisaatioiden	
yhteistyöverkosto,	 jonka	 tavoittena	on	edis-
tää	pohjoisen	korkeakoulujen	yhteistyötä	 ja	
vahvistaa	pohjoista	osaamista.	Arktinen	yli-
opisto	koostuu	yli	120	yliopistosta,	ammatti-
korkeakoulusta	ja	muusta	koulutus-	ja	tutki-
musorganisaatiosta	kahdeksan	arktisen	maan	
alueella.	Nämä	maat	ovat	Suomi,	Yhdysval-
lat,	Kanada,	Islanti,	Norja,	Ruotsi,	Tanska	ja	
Venäjä.	 Arktisen	 yliopiston	 hallinnollinen	
johto	 ja	 koordinaatiosta	 vastaava	 toimisto	
sijaitsee	Lapin	yliopistossa.	

Arktinen	 yliopisto	 järjestää	 monitie-
teistä,	 pohjoisiin	 kysymyksiin	 keskittyvää	
koulutusta	 ja	 opiskelijavaihtoa	 ja	 edistää	
eri	 tieteenalojen	 yhteistyötä.Toiminnan	 pai-
nopistealueet	 ovat;	 1)	 Ilmastonmuutos,	 2)	

251 http://www.arcus.org/harc/index.html
252 http://polararchaeologynetwork.blogg.no
253 http://www.uarctic.org

Arktinen	 alue	 taloudellisena,	 kulttuurisena,	
ympäristöllisenä	 ja	 teknisenä	energialähtee-
nä	ja	3)	Kulttuurisesti	relevantin	koulutuksen	
edistäminen	 pohjoisilla	 alueilla.	 Arktinen	
yliopistolla	on	pysyvä	 läsnäolo-oikeus	Ark-
tisen	neuvoston	kokouksissa.

Koulutus	 ja	 tutkimus	 toteutetaan	 19	 te-
maattisen	verkoston	kautta.	Arktisen	yliopis-
ton	 temaattisten	verkostojen	koordinaatiotoi-
misto	sijaitsee	Oulun	yliopistossa.Ympäristö-,	
energia-	ja	luonnonvarat-alaa	sivuavat	keskei-
set	verkot	ovat;	1)	Arktinen	tekniikka	ja	tiede	
(Arctic	Engineering	and	Science)254,	2)	Uuden	
ajan	energia	(Energy	in	New	Time)255,	3)	Ym-
päristövaikutuksien	 arviointi	 teollisuusalu-
eilla	 (Environmental	 Impact	 Assessment	 of	
Industry	Contaminated	Areas)256	ja	4)	Globaa-
limuutos	(Global	Change)257.	

Vuonna	 2008	 perustettiin	Sovelletun	 sir-
kumpolaarisen	politiikan	instituutti	(Institute	
for	 Applied	 Circumpolar	 Policy)258,	 jonka	
tarkoituksena	 on	 auttaa	 päätöksen	 tekijöitä	
havaitsemaan	arktisen	alueen	ympäristölliset	
haasteet.

4.2.9 Kansainvälinen pitkäaikaisen 
ekologisen tutkimuksen verkosto, 
ILTER

Kansainvälinen	pitkäaikaisen	ekologisen	tut-
kimuksen	verkosto	(International	Long-Term	
Ecological	Research,	ILTER)259	on	perustettu	
vuonna	 1993	 pitkäaikaista	 ekologista	 tutki-
musta	tekevien	tutkijoiden	yhteistyön	ja	tie-

254 http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?m=594
255 http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?m=593
256 http://www.uarctic.org/SingleArticle.

aspx?m=840&amid=9486
257 http://www.uarctic.org
258 http://www.uarctic.org/SingleArticle.

aspx?m=718&amid=7913
259 http://www.ilternet.edu 
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donvälityksen	 verkostoksi.	 ILTER	 on	maa-
ilmanlaajuinen,	 nk.	 ’verkostojen	 verkosto’,	
johon	kuuluu	40	kansallista	LTSER	 (Long-
Term	Socio-Ecological	Research)	-ympäris-
töntutkimusverkostoa.	 LTSER-verkostolla	
tarkoitetaan	maan	 kattavaa	 korkeatasoisesti	
ja	 monipuolisesti	 varustettua	 ekologisiin	 ja	
sosio-ekologisiin	 vuorovaikutuksiin	 keskit-
tyneiden	tutkimusasemien	tai	–keskittymien	
verkostoa.	 Verkosto	 tarjoaa	 koordinoidun	
tutkimus-	ja	seurantainfrastruktuurin	kaikille	
niille	 hallinnonaloille,	 joilla	 tehdään	 ympä-
ristöön	ja	kohdistuvaa	tutkimusta	ja	seuran-
taa.	LSTER-verkoston	konsepti	on	kehitetty	
alunperin	Yhdysvalloissa,	 josta	se	on	levin-
nyt	ympäri	Eurooppaa	ja	maailmaa.	

Suomen	 pitkäaikaisen	 ympäristötutki-
muksen	 verkosto	 (FinLTSER	 –	 Finnish	
Long-Term	 Socio-Ecological	 Research	
Network)260	 -verkosto	on	perustettu	vuonna	
2006	ja	se	hyväksyttiin	ILTERin	viralliseksi	
jäseneksi	 vuonna	 2007.	 FinLTSER	 verkos-
ton	 kansallinen	 koordinaattori	 on	 Suomen	
ympäristökeskus	 (SYKE)261.	 FinLTSER:ssa	
keskeiset	 tutkimusteemat	ovat;	1)	Ilmaston-
muutos,	 2)	 Biodiversiteetti,	 3)	 Ekosystee-
mipalvelut	 ja	 4)	 Sosio-ekologiset	 prosessit.	
Tutkimuksessa	 haetaan	 tietoa	 ja	 ratkaisuja	
yhteiskunnallisesti	 tärkeisiin	 ympäristön	
muutosprosesseihin	ja	niihin	sopeutumiseen.	
Tällaisessa	 tutkimuksessa	 pitkät	 aikasarjat	
ovat	välttämättömiä.

260 http://www.ymparisto.fi/syke/lter 
261 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18&lan=fi
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Tässä	 raportissa	 on	 kuvattu	 pohjoisuuden	
tutkimukseen	 ja	 tutkimusyhteistyöhön	 liit-
tyviä	kansainvälisiä	strategioita	ja	ohjelmia.	
Lisäksi	on	kuvattu	keskeisiä	toimijoita,	joilla	
on	vakiintunut	asema	eurooppalaisessa	ark-
tisten	 alueiden	 tutkimusmaailmassa.	 Erityi-
senä	teema-alueena	on	’ympäristö-,	energia-	
ja	luonnonvarat’-ala.	

Euroopan	 ja	 arktisten	 alueiden	 politiikat	
ja	strategiat	ohjaavat	pohjoisuuden	tutkimus-	
ja	innovaatiotoimintaa.	Arktisen	alueen	mer-
kityksen	 lisääntyessä	myös	EU	on	nostanut	
pohjoisuuden	 tutkimuksen	 teemoja	 politii-
kan	 ja	 tiedemaailman	 asialistoille.	 Suomen	
arktinen	 strategia	 julkaistiin	 vuonna	 2010	
ja	se	on	seitsemäs	muiden	arktisten	maiden	
strategioiden	 joukossa.	 Euroopan	 komissio	
hyväksyi	EU:n	arktisen	tiedonannon	vuonna	
2008	 ja	EU:n	arktisen	strategian	 laatiminen	
on	suunnitteilla.	Poliittisten	edustajien	lisäk-
si	myös	tutkimusmaailman	pitää	olla	aktiivi-
nen	 tässä	 strategiatyössä	 ja	päästä	vaikutta-
maan	strategian	sisältöön.	

Suomen	 arktinen	 tutkimusstrategia	 on	
vuodelta	 1999.	Muutokset	 arktisilla	 alueilla	
ovat	 olleet	 nopeita,	 joten	 strategia	 on	 osit-
tain	 vanhentunut.	 Strategian	 päivittäminen	
on	ajankohtaista	ja	se	pitää	tehdä	pohjautuen	
kansainvälisiin	 strategioihin,	 kuten	 ERA	 ja	
Eurooppa	2020,	mutta	erityisesti	pohjautuen	
Suomen	ja	tulevaan	EU:n	arktisteen	strategi-
aan.	Strategiatyössä	 erityisesti	Oulun	 ja	La-
pin	 yliopistojen	 pitää	 olla	 aktiivisia	 ja	 ottaa	

johtava	 rooli.	Yhteinen	 tutkimusstrategia	 si-
touttaa	toimijoita	ja	selkeyttää	koordinaatio-
ta.	 Monitieteiset	 tutkimuksen	 teema-alueet	
taas	yhdistävät	eri	tieteen	alojen	edustajia	ja	
mahdollistavat	uusien	innovaatioiden	syntyä.

Pohjoiseen	tutkimukseen	liittyviä	kansain-
välisiä	ohjelmia	ja	toimijoita	löytyy	kattavasti.	
Ne	 toimivat	osittain	 limittäin	 ja	päällekkäin.	
Eri	ohjelmien	välinen	koordinointi	on	tärkeää	
ja	eri	ohjelmien	ja/tai	alueiden	ylittävät	tutki-
mus-	 ja	 kehittämishankkeet	 on	 priorisoitava	
korkealle.	Toimijoiden	välistä	yhteistyötä	yli	
rajojen,	 alueiden,	valtioiden,	mutta	myös	yli	
tieteen,	taiteen	ja	toimialojen	on	kannustetta-
va	eri	rahoitusinstrumenttien	avulla.	

Tutkimukseen	 liittyvää	 informaatiota	 löy-
tyy	useasta	eri	 lähteestä.	Sekä	kansainvälisiä	
ja	kansallisia	 tiedonvälittäjäorganisaatioita	 ja	
-portaaleja	on	useita.	EU:n	yhteisen	monitie-
teisen	 tutkimus-	 ja	 tiedontuottajakeskuksen	
Euroopan	Arktisen	informaatiokeskuksen	kal-
taiselle	organisaatiolle	on	tarve.	Pelkkänä	por-
taalina	 se	voi	kuitenkin	hukkua	usean	muun	
portaalin	ja	informaatiokanavan	joukkoon.	

Usein	eri	tutkimusverkostot	kokoavat	yh-
teen	 oman	 alan	 tutkijoita	 ja	 muita	 osaajia.	
Monitieteisten	 tutkimusideoiden	 ja	 -hank-
keiden	synnyttämiseen	tarvitaan	uudenlaisia	
työkaluja	 ja	 toimintatapoja.	 Pohjoisuuden	
tutkimuksen	platformin	kaltaisen	toimintata-
van	avulla	saavutetaan	suurempi	yhteistyö	ja	
liikkuvuus	 tutkimuslaitosten,	 tieteenalojen,	
sektoreiden	ja	yritysten	välillä.	
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