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1.  JOHDANTO 
 

Maapallon pohjoisin osa, niin kutsuttu arktinen alue, on ollut jo pidemmän aikaa 

kasvavan taloudellisen kiinnostuksen kohteena. Kiinnostuksen kasvun taustalla on kaksi 

arktiselle alueelle kohdistuvaa talouden megatrendiä: globaali kiinnostus arktisella 

alueella olevia luonnonvaroja sekä pohjoisten merten läpi kulkevia laivareittejä kohtaan. 

Arktisilla alueilla sijaitsee esimerkiksi huomattavan suuri osa maapallon öljy- ja 

kaasuvaroista (USGS 2009). Samaan aikaan pohjoisten merialueiden jääpeitteet ohenevat 

ennen näkemättömällä nopeudella ja jään peittämä pinta-ala pienenee vuosi vuodelta 

(Perovich ym. 2015), mikä osaltaan edesauttaa ihmistoiminnan kasvua.  Arktisella 

alueella ilmenevien ilmaston muutosten seurausten ennakoidaan mahdollistavan 

tulevaisuudessa esimerkiksi pohjoisten merten kautta menevien, huomattavasti nykyisin 

käytössä olevia lyhempien laivareittien laajamittaisen liikennöintikäytön globaalien 

talousalueiden välillä (esim. Ebinger & Zambetakis 2009: 1220–1222). 

     Taloudellisessa mielessä arktisesta alueesta ovat olleet kiinnostuneita niin 

kansallisvaltiot kuin myös yritykset. Maailman talouskeskittymiin nähden perifeerisestä 

sijainnista ja näin ollen suhteellisen heikosta saavutettavuudesta huolimatta, arktinen alue 

on nykyään yhä selvemmin kiinteä osa globaalia talousjärjestelmää. Valtioiden väliset 

ylikansalliset organisaatiot on yksi tapa, jolla valtiot voivat olla mukana vaikuttamassa 

arktisen alueen kehityksestä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon. Valtioilla on 

myös omia intressejä arktisen alueen suhteen, minkä vuoksi ne tekevät kansallista arktista 

politiikkaa. Kaikilla kahdeksalla arktisen alueen vaikutusvaltaisimman 

keskustelufoorumin, Arktisen neuvoston, jäsenvaltiolla on omat arktiset strategiansa, 

mikä kertoo osaltaan kansallisen arktisen politiikan merkityksestä. Kansallinen arktinen 

politiikka antaa valtioille mahdollisuuden ottaa kantaa arktisen alueen asioihin 

vapaammin haluamallaan tavalla. Osittain kansallisesti päätettävissä on myös se, missä 

määrin arktinen alue nähdään talouden kehityssuuntana. 

     Suomen tämänhetkisen arktisen politiikan linjan mukaisesti arktinen alue nähdään yhä 

selvemmin kansallisena talouden mahdollisuutena. Vaikka Suomesta ei ole suoraa pääsyä 

pohjoisille merille, eikä Suomella ole öljy- tai kaasuvarantoja pohjoisilla alueillaan, on 

kiinnostusta arktisen alueen suuntaa kohtaan havaittavissa. Suomen arktisessa 
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politiikassa on tuotu esille arktisen alueen mahdollisuuksia ja linjattu koko valtiota 

koskevia poliittis-taloudellisia tavoitteita, mikä käy ilmi Suomen silloisen pääministerin 

Jyrki Kataisen lokakuussa 2013 Eduskunnalle antamasta pääministerin ilmoituksesta 

esitellessään yhä voimassa olevaa arktista strategiaa eduskunnalle (Pääministerin 

ilmoitus arktisesta strategiasta 2013): 

 

Arktisen alueen muutoksella voi olla laajoja vaikutuksia Suomen 

elinkeinoelämään, infrastruktuuriin, työvoima- ja aluepolitiikkaan ja koko 

yhteiskuntaan. Kyse on kansallisesti isosta asiasta, ja sen takia haluan siitä 

täällä eduskunnassa puhua. Pohjois-Suomessa on paljon arktista osaamista, 

mutta on olennaista, että Suomen arktinen politiikka ymmärretään koko 

Suomen asiaksi. Strategia lähtee ajattelusta, että koko Suomi on arktinen 

maa. 

 

Kannanotot Suomen arktisen talouskasvun mahdollisuuksista ja toteutustavoista eivät ole 

ainoastaan valtion politiikassa linjattua. Kansallisen arktisen politiikan talouspainotusten 

muodostamisen lisäksi elinkeinoelämän toimijat ovat aktivoituneet optimistisina arktisten 

talousmahdollisuuksien puolestapuhujina. Niin ikään Suomen entinen pääministeri Paavo 

Lipponen on ollut konsultin roolissa tekemässä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) 

julkaisemaa raporttia arktisen alueen avautuvista mahdollisuuksista. Pohjoinen tahtotila -

raportissa Lipponen (2015) tunnistaa valtion aikaansaannokset arktisen politiikan eteen, 

mutta hän haluaa osaltaan olla edistämässä taloudellisten mahdollisuuksien 

realisoitumista talouskasvuksi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistämällä. 

Lipponen (2015: 8) toteaa elinkeinoelämän kiinnostuksen kasvaneen arktista 

liiketoimintaympäristöä kohtaan, minkä hän toivoo lisäävän laajamittaisempaa valtion ja 

suomalaisen elinkeinoelämän välistä kytkeytymistä arktisen politiikan kehittämiseksi: 

 

Suomi on aktiivinen arktinen toimija. Maallamme on arktinen strategia ja 

siihen liittyvät valmisteluelimet, kuten arktinen neuvottelukunta. Yritykset 

osoittavat yhä suurempaa mielenkiintoa arktisen liiketoimintapotentiaalin 

hyödyntämiseen […] Monenlaisesta julkisen vallan ja elinkeinoelämän 

arktisesta aktiivisuudesta huolimatta Suomen arktinen politiikka hakee vielä 

painopisteitään ja selkeämpää johtamista. Yhteistyö valtiovallan ja 

elinkeinoelämän välillä vaatii kehittämistä. 
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1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Käsillä olevassa Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Suomen arktista politiikkaa talouden 

näkökulmasta. Suomi on nähdäkseni pohjoisesta sijainnistaan huolimatta eräänlainen 

arktinen reunavaltio, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Suomen valtiolla ei ole 

maayhteyttä pohjoiselle Jäämerelle. Vaikka Suomi on Itämeren rantavaltio ja Itämeri on 

monilta osin vaativa talvimerenkulun alue, ei se ole profiililtaan Jäämeren kaltainen 

”arktinen” meri, kun yhteydet Suomen satamista suuntautuvat eteläisemmille 

merialueille. Suomessa on kuitenkin osoitettu aktiivisesti kansallista kiinnostusta arktista 

suuntaa kohtaan aivan valtion hallinnon ylimpiä toimielimiä myöten. Arktisen alueen 

merkitystä Suomelle ilmentää Suomen aktiivisuus arktisessa kansainvälisessä 

yhteistyössä, mikä saa jatkoa toukokuussa 2017 alkavan Suomen Arktisen neuvoston 

puheenjohtajuuskauden myötä.   

     Tässä yhteydessä olen kiinnostunut siitä, kuinka arktisen alueen taloudellisia 

mahdollisuuksia argumentoidaan Suomen arktisessa politiikassa. Yksi mielenkiinnon 

kohteeni on politiikan ja elinkeinoelämän välinen vuorovaikutus, kun elinkeinoelämälle 

annetaan yhä suurempi merkitys politiikan teossa. Esimerkiksi Suomen arktista 

politiikkaa linjaava arktinen strategia (2013) on ilmeisen elinkeinoelämäpainotteinen. 

Politiikalla halutaan edistää elinkeinoelämän toimintaa sekä osallistaa elinkeinoelämän 

toimijat mukaan arktisen politiikan tekoon. Elinkeinoelämän merkityksen lisääntymisestä 

käy ilmi, että arktinen alue nähdään talouskasvun alueena, vaikka toisaalta kaikessa 

Suomen arktisessa politiikassa korostetaan ympäristön reunaehtojen kunnioittamista 

kaikessa toiminnassa. Ympäristökysymyksiltä on vaikeaa välttyä arktisen alueen 

yhteydessä. Ilmaston lämpenemisellä on tutkitusti huomattavia vaikutuksia pohjoisilla 

alueella jo nyt, joten siihen nähden politiikassa esitetyt argumentit avautuvista 

taloudellisista mahdollisuuksista on monella tapaa kiinnostava tutkimuskohde. 

     Laajemmassa kontekstissa ymmärrän Suomen arktisen politiikan rakentamisen osana 

globalisaatiokehityksen osaltaan edistämää valtiomuutosta, kun niin niin kutsutut 

kilpailuvaltiot tavoittelevat taloudellista menestystä maailmanlaajuisella 

maantieteellisellä tasolla eli globaalilla skaalalla. Valtiot eivät ole ainoastaan 

globalisaation aikaansaamien muutosten vastaanottajia, vaan niiden toimesta 

mukaudutaan vallitseviin olosuhteisiin taloudellisen menestyksen tavoittelussa. 
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Kansallisen tason politiikalla voidaan luoda olosuhteita globaalin menestyksen 

edistämiseksi. Näen Suomen arktisen politiikan sisältävän tällaisia piirteitä. Arktisen 

politiikan keinoin Suomi halutaan kytkeä osaksi arktisella alueella tapahtuvaa globaalia 

kehitystä, missä talous on toimintaa ohjaava taustatekijä. Tässä yhteydessä ymmärrän 

valtion yhteiskunnallisten vaikutusyritysten kohteena, kun politiikkaan vaikuttaminen 

nähdään mahdollisuutena omien intressien edistämisen kannalta. Suomen arktinen 

politiikka on jatkuvassa muutoksessa, eikä talouden keskeinen rooli osana politiikkaa ole 

yksiselitteinen. Siinä mielessä arktinen politiikka on otollinen vaikuttamisen kohde. On 

selvää, että myös elinkeinoelämän toimijat haluavat ajaa omien etujensa mukaisia asioita 

osaksi politiikkaa. Lähestyn tätä kaikkea kriittisellä tutkimusotteella, koska haluan 

selvittää Suomen arktisen politiikan taustalla olevia talouden strategioita. Tarkoitukseni 

ei ole kritisoida politiikkaa, vaan ennemminkin tuoda ilmi politiikkaan sisällytettyjä 

systemaattisia talouden toimintalinjoja, joiden puolesta argumentoidaan.  

     Arktiseen politiikkaan sisältyy erilaisia tilallisia ulottuvuuksia. Tässä yhteydessä olen 

kiinnostunut siitä, millainen tilallinen strategia Suomen arktinen politiikka on talouden 

näkökulmasta. Arktisen politiikan tilallisuus käy ilmi jo siitä, että se on lähtökohtaisesti 

maantieteelliseen alueeseen kiinnittynyt. Arktisella alueella ei kuitenkaan ole yhtä ja 

ainoaa määritelmää, vaan eri toimijat määrittelevät sen erilaisin perustein. Valtioiden 

arktiset strategiat ovat esimerkki kansallisesta halusta määrittää omaa asemaa suhteessa 

arktiseen alueeseen ja muihin valtioihin. Tavoitteeni on ottaa selvää, mitä tilallisia 

ulottuvuuksia talouden mahdollisuuksien argumentoinnissa hyödynnetään ja mitä 

tilallisia tavoitteita politiikan teolle asetetaan. 

     Olen muotoillut tutkimuksen teolle asettamani kolme tutkimuskysymystä edellä 

mainittuihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin perustuen seuraavasti: 

 

1. Millä politiikan argumenteilla Suomen taloudellisia mahdollisuuksia tuodaan 

esille Suomen arktisessa politiikassa? 

 

2. Millainen poliittis-taloudellinen ja tilallinen strategia Suomen arktinen 

politiikka on? 

 

3. Mitä vaikutuksia ja kytköksiä Suomen arktisella politiikalla on suomalaisen 

elinkeinoelämän toimintaan? 



8 
 

2. VALTION TILALLISUUS JA TALOUS 

GLOBALISOITUNEESSA MAAILMASSA 
 

Globalisaatio on muun muassa maantieteen tutkimusalalla laajaa kiinnostusta herättävä 

käsite. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi trendiä ihmisten välisen kanssakäymisen 

laajentumisesta maailmanlaajuiselle maantieteelliselle tasolle eli skaalalle – tämän 

suuntainen kehitys lisää uudenlaista mielenkiintoa myös muita maantieteellisiä skaaloja 

kohtaan (Brenner 2004: 28). Yhteiskuntatieteissä 1970-luvun alusta lähtien esillä ollutta 

globalisaatiota on lähestytty eri näkökulmista, kun sillä on nähty olevan vaikutuksia niin 

talouteen, politiikkaan, valtioihin, kulttuureihin ja identiteetteihin sekä moneen muuhun 

ihmisten väliseen kanssakäymiseen (Brenner 2004: 31). Kansallisvaltiolle 

globalisaatiokehityksellä on ollut huomattavia vaikutuksia, kun perinteisesti kansalliselle 

tasolle muodostetut valtion sosiospatiaaliset instituutiot on monelta osin järjestetty 

maantieteellisesti uudelleen (Brenner 2004: 31–37).  

     Kapitalistiseen talousjärjestelmään perustuvan valtion muutoksen tarkastelussa 

globalisaation vaikutuksia on vaikeaa ohittaa, koska globalisaatio on avannut 

kapitalistiselle järjestelmälle uuden toiminnallisen skaalan. Globaalissa kapitalistisessa 

talousjärjestelmässä pyritään väistämään maantieteellisiä esteitä pääoman kasautumisen 

prosessissa (esim. Harvey 1985). Yleisesti ottaen kapitalismissa pääomat halutaan pitää 

liikkeessä ja ohjata sinne missä ne kulloinkin tuottavat parhaiten. Tässä mielessä valtion 

näkökulmasta katsottuna globalisaatio voi näyttäytyä uhkana, jos valtio ei pysty olemaan 

taloudellisesti kiinnostava alue. On kuitenkin huomattava, että valtiot ovat 

globalisaatiokehitykseen eri tavoin vaikuttavia toimijoita 

     Vaikka kansallisvaltioiden näkökulmasta globalisaation vaikutukset näyttäytyvät 

usein uhkakuvina vakiintuneille vallan muodoille (esim. Strange 1996; Mann 1997), 

globalisaatiota ei yleisesti ymmärretä yhtenäisenä ja vaikutuksiltaan kaiken kattavana 

voimana, joka voisi johtaa lopulta valtion päättymiseen (esim. Dicken, Tickell & Peck 

1997). Muutos ei ole valtioiden rakentumisen yhteydessä uusi asia. Valtiot ovat muiden 

sosiaalisten instituutioiden tavoin jatkuvassa muutoksessa, jolle ei ole määritelty yhtä ja 

ainoaa suuntaa eikä lopullista muotoa (Moisio 2012: 31). Valtioinstituutiolla on kuitenkin 

monista muista instituutioista poiketen erityisen selviä tilallisia erityispiirteitä. Tästä 

syystä ymmärrys tilallisuudesta on tärkeää valtion tarkastelun yhteydessä. 
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2.1. Globalisaation vaikutukset valtion tilallisuuden muotoihin ja 

tilasuhteisiin 
 

Edelleenkin on kohtuullisen yleistä nähdä kansallisvaltiot suhteellisen muuttumattomina 

sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen ihmistoiminnan tapahtumapaikkoina, 

jotka ovat ikään kuin ympäröivästä maailmasta sulkeutuneita säiliöitä (Agnew 1994; 

Taylor 1996). Valtiot pystyivät vaikuttamaan vaivatta sisäisiin tilasuhteisiin esimerkiksi 

talouttaan sääntelemällä, kun ne olivat pääasiassa sisäisessä vuorovaikutuksessa olevia 

maantieteellisiä yksiköitä. Vähittäin 1970-luvulla ja siitä nykypäivää kohti tultaessa 

valtioiden on täytynyt reagoida yleisiin globaaleihin muutoksiin erilaisia 

valtiojärjestelmien rakennemuutoksia tekemällä. Kapitalistisen järjestelmän tuotanto- ja 

kertymisstrategioiden muutokset sekä siihen limittyvä globalisaatiokehitys ovat 

yhdistäneet valtiot pysyvästi osaksi kansainvälistä talousjärjestelmää (esim. Harvey 

1982; Cox R. 1987), mikä on muuttanut käsityksiä valtioista poliittis-taloudellisina 

toimijoina. 

     Nykyisen globaalin ajan kilpailuvaltiota (competition state) (Cerny 1995) edelsi 

valtioiden sääntelyn ”kulta-aika”. Erityisesti Länsi-Euroopan valtiot pitivät tiukasti kiinni 

valtiotilan sääntelystä niin kutsutun spatiaalisen keynesiläisyyden aikakaudella, joka 

ajoittui 1950-luvun lopulta 1970-luvun loppuun (Martin & Sunley 1997). Tällä toisen 

maailmansodan jälkeisellä aikakaudella rakennettiin länsieurooppalaisia 

hyvinvointivaltioita valtiojohtoisesti, kun valtioinstituutiot tulivat keskeisiksi toimijoiksi 

valtion sisäisten sosiaalisten järjestelmien rakentamisessa ja muokkaamisessa (Harvey 

1982: 404). Tämän seurauksena valtiot ottivat keskeisen roolin myös fyysisen 

infrastruktuurin rakentamisessa samanaikaisesti tapahtuvan fordistisen 

teollisuuskehityksen edesauttamana. Brennerin (2004: 127–161) mukaan Länsi-

Euroopassa spatiaalinen keynesiläisyys tarkoitti kansallisten talouspolitiikan 

sääntelyjärjestelmien ja valtion instituutioiden kehittämistä niin, että valtion sisäisiä 

maantieteellisiä eroja pystyttiin tasaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Keskeisenä 

tavoitteena oli koko valtiota hyödyttävä sosioekonominen kehitys. Todellisuudessa 

spatiaalinen keynesiläisyys hyödytti eniten taloudellisesti heikoimpia alueita, joille 

taloudellista tukea ohjattiin tasaavan aluepolitiikan harjoittamisen seurauksena 

taloudellisesti paremmin menestyviltä kaupungeilta ja teollisuuskeskittymiltä. 
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Jessop (2002) ja Swyngendouw (1997) ajoittavat nykyisen länsieurooppalaisten 

valtioiden spatiaalisen uudistumisen alkuhetket 1970-luvun alkuun keynesiläisen ajan 

kriisiytymiseen samanaikaisesti fordistismin ongelmien kanssa. Jessopin (2002) mukaan 

1980-luvusta eteenpäin paikkaan sidotun fordistisen liukuhihnatuotannon korvasi 

joustavammat tuotantotavat. Tärkeäksi valtioiden tehtäväksi tuli kansainvälisen 

kilpailukykyisyyden lisääminen kansallisen hyvinvoinnin edistämisen sijaan, kun 

valtioiden menestys alettiin nähdä riippuvaisena ylikansallisesta talouskehityksestä. 

Euroopassa keynesiläisiksi rakennettujen hyvinvointivaltioiden tilallisuutta täytyi 

tarkastella uudelleen, kun niiden tuli reagoida kansainvälisen talouden muutoksiin yhä 

selvemmin (Gualini 2006: 885).  

     Moisio (2012: 168–169) huomauttaa, ettei yleinen ajattelu hyvinvointivaltion 

korvautumisesta kilpailuvaltion toimintaperiaatteilla tarkoita välttämättä hyvinvoinnin 

unohtamista yhteiskuntapolitiikassa. Sen sijaan kilpailukeskeisyys on korvannut 

alueellisten erojen tasaamiseen tähtäävät aluepolitiikan toimet, kun yhä tärkeämmäksi 

tavoitteeksi ovat nousseet alueellinen ja paikallinen kilpailukykyisyys kansainvälisessä 

talouskilpailussa. Suomen kaltaisessa niin kutsutussa pohjoismaisessa 

hyvinvointivaltioissa kapitalistisen talousjärjestelmän uusliberalistinen suuntaus ei 

korvannut valtion vahvaa osallistumista talouden ohjaamiseen yhtä selvästi kuin 

esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa (Moisio 2012: 163–164). Suomalaisessa 

valtiojärjestelmässä tulonjaon alueellinen tasaaminen säilyi kilpailuvaltion kehittämisestä 

huolimatta. Ahlqvistin ja Moision (2014) mukaan valtion sääntely toimi Suomessa 

liberaalimpien talouden toimintamallien käyttöön ottamisen rinnalla 1990-luvun alusta 

2000-luvun alkuun saakka. 

     Ensimmäisiä askelia kohti talouden globalisoitumista ja pääomien liikkuvuuden 

kasvamista otettiin jo 1970-luvun alussa maailmantalouden hallintaan pyrkineen Bretton 

Woods -järjestelmän hylkäämisen myötä (Brenner 2004: 57). Tämän jälkeen rahan 

maailmanlaajuisessa kierrossa on ollut vaikea tarkastella erikseen yksittäisiä talouksia tai 

edes valtioita ilman että niiden taloudellisia kytköksiä muualle huomioidaan (Agnew 

1994). Valtiot ovat joutuneet aktivoitumaan toden teolla globaalissa taloudessa 1980-

luvulta lähtien OECD:n (The Organisation for Economic Co-operation and Development, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) globalisaatiota edistävän toiminnan 

myötä. R. Cox (1987: 260) kuvailee tätä kehitystä valtion kansainvälistymiseksi, kun 
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kansainvälisestä kilpailukyvystä on tullut hallitseva ajatusmalli valtioiden talouden 

osalta. Valtioiden alueellisten kilpailukyky-politiikkojen käyttöönotto on tullut 

elintärkeäksi politiikan teon eri sektoreilla. Cernyn (1995: 620) mukaan valtiot ovat sen 

myötä muotoutuneet markkinakeskeisiksi ”pelikentiksi”. Myös Brennerin (2004: 61) 

mukaan jälkikeynesiläisten kilpailuvaltioiden toimesta on tietoisesti edistetty valtion 

tilallisia muutosprosesseja, jotka osaltaan valmistavat valtiota globaaliin kilpailuun. 

Brennerin mukaan tällä ei yritetä puolustautua kasvavaa globaalia kilpailua vastaan, sen 

sijaan valtioiden instituutiot halutaan kytkeä osaksi geoekonomista rakennemuutosta 

poliittisten strategioiden keinoin. Kansainvälistymiskehityksen seurauksena valtiot ikään 

kuin avautuvat kilpailulle talouden osalta.  

      Globalisaatiotutkimuksen nimissä on esitetty radikaaleja ajatuksia siitä, että 

valtioiden keskeinen merkitys territoriaalisina yksiköinä kyseenalaistuu, kun joidenkin 

arvioiden mukaan kansallisvaltion kyky vastata hallinnallisesta alueestaan heikkenee ja 

menettää merkitystään tai jopa korvautuu globaalin tason territoriaalisuudella. Valtion 

yhteydessä territorio tarkoittaa valtioinstituutioiden hallitsemaa rajattua tilaa, jota 

valtioiden toimesta hallinnoidaan omana tilana (Storey 2001: 1). Territoriaalisuudella sen 

sijaan tarkoitetaan territorioiden suhdetta muihin territorioihin tai territorioiden ja 

ihmistoiminnan eri muotojen välistä suhdetta (Delaney 2005: 15). Näkemys siitä, että 

globalisaatiokehitys johtaa lopulta valtion territoriaalisuuden häviämiseen, ei ole saanut 

osakseen varauksetonta kannatusta (esim. Dicken, Tickell & Peck 1997). Brennerin 

(2004: 47–54) mukaan ongelma on siinä, ettei huomioon oteta globalisaation taustalla 

olevia historiallisia tekijöitä tai valtioiden kokonaisvaltaista merkitystä 

globalisaatiokehityksessä. 

     Globalisaation yhteiskunnan järjestäytymiselle aiheuttamia muutoksia ei ole aina 

nähty edellä mainitun radikaaleina, vaan paikallinen ja alueellinen taso nähdään yhä, 

kiistattomasta globalisaatiokehityksestä huolimatta, ihmistoiminnan maantieteellisen 

järjestymisen keskeisinä tapahtumapaikkoina. Valtioiden kontekstissa globalisaation 

mahdollisia hyötyjiä ja häviäjiä on kuitenkin arvioitu. Jessopin (2007: 190–191) mukaan 

valtiot nähdään usein globalisaation häviäjinä, mutta hänen mukaansa on selvää, että 

jotkin valtiot tai valtioiden sisäiset ihmisryhmät omine intresseineen voivat hyötyä 

globalisaation tuomista muutoksista. Talouden osalta useat valtiot ovat pyrkineet 
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tietoisesti ”globalisoitumaan” ja tulemaan globalisaatiokehityksen voittajiksi (esim. 

Phelps 2007). 

     Brenner (2004: 60–64) tuo esille näkemyksiä valtion roolin muuttumisesta 

globalisaation vaikutusten myötä nykyisen kapitalistisen talousjärjestelmän vallitessa. 

Hänen keskeinen viesti on se, että valtio ei ole sivustaseuraaja globalisaatiokehityksessä. 

Sen sijaan valtiotila järjestyy uudelleen ja valtio saa uusia merkityksiä ja rooleja poliittis-

taloudellisena toimijana ja toimintaympäristönä. Tässä kehityksessä valtion 

hallinnallisten instituutioiden toimijat voivat olla hyvinkin tiedostavasti mukana, kun 

valtion toimintoja uudelleenskaalataan (rescaling) siten, että valtiot pyritään saamaan 

ikään kuin globalisaation vaikutusten kanavoijiksi ja hallinnallisten puitteiden 

rakentajiksi. Uudelleenskaalaamisen seurauksena valtion toiminnot eivät enää keskity 

niin vahvasti, vaan ne hajautetaan myös muille maantieteellisille skaaloille. Valtion 

”sisäisillä” skaaloilla esimerkiksi kaupungit, teollisuusalueet ja alueelliset instituutiot 

ovat tulleet tärkeämmiksi. Ylikansallisella tasolla talousliittoumat ja muut 

maailmanlaajuisen hallinnan järjestelmät ovat saaneet lisää merkitystä osakseen (Brenner 

2004: 62). Tarve poliittisesti hallinnoituun valtion toimintojen uudelleenskaalaamiseen 

on seurausta rajojen läpäisevyyden lisääntymisestä, kun ihmiset, pääomat, työvoima ja 

abstraktit ihmistoiminnan muodot kuten tieto ja ajattelutavat liikkuvat monin paikoin 

rajoista suuremmin välittämättä.  

 

2.2. Valtion tilallisten ulottuvuuksien kriittinen tarkastelu 
 

Globalisaatiokehityksen ilmeisten vaikutusten myötä, valtiotilaa on käsitteellistetty 

uudelleen valtion sisäisen sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen toiminnan 

uudelleenjärjestäytymisen seurauksena. Valtion spatiaalinen rakennemuutos on 

muuttanut perinteisiä näkemyksiä valtion spatiaalisuuden peruskäsitteistä, tai ainakin 

tuonut niiden rinnalle kriittisempiä tapoja tarkastella niitä. John Agnew’n (1994) 

tunnetuksi tekemä termi territoriaalinen ansa (territorial trap) tarkoittaa sitä, että valtion 

territoriaalisuuden merkitystä ei tule liioitella eikä sitä pidä ymmärtää ennalta annettuna 

totuutena. Agnew’n (2003: 53–54) mukaan modernien valtioiden territoriaalisuuden esiin 

tuominen ilmenee selvimmin valtion suvereniteetin korostamisessa – rajojen rajaaman 

itsenäisen valtion asioihin on muiden vaikeaa puuttua. Toiseksi, valtioiden 
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territoriaalisuudella rajataan valtion ulkoiset ja sisäiset asiat toisistaan. Tämän ajatuksen 

mukaan vain valtion rajojen sisäpuolella voidaan keskustella kyseisen valtion 

yhteiskunnallisista tai poliittisista asioista. Kolmanneksi, Agnew näkee, että valtiot 

ymmärretään usein samana asiana kuin yhteiskunnat. Näin ollen valtion rajat yhdistetään 

yhteiskunnan rajoihin, kun territoriaalisuuteen nojaavan valtion ymmärretään sisältävän 

yhtenäisen kansakunnan. 

     Valtion territoriaalisuuden sulkevaa merkitystä on tarkasteltu kriittisemmin 

globalisaation aikakaudella. Brennerin (2004: 77) mukaan modernin valtion 

spatiaalisuuden rakentumisessa territoriaalisuus tulee nähdä ainoastaan yhtenä 

spatiaalisuuden ulottuvuutena, joskin merkittävänä sellaisena. Territoriaalisuuden lisäksi 

tilallisuus ja maantieteelliset skaalat ovat tulleet aiempaa kriittisemmän tarkastelun 

kohteiksi. Ihmismaantieteessä esimerkiksi jälkikeynesiläisen valtion spatiaalisuuden 

uudelleenrakentuminen on herättänyt kiinnostusta (esim. Ahlqvist & Moisio 2014). 

Muutos on nähty yleisesti uusliberalistisen globalisaatiokehityksen esiintulona valtion 

instituutioiden kautta ja niiden toimesta, kun niiden nähdään edistävän markkinajohtoista 

sääntelyn rakennemuutosta maailman taloudessa (Brenner 2004: 71). 

     Jälkikeynesiläisen valtion tilallisuuden ulottuvuudet ovat edellä mainituista syistä 

monenlaisten muutosten alla, joten valtiotilan nykyistä luonnetta ja sen muutoksia on 

aiheellista pohtia ja teoretisoida yhä järjestelmällisemmin (Brenner 2004: 72). Näin 

ymmärretään paremmin kapitalistisen valtion roolin muutosta esimerkiksi talouden 

ohjaamisessa. Moision (2012: 31) mukaan valtion tilallisuuden uudenlaisen 

hahmottamisen suuntaan lähdettiin jo 1980-luvun lopulla, kun siirryttiin tilallisuuden 

passiivisesta ymmärtämisesti sen moniulotteisen dynamiikan problematisoimiseen, jossa 

korostuu esimerkiksi historian merkitys ja alueidentiteetti. Aiemmin alueet esitettiin 

passiivisina poliittisen hallinnan näyttämöinä, mutta uudenlaisessa ajattelussa alueet 

ymmärretään paremminkin vallankäytön välineinä, mutta samanaikaisesti myös ihmisten 

identifioitumisen kohteina. Näistä lähtökohdista johtuen esimerkiksi regionalismi ja 

nationalismi tulivat yleisiksi tutkimuskohteiksi 1990-luvulla. 

     Valtion tilallisuuteen liittyviä peruskäsitteitä on käsitteellistetty uudelleen 

globalisaation seurausten myötä. Brennerin ymmärryksen mukaan valtiotila on 

ennemminkin valtion tilallisten ulottuvuuksien summa, kuin yksi yhtenäinen tila (2004: 

74). Hänen mukaansa valtiotila käsitteellistyy metodologisesti niin, että se on:                     
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1) jatkuvassa muutoksessa oleva prosessi, 2) maantieteellisesti monimuotoinen sekä 3) 

rakenteeltaan moniskaalainen. Brennerin esittämät, globalisaation kasvavista 

vaikutuksista kumpuavat valtiotilan uudenlaisen ymmärtämisen ulottuvuudet ovat 

vastakkaisia perinteiselle valtiokeskeiselle näkemykselle, jossa valtiotila näyttäytyy 

ennalta annettuna, yhtenäisenä ja muuttumattomana (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Globalisaatiokehityksen myötä ymmärrys valtiotilasta on jatkuvassa muutoksessa 

(Brenneriä 2004: 74 mukaillen). 

Valtiokeskeinen näkemys Kriittinen näkemys 

 Valtion territoriaalisuus on luonteeltaan 
muuttumatonta, vakiintunutta ja 
pysyvää 

 Valtiotilan maantieteelliset ulottuvuudet 
ovat monimuotoisia ja jatkuvasti 
kehittyviä 

 Valtion tilallisuus on ajasta 
riippumatonta ja pysähdyksissä olevaa  

 Jatkuvat poliittis-taloudelliset 
sääntelyprosessit sekä institutionaaliset 
muutokset muokkaavat valtiotilaa 

 Kansallinen skaala on ensisijainen ja 
hallitseva valtion poliittisen vallan 
ilmentymisen paikka 

 Valtion sääntely ja eri toimijoiden väliset 
kamppailut saavat aikaan uusia 
spatiaalisten skaalojen muodostelmia 

 

Brennerin (2004: 76–77) mukaan kapitalistisen talousjärjestelmän vallitessa valtion 

spatiaalisuuden merkitys on mahdollista nähdä poliittisten strategioiden toiminnan 

edellytyksenä, tapahtumapaikkana tai lopputulemana (ks. Jessop 1990: 260–261). Tämän 

ajatustavan mukaan valtiota ei tule nähdä vain materiaalisena objektina, säiliönä tai 

alustana, vaan paremminkin sosiaalisesti rakentuneena suhteena, jossa erilaiset sosiaaliset 

intressit ja vuorovaikutustilanteet ovat keskiössä. Tästä syystä perinteisesti pysyvinä 

ymmärretyt maantieteen tilakäsitteet tulee nähdä jatkuvien muutosten myötä käynnissä 

olevina prosesseina, eli esimerkiksi spatialisaatio-, territorialisaatio- ja 

skaalausprosessina (Brenner 2004: 33). Spatiaalisuutta tuotetaan ja muokataan 

aktiivisesti institutionaalisissa rakenteissa sekä eri maantieteellisillä skaaloilla tapahtuvan 

sääntelyn ja sosiaalisten kamppailujen keinoin. Edes valtioiden rajat eivät ole säästyneet 

tältä, vaan niille on annettu uusia merkityksiä geopoliittisten kamppailujen seurauksena 

(esim. Agnew & Corbridge 1995; Newman & Paasi 1998). 
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Brenner ynnä muut (2003: 6) tarkastelevat valtiota prosessina jakamalla ymmärryksen 

valtiotilasta kapeaan ja kokonaisvaltaiseen merkitykseen. Kapeassa merkityksessä 

valtiotila rajautuu territoriaalisesti niin valtion rajojen mukaisesti kuin myös valtion 

sisäisiin alueisiin ja aluekeskuksiin (Brenner 2004: 78). Tämän näkemyksen mukaan 

valtion rajoja ei nähdä muuttumattomia, vaan ne ovat jatkuvan muotoutumisen tilassa 

valtioiden välisessä vuorovaikutuksessa. Valtiotilan skaalahierarkiaan perustuvat 

alueyksiköt voivat olla suhteellisen pysyviä institutionalisoitumisen muotoja, mutta myös 

ne voivat kokea muutoksia tai niihin voi kohdistua muutospaineita yhteiskunnan sisäisten 

toimijoiden tahoilta (Cox K. 1990). Valtiotila näyttäytyy Brennerin (2004: 78–79) 

mukaan vallankäytön kohteena. Valtion instituutiot toimeenpanevat valtion spatiaalisiin 

ulottuvuuksiin kohdistuvia sääntelytoimia. Länsi-Euroopan keynesiläiset 

hyvinvointivaltiot ovat hyvä esimerkki pitkälle kehittyneistä valtion sääntelykoneistoista, 

joissa pyrkimyksenä oli levittää taloudellista kehitystä kaikkialla valtion alueelle. 

Kuitenkaan aina valtion sääntelytoimilla ei suoranaisesti tavoitella alueellisia 

vaikutuksia. 

     Skaalat ovat kolmas valtion spatiaalisen ulottuvuuden muoto, jota on tarkasteltu 

kriittisessä globalisaatiotutkimuksessa. Brennerin (2004: 80–81) mukaan valtion 

kansallinen skaala on ollut hallitsevassa asemassa, mutta on selviä merkkejä siitä, että 

skaalajärjestelmärakenne on murroksessa jatkuvan ja muotoaan muuttavan valtion 

poliittis-taloudellisen sääntelyn sekä siihen vaikuttamaan pyrkivien sosiopoliittisten 

voimien seurauksena. Esimerkiksi Shaw (2000) korostaa historian merkitystä valtion 

vallan muodostumisessa ja jakaantumisessa eri skaaloille. Hänen mukaansa jokainen 

valtion spatiaalisuuden muoto on kerrostunut jonkin historiallisen poliittisen vallan 

keskittymän tai ”kerroksen” ympärille, jotka voivat olla niin valtion sisäisiä kuin 

ylikansallisia vallan muodostumia. Kerros on hänen käyttämä vastine maantieteessä 

yleisesti käytetylle skaalan käsitteelle. Shaw (2000: 189) tuo esille kysymyksiä siitä, 

miksi erilaiset skaalat ovat vallalla eri aikoina ja mikä on niiden suhde toisiinsa. Hän lisää, 

että vaikka valtion vallan kansallinen skaala on hallitsevassa asemassa aluetason 

skaaloihin nähden, ei siitä voi tehdä suoraa johtopäätöstä, että jokin skaala olisi 

kykenemätön toimimaan valtion vallan järjestäytymisen tasona. 
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Myös valtiotilan skaalarakennelmaa voidaan tarkastella valtiotilan kapean ja 

kokonaisvaltaisen merkityksen kautta (Brenner 2004: 82). Kapeassa merkityksessä 

skaalat nähdään organisoitumisen muotoina ja institutionaalisina rakenteina, jotka 

rajautuvat hierarkkisesti ylikansallisiin, kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin 

skaaloihin. Valtion skaalarakennelma tulee nähdä ennen kaikkea valtarakenteena, kun 

jokainen valtion vallan skaalamuotoinen ilmentymä toimii ikään kuin omanlaisena 

valtion poliittis-taloudellisena areenana. Valtion uudelleenskaalaus on muuttanut valtion 

roolia globaalissa kapitalismissa, mutta se ei ole tehnyt valtiosta kykenemätöntä vallan 

käytön suhteen. Weissin (1998) esittämä myytti ”vallattomasta valtiosta” (the myth of the 

powerless state) ei pidä paikkaansa siitäkään huolimatta, että valtion valta on yhä 

selvemmin jakaantunut moniskaalaisesti talouden globalisoitumisen ollessa tärkeä 

muutosvoima. Valtioiden toimintaan on täytynyt miettiä uusia keinoja, joilla kansallista 

menestystä pidetään yllä taloudellisessa kilpailussa, jottei vallan hajautuminen eri 

skaaloille tarkoita valtioiden menestyksen katoamista. 

     Valtiotilan maantieteellisten ulottuvuuksien muutosta globalisoituneessa taloudessa 

voidaan tarkastella esimerkkitutkimuksen avulla. Phelps (2007) onnistuu yhdistämään 

empiirisessä tutkimuksessaan valtiotilan tilallisuuden, territoriaalisuuden ja skaalojen 

muutokset globaalin talouden aikakaudella. Hän tarkastelee pinta-alaltaan pienen 

Singaporen kaupunkivaltion strategisia pyrkimyksiä hyötyä globalisaatiosta avaamalla 

yrityksilleen yrityspuistoja muualla Kaakkois-Aasiassa. Singapore on taloudellisessa 

mielessä monella tavalla omalaatuinen. Onnistuneen teollistumisensa se on tehnyt eri 

tavalla kuin esimerkiksi taloudellisesti hyvin menestyvät Aasian valtiot Japani ja Etelä-

Korea. Singapore on profiloitunut ketteräksi taloudelliseksi toimijaksi, joka on tietoisesti 

halunnut edistää valtion rajojen ulkopuolista taloudellista toimintaa väistämällä 

taloutensa kehittymisen maantieteellisiä esteitä (Phelps 2007: 378). Pinta-alan vähyys on 

aiheuttanut omia haasteita Singaporen kaupunkivaltion teollistumiskehitykselle. 

     Singaporen valtio julkaisi vuonna 1990 kansallisen ”Regionalisaatio 2000” -

strategian, jonka keinoin haluttiin ohittaa ”territoriaalinen ansa” lisäämällä taloudellista 

aktiivisuutta valtion rajojen ulkopuolella (Phelps 2007: 379–380). Yhtenä kansallisena 

tavoitteena oli päästä mukaan Aasian talouskasvuun yhdistämällä valtion sisäinen talous 

tiiviimmin valtion rajojen ulkopuoliseen talouskehitykseen. Konkreettisena 

toimenpiteenä Singaporen valtion hallitus solmi suhteita muiden Kaakkois-Aasian 
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valtioiden kanssa tarkoituksenaan avata teollisuus- ja teknologiapuistoja, joihin 

singaporelaiset yritykset voisivat sijoittua yhdessä kansainvälisten yritysten kanssa. 

Vuosien 1994–1998 välillä yrityspuistoja perustettiin Kiinaan, Indonesiaan, Vietnamiin 

sekä Intiaan yhteensä viisi kappaletta, joista yksi oli teknologiapuisto. Ajallisesti 

Singaporen yrityspuistojen perustaminen tapahtui valtioiden kilpailukyisyyden 

kehittämisen aikakaudella, jolloin valtiot halusivat kansainvälistyä ja hyötyä 

globalisaation tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista. Toisin kuin monessa muussa 

valtiossa, Singaporessa ei tyydytty ainoastaan luomaan mahdollisimman houkuttelevaa 

sijoittajailmapiiriä valtion rajojen sisäpuolelle (vrt. Cerny 1995), vaan siellä nähtiin 

tarpeelliseksi laajentaa näkökulmaa valtion rajojen ulkopuolelle. 

 

2.3. Valtio poliittisten strategioiden tapahtumapaikkana 

 

Valtio voi tulla monenlaisen poliittisen toiminnan kohteeksi, kun sitä ei nähdä ennalta 

annettuna, yhteiskunnasta riippumattomana tilana. Valtio on yhteiskunnallisten 

kamppailujen kohde ennen kaikkea silloin kun sen ymmärretään Poulantzasin (1978) 

tavoin sosiaalisena suhteena, eikä niinkään kaikkien etua ajavana yhtenäisenä toimijana. 

Poulantzasin (1978: 158) mukaan valtion instituutiot ovat keskeisessä roolissa 

kapitalistisen valtion toiminnassa, kun niiden yhdessä muodostamaan valtiotilan 

materialistiseen kokonaisuuteen eli institutionaaliseen matriisiin on poliittisesti 

sisäänrakennettu valta-asemia ja etuoikeutuksia. Samalla hän toteaa, että on mahdotonta 

toimia menestyksekkäästi ottamatta osaa valtio-organisaation keskeisiin instituutioihin ja 

valtajärjestelmiin niin kauan kuin valtion sisäiset yhteiskunnalliset voimat kamppailevat 

keskenään yhteiskunnallisesta osallistumista ja vallasta.  

     David Harveyn materialismia korostava tutkimussuuntaus lähtee siitä ajatuksesta, että 

kapitalismi sekä valtion tilallisuuden materialistisen ilmenemisen muodot ovat kiinteästi 

yhteydessä toisiinsa (1982). Pääoman kasautuminen on Harveylle prosessi, joka näkyy 

fyysisinä ja symbolisina järjestelminä valtion tilallisessa ulottuvuudessa – esimerkiksi 

kaupunkisuunnittelu, valtion sisäiset aluejaottelut, kommunikaatiojärjestelmät ja 

liikenneinfrastruktuurit ovat hänen mukaansa esimerkkejä pääoman kasautumisen 

monimutkaisista järjestelmistä ja niiden dynamiikasta. Tästä kaikesta Harvey käyttää 

käsitettä spatial fix (2001). Harveyn mukaan valtion tilalliset muutokset ovat kiinteästi 
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yhteydessä kapitalismin muutoksiin. Kun todetaan, että valtion tilallisuus ja talous ovat 

erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, nousee esiin kysymys valtion menestymisestä 

globalisaatiokehityksen aikana. Globaalissa kapitalismissa valtioiden rajoja ei ymmärretä 

ylittämättöminä esteinä (Harvey 1982), mutta valtioiden kansallinen etu on pääomien 

ohjaaminen ja kiinnittäminen valtion alueelle eri keinoin (Agnew 2011: 231). 

     Yhteiskuntatieteilijä Bob Jessop on 1990-luvun alusta kehitellyt kriittistä 

valtioteoriaa, jossa tarkastellaan kapitalistisen talouden ja valtiotilan kompleksista 

suhdetta. Jessop tarkastelee valtiota ennen kaikkea strategioiden ”tapahtumapaikkana”, 

jossa erilaiset valtion sisäiset toimijat pyrkivät vaikuttamaan tärkeiksi katsomiinsa 

asioihin eri toimintatavoin ja -strategioin (1990: 260). Hänen luomansa strategis-

relationaalinen valtiokäsitys (strategic-relational approach, SRA), tukeutuu monelta osin 

Poulantzasin näkemyksiin valtiosta (esim. Jessop 1990, 1999). Myös Jessop on 

kiinnostunut teoretisoimaan kapitalismin ja valtio-instituution välistä suhdetta. Hän 

pyrkii ymmärtämään kapitalistisen valtion toimintaa, esimerkiksi sitä, millaisilla 

strategioilla ja toimintatavoilla on mahdollisuus saada valtaa kapitalistisessa valtiossa. 

     Jessopin SRA:n mukaisesti valtio nähdään tapahtumapaikkana, jonka kautta tulee 

esille erilaisia yhteiskunnallisesti latautuneita intressejä strategioiden muodoissa (Jessop 

1990: 260). Tämän ajatuksen mukaan valtion toimintaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

poliittisin strategioin. Jessopin mukaan valtio voidaan ymmärtää myös strategioiden 

toimeenpanijana tai niiden lopputulemana. Valtio on strategioiden toimeenpanija, koska 

se tarjoaa institutionaalisen ”valtakoneiston” yhteiskunnallisille intresseille. 

Strategioiden lopputuloksena ymmärrettynä valtio nähdään historian jatkumona, 

aiempien valtiostrategioiden muokkaamana. Jessopin mukaan kaikilla yhteiskunnan 

sisäisillä toimijoilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan omien 

intressiensä mukaisesti valtion tapahtumapaikalle. Myös valtiorakenne tai 

hallintojärjestelmän muoto voivat hänen mukaansa tarjota joillekin toimijoille paremmat 

menestysmahdollisuudet. Tästä ajatusmallista Jessop käyttää käsitettä strateginen 

selektiivisyys (strategic selectivity), joka perustuu Poulantzasin (1978) 

valtioteoretisointiin. 

     Jessopin (1990: 206) mukaan kapitalistisen valtion toiminnan tarkastelun yhteydessä 

on tärkeää huomata, että markkinajohtoinen talous ja valtiojohtoinen politiikka erotetaan 

toisistaan institutionaalisesti. Tämän seurauksena valtiot eivät voi vaikuttaa talouden 
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toimintaan suoraan, mutta ne voivat luoda taloudelle suotuisia olosuhteita valtion 

rakenteisiin vaikuttamalla. Valtioprojektit (state projects) ja valtiostrategiat (state 

strategies) ovat Jessopin (1990) käsitteellistämiä kapitalististen valtioiden toiminnassa 

ilmeneviä yhtenäisiä toimintasuunnitelmia. Valtioprojektit ovat keinoja lisätä 

yhtenäisyyttä valtion instituutioiden toimintaan ja luoda näin ollen yhtenäisiä sisäisiä 

pyrkimyksiä, joita yhteiskunnan jäsenet jakavat (Jessop 1990: 6–9). Valtiostrategioissa 

valtion instituutioita hyödynnetään halutun sosioekonomisen kehityksen 

aikaansaamiseksi (1990: 260–261). Tällä tavoin valtiollisten toimijoiden avulla pyritään 

vaikuttamaan myös talouteen. Valtiostrategioiden suorasti tai epäsuorasti ilmeneviä 

tavoitteita ovat kasautumisstrategiat sekä hegemoniset projektit (Jessop 1990: 196–219). 

     Valtiostrategiat sisältävät strategista selektiivisyyttä silloin, kun keinot valtion 

talouskasvun tai hegemonisten valta-asemien tavoitteluun antavat lähtökohtaisesti 

joillekin yhteiskunnallisille toimijoille parempia menestysmahdollisuuksia (Jessop 1990: 

260–261). Jessop (1999: 50) yhtyy Poulantzasin mielipiteisiin instituutioista, kun hänen 

mukaansa valtio-organisaatio on institutionaalinen matriisi, joka sisältää erilaisten 

yhteiskunnallisten voimien välisiä kamppailuja. Jessopin mukaan kapitalismissa valtion 

valta tulee ymmärtää ennen kaikkea erilaisten poliittisten tai muunlaisten 

yhteiskunnallisten voimien välisten suhteiden muodostamana tasapainotilana. Moisio 

(2012: 34) selventää, että valtio on Jessopin ajatusten mukaisesti nähtynä ikään kuin 

”väylä”, jonka kautta erilaisia strategioita pannaan toimeen. Jessopin (1990: 367) mukaan 

valtion instituutioiden viranhaltijat ja poliitikot ovat valtion todellisia toimijoita. Myös 

heillä voi olla toisistaan eriäviä näkemyksiä valtion tavoitteista. 

 

2.4. Talouden poliittisten merkitysten systemaattinen analysointi 
 

Yhteiskuntatieteissä talouden poliittisten merkitysten tarkasteluun on erilaisia 

lähestymistapoja. Yksi niistä on kulttuurinen poliittinen talous (cultural political 

economy) (Jessop & Sum 2001). Kyseisessä talouden yhteiskunnallista ja poliittista 

rakentuneisuutta korostavassa lähestymistavassa yhdistetään laajasti yhteiskuntatieteissä 

1990-luvulla tapahtunut niin kutsuttu kulttuurinen käänne kriittisen poliittisen talouden 

traditioihin, kuitenkaan menemättä liian ”syvälle” yksilökeskeiseen tarkasteluun (esim. 

Jessop & Oosterlynck 2008). Jessop ja Sum (2001: 93–94) toteavat, että kulttuurinen 
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poliittinen talous on kritiikkiä universaaleja ja positivistisia todellisuudenkuvauksia 

kohtaan. He toivovat, että kulttuurisen käänteen seurauksena poliittisen talouden 

tutkimuksissa kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota esimerkiksi asioiden taustalla 

vaikuttaviin prosesseihin. 

     Jessop (2004: 162) kritisoi perinteisiä taloustieteen tarkastelutapoja toteamalla, että 

monimutkaisten taloudellisten toimintojen muodostama kokonaisuus on niin vaikeasti 

hahmotettava ja kompleksinen, että sitä on vaikeaa pitää laskemisen, johtamisen, 

hallinnan tai ohjaamisen kohteena. Tästä syystä talouden toiminnan muotoja tuodaan 

usein esillä talouden järjestelmien yksittäisinä osina, joita on diskursiivisin keinoin 

muodostettu helpommin lähestyttäviksi. Talouden monimutkaisen kokonaisuuden 

yksinkertaistaminen ja sektoroiminen johtaa Jessopin mukaan ”talouskuvitelmiin” 

(economic imaginaries). Talouden osien määrittelyn taustalla on aina valintoja, tietoisia 

tai tiedostamattomia. Tietoisilla valinnoilla voidaan tukea jotain talouden paradigmaa, tai 

yrittää rajata asioita tarkastelun ulkopuolelle. 

     Jessopin (2004: 163) mukaan tietoista talouskuvitelmien luomista ja niiden 

hyödyntämistä eri tarpeisiin tapahtuu niin poliittisten, taloudellisten kuin muiden 

vaikuttajien toimesta. Mielikuvilla taloudellisen toiminnan osa-alueista tehdään 

esimerkiksi toiminnan kohteita, tapahtumapaikkoja, tavoiteltavia asioita tai sääntelyn 

kohteita. Mielikuviin voi liittyä tilallisia kuin ajallisia ulottuvuuksia. Kaikkeen tähän 

hyödynnetään erilaisia strategioita, projekteja ja visioita, joiden avulla talouskuvitelmia 

rakennetaan, pidetään yllä ja vakiinnutetaan. Jessop luettelee talouden mielikuvien 

luomisprosessin keskeisiä toimijoita: poliittiset puolueet, ajatushautomot, talousjärjestöt 

kuten OECD ja Maailmanpankki, elinkeinoelämän ja työntekijöiden etujärjestöt sekä 

sosiaaliset liikkeet. Hänen mukaansa myös medialla on rooli, kun viestimet tuovat esille 

eri intressien mukaisia näkemyksiä kilpailevista talouden mielikuvista. 

     Sum (2009) hyödyntää kulttuurisen poliittisen talouden teoriaa kilpailukyky-käsitteen 

hegemonisen eli hallitsevan valta-aseman rakentamisprosessin tarkasteluun valtioiden 

toiminnan yhteydessä. Jessopin ja Sumin edustama kulttuurisen poliittisen talouden 

koulukunta antaa myös yksityiskohtaisempia metodologisia lähestymistapoja 

yhteiskunnan eri toimijoiden poliittis-taloudellisen toiminnan analysointiin. Kriittinen 

semioottinen analyysi (critical semiotic analysis) on yksi tapa lähestyä talouden ja 

politiikan aineellisia ilmentymiä yhdistämällä ne laajempiin yhteiskunnallisiin ja 
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sosiaalisiin yhteyksiin (Jessop 2004). Semiooseilla Jessop (2004: 161) tarkoittaa ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä kielellisiä merkityksiä ja merkitysjärjestelmiä, 

joista on kiinnostuttu enenevässä määrin yhteiskuntatieteissä kulttuurisen käänteen 

vaikutusten myötä. Jessopin mukaan semiooseja voivat olla esimerkiksi argumentit, 

narratiivit, retoriikka, identiteetit, historia sekä diskurssit 

     Jessop (2004: 166–170) soveltaa kriittisen semioottisen analyysin menetelmiä 

tietotalouden (knowledge based economy) diskurssin tarkasteluun. Hänen oletuksenaan 

on, että tietotalous laajana talouskäsityksenä on tullut hegemonisen talouskuvitelman 

asemaan tietoisen toiminnan seurauksena, fordistisen talousajattelun kriisiytymisen 

jälkeisenä aikana. Jessopin (2004: 168) mukaan semioosien avulla on mahdollista 

vaikuttaa talouden strategioihin, valtioprojekteihin ja hegemonisiin visioihin ja 

muodostaa niitä kaikilla skaaloilla, aina yrityksistä laajempiin valtion talousyksiköihin. 

Jessop toteaa, että se tapahtuu esimerkiksi luomalla mahdollisimman uskottavia 

narratiiveja menneistä kokemuksista, nykyisistä vaikeuksista ja tulevista 

mahdollisuuksista. Jessopin mukaan tietotalouden dominoivaa ja jopa hegemonista 

asemaa selittää nimenomaan sen integroiminen kaikille maantieteellisille skaaloille, 

erilaisiin organisationaalisiin ja institutionaalisiin yhteyksiin sekä laajasti yhteiskunnan 

kehittyneisyyden kuvaamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3. ARKTINEN ALUE VALTIOIDEN TALOUDELLISEN 

KIINNOSTUKSEN KOHTEENA 
 

Arktinen alue on yksi maapallon harvaanasutuimpia osia. Kylmä ilmasto ja monella tapaa 

äärimmäiset luonnonolosuhteet on syynä ihmistoiminnan vähyyteen. Olosuhteista 

huolimatta, valtioiden toimesta pohjoisia alueita kohtaan on esitetty mielenkiintoa eri 

aikoina. Pohjoisnavan ympärille levittäytyvän arktisen alueen rajauksia sekä alueen 

sisäisiä vyöhykkeitä on olemassa useita erilaisia (kuva 1). Aluerajaukset perustuvat joko 

luonnontoimintaan tai ne ovat eri organisaatioiden omiin intresseihin perustuvia 

määritelmiä. Maapallon pohjoisin osa on monella tapaa monimuotinen alue, mikä on syy 

siihen, että yleisessä käytössä on myös ”arktiset alueet” -määritelmä. Monikkomuoto 

kuvaa sitä, kuinka arktinen aluekokonaisuus pitää sisällään valtioita, valtioiden sisäisiä ja 

välisiä alueita kuin myös kymmeniä kieliä ja kulttuureita.  

 

 

Kuva 1. Esimerkkejä arktisen alueen lukuisista rajauksista ja vyöhykkeistä (Kuva: Arctic Portal: 

Arctic Definitions 2016). 
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Kun arktisen alueen määrittämiseen ei ole olemassa yhtä ja ainoaa tapaa, täytyy 

tilanteesta riippuen tietää mitä arktisen aluemääritelmää tarkoitetaan. Tässä tutkielmassa 

olen kiinnostunut siitä maapallon pohjoisesta osasta, joka on ollut 2000-luvun alusta 

lähtien ennen kaikkea valtioiden toimesta taloudellisen kiinnostuksen kohteena. 

Valtioiden kiinnostusta ilmentää niiden asemointi osaksi arktista aluetta. Valtioiden 

toimesta voidaan vapaasti määrittää sijainti suhteessa arktisuuteen ja arktiseen alueeseen. 

Ne voidaan profiloida politiikan keinoja hyödyntäen kokonaisuudessaan arktisiksi, tai 

esimerkiksi arktisiksi merenrantavaltioiksi. Lisäksi on mahdollista tuoda ilmi mitkä 

valtioiden osat tai territoriot ovat arktisia. Todellisuudessa valtioilla käytössä on erilaisia 

arktisia profiileja ja aluemääritelmiä, joita käytetään joustavasti eri tilanteissa.  

     On selvää, että valtioilla on omia pyrkimyksiä arktisen politiikan suhteen. Esimerkiksi 

arktisen alueen ulkopuoliset valtiot kuten Kiina, toimivat alueella lähinnä taloudellisista 

syistä, mikä voi herättää huolta perinteisemmissä arktisissa valtioissa (Hong 2011: 56). 

Lopputuloksena tästä kaikesta muodostuu hajanainen, muutoksessa oleva kokonaisuus 

valtioiden ja muiden organisaatioiden tekemiä aluemääritelmiä, jotka voivat olla 

päällekkäisiä tai jopa toisilleen vastakkaisia. On hyvä huomioida, että arktisen alueen 

rajanvetoja tehdään myös geopoliittisin syin, joten täytyy ottaa huomioon myös se, mitä 

rajauksissa jätetään tietoisesti arktisen alueen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä ymmärrän 

arktisen alueen poliittisena määritelmänä, jonka määrittelyssä valtioilla ja valtioiden 

välisillä organisaatioilla on suuri rooli. 

 

3.1. Monitasoisen valtioiden välisen yhteistyön alue 
 

Valtiot ovat tärkeitä toimijoita arktisella alueella, mutta globalisoituneessa maailmassa 

arktinen ei ole vain valtioiden kansallinen asia. Rajat ylittävä ihmistoiminta on 

lähtökohtaisesti samanlaista kuin muillakin alueilla, mutta alueen ominaispiirteet, harva 

asutus ja ihmisten vähyys, pitkät välimatkat ja muut liikkumista rajoittavat tekijät tuovat 

haasteita. Esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin puute on todellisuutta monilla pohjoisilla 

alueilla.  Haastavista olosuhteista huolimatta ylikansallisella tasolla tapahtuu monen 

tasoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta – jokapäiväistä valtioiden rajat ylittävää ihmisten 

liikkumista, mutta myös tavoitteellisempaa valtioiden välistä yhteistyötä muun muassa 

taloudessa, tutkimuksessa, koulutuksessa ja politiikassa. 



24 
 

Vuonna 1996 perustettu Arktinen neuvosto on koko laajan arktisen alueen tärkein 

kansainvälinen keskustelufoorumi, jossa valtioiden lisäksi on lisäksi pysyvinä jäseninä 

edustettuina kuusi alkuperäiskansaa (Arctic Council: Permanent Participants 2015). 

Yleensä arktisiksi valtioiksi lasketaan kuuluvaksi kahdeksan Arktisen neuvoston pysyvää 

jäsenvaltiota (kuva 2) (Arctic Council: Member States 2015). Yhdysvallat ja Venäjä ovat 

liittovaltioita, mutta tässä tutkielmassa yhtälailla niistä käytän käsitettä ”valtio”. 

Jäsenvaltioista Islanti sijaitsee selvimmin kokonaisuudessaan arktisella alueella. Tanska 

lukeutuu mukaan arktiseen valtioyhteisöön Grönlannin ja Färsaarten hallinnoinnin kautta. 

Lisäksi neuvostossa on edustettuina 12 arktisen alueen ulkopuolista valtiota (kuva 2) sekä 

arktisten valtioiden hallitusten välisiä ja muita organisaatioita tarkkailijajäsen-statuksella 

(Arctic Council: Observers 2015). Tarkkailijajäseniksi on tullut viime vuosina myös 

vähemmän arktisiksi miellettäviä valtioita: esimerkiksi Aasian valtiot Kiina, Japani, 

Etelä-Korea, Intia ja Singapore saivat tarkkailija-statuksen vuonna 2013. 

 

 

Kuva 2. Arktisen neuvoston varsinaiset jäsenvaltiot (sininen väri) sekä tarkkailijajäsenet (vihreä 

väri) muodostavat yhdessä merkittävän joukon pohjoisen pallonpuoliskon valtioita (Kuva: Arctic 

Portal: Arctic Member and Observer States 2016). 
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Arktisella alueella on valtioiden välisen yhteistyön lisäksi vakiintunutta alueellista ja 

paikallista valtioiden rajat ylittävää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja myös 

virallisempaa yhteistyötä. Suomen lähialueella Barentsin alue on esimerkki valtioiden 

välisestä yhteistyöalueesta, joka on vakiintunut toiminnalliseksi ylikansalliseksi 

yhteistyön alueeksi eri ihmistoiminnan muodoissa. Barentsin alueeseen kuuluu Pohjois-

Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja sekä Venäjän luoteisia osia. Barents-

yhteistyön perimmäinen tarkoitus on lisätä Euroopan pohjoisessa osassa rajat ylittävää 

taloudellista, kulttuurillista ja sosiaalista kehitystä (Barentsinfo 2016). Zimmerbauerin 

(2013: 99) mukaan Barentsin alue on institutionalisoitunut ja vakiinnuttanut asemansa 

yhä enenevässä määrin talousalueena. Hänen mukaansa Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen yhteistyö perustui ennen kaikkea politiikan ja turvallisuuden kysymyksiin. 

Geopolitiikan ja turvallisuuden kysymykset ovat aivan viime vuosina nousseet taas 

pinnalle Euroopan koilliskulmassa. 

 

3.2. Kasvavaan taloudelliseen kiinnostukseen vaikuttavat tekijät 
 

Valtioiden näkökulmasta taloudellinen toiminta on tullut yhä tärkeämmäksi 

ihmistoiminnan muodoksi arktisella alueella 2000-luvulla. Merkittävä syy valtioiden 

arktiseen alueeseen kohdistuvan mielenkiinnon nopeaan kasvuun ovat talouteen liittyvät 

tekijät, eli alueella olevat luonnonvarat sekä jäästä ennätyksellisen nopeaa vauhtia 

vapautuva meri mahdollisuuksineen (esim. Dodds 2008; Ebinger & Zambetakis 2009; 

Dittmer ym. 2011). Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen tutkimuksen (USGS 

2009) mukaan arktisella alueella sijaitsee 13 prosenttia maapallon hyödyntämättömistä 

öljyvaroista ja 30 prosenttia maakaasuvaroista. Mineraalit ja fossiiliset polttoaineet ovat 

kaksi taloudellisesti tärkeintä arktisten alueiden luonnonvaraa. Luonnonvararikkaat 

valtiot kuten Norja ja Venäjä ovat jo nyt mukana luonnonvarojen hyödyntämisessä, kun 

pohjoisilla alueilla toimii valtioiden kokonaan tai osittain omistamia öljy-, kaasu- ja 

kaivosyhtiöitä. 

     Japania, Etelä-Koreaa ja Kiinaa ei perinteisesti nähdä arktisina valtioina, mutta näissä 

valtioissa ymmärretään arktisen alueen potentiaali ennen kaikkea uusien laivareittien 

ansiosta (Blunden 2012: 124–129). Aasian suurten talouksien kiinnostuksen taustalla on 

näkemys globaalin merenkulun logistiikan järjestelmää mullistavasta muutoksesta, jolla 
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olisi suuri merkitys nimenomaan merenkulusta taloudellisesti riippuvaisille Aasian 

vientivaltioille. Hong (2011) tuo esille arktisen alueen merenkulun mahdollisuuksia 

Kiinalle, mutta hän näkee siinä olevan myös suuria haasteita. Koillisväylän kautta 

laivamatka Kiinasta Eurooppaan lyhentyy noin 4000 merimailin (n. 7400 km) verran 

vilkkaassa käytössä olevaan Suezin kanavan kautta kulkevaan reittiin verrattuna, mikä on 

ymmärrettävästi hyvin kiinnostava tosiasia sekä Aasiassa että Euroopassa.  Haasteet 

liittyvät Hongin mukaan arktista aluetta koskevaan politiikkaan, turvallisuuteen, 

talouteen sekä ympäristökysymyksiin. Laivanvarustajat eivät yleisesti ottaen koe arktisen 

alueen läpi kulkevien laivareittien olevan vielä todellinen vaihtoehto tämänhetkisille 

reiteille (Lasserre & Pelletier 2011). Tällä hetkellä Koillisväylän alusmäärät ovat vain 

murto-osa vilkkaasti liikennöityihin laivaväyliin verrattuna, eikä kasvavaa trendiä ole 

havaittavissa. 

     Viime vuosikymmenten aikana esiin noussut kiinnostus arktisen alueen taloudellisia 

mahdollisuuksia kohtaan on tullut koko ajan realistisemmaksi ilmaston lämpenemisen 

aiheuttamista muutoksista johtuen. Pohjoiset merialueet ovat monelta osin 

ympärivuotisen jääpeitteen alla, mutta jääpeitteen laajuus vaihtelee suuresti pitkän ajan 

muutosten lisäksi vuodenaikojen mukaan. Arktiselle alueelle kohdistuvaa ympäristön 

muutosta on tutkittu ilmaston muutosta ja sen vaikutuksia tarkastelemalla. 

Tutkimustuloksista on mahdollista tehdä johtopäätöksiä sen puolesta, että 

luonnonvarojen ja laivareittien hyödyntäminen tulee koko ajan todennäköisemmäksi 

nykyisen kehityksen jatkuessa. Overland ynnä muut (2015) toteavat tutkimustuloksiin 

perustuen, että 60 ° -leveyspiirin pohjoispuolella maanpinnantason keskilämpötila on 

kohonnut noin 3 °C vuodesta 1900 lähtien. Samaan aikaan globaali lämpötilan nousu on 

ollut noin 1 °C. Ilmaston lämpenemisellä on ollut vaikutuksia kaiken muun lisäksi 

jääpeitteeseen. Yhdysvaltain lumi- ja jäätietokeskuksen (NSIDC) aikasarja jääpeitteen 

pinta-alan laajuudesta pohjoisella pallonpuoliskolla (Fetterer ym. 2016) antaa viitteitä 

ilmaston muutoksen nopeudesta (kuvat 3 ja 4). 
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Kuva 3. Pohjoisen pallonpuoliskon syyskuun* merijään pinta-alan laajuuden muutos (%) 

aikavälillä 1979–2016 verrattuna vuosien 1981–2010 keskiarvoon (Fetterer ym. 2016). 

 

*) Syyskuu on kuukausi jolloin pohjoisella pallonpuoliskolla merten jääpeitteiden kokonaispinta-ala on 

pienimmillään. 

 

 

 

Kuva 4. Pohjoisen pallonpuoliskon maaliskuun* merijään pinta-alan laajuuden muutos (%) 

aikavälillä 1979–2016 verrattuna vuosien 1981–2010 keskiarvoon (Fetterer ym. 2016). 

 

*) Maaliskuu on kuukausi jolloin pohjoisella pallonpuoliskolla merten jääpeitteiden kokonaispinta-ala on 

suurimmillaan. 

 

 

Valtioiden toimesta esitetty kiinnostus pohjoisia alueita ja niiden hallintaa kohtaan voi 

perustua myös valtioiden arktisten alueiden nykyiseen taloudelliseen merkitykseen. 

Arktisen alueen valtiokohtaiset talouden tunnusluvut ja talouden rakenne antavat viitteitä 

siitä, kuinka tärkeässä osassa pohjoiset alueet ovat eri valtioille. Arktisten alueiden 
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taloutta on tarkasteltu pääasiassa valtiokohtaisesti. Esimerkiksi vuodelta 2014 olevassa 

Arktisen alueen inhimillisen kehityksen raportissa (AHDR 2014) tuodaan esille kaiken 

muun inhimillisen lisäksi arktisen neuvoston jäsenmaiden arktisten alueiden talouden 

tunnuslukuja. Edellä mainitun raportin talousosuudessa (Huskey, Mäenpää & Pelyasov 

2014: 153) Islannin lisäksi seitsemän muun valtion pohjoisimpia osia ja autonomisia 

alueita luetellaan osaksi arktista aluetta. Arktisen alueen talousasioissa tarkasteltavan 

alueen rajaus menee yleensä joko valtioiden tai valtion sisäisten territorioiden rajojen 

mukaisesti, mikä on osoitus poliittisesta rajauksesta. Esimerkiksi Yhdysvallat lasketaan 

mukaan arktiseen valtioyhteisöön Alaskan hallinnan perusteella. Seuraavassa kartassa 

(kuva 5) esitetään AHDR:n talousosiossa arktisina alueina tarkasteltavat alueet, jotka 

myös Arktisen neuvoston toimesta ymmärretään arktisiksi hallintoalueiksi. 

 

 

Kuva 5. Arktisten valtioiden hallinnolliset arktiset alueet Arktisen neuvoston määritelmän 

mukaan (Kuva: Dallmann 2015). 
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Talouden kannalta suurin merkitys arktisilla alueilla on Venäjälle, jonka arktisiksi 

luettavissa valtionosissa tuotettiin noin 70 prosenttia koko arktisen alueen talouden 

arvosta vuonna 2010 (Huskey, Mäenpää & Pelyasov 2014: 169). Muiden seitsemän 

valtion yhteenlaskettu osuus oli näin ollen noin 30 prosenttia kokonaisarvosta, 443 

miljardista Yhdysvaltain dollarista (kuva 6). Yhdysvaltain eli Alaskan osavaltion 

talouden osuus oli noin 10 prosenttia. Seuraavina olivat Pohjoismaat Ruotsi, Suomi ja 

Norja noin viiden prosentin osuuksilla. Islannin, Kanadan ja Tanskan arktisten alueiden 

osuudet olivat 1 – 2 prosenttia. Yksittäisistä alueista Venäjän Khanty-Mansi (33 %) ja 

Yamal-Nenets (13 %) olivat Alaskaakin merkittävämmässä osassa koko arktisen alueen 

talouden tuotannon arvoa tarkasteltaessa (Huskey, Mäenpää & Pelyasov 2014: 169). 

Kyseisten alueiden korkeita suhdelukuja selittää Venäjän öljy- ja kaasutuotannon 

sijoittumisen lähes yksinomaan näille alueille (Glomsrøt ym. 2009: 61). 

 

 

Kuva 6. Arktisen neuvoston jäsenvaltioiden arktisiksi luettavien alueiden talouden kokonaisarvon 

jakautuminen valtioittain vuonna 2010 (Vertailussa käytetyt talousluvut: Huskey, Mäenpää & 

Pelyasov 2014: 169). 

 

Paremmin valtioiden arktisten osien taloudellista merkitystä kuvaa arktisten alueiden 

suhteellinen merkitys valtioiden bruttokansantuotteille (BKT). Kuvassa 7 vertailukohtana 

on Arktisen neuvoston jäsenvaltioiden arktisten alueiden taloudellinen merkitys 

valtioittain. Olen hyödyntänyt samoja vuoden 2010 talouslukuja kuin kuvassa 6. Venäjän 

osalta tämä tarkoitti 11 prosenttia BKT:sta. Suomen arktisten alueiden kansallinen 

merkitys oli lähes yhtä suuri, noin 10 prosenttia BKT:sta. Norjalle ja Ruotsille arktisen 

alueiden taloudellinen merkitys oli selvästi vähäisempi, eli 6 prosentin luokkaa. Sen 
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sijaan Tanskan, Kanadan ja Yhdysvaltain arktisten alueiden kansallinen taloudellinen 

merkitys oli huomattavan vähäinen verrattuna muihin vertailussa oleviin valtioihin. 

Molempien Yhdysvaltain ja Kanadan osuudet jäivät vain noin puoleen prosenttiin 

vuotuisesta BKT:sta. Islanti ei ole kuvassa, koska AHDR 2014:n mukaan se nähdään 

sijaitsevan kokonaisuudessaan arktisella alueella. Näin ollen kaikki Islannissa tapahtuva 

taloudellinen toiminta määritellään tapahtuvan arktisella alueella. 

 

 

Kuva 7. Arktisen neuvoston jäsenvaltioiden* arktisiksi luettavien alueiden alueellisen 

bruttokansantuotteen osuus (%) valtioiden kansallisista bruttokansantuotteista vuonna 2010 

(Vertailussa käytetyt talousluvut: Huskey, Mäenpää & Pelyasov 2014: 169). 

 

*) Islanti puuttuu vertailusta, koska se sijaitsee kokonaisuudessaan arktisella alueella (AHDR 2014). 

 

3.3. Arktisen alueen strateginen merkitys muutoksessa 
 

Arktinen alue oli pitkään kiinnostava maapallon osa ennen kaikkea geostrategisista syistä. 

Vielä aivan 1990-luvun alkuun saakka se nähtiin pääasiassa suurvaltojen välissä olevana 

”sotanäyttämönä” (Heininen 2010). Tällä toisen maailmansodan jälkeen syntyneellä, niin 

kutsutun kylmän sodan aikakaudella alueen geostrateginen merkitys korostui aivan 

erityisesti. Neuvostoliiton johtaman idän ja Yhdysvaltain etupiiriin kuuluneen lännen 

välisestä asevarustelusta syntynyt jännittynyt ilmapiiri väistyi vasta Neuvostoliiton 

romahdettua. Heinisen (2010: 7) mukaan maapallon pohjoiset alueet ovat olleet 1900-

luvun alusta lähtien pohjoisten valtioiden hegemoniapolitiikan alaisuudessa. 

Marginaalissa olevat alueet ovat herättäneet mielenkiintoa ennen kaikkea luonnonvarojen 
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ansiosta, kun valtiot ovat ulottaneet taloudellista toimintaa modernisaation myötä 

pohjoisiin osiin saakka.  

     Vasta 2000-luvun alussa arktinen alue on otettu todenteolla globaalin 

talousjärjestelmän osaksi. Heininen (2010: 5) toteaa, että perifeeristen arktisten alueiden 

hallinnassa on havaittavissa yhä valtioiden alisteista hegemoniapolitiikkaa, kun 

geopolitiikan diskursseja hallitsevat puheet arktisesta luonnonvarakilpailusta. Mainitut 

luonnonvarojen hyödyntäminen sekä uusien laivareittien käyttöönotto sisältävät 

mahdollisuuksien lisäksi paljon haasteita ratkaistavaksi. Doddsin (2010a: 310) mukaan 

pelkona on esimerkiksi se, että syntyy vastakkainasettelua arktisia meriä reunustavien 

rannikkovaltioiden sekä muiden arktisen alueen reunavaltioiden kesken. Myös Arbo ynnä 

muut (2013) toteavat, että kun arktinen alue nähdään yleisesti suurten muutosten ja 

mahdollisuuksien alueena, sen tulevaisuuden suuntaan halutaan vaikuttaa aina 

suurvaltapolitiikkaa myöten. Pohjoisilla valtioilla on suvereniteettiinsa perustuen 

oikeuksia pohjoisiin alueisiin, joiden hallinta tuo kiistattomia geoekonomisia etuja, jos 

arktinen talousinnostus konkretisoituu talouskasvuna. Näin ollen myös arktisen alueen 

sisäiset suhteet ovat yhä hahmottumassa, kun valtiot haluavat osoittaa oman asemansa ja 

alueomistuksensa, mikä tapahtuu esimerkiksi valtioinstituution territoriaalisiin 

ulottuvuuksiin vedoten.  

     Valtioiden merkitys arktisina toimijoina tulee monelta osin paremmin esille 

ihmistoiminnan lisääntyessä, kun valtioilla on lakiin perustuvia oikeuksia maa- ja 

merialueilla. Pohjoisten merien rantavaltioilla on halu saada alueita omistukseen, kun 

rajat eivät ole vielä täysin selvät. Viime vuosien tunnetuin yksittäinen rajakiista on 

Venäjän valtion johtama operaatio, jossa venäjän lippu pystytettiin merenpohjaan 

pohjoisnavan kohdalle vuonna 2007 (Dodds 2010b). Pääasiassa symbolista painoarvoa 

saaneella teolla Venäjä halusi osoittaa aluevaatimuksia pohjoisnavan alueella, vaikka 

kansainvälisiin sopimuksiin vedoten alue ei kuulu millekään valtiolle (esim. Dittmer ym. 

2011: 206–208). Aluevaltausten sijaan arktisen alueen omistajuuskysymyksiin on pyritty 

soveltaa Yhdistyneiden Kansakuntien meriyleisoikeussopimusta (United Nations 

Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982), jonka periaatteita useimmat valtiot 

ovat halunneet noudattaa, ja jonka esimerkiksi kaikki Arktisen neuvoston varsinaiset 

jäsenmaat ovat allekirjoittaneet (United Nations 2016). 
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4. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tässä luvussa esittelen tutkielman empiirisen aineiston sekä aineiston analysoinnissa 

käyttämäni tutkimusmenetelmät. Empiirinen aineisto koostuu kahdesta toisiinsa 

läheisesti liittyvästä aineistokokonaisuudesta: Suomen arktisen politiikan 

talousulottuvuuksia sivuavat dokumentit (7 kpl) ja asiantuntijahaastattelut (12 kpl) 

Suomen arktisen politiikan talousulottuvuuksien vaikutuksia koskien. Aineiston 

analysoinnissa hyödynnän laadullisen aineiston analysointiin soveltuvia 

tutkimusmenetelmiä. Tutkielmalle asettamiini tavoitteisiin perustuen käytän sellaisia 

menetelmiä, jotka mahdollistavat aineiston kriittisen tarkastelun. 

 

4.1. Suomen arktisen politiikan talousulottuvuuksia sivuavat 

dokumentit 
 

Ensimmäinen aineistokokonaisuus pitää sisällään pääasiassa Suomen valtion virallista 

arktisen politiikkaa edustavaa ja sitä rakentavaa materiaalia. Dokumentit ovat 

valtionhallinnon instituutioiden julkaisemia tai toimeksi antamia. Niissä argumentoidaan 

arktisen alueen taloudellisten mahdollisuuksien puolesta Suomen ja suomalaisen 

yhteiskunnan kannalta. Suomen arktisen linjan mukaisesti ministeriöt ovat niitä 

valtionhallinnon toimijoita, jotka pääasiallisesti toteuttavat arktista politiikkaa. Arktisessa 

strategiassa mainitaan, että ministeriöiden lisäksi kansallisesti esitettyjen tavoitteiden ja 

toimien toteuttamisessa on mukana myös esimerkiksi elinkeinoelämä (2013: 44). 

     Toinen osa tätä aineistokokonaisuutta käsittää elinkeinoelämän toimijoiden puolesta 

tehdyn raportin sekä politiikan teon tueksi tilattuja selvitystöitä, joissa elinkeinoelämä on 

edustettuna. Olen valinnut nimenomaan sellaisia dokumentteja, joissa on selvä 

elinkeinoelämäyhteys. Näiden dokumenttien valinnassa toinen tärkeä tekijä on ollut 

niiden ajankohtaisuus ja selvä kytkeytyneisyys Suomen tämänhetkiseen arktisen 

politiikan linjaan. Taulukossa 2 olen kootusti kuvaillut kaikki aineiston dokumentit 

julkaisuvuoden mukaisessa järjestyksessä. Siitä selviää millainen dokumentti on 

kyseessä, mikä organisaatio on dokumentin tilannut ja julkaissut, mikä taho on toteuttanut 

sen, sekä myös dokumentin maantieteellinen fokus eli mikä alue siinä on tarkastelussa 

arktisesta talousnäkökulmasta katsottuna. 
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Taulukko 2. Ensimmäisen aineistokokonaisuuden muodostavat Suomen arktisen politiikan 

talousulottuvuuksia sivuavat dokumentit. 

 
DOKUMENTTI-
TYYPPI 

TOIMEKSIANTAJA/ 
JULKAISIJA 

TEKIJÄ(T) 
MAANTIETEELLINEN 
FOKUS 

Selvitys Koillisväylän 
tietoliikennekaapeli-
hankkeesta (2016) 

Konsultti-
selvitys 

Liikenne- ja 
viestintäministeriö 

Lipponen & 
Svento 

Koillisväylän alue 
(Eurooppa – Aasia) 

Kasvua pohjoisesta 
(2015) 

Konsultti-
selvitys 

Pääministerit/ 
Valtioneuvoston 
kanslia (Suomessa) 

Andersson, 
Husebekk & 
Penttilä 

Suomi, Ruotsi ja 
Norja 

Pohjoinen tahtotila 
 (2015) 

Konsultti-
selvitys 

Elinkeinoelämän 
keskusliitto 

Lipponen Koko Suomi 

Arktinen kutsuu 
(2013) 

Esite Ulkoasiainministeriö 
Heikkilä & 
Laukkanen 

Koko arktinen alue/ 
EU 

Kaivostoiminnan 
liikenteelliset tarpeet 
pohjoisessa (2013) 

Esiselvitys Liikennevirasto 
Asiantuntija-
työryhmä & 
konsultit 

Pohjois-Suomi 

Suomen arktinen 
strategia (2013) 

Valtion 
strategia 

Valtioneuvoston 
kanslia 

Asiantuntija-
työryhmä 

Koko Suomi 

Arktinen osaaminen 
Suomessa (2012) 

Esite Ulkoasiainministeriö 
Heikkilä & 
Laukkanen 

Koko Suomi 

 

Kansallisesti tärkein yksittäinen Suomen arktisen politiikan dokumentti on Suomen 

arktisia suuntaviivoja määrittelevä ja kaikkea arktista politiikkaa ohjaava Suomen 

arktinen strategia (2013). Arktisen alueen taloudellisten mahdollisuuksien esiintuominen 

on esillä arktisen strategian linjauksissa. Valtioneuvoston kanslian julkaisema, 

laajuudeltaan 63 sivua oleva nykyinen arktinen strategia on järjestyksessään toinen. 

Suomen ensimmäinen arktinen strategia hyväksyttiin vuonna 2010. Voimassa oleva 

arktinen strategia on hyväksytty Jyrki Kataisen hallituksen toimesta Valtioneuvoston 

periaatepäätöksenä 23.8.2013. Valtioneuvoston periaatepäätökset ovat luonteeltaan 

valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja antavia poliittisia kannanottoja 

(Periaatepäätökset 2016). Niillä ei ole välitöntä oikeudellista vaikutusta. 
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Periaatepäätökset ovat voimassa niiden hyväksyneen hallituksen toimikauden loppuun 

asti. Sipilän hallitus hyväksyi vuoden 2015 lopussa Suomen arktisen strategian 

voimassaolon säilymisen 66 valtioneuvostotasoisen strategian ohella kuluvalla 

hallituskaudella (Erillisten valtioneuvostotasoisten… 2015). 

     Suomen arktisen strategian sisältämän vision (2013: 15) mukaan ”Suomi on aktiivinen 

arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön 

reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen”. 

Arktisen strategian uudistuksen taustalla on Suomen hallituksen 2012 hyväksymät 

päälinjaukset, joihin nykyinen strategia pohjautuu: 1) Suomi on arktinen maa, 2) Suomi 

on arktinen osaaja, 3) Suomi kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristön 

reunaehtoja, 4) Kansainvälinen arktinen yhteistyö. Kaikkia näitä yhteen kokoavana 

yläotsikkona on ”Arktinen Suomi arktisena osaajana”. Verrattuna edeltävään (Suomen 

arktinen strategia 2010), voimassa olevassa arktisessa strategiassa tuodaan esille 

korostetusti ajatusta siitä, että koko Suomi on arktinen maa. Lisäksi taloudella on 

suurempi rooli nykyisessä strategiassa. 

     Vuodelta 2015 oleva julkaisu Kasvua pohjoisesta: Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat 

saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? on dokumenteista ainoa, jonka teossa 

on ollut mukana kirjoittajia Suomen ulkopuolelta. Se on Suomen, Ruotsin ja Norjan 

pääministerien vuonna 2014 asettaman selvitystyöryhmän 44-sivuinen loppuraportti, 

jonka on suomeksi julkaissut Valtioneuvoston kanslia. Jokaisesta kolmesta valtiosta on 

nimetty vastuuhenkilö, jotka yhdessä muodostavat ”riippumattoman 

asiantuntijatyöryhmän”. Työryhmän suomalaisjäsen on Keskuskauppakamarin 

toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Norjan jäsen on Tromssan yliopiston rehtori Anne 

Husebekk ja Ruotsista työryhmässä on Västerbottenin läänin maaherra Magdalena 

Andersson. Raportin (Andersson, Husebekk & Penttilä 2015: 7) mukaan tärkeä tavoite 

on lisätä maiden välistä yhteistyötä pohjoisten osien asioissa kestävän taloudellisen 

kasvun saavuttamiseksi. Raportissa (2015: 9) arktinen alue rajataan selvästi valtioiden 

pohjoisiin alueisiin, eli Ruotsin ja Norjan lääneihin sekä Suomen maakuntiin. Suomen 

arktisiksi maakunniksi luetellaan kolme pohjoisinta: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja 

Kainuu. 
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Aineistossa on mukana kaksi dokumenttia, jotka ovat luonteeltaan enemmänkin esitteitä. 

Yhteistä niillä on tilaajatahona oleva ministeriö sekä tekijät. Lapin yliopiston arktisen 

keskuksen ja Ulkoasianministeriön Eurooppatiedotuksen yhdessä julkaisema teos 

Arktinen kutsuu: Suomi, EU ja arktinen alue (Heikkilä & Laukkanen 2013) on 

informaatiokatsaus arktisen alueen nykytilasta ja alueen mahdollisuuksista sekä 

Suomesta ja suomalaisista osana pohjoisten alueiden kehitystä. Kuten otsikko jo kertoo, 

on Euroopan unionin suhde arktiseen alueeseen yksi tärkeä osa 93-sivuista julkaisua. 

Myös toisesta julkaisijatahosta tämän voi päätellä. Ulkoasiainministeriön julkaisema esite 

Arktinen osaaminen Suomessa (Heikkilä & Laukkanen 2012) sisältää nimen mukaisesti 

suomalaisen arktisen osaamisen esittelyä. Arktinen osaaminen Suomessa -esite on ainoa 

aineistossa mukana oleva dokumentti, joka on valmistunut ennen Suomen nykyisen 

arktisen strategian julkaisua. Se on mukana aineistossa, koska uudempaa vastaavaa 

dokumenttia ei ole julkaistu. Kyseinen 24-sivuinen esite on tehty Lapin yliopiston 

arktisen keskuksen toimesta. Esitteessä on selvästi painotettu Lappia ja muuta Pohjois-

Suomea. Sen ovat allekirjoittaneet silloiset ministerit: ulkoministeri Erkki Tuomioja ja 

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. 

     Arktisen politiikan dokumenttiaineistossa on mukana kaksi selvitystyötä arktisen 

alueen liikenne- ja viestintäyhteyksistä. Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet 

pohjoisessa -esiselvitys (2013) on 19-jäsenisen selvitystyöryhmän loppuraportti, jonka 

tekemisen eri vaiheissa on käytetty myös konsulttiapua. Selvitys on tehty Liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnan alla olevan Liikenneviraston tilaamana. Raportin keskiössä 

ovat junaratayhteydet, niiden tarpeellisuuden määrittäminen sekä pohjoisen kaivoksilta 

etelän suuntaan että pohjoiseen Jäämeren rannikolle. Raportti kattaa kaikkiaan 136 sivua. 

Vuonna 2016 Paavo Lipposen ja Reijo Sventon toimesta valmistunut Selvitys 

Koillisväylän tietoliikennekaapelihankkeesta sisältää taustaselvitystä mahdollisuudesta 

vetää tietoliikennekaapeli Koillisväylän kautta Euroopan ja Aasian välille. Selvityksen on 

tilannut Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (Paavo Lipponen ja Reijo Svento 

selvittämään…2016). Selvityksen taustalla on kyselyt, jotka on tehty useille hankkeen 

kannalta keskeisille Suomen suurlähetystöille, mukaan lukien kaikki arktisen neuvoston 

varsinaiset jäsenmaat. Raportin toinen kirjoittaja Reijo Svento on Tietoliikenteen ja 

tietotekniikan keskusliitto FiComin entinen toimitusjohtaja. Lokakuussa 2016 

julkisuuteen annettu kirjallinen raportti on 15 sivun mittainen tiivistelmä. 
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Aineiston dokumenteista kaikista selvimmin lobbaustarkoitukseen tehty konsulttityö on 

vuodelta 2015 oleva Lipposen toimittama Pohjoinen tahtotila: Suomen edellytykset 

arktiseen talouskasvuun. Elinkeinoelämän keskusliiton yhdessä kuuden eri toimialaa 

edustavan työnantajajärjestön kanssa Lipposelta tilaama selvitys keskittyy nimenomaan 

suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuuksiin, mutta se ottaa kantaa myös Suomen 

arktiseen politiikkaan ja sen kehityskohteisiin. Sisällöltään selvitys on kattava, siinä 

käsitellään niin ulkopolitiikkaa kuin talouspolitiikkaa arktisessa kontekstissa.  

Liiketoiminnan aloista erityisen huomion saavat mukana olevat toimialat. Esimerkiksi 

laivanrakennusteollisuus ei ole edustettuna selvityksessä. Selvitystyön rahoittajaksi 

mainitaan TT-Säätiö, joka on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto. Pituudeltaan se 

on 48 sivua.  

 

4.2. Asiantuntijahaastattelut Suomen arktisen politiikan 

talousulottuvuuksista 
 

Toinen empiirinen aineistokokonaisuus ovat tätä tutkielmaa varten tekemäni 

asiantuntijahaastattelut. Olen toteuttanut haastattelut puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina. Asiantuntijahaastatteluilla halusin selvittää, miten elinkeinoelämän 

edustajat, tai siihen läheisesti liittyvien sektoreiden edustajat tulkitsevat Suomen arktista 

politiikkaa. Tämän lisäksi valitsin haastateltaviksi tahoja edustavia henkilöitä, joille 

arktisen alueen taloudellinen hyödyntäminen tai Suomen arktinen politiikka on työnsä 

puolesta tuttua. Näiden haastateltavien valinnalla halusin saada esille laajempaa 

näkökulmaa Suomen arktisesta politiikasta suhteessa arktisen alueen kehitykseen. Pyrin 

valitsemaan haastateltaviksi henkilöitä, joiden oletin työorganisaatioon ja työtehtäviin 

perustuen tuntevan käsittelemääni aihepiiriä. Aivan kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009: 85) 

toteavat, laadullisessa tutkimuksessa halutaan kerätä tietoa henkilöiltä, jotka ovat 

tutkittavan ilmiön mahdollisimman hyviä asiantuntijoita. 

     Haastateltavat olen jakanut kolmeen alaryhmään organisaatiotaustansa perusteella. 

Ryhmät ovat: 1) yritykset, 2) elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat ja 3) 

yliopisto- ja tutkimusorganisaatiot. Muodostin ryhmät jo ennen haastatteluja, ja pyrin 

saamaan kaikkiin ryhmiin useita haastateltavia resurssieni puitteissa. Elinkeinoelämän 

toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -ryhmästä muodostui lukumäärältään suurin. 
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Kyseisessä ryhmässä on kuusi haastateltua, ja kahdessa muussa ryhmässä on molemmissa 

kolme. Osa elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -ryhmän haastatelluista 

konsulttiyritysten edustajista olisin voinut sijoittaa myös yritykset -ryhmään, mutta tässä 

yhteydessä tämä jaottelu on perusteltu. Yritykset -ryhmässä olevat haastateltavat 

edustavat sellaisia yrityksiä, jotka suorittavat vientiä arktiselle alueella, tai ovat 

potentiaalisia vientiyrityksiä. Kaikki haastateltavat ovat antaneet luvan nimensä käyttöön 

haastattelumateriaalin yhteydessä tässä Pro gradu -tutkielmassa. Tulosten esittelyssä 

käytän haastatteluryhmän mukaista koodia (Y/E/TY), kun tuon esille haastatteluista 

poimimiani sitaatteja. Seuraavassa taulukossa ovat kaikki haastateltavat 

haastatteluryhmittäin jaoteltuina. 

 

Taulukko 3. Tutkielmaa varten haastatellut henkilöt organisaatiotietoineen. 

YRITYKSET (Y) 

1. Pentti Huttunen | Suunnittelupäällikkö (Meriteknologia ja innovaatiot), Norfit Oy 

2. Kimmo Kuismanen | Toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen 

3. Timo Salmu | Aluemyyntijohtaja, Nestix Oy 

ELINKEINOELÄMÄN TOIMINNAN EDISTÄJÄT JA EDUNVALVOJAT (E) 

4. Anu Fredrikson | Sihteeristön päällikkö, Arktinen talousneuvosto (AEC) 

5. Martti Hahl | Toimitusjohtaja, Barentskeskus Finland Oy 

6. Jukka Olli | Asiantuntija (Ruotsi ja Norja), BusinessOulu, Oulun kaupunki 

7. Esa Pellikanen | Varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari 

8. Timo Rautajoki | Toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari 

9. Pirkko Taskinen | Toimitusjohtaja, Storvik & Co Oy 

TUTKIMUS- JA YLIOPISTO-ORGANISAATIOT (TY) 

10. Henna Hintsala | Projektityöntekijä, CEE, Oulun yliopisto 

11. Pekka Koskinen | Erityisasiantuntija (Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät), VTT 

12. Arja Rautio | Tutkimusprofessori (Arktinen lääketiede), Thule-instituutti, Oulun yliopisto 
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Rajallisten resurssieni vuoksi lähestyin haastattelupyynnöillä pääasiassa Pohjois-

Suomessa toimivia elinkeinoelämän edustajia tai muita arktisen alueen taloudelliseen 

kehitykseen läheisesti liittyviä henkilöitä. Vielä tarkemmin mainittuna haastattelujeni 

pääpainoni kohdistui henkilöihin, jotka työskentelevät Oulussa. Oulu on Pohjois-Suomen 

keskus ja yliopistokaupunki. Kaupungin markkinoinnissa on tuotu rohkeasti esille 

halukkuutta olla laajemmin ”pohjoisen Skandinavian pääkaupunki” (Kaupunkistrategia 

Oulu 2020 [2013]). Oulun kaupunkistrategissa on sivuttu myös arktisen alueen 

taloudellisia mahdollisuuksia Oulun elinkeinoelämän kannalta. Myös Oulun yliopisto on 

profiloitunut arktiseksi tiedeyhteisöksi uudessa strategiassaan (Oulun yliopiston strategia 

2016–2020). Yliopisto on ottanut markkinointiviestinnässään käyttöön tunnuslauseen 

”Tiedettä arktisella asenteella”.  

     Valitsin haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidut teemahaastattelut, koska niissä 

annetaan painoarvoa haastateltavien omille tulkinnoille ja asioille antamille merkityksille 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 75). Teemahaastattelut mahdollistavat melko vapaamuotoisen 

vuorovaikutustilanteen haastateltavan kanssa, kun haastattelija voi haastattelutilanteessa 

vaikuttaa haastattelun kulkuun. Teemahaastattelussa kysymykset rakentuvat etukäteen 

valittujen teemojen ympärille, mutta kysymysrunko voi olla tiukasti strukturoitua 

haastattelua vapaampi, kun esimerkiksi jatkokysymysten esittäminen on mahdollista. 

Liitteessä 1. on haastatteluissa käyttämäni kysymysrunko, jota sovelsin haastateltavan 

organisaatiotaustasta riippuen. Aivan aluksi esitin organisaatioihin liittyviä kysymyksiä 

(kysymysosio A). Toinen osa kysymyksiä koskee Suomen arktista politiikkaa 

(kysymysosio B). Joihinkin kysymyksiin halusin nimenomaan kaikilta haastateltavilta 

vastauksia, sen sijaan osa kysymyksistä oli haastatteluryhmittäin kohdennettuja.  

     Yritysorganisaatioiden edustajilta kysyin painotetusti kysymyksiä heidän yrityksen 

edustamastaan toimialasta. Elinkeinoelämän toiminnan edistäjiä ja edunvalvojia 

edustavilta haastateltavilta tiedustelin laajemmin elinkeinoelämän ja arktisen politiikan 

vuorovaikutuksesta, koska oletettavasti heillä on yrityksiä laajemmat verkostot myös 

politiikanteon suuntaan. Tutkimus- ja yliopisto-organisaatioita edustavilta haastateltavilta 

halusin hieman tieteellisempää sekä laajempaa arktista näkökulmaa, jotta oleelliset 

elinkeinoelämän ulkopuoliset talouden realiteetit tulisivat esille tässä aineistossa. Kaikilta 

haastateltavilta kysyin Pohjois-Norjasta ja sen taloudellisista mahdollisuuksista Suomen 

ja suomalaisen elinkeinoelämän kannalta, koska se on mielestäni kiinnostava arktinen 
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alue läheisen sijaintinsa ja kasvavan taloudellisen potentiaalinsa ansiosta. Suomen Oslon 

suurlähetystön mukaan vuonna 2015 Pohjois-Norjan talous kasvoi arviolta 6–7 

prosenttia, mikä oli samalla suurin alueellinen kasvuvauhti koko Norjassa. (Norjan 

talous… 2016).  

     Haastattelut toteutin henkilökohtaisina haastatteluina maalis-huhtikuussa 2016.   

Haastatteluista kaksi tein Skypen välityksellä ja yhden sähköpostitse, kun haastattelu 

Oulussa ei olisi onnistunut. Skypellä haastattelemani henkilöt ovat Norjan Tromssassa 

toimivan Arktisen talousneuvoston sihteeristön päällikkö Anu Fredrikson sekä 

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Espoon toimipisteessä erityisasiantuntijana 

työskentelevä Pekka Koskinen. BusinessOulun Jukka Olli oli estynyt tulemaan 

haastatteluun, joten hänelle lähetin kysymykset sähköpostitse. Vastaukset kysymyksiin 

sain myös sähköpostin välityksellä. Kasvotusten tekemistäni haastatteluista viisi tein 

Oulun yliopistolla, loput neljä haastateltavien toimipisteissä muualla Oulussa. 

     Kaikki kasvotusten tai Skypen välityksellä tehdyt haastattelut nauhoitin, mihin sain 

haastateltavilta luvan. Ajallisesti lyhin haastattelu oli kestoltaan noin 30 minuuttia ja pisin 

lähes 90 minuuttia. Sähköpostihaastattelussa vastausten pituus jäi selvästi lyhemmiksi 

kuin suurempaa vuorovaikutusta vaativissa kasvotusten tehdyt haastatteluissa. Kaikki 

haastattelut sähköpostihaastattelua lukuun ottamatta kirjoitin kokonaisuudessaan 

tekstimuotoon eli litteroin sisällönanalyysia varten (Tuomi & Sarajärvi 2009: 92). 

 

4.3. Aineiston analyysimenetelmät 
 

Perustan empiirisen aineiston analyysin kriittiseen semioottiseen analyysiin (ks. luku 

2.4.). Tässä yhteydessä olen kiinnostunut politiikka-dokumentteihin sisällytetyistä 

talouspyrkimyksistä ja -vaikutuksista. Analyysi kohdistuu nimenomaisesti semiooseihin, 

eli ihmisten välillä jaettuihin merkityksenantokeinoihin. Ensinnäkin etsin eräänlaisia 

strategisia talousdiskursseja, jotka muodostavat talousulottuvuuksien metatason. 

Toiseksi, etsin dokumenttiaineistosta painopisteargumentteja, joilla strategisia 

talousdiskursseja perustellaan. Ne voivat liittyä talouteen myös epäsuorasti – esimerkiksi 

ulkopolitiikkaan tai aluekehitykseen kytkettyinä. Kolmanneksi, etsin toimenpiteitä tai 

operaatioita, joilla talousdiskurssien sisältämiä tavoitteita pyritään saattamaan 

käytäntöön. Toimenpiteisiin voi sisältyä maantieteellisiä tai materiaalisia ulottuvuuksia.  
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Kohdistan aineiston analyysin kulttuurisen poliittisen talouden mukaisesti myös ”rivien 

väleihin” löytääkseni mahdollisia piilossa olevia talousagendoja, tulevaisuuden visioita 

tai taloudesta esitettyjä kuvitelmia, joita Suomen arktisen politiikan linjauksiin sisältyy. 

Tarkastelen Suomen valtion arktista politiikkaa, joten tärkeimpiä arktisen politiikan 

toimijoita ovat politiikkaa tekevät ja sitä ohjaavat ministeriöt ja valtiojohto, joiden 

toimintaa analysoin osana talouspyrkimyksiä. Yksittäisistä henkilöistä suurimman 

huomion saavat näkyvässä asemassa olevat valtion edustajat, kun he työtehtäviensä 

puolesta ovat julkisuudessa arktisen politiikan eri yhteyksissä. Edellä esittelemäni 

empiirisen aineiston lisäksi valtion hallinnon instituutioiden tiedotteet erilaiset uutiset, 

sekä näkyvien poliitikkojen ja valtionjohtajien puheet antavat hyvää tukea analysointiin. 

Hyödynnän niitä arktisen politiikan toteutuksen analysoinnissa. Aineistodokumentteihin 

verrattuna ne sisältävät ajankohtaisempaa tietoa ja tuovat esille sen kuinka arktista 

politiikkaa todellisuudessa tehdään. 

     Valtion hallinnon instituutiot joutuvat mukailemaan Suomen arktisessa strategiassa 

asetettuja linjauksia, joten heidän toimintansa on väistämättä varsin yhtenäistä. 

Haastatteluaineistossa mukana olevilla henkilöillä voi olla erilaisia näkemyksiä asioista, 

mikä on analyysin kannalta antoisaa. Myös haastatteluja tarkastelen kriittisesti tuomalla 

esille oleellisia tietoja heidän taustoistaan. Haastateltavien vastauksiin vaikuttaa heidän 

edustamansa organisaatio, sekä tietämyksen taso arktisesta politiikasta ja kytkeytyneisyys 

politiikan tekoon. Vertailen haastatteluaineistoa ja dokumenttiaineistoa. Haastateltavat 

voivat esimerkiksi tietää asioita, joita dokumenttiaineistossa ei mainita. Hyödynnän 

haastatteluja myös politiikan vaikutusten analysointiin, eli miten haastateltavat kokevat 

Suomen arktisen politiikan talousulottuvuudet. Poimin haastateltavien vastauksista 

sitaatteja politiikan vertailukohdaksi. Sitaatin yhteydessä tuon esille ainoastaan 

haastatteluryhmän, koska se on riittävän yksityiskohtainen tieto tässä yhteydessä. 
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5. AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 
 

Tässä osiossa analysoin koko empiirisen aineiston viiden strategisen talousdiskurssin 

mukaisesti. Diskurssit ovat teorialähtöisiä, olen luonut ne tutkielman teoriaosuudessa 3. 

tarkastelemaani valtioiden arktiseen kiinnostukseen perustuen. Olen nimennyt diskurssit 

yhtenäisellä tavalla, mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaaviksi. Diskurssien 

muodostamisen pääasiallinen tarkoitus on auttaa jäsentelemään Suomen valtion arktista 

politiikkaa suhteessa arktisen alueen globaaliin kehitykseen.  Oletukseni mukaan arktisen 

politiikan tarjoamilla ”työkaluilla” Suomea viedään strategisesti osaksi yleistä arktisen 

alueen talouskehitystä. Talousdiskurssien yhteydessä tuon esille löytämäni 

painopisteargumentit, jotka taloustavoitteiden argumentointi mielestäni perustuu. 

Aineistosta hahmottelemiani toimenpiteitä korostan kursivoidulla tekstillä. Yhtenäisiä 

talouden diskursiivisia päälinjoja olisi mahdollista muodostaa enemmänkin, mutta 

mielestäni viisi on sopiva määrä, jotta talousdiskurssien päällekkäisyys on 

mahdollisimman vähäistä. 

     Esittelen diskurssit yksitellen yhdistäen empiirisen aineiston sisällön niihin. 

Tutkielman teoriaosuudesta hyödynnän etenkin Jessopin strategis-relationaalista 

valtiokäsitystä (ks. luku 2.3.). Ymmärrän Suomen arktisen politiikan valtiostrategiana 

samansuuntaisesti kuin Jessop. Hänen valtiostrategia sekä läheinen käsite strateginen 

selektiivisyys on mahdollista yhdistää monella tapaa Suomen arktisen politiikan 

talousulottuvuuksiin. Ennen kaikkea strateginen selektiivisyys on valtion sisäisen 

dynamiikan tarkastelun teoriatausta, johon perustan analyysiä. Tutkielman empiiristä 

aineistoa analysoimalla otan selvää millaista strategista selektiivisyyttä Suomen arktinen 

politiikka sisältää, ja toisaalta kuinka selektiivisyyteen pyritään vaikuttamaan valtion 

instituutioiden ulkopuolelta. Elinkeinoelämän toiminta on erityisenä kiinnostuksen 

kohteenani. Johtopäätökset-osiossa (luku 6.) teen kokoavia päätelmiä aineiston suhteesta 

tutkielman taustateoriaan. 
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5.1. Arktinen alue potentiaalisena talousalueena 
 

Ensimmäinen hahmottelemani talouden strateginen diskurssi on ”Arktinen alue 

potentiaalisena talousalueena”. Diskurssiin perustuen arktinen alue nähdään 

kiinnostavana talousalueena kaikenlaisten talouden aktiviteettien ollessa kasvussa 

pohjoisilla alueilla. Arktisen alueen luonnonvarat on yksi suurin taloudellista kiinnostusta 

herättävä asia. Diskurssin mukaisesti maailman pohjoisimpien osien perifeeriset alueet 

ymmärretään aiempaa selvemmin kiinteänä osana globaalia taloutta. Tässä mielessä 

arktinen alue on yhä selvemmin talousalue muiden joukossa. Maapallon pohjoisten 

alueiden taloudellinen potentiaali tunnistetaan Suomen valtiotason politiikassa, kun 

arktisen politiikan keinoin halutaan osoittaa Suomen kansallisia tavoitteita ja keinoja 

taloudellisen toiminnan edistämiseksi. Potentiaalisuuteen sisältyy ajatus tulevaisuudessa 

toteutuvista taloudellisista mahdollisuuksista, mikä luonnehtii hyvin nykyistä Suomen 

arktisen politiikan linjaa.  

     Suomen pohjoinen sijainti on yksi painopisteargumenteista, joilla arktisen alueen 

talouspotentiaalisuutta perustellaan Suomen kannalta. Se tuli selväksi Suomen voimassa 

olevan arktisen strategian julkistuksen yhteydessä lokakuussa 2013, kun silloinen 

pääministeri Jyrki Katainen esitteli uudistetun arktisen strategian eduskunnalle 

(Pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta 2013). Aivan puheensa aluksi hän siteerasi 

presidentti J. K. Paasikiven tunnetuksi tekemää toteamusta ”maantieteelle emme voi 

mitään”. Katainen esitti sen omassa puheessaan muodossa ”maantieteelle emme voi 

mitään, ja hyvä niin”. Tällä hän viittasi Suomen perinteisesti syrjäisenä pidetyn 

maantieteellisen sijainnin tuomaan uudenlaiseen erityisasemaan globaalin kiinnostuksen 

laajentuessa pohjoisille alueille. Kataisen mukaan Suomi on ”aitiopaikalla” tässä 

kehityksessä. Puhuessaan eduskunnalle, pääministeri toi esille Pohjois-Suomen arktisen 

osaamisen, mutta samalla painotti, että on tärkeää ymmärtää arktinen politiikka koko 

Suomen asiaksi. Tämän ajattelun perustana on käänteen tekevä ajatus siitä, että koko 

Suomi on arktinen valtio. Myös Suomen nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa yhtenä 

Suomen maantieteellisen sijainnin tarjoamana mahdollisuutena pidetään arktisen alueen 

taloudellista hyödyntämistä (Ratkaisujen Suomi 2015: 7). 
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Tämän diskurssin kannalta keskeinen asiakohta voimassa olevassa arktisessa strategiassa 

on liiketoimintaa käsittelevä osuus ”Suomen arktiset liiketoimintamahdollisuudet” (2013: 

24–33). Siitä voi havaita, että elinkeinoelämän toiminnan edistämiselle annetaan suuri 

painoarvo Suomen arktisessa politiikassa. Tekstiosuuden alussa (2013: 24–25) arktinen 

alue kuvataan monella tapaa Suomen kannalta potentiaalisena talousalueena, mutta 

globaalin kiinnostuksen kasvun ymmärretään tuovan myös lisää kilpailua alueelle. 

Strategiassa todetaan, että Suomen kaltaisen, vahvasti vientiin perustuvan talouden on 

tärkeää hakea kasvua sieltä missä potentiaalia on olemassa. Vientitulojen kasvu arktisen 

alueen globaaliin kasvuun kiinnittymällä on yksi painopisteargumenteista. Arktisen 

alueen taloudellisen potentiaalin ohella suomalaisten yritysten ”arktinen osaaminen” 

mainitaan menestyksen mahdollistavana avaintekijänä suomalaisen elinkeinoelämän 

kannalta.  

     Liiketoimintamahdollisuuksia käsittelevässä osuudessa mainitaan erikseen kahdeksan 

painopistealaa, joiden potentiaalia perustellaan tarkemmin (2013: 25–33). Valituksi 

tulleiden alojen arktisen liiketoiminnan mahdollisuuksien esiin nostaminen on jo 

sinällään toimenpide, joilla Suomessa varaudutaan arktisen alueen taloudellisen 

potentiaalin todelliseen realisoitumiseen. Kyseinen toimialojen valikoiminen strategiaan 

on osoitus siitä, että ne on nähty kansallisesti tärkeinä aloina sekä taloudellisia 

mahdollisuuksia sisältävinä. Arktisessa strategiassa (2013: 46) mainitaan, että arktisten 

liiketoimintamahdollisuuksien taloudellisen hyödyntämisen edellytyksenä on ensinnäkin 

tunnistaa avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Toimialojen valinta lisää valtion 

arktiseen politiikkaan strategista selektiivisyyttä, jolla on vaikutusta suomalaisen 

elinkeinoelämän toimintaan arktisessa toimintaympäristössä. Suurimmat hyötyjät ovat 

ilman muuta ne toimialat ja yritykset, jotka ovat saaneet paljon huomiota tässä 

yhteydessä. On taloudellisesti perusteltua ottaa esille toimialoja joiden mahdollisuuksiin 

uskotaan, mutta samanaikaisesti se voi vähentää valitsematta jääneiden alojen 

mahdollisuutta nousta esille. 

     Kaivosteollisuus on yksi arktisen strategian painopisteala, jonka potentiaaliin 

uskotaan. Kaivosteollisuuden liittäminen arktiseen politiikkaan selittyy Suomen 

kaivostoiminnan sijoittumisella suurelta osin Pohjois-Suomeen, mikä johtuu alueen 

laajoista mineraalivarannoista. Taloudellista potentiaalia argumentoidaan lisäksi 

korkeatasoisella suomalaisella osaamisella ja hyvällä toimintaympäristöllä (Arktinen 
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osaaminen Suomessa 2012: 9). Myös kaivostoiminnassa lisääntyvien 

ympäristönäkökohtien huomioimisen mainitaan tuovan huomattavia 

liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille kaivosteollisuuden yrityksille (Suomen 

arktinen strategia 2013: 29). Suomen mineraalistrategiassa (2010) yksi keskeinen ajatus 

on se, kuinka kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntää lisäävä globalisaatiokehitys 

pystytään kanavoimaan Suomen eduksi mineraalien kysynnän kasvaessa väestön kasvun 

ja kaupungistumisen kiihtymisen seurauksena. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 

toimittamassa strategiassa argumentoidaan kaivosteollisuuden kehittämisen puolesta 

mainitsemalla kaivosteollisuuden olevan Suomessa yksi harvoja aloja, joihin tulee suuria 

kansainvälisiä investointeja.  

     Suomen arktisessa politiikassa korostetaan yrityslähtöisyyttä taloudellisen 

potentiaalin hyödyntämisessä, mutta esimerkiksi arktisessa strategiassa todetaan, että 

”erityislaatuisen toimintaympäristön” vuoksi valtion läsnäoloa tarvitaan joissain 

tilanteissa (2013: 24). Valtion mukana olemista perustellaan muun muassa sillä, että 

liiketoiminnalle avautuvat hankkeet ovat mittakaavaltaan huomattavan suuria. Näin ollen 

valtion antaman tuen nähdään edesauttavan yritysten pääsyä markkinoille. Arktisen 

strategian mukaan valtio tukee yritystoimintaa pääasiassa olosuhteita luomalla, toimintaa 

käynnistämällä tai muunlaisena taustatukena toimimalla. Jessopin valtiostrategian käsite 

on mahdollista kytkeä tähän valtion toimintatapaan, kun Suomen valtion toimesta 

halutaan vaikuttaa pääomien kasautumiseen suomalaisen elinkeinoelämän eduksi 

arktisilla markkinoilla. Kysymykseksi nousee se, mitä toimintaa valtio tukee ja mitä ei. 

Lisäksi elinkeinoelämän toiminnanedistäjien kyky saada valtio tukemaan toimintaansa on 

keskeinen asia. Valtiot ovat vaikutusvaltaisia toimijoita arktisissa asioissa, joten niiden 

tuella on merkitystä yritysten ja muiden organisaatioiden taloudelliseen menestykseen. 

Arktisessa strategiassa mainitaan yleisesti arktisen alueen yritystoiminnan kehittämisestä, 

että kaiken toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja sitoutunutta, minkä todetaan vaativan 

läsnäoloa alueella (2013: 24).  

     Esimerkki elinkeinoelämä-lähtöisestä läsnäolosta arktisella alueella on tammikuussa 

2014 Tromssaan avattu ”Suomi-talo”, jonka toiminnan tarkoitus on edistää suomalaista 

liiketoimintaa Pohjois-Norjassa toimimalla suomalaisen ja paikallisen liike-elämän 

kohtauspaikkana. Hankkeen taustalla on Oulun kaupungin elinkeinoelämästä vastaava 

liikelaitos, BusinessOulu, joka on ollut aktiivinen toimija Pohjois-Norjan ja Pohjois-



45 
 

Ruotsin suuntaan (Pohjoinen ohjelma ja Suomi-talo 2013). Suomi-talon avajaisissa 

valtiovallan edustajana paikalla ollut silloinen ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 

mainitsi avajaispuheessaan, että on tärkeää löytyä rajat ylittävää aktiivisuutta arktisissa 

talousasioissa, missä hänen mukaansa Oulun kaupunki on näyttänyt kiitettävää 

esimerkkiä (Puhe Suomi-talon avajaisissa, Tromssa, 21.1.2014). Ministeri toivoi Suomi-

talon olevan nimensä mukaisesti ”koko Suomen talo”. Marraskuussa 2015 

BusinessOulun toimesta avattiin vastaava toimipiste Pohjois-Ruotsin kaivoskeskukseen, 

Jällivaaraan (Finnish Business Hub… 2015). Näin suomalaisen elinkeinoelämän läsnäolo 

Pohjoismaiden arktisilla alueilla vahvistui entisestään. Suomi-talojen toimintalogiikka 

perustuu Suomen pohjoisten lähialueiden talouden potentiaalin kanavoimiseen 

suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Pohjoismainen talousyhteistyö on yksi tämän 

diskurssin painopisteargumenteista Suomen viimeaikaisessa arktisessa politiikassa. 

     Myös Kasvua pohjoisesta -raportissa Suomi kytketään potentiaalisena nähtyyn 

arktiseen alueeseen pohjoismaisen yhteistyön avulla (Andersson, Husebekk & Penttilä 

2015: 9). Raportin suomalaisjäsen Risto E. J. Penttilä on Keskuskauppakamarin 

toimitusjohtajana selkeästi elinkeinoelämän puolestapuhuja, vaikka raportin mainitaan 

olevan ”riippumattoman asiantuntijatyöryhmän” kirjoittama. Raportissa Suomi, Ruotsi ja 

Norja esitetään tavoitteiltaan monella tapaa yhtenäisenä arktisena toimijajoukkona, joilla 

mainitaan olevan hyvät mahdollisuudet olla keskeisemmässä roolissa myös 

talousasioissa. Keskeinen viesti on se, että kehittyneen ”Skandinavian arktisen alueen” 

ansiosta valtioiden olisi mahdollista ottaa globaalisti johtava rooli arktisessa talouden 

toiminnassa. Raportissa (2015: 13) konkreettisena toimenpiteenä nimetään jokaiselle 

valtiolle kansallinen ”kasvun ajuri”, joista mainitaan, että niitä tulee edistää valtioiden 

yhteisen edun nimissä. Norjan osalta kasvun ajuri on nesteytetty maakaasu ja uusiutuva 

energia, Ruotsin tulisi raportin mukaan keskittyä ”vihreään” kaivostoimintaan ja Suomen 

matkailun kehittämiseen. Matkailuala on myös yksi Suomen arktisen strategian 

painopistealoista (2013: 31). Matkailuteollisuuden rajat ylittäväksi brändiksi esitetään 

mainoslausetta ”Visit the Scandinavian Arctic” (2015: 19).  

     Maantieteellisesti Suomi ei ole osa Skandinaviaa, mutta raportissa tämä 

”territoriaalinen ansa” ohitetaan, mikä osaltaan kertoo halusta kytkeä Suomi tiiviisti 

Ruotsin ja Norjan yhteyteen. Raportissa pohjoisille alueille toivotaan lisää valtaa päättää 

alueen asioista arktisen politiikan nimissä, jotta esiin tuotu taloudellinen potentiaali 
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realisoituisi. Toivottu kehitys on esimerkki Suomen arktisen politiikan 

uudelleenskaalaamisesta kansallisesta pohjoismaiseen suuntaan, kun Suomi, Ruotsi ja 

Norja halutaan yhdessä arktisen alueen globaalin talouskehityksen hyötyjiksi. 

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tammikuussa 2015 raportin julkistuksen yhteydessä 

Suomen pääministeri Alexander Stubb antoi tukensa kolmen asiantuntijan raportille ja 

linjasi raportissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti, että kehityksen pitää lähteä 

pohjoisilta alueilta: ”Pohjoisen asiat eivät kehity vain etelän pääkaupungeissa 

miettimällä, vaan asioita on vietävä eteenpäin yhteistyössä pohjoisen eri toimijoiden 

kanssa. Tänään julkaistu raportti on rohkea ja tarjoaa hyvän pohjatyön jatkolle. Nyt 

tehtävänä on varmistaa, että asioihin myös tartutaan ja niitä lähdetään viemään 

eteenpäin.” (”Kasvua pohjoisesta” -raportti julkaistu Tromssassa 2015).  

     Paavo Lipposen Pohjoinen tahtotila -konsulttiraportissa (Lipponen 2015: 9) esitellään 

kymmenkohtainen suosituslista Suomen ”arktiseen ja pohjoiseen politiikkaan” 

vaalikaudeksi 2015–2019. Listauksessa yritysten merkitystä korostetaan, mutta samalla 

siitä käy selvästi ilmi, että joidenkin asioiden edistämisessä valtion roolia pidetään 

keskeisenä. Yleisesti Suomen arktiseen politiikkaan kaivataan lisää panostusta ja 

sitoutumista. Suosituksissa tuodaan esille valtiovetoisia toimia, joilla on vaikutusta 

arktisen talouskasvun toteutumiseen – näitä ovat esimerkiksi ruotsin kielen opetuksen 

parantaminen ja turhien rajaesteiden poistaminen. Suositukset on kohdennettu selvästi 

valtion politiikkaan, johon selvityksellä pyritään vaikuttamaan. Suomelle avautuvia 

liiketoimintamahdollisuuksia pidetään kiinnostavina siitäkin huolimatta, että 2000-luvun 

alun luonnonvaroihin kohdistunut arktinen ”hype” on laantunut (2015: 7). Selvityksessä 

todetaan optimistisesti, että ”arktinen ja pohjoinen politiikka voi olla Suomen 

kasvupolitiikan kärki” (2015: 8). Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi myös muiden 

arktisten valtioiden tarjoamia mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle (2015: 

17–20). Suomen arktisessa strategiassa ei oteta yhtä laajasti kantaa muiden valtioiden 

taloudellisiin mahdollisuuksiin. 

     Haastatteluaineisto tukee osaltaan tätä strategista diskurssia. Haastateltavat näkivät 

arktisen alueen potentiaalisena talousalueena Suomen kannalta. Yritykset-

haastateltavaryhmän henkilöt osasivat kertoa parhaiten edustamansa yrityksen 

esimerkkien kautta edustamansa toimialan potentiaalista. Yleisemmällä tasolla 

elinkeinoelämän puolesta puhuvien elinkeinoelämän toiminnanedistäjät ja edunvalvojat -
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ryhmän haastateltavat kertoivat laajemmin suomalaisen elinkeinoelämän potentiaalista ja 

myös elinkeinoelämän kytkeytymisestä arktisen politiikan kanssa. Tutkimus- ja yliopisto-

organisaatiot -ryhmän haastateltavat tunsivat hyvin oman osaamisalueensa arktista 

keskustelua. Heillä oli organisaatiotaustasta riippuen näkemyksiä arktisen alueen 

taloudellisesta potentiaalista globaalisti kuin myös kohdistetummin suomalaisen 

elinkeinoelämän kannalta. Yksi tämän ryhmän haastateltava totesi yksiselitteisesti 

arktisen alueen olevan globaali talousalue muiden joukossa, vaikka se esitetään usein 

periferiana: 

 

Globaalit markkinat on täällä. Se on turhaa puhua, että arktinen olis 

eristäytynyt alue. Se on ihan sama peluri ku kaikki muutkin. (TY) 

 

 

Suomen elinkeinoelämän kannalta erityisen potentiaalisina arktisina alueina 

haastateltavat näkivät Suomen pohjoiset lähialueet: Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja 

myös Luoteis-Venäjän. Pohjois-Ruotsin osalta taloudellisesti kiinnostavana mainittiin 

esimerkiksi kaivostoiminnan alta siirrettävät kaupungit, mihin suomalaiset 

rakennusliikkeet voisivat haastateltavien mukaan osallistua. Venäjällä suomalaista 

osaamista voitaisiin haastateltavien mukaan hyödyntää esimerkiksi tuotantolaitosten 

ympäristöystävällisyyden ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Pohjois-Norja oli 

haastatteluissa yksi maantieteellinen painopistealue, jonka taloudellista potentiaalia 

halusin tiedustella. Haastateltavat toivat esille Pohjois-Norjaan sekä Pohjois-Ruotsiin 

suuntautuvien investointien mahdollisuuksia, joista suomalainen elinkeinoelämä voisi 

hyötyä menemällä mukaan hankkeisiin. Yrityksiä edustava haastateltava näki 

ajankohtaisissa hankkeissa olevan huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia 

suomalaiselle elinkeinoelämälle: 

 

Norjassa esimerkiksi hajasijoittaminen, laitosten tuominen Tromssaan, on 

paljon voimakkaampaa ku mitä Suomessa. Samoten Pohjois-Ruotsissa on 

alkanut tai on alkamassa valtavia projekteja: Kiiruna ja Jällivaaran 

Malmberget. Eli siellä on todella iso potentiaali. (Y) 
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Suomalaisyritysten kannalta Norjan valtion suurinvestoinnit pohjoisiin osiin nähtiin vielä 

tällä hetkellä monelta osin hyödyntämättömänä potentiaalina. Erityisesti elinkeinoelämän 

toiminnan edistäjä- ja edunvalvontaorganisaatioita edustavat haastateltavat ihmettelivät 

sitä, koska Suomessa nähtiin olevan tarvittavaa osaamista, eikä fyysinen tai kulttuurinen 

välimatka ole liian pitkä. Esille tuotiin esimerkiksi kuinka Pohjois-Norjan suurhankkeissa 

on mukana paljon yrityksiä Etelä-Euroopasta, mutta ei Suomesta. Usean haastateltavan 

mukaan Norjassa on suomalaisille yrityksille sopiva toimintakulttuuri. Haastatteluissa 

ilmeni myös eriäviä mielipiteitä. Norjan liiketoimintakulttuurin tunteva yritykset-ryhmän 

haastateltava näki taloudellisesta potentiaalista huolimatta ongelmia suomalaisten 

yritysten viennissä Norjaan. Hänen mukaansa suomalaisyritysten Norjaan lähtemistä 

vaikeuttaa kielitaidon puutteen lisäksi norjalainen liike-elämän kulttuuri, joka suosii 

norjalaisia yrityksiä: 

  

Norja liiketoiminta-alueena… vaikka se on lähellä, ja tavallaan pidetään että 

siellä on sama kulttuuri, niin siellä toi liike-elämäkulttuuri on oikeastaan aika 

erilainen. Siellä ensinnäkin tämmönen protektionismi on erittäin voimakas, 

ja norjalaisten omaksi haitaksi. (Y) 

 

Haastateltavat toivat esille Suomen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen vaikutukset 

arktisiin panostuksiin. Moni haastateltava mainitsi, ettei arktinen suunta ole 

todellisuudessa kansallisessa prioriteettilistassa kovinkaan korkealla, mikä ilmenee 

esimerkiksi vienninedistämisen puutteellisuudessa. Myös globaalin talouden vaikeudet 

mainittiin olevan taustalla olevia syitä yleiseen arktisen politiikan heikkoon asemaan. 

Eräs elinkeinoelämän ilmeisen hyvin tunteva haastateltava toi esille EK:n aktivoitumisen 

arktisissa asioissa, ja toivoi samaa valtioin keskeisiltä vienninedistämisorganisaatiolta, 

jotka voisivat antaa hänen mukaansa selvemmin viestiä moneen muuhun alueeseen 

verrattuna läheisen arktisen alueen potentiaalista yritysten suuntaan: 

 

Tällä hetkellä näyttää siltä että valtiovalta on todella heräämässä, näkee sen 

mahdollisuuden yrityksille. Yritykset on keskittynyt toisaalta ehkä, niin ku 

sanotaan – kaukovientiin – koska se on huomattavan paljo seksikkäämpää 

mennä Kiinaan, Namibiaan, Etelä-Amerikkaan […] EK:ssa sitä heräämistä 

on tapahtunu, mutta kaivataan sitä samaa heräämistä Finpro:lla ja Team 

Finlandilla. (E) 
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5.2. Arktinen alue logistisena käytävänä 
 

Toinen teoriasta johtamani diskurssi on ”Arktinen alue logistisena käytävänä”. 

Diskurssin mukaisesti arktinen alue ymmärretään ennen kaikkea muita talousalueita 

yhdistävänä kauttakulkualueena. Maapallon pohjoisten alueiden luonnonvarojen 

kuljettaminen toisaalle on yksi osa tätä diskurssia, mutta suurin mielenkiinto sisältyy 

tämänhetkisten suurten globaalien talousalueiden väliseen logistiikkaan. Kun Euroopan 

ja Aasian välinen laivamatka on Koillisväylän kautta kuljettaessa lähes puolet matkasta 

verrattuna nykyisin käytössä oleviin eteläisiin laivareitteihin, herättää se väistämättä 

globaalia mielenkiintoa. Suomen pohjoisimmat osat sijaitsevat lyhimmillään muutamien 

kymmenien kilometrien etäisyydellä siitä Jäämeren alueesta, johon globaali kiinnostus 

kohdistuu enenevässä määrin. Suomessa ei ole jääty sivustaseuraajiksi, vaan on tehty 

erilaisia poliittisia avauksia Koillisväylän logistisen hyödyntämisen puolesta. Yksi osa 

tätä keskustelua ovat Suomen sisäiset yhteydet pohjoiseen. Elinkeinoelämän puolesta on 

toimittu aktiivisesti politiikan teon suuntaan, jotta taloudellinen potentiaali realisoituisi. 

     Joulukuun 9. päivänä 2016 Suomen pääministeri Sipilä tapasi Venäjän pääministeri 

Medvedevin Oulussa pääministerien kahdenvälisessä tapaamisessa. Näin korkean tason 

valtiojohdon tapaamisen järjestäminen Pohjois-Suomessa ei ole kovinkaan tavallista. 

Yksi taustalla oleva tekijä oli arktisten asiat, joista Sipilä halusi Medvedevin kanssa 

keskustella. Tässä mielessä pohjoisen Oulun valinta tapaamispaikaksi on ymmärrettävää. 

Pääministerien medialle antamassa tiedotustilaisuudessa esille nousi oletetusti 

Koillisväylän kautta suunniteltu tietoliikennekaapeli, joka yhdistäisi Euroopan ja Aasian. 

Kaapeli kulkisi Suomen ja Venäjän kautta. Pääministeri Sipilä totesi, että Suomessa 

tämän asian kanssa on jo edetty, kun hän otti esille Lipposen ja Sventon Liikenne- ja 

viestintäministeriölle tekemän konsulttityön kaapelihankkeesta (2016). Pääministerin 

mukaan nyt tiedustellaan muiden valtioiden mukaan tuloa hankkeeseen. Venäjän 

pääministeri totesi, että hanke on mielenkiintoinen, ja se voisi kiinnostaa valtioita 

tietoliikenneyhteyksien nopeuksien kasvaessa. Hän kuitenkin toi mukaan realismia 

toteamalla, että taloudellista pohdintaa tarvitaan. 

     Vielä kylmän sodan aikakaudella edes tällaisen hankkeen valmistelua olisi ollut 

vaikeaa nähdä ilman geopoliittisia kytköksiä. Myös nykyään paljon esillä olevan 

kyberturvallisuuden korostamisen valossa kyseisen hankkeen voidaan nähdä herättävän 
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epäilyksiä mahdollisista valtioiden todellisista tarkoitusperistä. Ulospäin hyvähenkisessä 

tapaamisessa Venäjän ja lännen välinen jännittynyt suhde otettiin esille median toimesta, 

mutta pääministerit alleviivasivat datakaapeli-hankkeen taloudellista merkitystä, pitäen 

erillään sen geopoliittisesta toiminnasta. Sipilä täsmensi valtioiden roolia ainoastaan 

hankkeen käynnistäjinä: ”Suomelle on tärkeää, että projekti toteutuu kaupalliselta 

pohjalta”. Tämä toteamus noudattaa Suomen arktista strategiaa, jossa valtion roolina 

pidetään ennen kaikkea yritysten auttamista suuriin hankkeisiin mukaan pääsemisessä. 

Pääministeri Medvedev totesi yleisellä tasolla Suomen ja Venäjän välisistä 

taloushankkeista, että sijoitusten on tarkoitus tuottaa voittoa, mikä osaltaan kertoo 

hankkeen taloudellisesta painotuksesta. Datakaapelihanke on mahdollista nähdä 

valtiostrategiana, kun valtion instituutioiden ohjauksella halutaan edistää 

elinkeinoelämän toimijoiden mahdollisuutta saada aikaan taloudellisesti erittäin suuren 

mittakaavan hanke. Datakaapeli on materiaalisen ja tilallisen ulottuvuuden sisältävä 

toimenpide, jolla tuodaan esiin Suomen halua olla mukana Koillisväylän taloudellisessa 

hyödyntämisessä.  

     Datakaapeli yksi Lipposen Pohjoinen tahtotila -raportin suosituksista (2015: 9). Tämä 

tulee asettaa raportin mukaan kansalliseksi, poliittisin toimin edistettäväksi strategiaksi. 

Myös Lipposelta ja Sventolta tilatussa datakaapeliselvityksessä (2016: 6) todetaan, että 

tietoliikennekaapeli-hanke on ”luontevaa sitoa osaksi laajempaa arktista politiikkaa”. 

Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuden mainitaan antavan hyvät mahdollisuudet 

ajaa kaapelihanketta eteenpäin Arktisessa neuvostossa. Selvityksessä (2016: 7) Euroopan 

ja Aasian välisen tietoliikennekaapelin tarpeen puolesta argumentoidaan talouden 

kilpailukyvyn kasvun kannalta tietoliikennenopeuksien noustessa. Esille tuodaan 

uhkakuvia, joiden mukaan Eurooppa ja Aasia ovat vaarassa jäädä kehityksessä 

Yhdysvaltain jälkeen. Erityisesti Suomen kannalta hanketta perustellaan sen myönteisten 

talousvaikutusten myötä, joita voisi syntyä, jos Suomesta tulisi dataliikenteen 

solmukohta. Selvityksessä tätä verrataan lentoliikenteeseen, jossa Suomi eli Helsinki-

Vantaan lentokenttä on noussut vilkkaaksi Euroopan ja Aasian mantereiden väliseksi 

logistiseksi solmukohdaksi. Tietoliikenne nähdään tässä mielessä perinteisten 

liikennemuotojen tavoin merkittävänä logistiikan muotona, jonka maailmanlaajuisessa 

verkostossa Suomen sijaintia voitaisiin hyödyntää. 
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Arktinen alue esitetään Suomen arktisessa politiikassa myös perinteisemmän liikenteen 

logistisena käytävänä. Ennakoitu laivaliikenteen kasvu arktisilla merillä nähdään Suomen 

kannalta taloudellisesti kiinnostavana kehityskulkuna. Arktisessa strategian 

painopistealoista arktinen meriteollisuus ja varustamotoiminta sekä liikennejärjestelmät 

liittyvät keskeisesti tähän diskurssiin. Strategiassa todetaan, että Suomi on johtavia 

asiantuntijamaita arktisen merenkulun ja varustamotoiminnan eri osa-alueilla (2013: 27–

28). Suomen merialueiden ”arktiset olosuhteet” on painopisteargumentti, jolla 

perustellaan Suomessa pitkältä aikaväliltä kertynyttä talvimerenkulkuosaamista. 

Narratiivi suomalaisen arktisen merenkulun osaamisesta yhdistetään usein yksittäiseen 

historian tapahtumaan. Esitteissä Arktinen osaaminen Suomessa (2012: 2) ja Arktinen 

kutsuu (Heikkilä & Laukkanen 2013: 49–50) todetaan suomalaisen A. E. Nordenskiöldin 

olleen ensimmäinen Koillisväylän läpi purjehtinut ihminen. Kyseinen tapahtuma sijoittuu 

1870-luvun lopulle, jolloin pohjoiseen suuntautuneita tutkimusretkiä tehtiin, ennen 

valtioiden hegemoniapolitiikkojen laajamittaista ulottamista pohjoisille alueille. 

     Toinen Suomen arktisessa politiikassa viime vuosina paljon huomiota saanut 

perinteisen logistiikan muoto on rautatieliikenne, kun keskustelua on herättänyt 

junaratayhteys pohjoiselle Jäämerelle. Tällä hetkellä Suomen junarataverkko ulottuu 

pohjoisimmillaan Kolariin ja Kemijärvelle. Suomen arktisessa strategiassa (2013: 32) 

otetaan esille Barentsin alueella kasvussa olevat kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuudet, joiden 

arvioidaan synnyttävän tarvetta liikenteen ja logistiikan kehittämiseen. Ratayhteys 

Suomesta Jäämerelle nähdään tukena tälle kehitykselle, ja samalla kansallisena 

mahdollisuutena. Suomen valtion osalta ratahanke nähdään monelta osin ylikansallisena 

projektina, koska suuren mittaluokan hankkeen rahoituksesta ei haluta ottaa täyttä 

vastuuta. Arktisessa strategiassa tuodaan esille ylikansallisia rahoitusmekanismeja, joita 

voitaisiin hyödyntää hankkeen rahoittamiseksi. Junaratayhteys on datakaapelin tavoin 

materiaalisen ulottuvuuden sisältävä toimenpide, joka kytkisi Suomen paremmin osaksi 

taloudellisesti potentiaalista Koillisväylän aluetta. Arktinen kutsuu -esitteessä (Heikkilä 

& Laukkanen 2013: 51) todetaan, että keskustelu rautatiestä on jo sinällään näkökulman 

muutos, kun pohjoisen mahdollisuuksia on mietitty tosissaan. 

     Kansallisesti nähtynä kaivostoiminta on Suomessa se ala, jonka varaan 

junaratahanketta on virallisesti suunniteltu. Liikenneviraston julkaisemassa 

Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -selvityksessä (2013) tarkastellaan eri 
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reittivaihtoehtoja. Siinä junaratayhteyteen suhtaudutaan maltillisesti tämänhetkiseen 

kehitykseen vedoten, kun esille nostetaan riittävän kaivosteollisuuden volyymin 

puuttuminen, rahoituksen haasteet sekä naapurimaiden välisen yhteistyön 

välttämättömyys kyseisessä asiassa. Jäämeren junarata tarkoittaisi toteutuessaan Suomen 

kansallisen junaverkoston skaalaamista globaalille, arktiselle tasolle. Junarataa on 

perusteltu nimenomaan sillä mahdollisuudelle, että Koillisväylä avautuu globaaliksi 

logistiseksi käytäväksi. Kuten politiikassakin on nähty kansallisesti tärkeänä asiana, tulisi 

Suomen kanavoida osa tästä kehityksestä oman valtion hyödyksi. Aivan kuten Harvey 

(2001) toteaa, että kapitalismin muutokset ovat läheisessä yhteydessä valtion tilallisiin 

muutoksiin, tässä tapauksessa Suomen logistista painopistettä halutaan laajentaa sinne 

suuntaan missä taloudellinen potentiaali kasvaa – pohjoiseen. 

     Myös politiikan ulkopuolisten tahojen toimesta on osoitettu mielenkiintoa 

Jäämerenrataa kohtaan. Pohjoinen tahtotila -raportissa (Lipponen 2015) käsitellään 

yksityiskohtaisesti eri reittivaihtoehtoja ja myös muiden liikenneyhteyksien 

tarpeellisuutta. Raportissa (2015: 32) todetaan, että Suomen ja Pohjois-Norjan välisen 

tiestön parantamisen tulisi olla ensisijainen infrastruktuurinkehittämishanke, mutta 

pitkällä aikavälillä junaratayhteyttäkin tarvitaan. Siinä mainitaan, että Norjan hallitus on 

valmis osallistumaan hankkeeseen, ja nyt tarvittaisiin Suomen kannanottoa asiaan. 

Vaikka ratayhteyttä Jäämerelle pidetään pitkänaikavälin tavoitteena, todetaan raportissa, 

että ”asia on kiireellinen ja Suomen hallituksen tulee olla asiassa aloitteellinen”. Tällä 

kannanotolla halutaan osaltaan vauhdittaa valtiota tekemään elinkeinoelämän toimintaa 

tukevia päätöksiä asiasta, kun raportissa todetaan suomalaisyrityksille avautuvat Norjan 

suuret liiketoimintamahdollisuudet, joihin mukaan pääseminen vaatii infrastruktuurin 

kehittämistä. Junaradat ovat Suomessa valtion omistuksessa, joten valtion rooli on 

keskeinen tässä asiassa. 

     Haastateltavista useat tunnistivat Lipposen junaratavisiot, joten hänen työnsä on 

toiminut ainakin tämän asian näkyvyyden edistämisen puolesta. Suomen Jäämeren 

ratayhteyden rakentamisesta kysyttäessä haastateltavat keskittyivät vastauksissa 

junaratayhteyden tarpeellisuuteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Hankkeen 

tarpeellisuutta perusteltiin sekä pohjoisen meriliikenteen että kaivosteollisuuden 

kasvulla. Elinkeinoelämän toiminnan edistäjä- ja edunvalvontaorganisaatioiden 

haastateltavat olivat pääasiassa täysin junaradan rakentamisen puolella. Suomen 
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mainittiin esimerkiksi sijaitsevan etelästä katsottuna ”pussin perällä”, mihin junarata toisi 

parannusta. Junaratayhteyden nähtiin olevan myös EU:lle tärkeä logistinen yhteys 

pohjoiseen. Globaalisti nähtynä haastateltavat uskoivat Koillisväylän logistisen 

merkityksen kasvuun tulevaisuudessa, vaikkei sitä nähtäisikään Suezin kanavan 

korvaajana lähitulevaisuudessa, kuten eräs haastateltava arveli.  Usean haastateltavan 

mielestä arktisen alueen avautuvista liiketoimintamahdollisuuksista hyötyminen 

edellyttää junaradan rakentamista Suomesta Jäämerelle.  Valtion toiminnasta esitettiin 

myös kriittisiä kommentteja tässä asiassa: 

 

Kyllä se pitäis kansallisesti nähdä […] Ei Suomi oo panostanu yhtään. Meillä 

ei oo minkäänlaista käsitystä mitä sieltä kuljetettais ja mikä sen merkitys on. 

Meillä puuttuu tilannekuva. Siis Suomen tilannekuva omasta pohjosestaan on 

väärä. (E) 

 

Toisaalta junaradan tarpeellisuutta myös epäiltiin. Eräs haastateltava mainitsi, että 

Suomessa teollisuus sijaitsee suurelta osin Etelä-Suomessa, eikä hän nähnyt sen 

tarvitsevan yhteyttä pohjoiseen. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että myöskään Pohjois-

Suomen teollisuus ei tarvitse ”akuutisti” junarataa Jäämerelle. Vaikkei junaradan 

tämänhetkistä tarvetta välttämättä osattu nähdä, totesi usea haastateltava, että jos Suomi 

ei ole aktiivinen asiassa, ottavat muut valtiot Suomelle tässä asiassa tarjottua suurempaa 

roolia. Norjan mainittiin suhtautuvan myönteisesti Suomen junaratahankkeisiin. Monet 

haastateltavat ymmärsivät hankkeen poliittisuuden. Usea elinkeinoelämän 

toiminnanedistäjät ja edunvalvojat -organisaatioiden haastateltava toivoi nimenomaan 

valtion toimesta aktiivisuutta asiassa: 

 

Kaikista tärkeintä Suomessa on, et tehtäis päätös […] Tehdään se oma 

linjauksemme, lakataan rahoittamasta toisiaan kilpailevia hankeselvityksiä. 

Sit ku päätös on tehty, ruvetaan viemään sitä eteenpäin. (E) 

 

Tietoliikennekaapeli nousi esille ainoastaan yhdessä haastattelussa. Eräs valtion arktisen 

politiikan hyvin tunteva elinkeinoelämän toiminnanedistäjät- ja edunvalvojaorganisaatiot 

-ryhmän haastateltava totesi Koillisväylän kautta suunnitellusta tietoliikennekaapelista, 

että ei ole ollenkaan selvää voidaanko sitä edes vetää Venäjän kautta. Suomen ja Venäjän 
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pääministerien joulukuun 2016 Oulun tapaamisen jälkeen nämä epäilyt hälvenivät 

ainakin osittain. Kyseisen haastateltavan mukaan Koillisväylän kautta kulkeva 

tietoliikennekaapeli on ainoa konkreettinen asia, jota Suomen arktisessa politiikassa 

kannatetaan. Muutoin hän näkee Koillisväylän avautuvien mahdollisuuksien olevan 

kysymysmerkki Suomen kansalliselle arktiselle politiikanteolle. Poikkeuksetta 

haastateltavat näkivät laivanrakennusteollisuuden vahvana suomalaisena arktisen 

toimialana, jonka taloudelliseen potentiaaliin uskottiin. Koillisväylän globaalin 

merkityksen kasvun todettiin olevan mahdollisuus Suomessa vahvalle 

jäänmurtoteollisuudelle, aivan kuten eräs laivanrakennusteollisuuden tunteva 

haastateltava ennakoi tulevasta kehityksestä: 

 

Se että tuolla Koillisväylä on avautumassa…varmasti tämmösiä jäänmurtajia 

tai jäävahvistettuja aluksia tulee lisää. (Y) 

 

5.3. Arktinen alue ja uudet teknologiat 
 

Kolmas muodostamani talouden strateginen diskurssi on ”Arktinen alue ja uudet 

teknologiat”. Taloudellisen toiminnan näkökulmasta arktinen alue on mahdollista nähdä 

eräänlaisena koealueena, mihin ilmasto- ja luonnonolosuhteet sekä muut alueen 

erityispiirteet tarjoavat puitteet. Kylmä ja monella tapaa äärimmäinen ilmasto yhdessä 

perifeerisyyden kanssa muodostaa vaativan, mutta samalla kiinnostavan koekentän 

uusien teknologioiden testaukseen. Monissa tapauksissa pääasiassa muualla käytettävää 

uutta teknologiaa testataan ensin arktisella alueella riittävän vaativissa olosuhteissa, mistä 

esimerkkinä autoteollisuuden renkaiden testaus Lapissa. Taustalla on ajatus: mikä toimii 

arktisissa olosuhteissa, toimii kaikkialla. Toisaalta arktisen alueen lisääntyvä 

ihmistoiminta lisää tarvetta uusille teknologiaratkaisuille, jotka kehitetään nimenomaan 

arktisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi merenkulku ja yhdyskuntarakentaminen tarvitsevat 

omanlaisiaan ratkaisuja pohjoisilla alueilla. Myös luonnonmonitorointiin kehitetään 

uusia teknologiainnovaatioita. Edellä mainittuja asioita löytyy Suomen arktisesta 

politiikasta. Älykkäät teknologiaratkaisut nähdään mahdollisuutena politiikassa esitetyn 

kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämiseksi. 
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Aineiston politiikka-dokumenteissa suomalainen ”arktinen osaaminen” on paljon esillä 

teknologian yhteydessä. Suomalaisen arktisen osaamisen taloudelliset mahdollisuudet on 

tämän diskurssin valossa hallitseva painopisteargumentti Suomen arktisessa politiikassa. 

Arktisen strategian (2013: 21) mukaan Suomessa on laajasti arktista osaamista, mitä 

perustellaan kahdella toisiinsa limittyvällä tekijällä: laadukas koulutusjärjestelmä sekä 

pohjoinen sijainti. ”Korkealaatuisen” koulutusjärjestelmän mainitaan antavan hyvän 

pohjan arktiselle osaamiselle ja kylmän ilmanalan tutkimukselle. Suomen pohjoisella 

sijainnilla argumentoidaan koulutuksen ja tutkimuksen arktisia painotuksia, joita on 

strategian mukaan poikkitieteellisesti läpi koulutus- ja tutkimusalojen. Esimerkki 

poikkitieteellisestä suomalaisesta arktisesta tutkimushankkeesta on Oulun yliopiston 

Thule-instituutin koordinoima SMARCTIC-hanke, jonka loppuraportissa 

teknologiaratkaisut ovat keskeisessä osassa uusien suomalaisten arktisten innovaatioiden 

visioimisessa (SMARCTIC 2015). Useita suomalaisia tutkimusorganisaatioita sisältänyt 

hanke oli innovaatiotoimintaa rahoittavan valtion organisaation, Tekesin, rahoittama. 

Hankkeen tavoitteiksi mainitaan kansallisen edun mukaisesti suomalaisen arktisen 

osaamisen taloudellisten mahdollisuuksien kartoitus, sekä taloudellisen potentiaalin 

kehittäminen ja hyödyntäminen.  

     Arktisen strategian mukaan suomalainen teknologiaosaaminen mahdollistaa 

lisääntyvän ihmistoiminnan arktisella alueella ympäristön kannalta mahdollisimman 

kestävällä tavalla. Tätä osaamista ollaan valmiita tarjoamaan myös Suomen ulkopuolelle. 

Energiatehokkuus ja uusien teknologioiden hyödyntäminen energiantuotannossa ja 

kiertotaloudessa ovat arktisen strategian mukaan suuria liiketoimintamahdollisuuksia 

Suomen ja suomalaisyritysten kannalta. Edellä mainittuja asioita yhteen kokoava termi, 

puhdas teknologia (cleantech), on valittu yhdeksi arktisen strategian painopistealaksi 

(2013: 31). Suomen arktisessa politiikassa cleantech-alan edistäminen on toimenpide, 

jolla halutaan lisätä kestävän kehityksen mukaista taloudellista toimintaa arktisella 

alueella. Taustalla oleva painopisteargumentti on suomalaisen teknologiaosaamisen 

mahdollisuudet kestävää kehitystä edistäen.  

     Strategiassa (2013: 31) nostetaan esille Venäjällä lisääntynyt yhteiskunnan ja 

teollisuuden energian kulutukseen liittyvä ja muunlainen resurssitehokkuuden 

lisääminen. Sen mainitaan olevan suuri mahdollisuus suomalaiselle 

ympäristöteknologiaosaamiselle, joka strategian mukaan tunnetaan jo Venäjällä. 
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Kaivosteollisuuskin yhdistetään strategiassa suomalaiseen teknologiaosaamiseen. 

Strategian mukaan suomalainen teknologiaosaaminen mahdollistaa kestävän 

kaivostoiminnan arktisella alueella. Tämä tuodaan esille samassa yhteydessä, kun 

mainitaan Venäjän teollisuuden ja yhteiskunnan resurssitehokkuuden parantamisesta. 

Näin ollen strategiaan perustuen suomalaisella teknologiaosaamisella nähdään olevan 

annettavaa arktisen alueen ylivoimaisesti suurimman luonnonvarojen hyödyntäjävaltion, 

Venäjän, ja sen suurelta osin omistamien yhtiöiden tuotantolaitosten kehittämiseen. Myös 

arktinen öljyntorjuntateknologia on yksi strategiassa esiin tuotu puhtaan teknologian 

sovellusala. 

     Suomen arktisen politiikan dokumenteissa teknologiaosaaminen yhdistetään monessa 

kohdassa arktiseen merenkulkuun ja laivanrakentamiseen. Teknologiaosaamisen 

liittäminen merenkulkuun onkin selvä politiikan painopisteargumentti. Esimerkiksi 

Arktinen osaaminen Suomessa -esitteessä (2012: 5–7) teknologia on keskeisessä osassa 

”Suomi arktisilla merillä” -osiota. Siinä esitellään suomalaisia ja Suomessa toimivia 

yrityksiä, joilla on teknologia-, laitteisto- ja suunnitteluosaamista. Arktisen strategian 

(2013: 27) mukaan Suomessa rakennettavat jäänmurtajat ja muut arktisiin olosuhteisiin 

suunnitellut erikoisalukset ovat ”huipputeknologisia”. Suomalaisen 

meriteknologiaosaamisen vienti nähdään taloudellisesti kiinnostavana vaihtoehtona. 

Potentiaalisista kohdevaltioista mainitaan Kanada, Norja, Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina. 

Strategiassa todetaan, että Kiinassa tarvitaan arktisiin olosuhteisiin soveltuvaa kalustoa 

öljy- ja kaasukenttien sekä kaivosten hyödyntämiseen. Kun toisaalla strategiassa 

mainitaan Kiinan ja muiden aasialaisten valtioiden lisäävän globaalia kilpailua arktisella 

alueella, tarkoittaa se sitä, että Kiinan mukaantulo arktisen alueen taloudelliseen 

hyödyntämiseen hyväksytään, jos suomalainen arktinen liiketoiminta hyötyy siitä. 

Merenkulun logistiikan sekä sää- ja liikenneolosuhteiden ennustamisen osalta Suomessa 

mainitaan olevan arktisiin olosuhteisiin siirrettävissä olevaa teknologiaosaamista (2013: 

28).  

     Maalla ja merellä tapahtuvan ihmistoiminnan lisäksi viime aikoina huomio on 

kohdistettu maanpinnan yläpuolelle. Ilmassa tapahtuvalla avaruustoiminnalla nähdään 

olevan potentiaalia maalla ja merellä lisääntyvien aktiviteettien tukemiseksi. Suomen 

Työ- ja elinkeinoministeriön viime syyskuussa antaman tiedotteen mukaan Euroopan 

avaruusjärjestö ESA:sta on tarjottu mahdollisuutta perustaa avaruuskiihdyttämö 
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Suomeen (Arktinen osaaminen ja olosuhteet… 2016). Arktisen avaruuskiihdyttämön 

perustaminen esitetään suomalaista korkeaa teknologiaosaamista hyödyntävänä 

toimenpiteenä, joka avaisi uudenlaisia taloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. 

Tiedotteen mukaan se toisi yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka voisivat 

liittyä esimerkiksi arktisen alueen valvontaan, laivaliikenteeseen, kaukokartoitukseen tai 

mobiilisovelluksiin. Avaruuskiihdyttämön perustamisella mainitaan olevan positiivisia 

vaikutuksia Suomen lisäksi muille ESA:n jäsenmaille, koska arktinen alue nähdään 

strategisesti tärkeänä kehityssuuntana avaruusteknologian kokeilulle. Jo vuonna 2013 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Suomen avaruustoiminnan kansallinen 

strategia vuosille 2013–2020 -dokumentissa (2013: 15) mainitaan avaruussovellusten 

kehittäminen arktisen alueen vaatimuksiin yhtenä avaruustoiminnan ”kärkihankkeena”.  

     Aineiston perusteella eräs Suomen maantieteellisen sijainnin tuoma etu uusien 

teknologiaratkaisuihin liittyen ovat teknologiaosaamista ja viileää ilmastoa tarvitsevat 

datakeskukset. Suomen arktisessa strategiassa (2013: 31), Pohjoinen tahtotila -raportissa 

(Lipponen 2015: 25–26) sekä selvityksessä Koillisväylän tietoliikennekaapeli-

hankkeesta (2016: 4) datakeskusten sijoittuminen Suomeen mainitaan taloudellisia 

mahdollisuuksia sisältävinä toimenpiteinä, joita tulisi tavoitella. Tässä yhteydessä 

Koillisväylän datakaapeli olisi yksi edesauttava tekijä, mikä mainitaan myös politiikka-

dokumenteissa. Pohjoinen tahtotila -raportissa (Lipponen 2015: 7) listataan 

yksityiskohtaisimmin Suomen etuja datakeskusten kannalta. Raportin mukaan niitä ovat 

datakeskuksissa tarvittavien viileän ilmaston ja jäähdytysveden lisäksi sähkön 

toimitusvarmuus, vakaa maaperä sekä rauhallinen poliittinen ilmapiiri ja hyvä 

geopoliittinen sijainti. Poliittisia tekijöitä ei oteta esille kansallista politiikan linjaa 

edustavassa arktisessa strategiassa. Sen sijaan selvityksessä Koillisväylän datakaapelista 

(2016) tuodaan esille poliittisia näkökulmia, joita tietoturvaan ja kyberasioihin liittyy. 

Siinä mainitaan ”arka” kansainvälinen poliittinen ilmapiiri, mistä syystä valtiot ovat 

epäileväisiä toisia kohtaan.  

     Suomen arktisessa politiikassa uudet teknologiat ja teknologiaratkaisujen 

laajamittainen ulottaminen arktiseen kontekstiin nähdään ennen muuta taloudellisena 

mahdollisuutena vientiin perustuvalle suomalaiselle elinkeinoelämälle. Esimerkiksi 

arktisessa strategiassa teknologia yhdistetään systemaattisesti potentiaalisina esiteltyihin 

toimialoihin. Suomen teknologiaosaaminen esitetään suurena mahdollisuutena, kun 
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kaikenlainen ihmistoiminta lisääntyy. Muualla arktisella alueella hyödynnettävissä 

olevaa suomalaista teknologiaosaamista mainitaan löytyvän monenlaisiin yhteiskunnan 

eri toimintoihin jätehuoltoteknologiasta informaatioteknologiaan (2013: 25). Monelta 

osin arktisessa strategiassa esiin tuotu suomalainen osaaminen on aivan tavallista 

suomalaista teknologiaosaamista, jolle arvioidaan olevaan kasvavaa kysyntää arktisessa 

toimintaympäristössä.  Samoin Pohjoinen tahtotila -raportissa (Lipponen 2015: 25–26) 

uudenlaiset teknologiaratkaisut nähdään erilaisia ihmistoiminnan muotoja 

poikkileikkaavana teemana. Siinä mainitaan esimerkiksi tarve uusille 

hyvinvointiteknologian ratkaisuille pohjoisen pitkistä etäisyyksistä johtuen. 

     Haastatteluaineisto tukee monelta osin dokumentti-aineistossa esitettyjä näkemyksiä 

uusien teknologiaratkaisujen potentiaalista. Haastateltavien mielestä suomalainen 

teknologiaosaaminen olisi hyödynnettävissä arktisen alueen kasvissa ihmistoiminnan 

aktiviteeteissa niin, että voitaisiin samanaikaisesti edistää talouskasvua ja vähentää 

ympäristövaikutuksia. Tätä haastateltavat pitivät yhtenä suurimpana taloudellisena 

mahdollisuutena suomalaiselle arktiselle liiketoiminnalle. Cleantech-alalta haastateltavat 

pitivät erityisen potentiaalisina esimerkiksi kiertotaloutta, teollisuuslaitosten 

ympäristövaikutusten vähentämistä ja erityistä kylmien vesien öljyntorjuntateknologiaa. 

Toisaalta jokapäiväinen yhteiskunnan toimivuus kylmissä olosuhteissa mainittiin olevan 

suomalaista osaamista. Joissain tapauksissa suomalaisten itsestään selvyytenä pitämät 

teknologiaratkaisut voivat olla ”arktista osaamista”, jota olisi mahdollista viedä muille 

pohjoisille alueille: 

 

Cleantechän on hyvin arkinen asia meille suomalaisille. Se liittyy tähän, et 

kaikki taloudellinen kehittäminen mitä arktisella tapahtuu, täytyy olla 

kestävää. Se on osa sitä pakettia. (E) 

 

Joitain eriäviä mielipiteitä tuli suomalaisen osaamisen siirtämisestä arktiseen 

toimintaympäristöön. Eräs elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -ryhmän 

haastateltava mainitsi, että joiltain osin suomalainen kylmäosaaminen ei ole niin 

kutsuttua ”arktista osaamista”, koska arktisen alueen ilmasto-olosuhteet eroavat monelta 

osin Suomen ilmastosta. Tällä hän viittasi erityisesti Pohjois-Norjan tuulisiin ja kosteisiin 

talviolosuhteisiin. Hänen mielestään suomalainen arktinen osaaminen on näin ollen 

osittain ”hypeä”, kun sitä ei voi suoraan siirtää arktiselle alueelle esimerkiksi 
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rakentamisessa. Usea haastateltava toi esille yhden syyn arktisen rakentamisen osaamisen 

tason laskuun: Oulun yliopiston lakkauttama pohjoisiin olosuhteisiin keskittynyt 

koulutusohjelma (Tammikuussa 2017 tuli tieto, että rakennusalan koulutusohjelma palaa 

Oulun yliopistoon). Yleisesti ottaen haastateltavat totesivat, että on tärkeää kouluttaa 

oikeanlaisia osaajia. Toivottiin myös tietoisuuden kasvamista jo olemassa olevan 

osaamisen hyödyntämisessä arktisen alueen tarpeisiin: 

 

Haluais että se näkyis käytännössä koulutuspuolella, että ihmiset tietäis että 

on olemassa tämmönen konteksti, johon voi soveltaa vaikka jotain 

tietoteknistä sovellusta. Vaikka miten tehään jostain järjestelmästä 

kylmänkestävä. (TY) 

 

Yleisesti ottaen ICT-ala nähtiin erityisen potentiaalisena vientialana. Haastateltavat 

mainitsivat monenlaisia ICT-sovelluksia, joihin liittyy potentiaalia jo olemassa olevan 

osaamisen ansiosta, jota voitaisiin hyödyntää arktisen alueen ongelmien ratkaisuun. 

Haastateltavat löysivät syitä siihen, miksei suomalainen ICT-osaaminen ole vielä 

menestynyt niin hyvin kuin se voisi. Ongelmia mainittiin olevan esimerkiksi 

markkinoiden huonossa tunnettavuudessa sekä eri toimialojen välisen kommunikoinnin 

puutteessa: 

 

Mulla on ICT-tausta itellä, mää nään siinä suuren potentiaalin. Kysymys on 

siitä, että jos sää osaat ICT:tä, niin sun pitää osata se toinen toimiala. 

Toisella toimialalla on ongelma ja toisella ratkasu [...] Se vaatii dialogia 

näijen kahen toimialan kanssa. Siinä meillä olis paljon tekemistä. (E) 

 

Elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -ryhmän haastateltavat 

argumentoivat suomalaisten teknologiaratkaisujen viennin puolesta muun muassa siitä 

syystä, että se voisi olla taloudellisesti huomattavan kannattavaa. Etenkin 

uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntävien naapurivaltioiden, Norjan ja Venäjän 

teollisuustoimintojen kehittämiseksi mainittiin tarvittavan uudenlaisia 

teknologiaratkaisuja, eikä heillä välttämättä ole samanlaista teknologiaosaamisen tasoa 

kuin Suomessa. ICT-alaa tuntevan haastateltavan mukaan uudet teknologiasovellukset 

voisivat olla Suomelle kilpailuetu arktisessa liiketoimintaympäristössä, jos innovaatiot 

koetaan riittävän tarpeellisiksi: 
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Missään tapauksessa meijän ei kannata lähtee sellaselle alueelle, jossa me 

pyritään kilpailemaan hinnalla. Mutta jos meillä on fiksuja ratkasuja, niin 

sillon me pystytään pyytämään monesti mitä me halutaan. (E) 

 

Haastateltavilla oli mielessä aivan uudenlaisia teknologiasovelluksia, joita ei vielä ole 

laajamittaisessa käytössä arktisella alueella. Yksi esille tullut teknologian 

hyödyntämiskohde on ihmisten ja laitteiden monitorointi. Turvallisuussovellukset eli niin 

kutsuttu SAR (safety and rescue) oli yksi esiin nostettu teknologian hyödyntämisen osa-

alue. Arktisen merenkulun tunteva haastateltava uskoi, että laitteiden osalta monitorointi 

voi sisältää myös etäohjausta tulevaisuudessa: 

 

Yks semmonen mielenkiintonen juttu on etäohjattavat laivat. Arktika ei oo 

ensimmäinen, mutta semmonen mihin niitä varmaan viedään. Ja nehän tarvii 

luotettavan infran tiedonsiirtoon. (TY) 

 

Moni haastateltava toi esille poliittisten päätösten merkitykset teknologian kehitykseen ja 

yritysten tutkimus- ja innovointimahdollisuuksiin. Yleisesti uusien innovaatioiden 

rahoitukseen ja sen strategiseen kohdentamiseen toivottiin kansalliselta päätöksenteolta 

nykyistä johdonmukaisempaa toimintaa. Moni haastateltava toivoi, että valittaisiin 

tarkemmin painopistealat, joita tuetaan kansallisesti. Joissain tapauksissa kansallisen 

päätöksenteon todettiin seuraavan globaalia uraa, eikä Suomessa näin ollen voida kehittää 

uusia teknologioita, elleivät ne ensin yleisty globaalisti. Haastateltavilla oli selvä 

näkemys siitä, että erityisesti teknologiaratkaisuilla voidaan lisätä kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaista taloustoimintaa arktisella alueella. Eräs tutkimus- ja yliopisto-

organisaatiot -ryhmän haastateltava totesi, että monenlaista arktisella alueella 

hyödynnettävissä olevaa teknologiaosaamista on jo keksitty, mutta riippuvuus 

uusiutumattomista luonnonvaroista on hidastanut uusien teknologioiden laajamittaista 

käyttöönottoa, vaikka poliittista tahtoa vaikuttaisi olevan: 

 

Kyllähän nää poliittiset päätökset, että halutaan vähentää 

ilmastonmuutoksen draivereita, jotka vaikuttaa siihen. Halutaan luopua 

fossiilisista polttoaineista, halutaan kehittää sellasia tekniikoita, jotka on ollu 

koko ajan olemassa, mutta joihin ei oo saatu rahoitusta, koska öljy on ollu 

niin must. (TY) 
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5.4. Arktinen alue ja arktisuus kansantalouden kehitysstrategiana  
 

Neljännen diskurssin olen nimennyt muotoon: ”Arktinen alue ja arktisuus kansantalouden 

kehitysstrategiana”. Tässä diskurssissa esiin nousee pohjoisten alueiden taloudelliset 

merkitykset valtioille. Valtioiden ollessa kyseessä, kansantalouden kasvu on tavoiteltavaa 

talouskehitystä. Kansantalouden kokonaisuuden muodostavat kaikki valtion 

taloudelliseen menestykseen vaikuttavat talousyksiköt kotitalouksista yrityksiin ja 

julkiseen sektoriin. Diskurssissa esiin nousee myös globalisaation osaltaan edistämä 

kilpailuvaltiokehitys, kun valtiot kilpailevat keskenään pääomista ja resursseista 

arktisessa talouskontekstissa. Alueiden hallinta- ja omistajuuskysymykset ovat arktisen 

alueen taloudellista kehitystä luonnehtiva erikoisuus. Suomen osalta alueiden hallinta on 

yksiselitteistä, mutta arktisuuden ulottaminen hallinnassa olevaan valtiotilaan ei ole 

itsestään selvää.  Voimassa olevassa Suomen arktisessa strategiassa koko Suomi esitetään 

arktisena valtiona. Aiemmin arktinen alue on nähty selvemmin rajautuvan vain 

pohjoisimpaan Suomeen. Koko valtion esittäminen arktisena on osa arktisen 

kilpailukykyisyyden esiin tuomista ja arktisen profiilin rakentamista politiikan keinon, 

minkä toivotaan edistävän taloutta. 

     Lokakuussa 2016 Sipilän hallitus linjasi Suomen arktisen politiikan painopisteitä 

(Suomi tukee arktisen alueen ympäristöä, vakautta ja elinvoimaa 2016). Hallituksen 

linjauksen neljä pääkohtaa ovat: EU-politiikka ja kansainväliset ulkosuhteet, 

infrastruktuuri, arktinen osaaminen sekä kestävä matkailu. Ymmärrettävästi alkavan 

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden alla Suomen arktista politiikkaa viedään 

kunnianhimoisempaan suuntaan, mistä esimerkkinä esiin nostettu EU-politiikka. Monelta 

osin valittu politiikan suunta noudattaa Pohjoinen tahtotila -raportissa (Lipponen 2015: 

5) esitettyjä suosituksia Suomen arktiselle politiikalle eduskunnan vaalikaudeksi 2015–

2019. Hallituksen linjauksessa todetaan muun muassa, että Suomen tavoitteena on olla 

kansainvälisesti johtava arktinen toimija. Suomen arktisen kilpailukyvyn vahvistaminen 

politiikan keinoin on painopisteargumentti, jolla tavoitellaan muun muassa kansallista 

taloudellista menestystä. Suomen arktinen politiikka sisältää paljon tunnusomaisia 

piirteitä valtioiden väliseen kilpailuun varautumisesta. 
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Valtaan tulleen hallituksen arktisen linjapuheenvuoron yhteydessä pääministeri Sipilä 

alleviivasi arktisen alueen kansantaloudellisia mahdollisuuksia Suomen kannalta: 

”Hyödyntämällä vahvemmin suomalaista osaamista alueella, voidaan myös kotimaassa 

saavuttaa merkittäviä kasvu- ja työllisyysvaikutuksia.” Pääministerin lausahdus viittaa 

selvästi haluun saada vientiä Suomesta muille arktisille alueille, mistä seuraisi hänen 

toivomaa talouskasvua ja työtä suomalaisille. Toisin sanoen, pääministerin mukaan 

viennin lisääminen arktiselle alueelle on se toimenpide, jolla Suomen kansantalous 

kehittyy. Pääministerin mukaan ympäristönsuojelun ja turvallisuuden vahvistaminen on 

tärkeää, mutta samaan aikaan hänen mukaansa tulee edistää arktisen alueen elinvoimaa 

kestävää kehitystä noudattamalla. Edellisen esimerkin mukaisesti, kestävän kehityksen 

periaatteiden noudattamista ei nähdä Suomen arktisessa politiikassa taloudellisen 

toiminnan kasvua poissulkevana asiana. Monella tapaa se esitetään päinvastoin Suomen 

kansallisena mahdollisuutena, kun tiukempien kestävän kehityksen vaatimusten nähdään 

lisäävän suomalaisen arktisen osaamisen vientimahdollisuuksia. 

     Pohjois-Suomen aluekehitys nähdään yhtenä osana Suomen arktista politiikkaa. Se on 

yksi painopisteargumentti, johon tämän diskurssin tavoitteet nojaavat. Aineistosta käy 

ilmi, että Pohjois-Suomen taloudellista kehittymistä halutaan edistää muun muassa työtä 

ja hyvinvointia lisäämällä. Valtion sisäisten tietoliikenneyhteyksien ja digitaalisten 

palveluiden parantaminen mainitaan oleva tavoiteltava kehityssuunta, jolla olisi 

positiivisia vaikutuksia harvaanasutun pohjoisen Suomen kehitykselle. Sitä perustellaan 

hyvinvoinnin sekä taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisellä (Suomen arktinen 

strategia 2013: 10–11). Hyvinvoinnin argumentoinnissa on varsin talouspainotteinen 

sävy, kun todetaan että ”hyvinvoivat asukkaat ovat edellytys myös talouden vakaalle 

toiminnalle ja edistävät kilpailukykyä”. 

     Politiikka-dokumenttien mukaan kaikessa toiminnassa halutaan korostaa alueen 

asukkaiden huomioimista osana kestävää kehitystä. Kasvua pohjoisesta -raportissa 

(Andersson, Husebekk & Penttilä 2015: 12) mainitaan ”kestävä yhteisö”, jolla 

tarkoitetaan pohjoisten alueiden ihmisten ja luonnon välisen vuorovaikutuksen 

tasapainoista suhdetta. Kestävän kasvun mainitaan olevan edellytys pohjoisille 

”kukoistaville yhteisöille”, joille tarvitaan raportin kirjoittajien mukaan työtä ja 

toimeliaisuutta. Raportissa korostetaan sitä, että rajat yrittävä politiikan teko olisi 

merkittävä toimenpide valtioiden pohjoisten osien ja alueiden asukkaiden 
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elinolosuhteiden kehittymisen kannalta. Siinä mainitaan, että kestävä kasvu saavutetaan 

ainoastaan kaikkien kolmen valtion poliittisella sitoutumisella yhteisiin tavoitteisiin. 

Vältettävänä tulevaisuuden skenaariona mainitaan olevan arktisen alueen kurjistuminen 

”tyhjiin imettäväksi luonnonvarojen aarreaitaksi”, tai toisaalta ihmistoiminnan lähes 

kokonaan kadotessa sen jääminen ”valtavaksi luonnonsuojelualueeksi”. Samoin Suomen 

arktisessa strategiassa työllisyys ja elinkeinoelämän menestystekijät ovat keskeisessä 

osassa, kun käsitellään ”Suomen arktista väestöä” (2013: 18–19). Strategiassa tuodaan 

esille esimerkiksi pohjoismaisen rajat ylittävän yhteistyön ja työvoiman liikkuvuuden 

merkitys alueelliselle talouskasvulle. 

     Koko Suomen esittäminen arktisena valtiona ja suomalaisen arktisen osaamisen 

tunnetuksi tekeminen on osa arktisen alueen kansantaloudellisen merkityksen lisäämisen 

tavoittelua. Toivottuja arktisen osaamisen kansantaloudellisia vaikutuksia mainitaan 

arktisessa strategiassa (2013: 21–23). Suomen arktinen osaaminen esitellään ”koulutus ja 

tutkimus” -otsikon alla. Arktinen tutkimus kuvataan tässä yhteydessä ”pohjoisten 

alueiden” ja tähän läheisesti liittyen ”kylmän ilmanalan” tutkimuksena. Strategiassa 

(2013: 22) todetaan arktisen tutkimuksen laajamittainen taloudellinen merkitys Suomelle: 

”Arktisella tutkimuksella on tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Arktisen tutkimuksen 

merkitys kasvaa myös koko Suomen talouden kannalta”. Näin ollen arktinen tutkimus 

esitetään kansantalouden mahdollisuutena. Arktisen osaamisen laajamittainen 

esiintuominen politiikan eri asiayhteyksissä ja arktisuuden iskostaminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan on esimerkki valtion hegemonisen politiikan diskurssin rakentamisesta 

(vrt. Sum 2009).  

     Suomalaista huippuosaamista mainitaan olevan esimerkiksi ympäristön muutoksen ja 

uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksessa (2013: 21–22). Edellä mainitut 

tutkimushaarat ovat perinteisiä luonnontieteiden tutkimuskohteita, joita on Suomessa 

harvoin nähty taloudellisena mahdollisuutena. Arktisessa strategiassa mainitaan, että 

tutkimustietoa tarvitaan ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämiseen ja siihen 

sopeutumiseen. Toinen tutkimustiedon rooli on strategian mukaan arktisen alueen 

taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Strategiassa esitellään yliopistoja ja 

tutkimuslaitoksia, jotka tekevät tutkimusta ja kouluttavat ihmisiä. Siinä korostuvat 

Pohjois-Suomen korkeakoulut, joilla nähdään olevan tärkeä kansallinen rooli tässä 

asiassa. Myös Arktinen osaaminen Suomessa (2012) -esitteessä korostetaan Pohjois-
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Suomen tärkeimpiä koulutus- ja tutkimusinstituutiota: Lapin ja Oulun yliopistoja. ”Suomi 

arktisen alueen kouluttajana ja tutkijana” -otsikon alla viitataan myös muihin pohjoisen 

koulutuskeskuksiin. Esitteen toteuttajakaksikko on Lapin yliopiston Arktinen 

keskuksesta, mikä osaltaan selittää Pohjois-Suomi -painotteisuutta. 

     Suomen arktisessa politiikassa elinkeinoelämän toiminta nähdään korvaamattoman 

tärkeänä osana arktisen alueen talouspotentiaalin realisoimisessa. Arktisen politiikan yksi 

selvä tavoite on saada yritykset tietoisiksi pohjoisista kasvumahdollisuuksista, mikä 

hyödyttäisi koko Suomea. Arktisessa strategiassa todetaan muun muassa suomalaisten 

”lukuisien yritysten olevan hyvin kiinnostuneita” arktisen alueen kasvavista 

liiketoimintamahdollisuuksista (2013: 24). Valtion ja elinkeinoelämän yhteneväisiä 

tavoitteita argumentoidaan toteamalla, että arktisessa strategiassa esitetyillä 

toimenpiteillä ”elinkeinoelämän ja Suomen valtion yhteisille intresseille voidaan luoda 

hyvät lähtökohdat”. Yritysten menestyksen nähdään tekevän Suomesta vahvan arktisen 

osaajan, mistä hyötyy koko valtio ja kansantalous.  Esimerkiksi Arktinen osaaminen 

Suomessa -esitteessä todetaan, että ”lukuisat yritykset ja toimijat tekevät Suomesta yhden 

arktisen merenkulun ja offshore-toiminnan johtavista asiantuntijamaista” (2012: 2). Tämä 

retoriikka noudattaa hegemonista visiota, jonka mukaan koko Suomi on arktinen valtio. 

     Lipposen Pohjoinen tahtotila -raportissa on ilmiselvä elinkeinoelämäpainotus, joten 

sillä pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea yritysten toiminnanedellytysten 

parantamiseen. Yritykset on se kansantalouden osa, jonka yksi tärkeä merkitys Suomeen 

saatavien vientitulojen kasvattaminen. Selvityksestä käy ilmi ymmärrys politiikan laaja-

alaisesta vaikutuksesta kaikkeen taloudelliseen toimintaan, ennen kaikkea yrityksiin. 

Siinä todetaan, että Suomen arktisen politiikan tulee olla valtakunnallista, niin että koko 

Suomen yritykset huomioidaan siinä (Lipponen 2015: 8). Kuitenkin selvityksessä 

toivotaan lisää valtaa pohjoisille alueille, ja pohjoisen maakuntakeskuksille sekä 

yliopistoille arktisen politiikan suunnan määrittämisessä. Pohjoisten yliopistojen 

kansainväliseen kilpailukykyyn liittyen selvityksessä esitetään, että Lapin ja Oulun 

yliopistot tulisi yhdistää, ja muodostaa ”Arktinen yliopisto” (2015: 39). Tätä perustellaan 

nimenomaan arktisen osaamisen kehittämisellä entisestään, kun selvityksen mukaan näin 

voitaisiin kilpailla arktisesta osaamisestaan tunnetun Tromssan yliopiston kanssa. Myös 

yliopistojen arktinen profiloituminen mainitaan selvityksessä, mikä on nyt toteutunutkin 
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Oulun yliopistossa uuden strategian myötä. Lapin yliopisto on ollut jo aiemmin 

profiililtaan ”arktinen yliopisto”.  

     Haastatteluissa kaivosteollisuus on yksi toimiala, jonka kasvua pidettiin tärkeänä 

Pohjois-Suomessa. Alan työllisyysnäkymät nähtiin lupaavina. Talvivaara nousi kuitenkin 

esille useassa haastattelussa negatiivisena esimerkkinä, jonka ei haluta toistuvan. 

Ympäristönäkökohtien huomioiminen nähtiin tämän konkreettisen esimerkin valossa 

välttämättömänä. Yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden haastateltavat uskoivat 

eniten kaivosteollisuuden potentiaaliin. Menestyksen mahdollistavina tekijöinä mainittiin 

esimerkiksi osaaminen ja Pohjois-Suomen suuret mineraalivarannot. Moni haastateltava 

totesi, että mineraalien maailmanmarkkinahinnoilla on suuri vaikutus kaivosteollisuuden 

kannattavuuteen, mikä on hillinnyt kaivostoimintaa Pohjois-Suomessa. Eräs 

elinkeinoelämän organisaatioiden haastatteluryhmään kuuluva haastateltava vertasi 

Suomen kaivosteollisuutta Norjan kansantaloudelle elintärkeään öljy- ja 

kaasuteollisuuteen:  

 

Kyllä Suomen kannalta kaivosteollisuus on ehottomasti sellanen 

(potentiaalinen) asia ku meillä ei sitä öljyä ja kaasua ole. (E) 

 

Yleisesti ottaen haastatteluissa painottui Pohjois-Suomi haastateltavien taustoista 

johtuen. Haastattelemani elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -ryhmän 

henkilöt olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Pohjois-Suomen elinkeinoelämän 

palveluksissa. Tämä tausta selittää heidän näkemyksiään Pohjois-Suomen hyväksi. 

Kansallinen arktinen politiikka ymmärrettiin liian yleisellä tasolla olevana. Yrityksiä ja 

elinkeinoelämän etua ajavat haastateltavat toivoivat politiikan teolta konkreettisia, vientiä 

edistäviä toimia, joilla olisi vaikutuksia talouteen. Pohjois-Suomen läheisten Pohjois-

Ruotsin ja Pohjois-Norjan taloudelliseen kehitykseen kytkeytymisen kannalta kansallinen 

politiikka nähtiin monella tapaa puutteellisena ja voimattomana. Toimivina käytäntöinä 

esille nousivat alueelta lähtöisin oleva yritysten neuvonta ja toiminnan kehittäminen 

vienninedistämiseksi. Esimerkiksi BusinessOulu, Lapin kauppakamari sekä myös 

yksittäisiä henkilöitä mainittiin. Eräs yrityksiä edustava haastateltava otti kantaa Pohjois-

Suomen sisäiseen dynamiikkaan, kun hän arvosteli aluejaottelusta lähtöisin olevan 

vääränlaisen kilpailun haittaavan yhteisen edun tavoittelua: 
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Nyt täytyy muistaa, että tää jako Oulun ja Lapin lääniin on keinotekoinen ja 

erittäin vahingollinen. Nimenomaan Lapin liitto syyllistyy diskriminointiin, ja 

loppujen lopuks he itekin kärsivät, kun Lapissa ei kuitenkaan oo sitä kaikkea 

osaamista mitä Oulussa on. (Y) 

 

Haastateltavien keskuudessa oli selvä näkemys siitä, että Suomen kansallinen arktinen 

politiikka on tärkeänä asia, jota tulee edistää. Politiikan kansallisesta merkityksestä nousi 

esille laajempia näkökulmia, kun arktinen politiikka suhteutettiin ympäröivään globaaliin 

kehitykseen. Suomen arktisen politiikan teossa mukana ollut tutkimus- ja yliopisto-

organisaatioita edustava haastateltava otti esille Suomen valtion talouden tilan. Hänen 

mukaansa arktinen politiikka on jäänyt vähemmälle huomiolle Suomen heikon 

taloustilanteen vuoksi: 

 

Mehän ollaan niin ku kädettömiä tällä hetkellä. Tässä odotetaan vaan että 

tapahtuuko jotain, ja jos jotain tapahtuu niin mitä tapahtuu ja millon. Se on 

niin ku halvaantunu tilanne monella tapaa, ja varmasti arktinen politiikka jää 

näitten jalkoihin erityyppisesti. (TY) 

 

Yhteisenä kysymyksenä kaikille haastateltaville oli kysymys siitä, kuinka hyvin he 

tuntevat kansallista arktista politiikkaa ohjaavan arktisen strategian. Nykyisen arktisen 

strategian (2013: 44) mukaan myös esimerkiksi elinkeinoelämä ja etujärjestöt ovat 

arktisen strategian toteutustahoja. Haastateltavat tunsivat pääosin hyvin sen tai ainakin 

tiesivät mistä on kyse, mutta kaikille yrityksiä edustaville haastateltaville se ei ollut tuttu. 

Osa haastateltavista oli ollut vaikuttamassa arktisen strategian sisältöön, joten heille se 

on erityisen tuttu. Moni kertoi tuntevansa arktisen strategian pääpiirteissään, kun 

esimerkiksi kysymyksessä mainitut teemat olivat heidän mielestään ”tutun kuuloisia”. 

Strategian elinkeinoelämäpainotteisuus oli mielessä useilla haastateltavilla. 

Elinkeinoelämän toiminnan edistäjät ja edunvalvojat -haastateltavaryhmää edustava 

haastateltava kiteytti oman näkemyksensä voimassa olevan arktisen strategian 

merkityksestä elinkeinoelämälle: 

 

[…] yleinen tuntemus arktista kohtaan, yleinen huomio arktista kohtaan. Se 

auttaa elinkeinoelämää, et ne rupee huomaan uudenlaisia 

markkinamahdollisuuksia. (E) 
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5.5. Arktinen alue kansainvälisenä toimintaympäristönä 
 

Viidennen hahmottelemani talouden strategisen diskurssin – ”Arktinen alue 

kansainvälisenä toimintaympäristönä” – mukaisesti arktinen alue nähdään monen 

tasoisen kansainvälisen yhteistyön alueena. Diskurssissa korostuu valtion 

keskushallinnon rooli suotuisan talousympäristön rakentamisessa kansainvälisiä suhteita 

ja vakautta luomalla. Tämä tapahtuu pitämällä yllä valtioiden välisiä poliittisia ja 

taloudellisia suhteita. Kansainvälistä yhteistyötä tapahtuu myös selvemmin arktiselle 

alueelle painottuvissa organisaatioissa. Pohjoisilta alueilta lähtevä tarve valtioiden rajat 

ylittävään toimintaan on yksi kansainvälisen yhteistyön muoto. Suomi haluaa olla 

mukana valtioiden välisissä yhteistyöorganisaatioissa, joiden yhtenä tavoitteena on 

sovittaa yhteen valtioiden erilaisia arktisia talousintressejä. Toisaalta kansainväliset 

organisaatiot toimivat normien asettajina esimerkiksi ympäristönsuojelukysymyksissä. 

Suomen arktinen politiikka tukee kansainvälisen yhteistyön lisäämistä kaikilla yhteistyön 

sektoreilla, myös talousasioissa. 

     Vielä Suomen nykyisen arktisen strategian julkistamisen aikoihin taloudellista 

toimintaa ja muuta yhteistyötä haluttiin suunnata erityisesti Venäjälle, mikä ilmenee 

strategiasta. Maailmapoliittisen tilanteen muutosten myötä Suomea on viety enenevässä 

määrin Ruotsin ja Norjan suuntaan arktisen alueen talousasioissa. Pohjoismaista arktista 

yhteistyötä käsittelevässä Kasvua pohjoisesta -raportissa (Andersson, Husebekk & 

Penttilä 2015: 12) todetaan, että kaikilla kolmella raportin toteutuksessa mukana olevassa 

naapurivaltiolla on omat arktiset strategiat, mutta raportin mukaan ne eivät ole riittäviä 

menestyksekkään valtioiden välisen yhteistyön saavuttamiseksi. Raportin yksi tarkoitus 

on yhdistää valtioiden arktiset strategiat joiltain osin, sekä tuoda uusia ideoita yhteistyön 

syventämiseksi. Suomen, Ruotsin ja Norjan arktisten strategioiden yhdenmukaistaminen 

on suurimmassa määrin kansainvälisen arktisen toimintaympäristön kehittämistä. 

Perimmäisenä tarkoituksena on lisätä kolmen Pohjoismaan kilpailukykyä globaalissa 

talouskilpailussa. 

     ”Arktinen alue kansainvälisenä toimintaympäristönä” käy tällä hetkellä korostuneesti 

ilmi Suomen arktisesta politiikasta Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden 

alkaessa keväällä 2017. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus antaa Suomelle 

mahdollisuuden ottaa esille kansallisesti tärkeinä nähtyjä asioita. Presidentti Niinistö on 
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tuonut julkisuudessa aktiivisesti esille mahdollisuutta järjestää arktisten valtioiden 

välinen huippukokous Suomen puheenjohtajuuskaudella. Hän on todennut monessa 

otteessa, että arktinen alue on ”sopivan viileä ympäristö, jossa tunteiden kuumenematta” 

voidaan edistää valtioiden välistä yhteistyötä. Tällä presidentti viittaa kireään 

maailmanpoliittiseen tilanteeseen, johon voitaisiin hakea jonkinlaista liennytystä 

toimivalla arktisen alueen yhteistyöllä. Kaiken taustalla on Yhdysvaltain ja Venäjän 

johtaman suurvaltapolitiikan paluu, mikä ei todennäköisesti katoa mihinkään Donald 

Trumpin Yhdysvaltain presidentiksi valinnan jälkeen.  

     Presidentti Niinistö toi esille ajatusta arktisesta huippukokouksesta esimerkiksi Yle 

Radio 1:ssä vuoden 2016 itsenäisyyspäivän alla (Tasavallan presidentin kyselytunti 

2016). Mahdollinen arktinen huippukokous keskittyisi ennen kaikkea arktisen alueen 

asioihin, mutta kuten presidentti Niinistö on asian ilmaissut, voisi sillä olla myös 

maailmanpoliittista merkitystä. Hän otti radiohaastattelussa kantaa ajankohtaiseen 

Yhdysvaltain presidentinvaaliin, kun mainitsi ottavansa esille Arktisen neuvoston ja 

arktisen huippukokouksen tulevissa keskusteluissa uuden presidentin kanssa. Arktisten 

huippukokousten järjestäminen mainitaan myös Suomen arktisessa strategiassa Arktisen 

neuvoston käsittelyn yhteydessä (2013: 40). Presidentti toi esille arktisen 

huippukokouksen myös vuoden 2017 valtiopäivien avajaispuheessaan ottaessaan kantaa 

maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja mahdollisiin yhteistyötä edistäviin keinoihin 

(Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe... 2017). Puheessaan presidentti ilmaisi, että 

huippukokous voitaisiin järjestää nimenomaan Suomessa. 

     Vaikkei mahdollinen arktinen huippukokous liity suoranaisesti talouteen, voisi sillä 

olla toteutuessaan epäsuoria vaikutuksia arktisen alueen taloudelliseen toimintaan ja 

yhteistyöhön. Huippukokous olisi Suomelle myös hyvä mahdollisuus saada 

kansainvälistä näkyvyyttä, mitä Suomi arktisen politiikan mukaisesti tavoittelee. 

Esimerkiksi Suomen arktisessa strategiassa (2013: 39) mainitaan, että tärkeitä tavoitteita 

ovat Suomen arktisen aseman vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön 

laajentaminen arktisen alueen asioissa. Siinä todetaan myös, että arktinen neuvosto on 

tärkein yhteistyön foorumi. Suomi on ollut mukana tukemassa Arktisen neuvoston 

vahvistumista, esimerkiksi talouden ja politiikan sektoreilla. Suomi on yleisesti valmis 

lisäämään Arktisen neuvoston painoarvoa sekä sen toimivaltuuksia uudenlaisissa 

asioissa, jos ne tuovat lisäarvoa neuvoston toimintaan (2013: 40). Arktisen neuvoston 
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lisäksi arktisessa strategiassa painotetaan kansainvälisiä sopimuksia ja kaiken tasoista 

valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä rauhanomaisen kehityksen edistämiseksi arktisella 

alueella (2013: 38–43).  

     Suomen arktisessa politiikassa korostettu kansainvälinen oikeus sekä valtioiden 

väliset sopimukset liittyvät läheisesti tähän diskurssiin. Kansainväliset sopimuksia 

takaavat pohjoisille valtioille oikeuksia alueisiin, joihin on kohdistunut kiinnostusta 

erityisesti Aasian suunnalta. Arktisessa strategiassa todetaan esimerkiksi, että Aasian 

globaalin merkityksen kasvu siirtää painopistettä sinne, millä on vaikutusta myös arktisen 

alueen asemaan (2013: 17). Arktisessa strategiassa esimerkiksi nostetaan esille YK:n 

meriyleisoikeussopimus (UNCLOS 1982), johon vedoten Suomen arktisen politiikan 

linjan mukaan arktisten merialueiden lisääntyvästä käytöstä aiheutuvat turvallisuus- ja 

ympäristökysymykset tulee ratkaista (2013: 39). Suomen kaltaisen, verrattain pienen 

valtion kannalta maailmapolitiikkaan ennustettavuutta tuovat valtioiden väliset 

sopimukset ovat tuki, jonka varaan voi perustaa myös taloudellista toimintaa. Yksi 

konkreettinen esimerkki kansainvälisten sopimusten taloudellisesta mahdollisuudesta 

Suomelle on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asettamat normivaatimukset 

napaseutujen merenkulun turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien parantamiseksi. 

Valtioneuvoston kanslian julkaiseman selvityksen mukaan tähän niin kutsuttuun 

polaarikoodiin liittyy taloudellisia mahdollisuuksia Suomen kannalta (Yliskylä-

Peuralahti ym. 2016).  

     Rajatummin talouteen keskittynyttä kansainvälistä arktista yhteistyötä edustaa 

Arktisen neuvoston toimesta vuonna 2014 perustettu Arktinen talousneuvosto (Arctic 

Economic Council, AEC), jonka puheenjohtajuuden Suomi saa samanaikaisesti Arktisen 

neuvoston puheenjohtajuuden kanssa. Ulkoasiainministeriön antaman lehdistötiedotteen 

mukaan AEC:n toiminnan tavoitteena on kestävän talouskasvun edistäminen arktisella 

alueella huomioimalla paikalliset asukkaat ja ympäristönäkökohdat (Vastaperustetun 

Arktisen talousneuvoston… 2014). Talousneuvosto koostuu kahdeksan arktisen valtion 

lisäksi kuuden pysyvän tarkkailijavaltion jäsenistä. AEC:n Tromssassa sijaitsevan 

sihteeristön päällikkö on suomalainen Anu Fredrikson, joka on yksi tätä tutkielmaa varten 

haastatelluista asiantuntijoista. AEC:n kolme suomalaisjäsentä ovat arktisen 

elinkeinoelämän tunnettuja vaikuttajia: Arctian toimitusjohtaja Tero Vauraste, Lapland 

Safarisin markkinointijohtaja Rauno Posio sekä Agnigo Eagle Finlandin toimitusjohtaja 
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Igmar E. Haga. Suomea talousneuvostossa edustavat näin ollen erityisesti jäänmurron, 

matkailualan ja kaivostoiminnan hyvin tuntevat henkilöt. Näiden toimialojen edustajien 

mukana oloon sisältyy strategista selektiivisyyttä, kun kyseiset toimialat saavat eittämättä 

erityistä huomiota AEC:ssa.  

     Suomen pohjoisosien rajat ylittävä yhteistyö tulee esille perinteisesti Barentsin alueen 

kautta, mutta myös EU:lla on pohjoisilla alueillaan omia yhteistyömuotoja. Barents-

yhteistyössä Suomen, Norjan ja Ruotsin Venäjä-suhteet ovat keskeisessä osassa (Suomen 

arktinen strategia 2013: 40). Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuus on yksi yhteistyön 

malli, jossa Suomi kytkeytyy EU:n kautta Pohjois-Euroopan rajat ylittävään alueelliseen 

yhteistyöhön. Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyössä EU on tasavertainen kumppani 

Venäjän, Norjan ja Islannin kanssa. Talouteen liittyen kumppanuuksia on esimerkiksi 

pohjoisen liikennehankkeissa (2013: 41). Valtioiden kahdenvälisten arktisten suhteiden 

osalta todetaan selkeästi, että sen tulee olla kaupallisesta toiminnasta lähtevää. Arktisen 

strategian mukaan kahdenvälisten suhteiden tarkoituksena on ”täydentää arktista 

yhteistyötä ja lisätä suomalaisen arktisen osaamisen tunnettuutta”.  

     Suomen arktista politiikkaa on skaalattu myös Euroopan tasolle, kun Euroopan 

unionin arktisen politiikan luominen ja arktisen roolin vahvistuminen ovat esimerkiksi 

Suomen arktisen strategia mukaisesti tärkeitä asioita Suomelle (2013: 42). EU on ollut 

Suomen näkökulmasta liian heikosti esillä arktisen alueen kysymyksissä. Arktinen kutsuu 

(Heikkilä & Laukkanen 2013) -esitteessä otetaan tarkemmin kantaa EU:n rooliin 

arktisella alueella ja sen arktiseen politiikkaan. Jo johdannossa esite saa poliittista 

painoarvoa, kun presidentti Niinistö kirjoittaa arktisen alueen kehityksestä, ja esitteen 

otsikon mukaisesti myös EU:sta osana arktista aluetta ja sen kehitystä.  EU:n ja arktisen 

alueen välisestä suhteesta presidentti toteaa, että EU:lla on globaalisti vahva rooli 

ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa. Presidentti tarkentaa, että unionilla on 

ilmastonmuutoksen tutkimus- ja rahoitushankkeita alueella. Lisäksi hän mainitsee EU:n 

olevan tärkeä markkina-alue ja kumppani arktisille valtioille. Presidentin mukaan Suomi 

antaa kaiken tukensa EU:n arktisen roolin vahvistamisen puolesta.  

     Samassa yhteydessä presidentti ottaa esille EU:n yhteisen arktisen tiedotuskeskuksen, 

jota muun muassa suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet ovat lobanneet 

Rovaniemelle (Maaseudun tulevaisuus 12.3.2014). Presidentin mukaan tämä on osoitus 

Suomen aktiivisuudesta unionin arktisen statuksen nostamiseksi. Tiedotuskeskus 
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mainittiin jo Suomen ensimmäisessä arktisessa strategiassa. Nykyisessä arktisessa 

strategiassa (2013: 42–43) tiedotuskeskuksen merkitystä argumentoidaan sekä unionin 

että Suomen kannalta. Siinä todetaan, että toteutuessaan tiedotuskeskus olisi unionin 

ainoa arktisella alueella sijaitseva monitieteinen tiedotus- ja tutkimuskeskus, samalla se 

olisi Suomelle mahdollisuus saada esille suomalaista arktista osaamista. 

     Huhtikuussa 2016 yksi Suomen arktisen politiikan tavoite toteutui, kun EU antoi 

arktisen tiedonannon, jonka mukaan EU:n arktista linjaa vahvistettiin 39-kohtaisella 

toimenpidelistalla (Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka 2016). 

Komission lehdistötiedotteessa mainitaan, että toimenpiteissä painopistealoja ovat 

ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, kestävä kehitys sekä kansainvälinen yhteistyö. 

Komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin mukaan arktisen alueen turvallisuus, 

kestävä kehitys ja taloudellinen menestys ovat tärkeitä asioita kaikille pohjoisten alueiden 

asukkaille, Euroopan unionille ja koko maailmalle. Hän painotti EU:n sitoutumista 

avoimeen kansainväliseen arktiseen yhteistyöhön: ”Toimilla varmistetaan, että alue 

säilyy esimerkkinä rakentavasta kansainvälisestä yhteistyöstä”.  

     Samassa yhteydessä toivottiin ilmoitusta arktisesta tiedotuskeskuksesta, mutta näin ei 

käynyt. Kesäkuussa 2016 Mogherini ilmoitti, ettei tiedotuskeskusta tule Rovaniemelle tai 

mihinkään muualle tällä erää: ”Komissio ei ole vakuuttunut siitä, että on olemassa 

riittävästi tukea tai perusteltu tarve perustaa pysyvä rakenne” (Varapuheenjohtaja 

Mogherinin…2016). Suomen kannalta negatiivinen päätös tuli siitäkin huolimatta, että 

Euroopan parlamentti antoi tukensa Rovaniemen hankkeelle jo vuonna 2014 (Euroopan 

parlamentin päätöslauselma arktista aluetta…2014). On selvää, että EU:n arktisen 

tiedotuskeskuksen kaltainen organisaatio toisi mukanaan kaikkien unionin alueiden 

kaipaamaa ”EU-rahaa”. Tiedotuskeskuksen tuoma kansainvälinen huomio on toinen asia, 

joka olisi varmasti kelvannut Rovaniemelle sekä laajemmin Lapille ja koko Suomelle.  

     Myös EK on ollut osaltaan Paavo Lipposen johdolla lobbaamassa tiedotuskeskusta 

Rovaniemelle (Lipponen 2015: 42). Lipposen Pohjoinen tahtotila -raportissa (2015: 9) 

suositellaan Suomen kunnianhimoiseksi tavoitteeksi ottaa johtava asema EU:n arktisessa 

politiikassa, minkä Suomen tämänhetkinen hallitus on ottanut tavoitteeksi. EU-

politiikasta siinä mainitaan lisäksi Kasvua pohjoisesta -selvityksen hengessä, että 

Suomen, Tanskan ja Ruotsin tulisi yhtenäistää kansallisia arktisen politiikan linjoja 

(Andersson, Husebekk & Penttilä 2015: 15). Tiedotuskeskuksesta käyty poliittinen 
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keskustelu ja EU:n arktisen politiikan syventäminen edustavat Suomen arktisen politiikan 

toimenpiteitä, joista käy ilmi halu lisätä Suomen kannalta toivottua eurooppalaista 

aktivoitumista arktisissa asioissa. Euroopan unioni on myös globaalisti tärkeä 

taloustoimija, jonka johtavaksi arktiseksi valtioksi Suomi halutaan. EU-jäsenyyden 

nähdään olevan tässä mielessä etu esimerkiksi suhteessa unionin ulkopuoliseen Norjaan 

(Lipponen 2015: 42). 

     Myös usea haastateltava ymmärsi arktisen alueen kansainvälisenä 

toimintaympäristönä. Kansainvälisestä toiminnasta keskusteltaessa valtioiden rooli tuli 

selvästi esille, toisaalta yritysten osalta arktinen alue nähtiin kansainvälisenä markkina-

alueena siinä missä kaikki muutkin alueet. Arktisen tutkimuksen asiantuntija toi esille 

arktisen alueen olevan laajan kansainvälisen kiinnostuksen kohde, eikä Suomella ole 

hänen mukaansa mitään erityisasemaa. Hänen mukaansa arktisen tutkimuksen osaajia 

tulee Etelä-Eurooppaa ja Aasiaan myöten. Erityisesti riittävien taloudellisten 

panostuksien puuttuminen vähentää hänen mukaansa Suomen pohjoisen sijainnin 

potentiaalin hyödyntämistä. Hän näki yhtenä syynä Suomen mantereisen sijainnin 

verrattuna arktisiin merenrantavaltioihin, mutta toisaalta toi esille, että globalisaation 

aikana sekään ei voi olla selitys: 

 

Se varmaan on se, että kun Suomi ei oo merivaltio, on sillain kotelossa, niin 

se on jäänyt joistain asioista […] mutta se, että tulee paljon tutkijoita myöskin 

Etelä-Euroopasta ja semmosilta alueilta, jotka ei oo arktisia alueita tai 

valtioita. (TY) 

 

Vaikka Suomen kansainvälinen aktivoituminen arktisissa asioissa nähtiin hyvänä asiana, 

ei sen todellisia vaikutuksia välttämättä tiedostettu. Etenkin elinkeinoelämän kannalta 

arktinen politiikka nähtiin eri maailmana kuin yritysten todellisuus. Mitä lähempänä 

haastateltavat olivat yritysten maailmaa, sitä paremmin he tiedostivat politiikan ja 

yritysten välisen todellisuuden erot. Usea haastateltava kommentoi, että on hyvä asia 

nähdä valtiojohdon vierailuja pohjoisilla alueilla, mutta elinkeinoelämän toiminnalle sillä 

ei nähty olevan suoranaisia vaikutuksia: 

 

 



73 
 

Onhan se hienoa nähdä tilaisuuksissa ja uutisissakin, että valtionpäämiehet 

käy pohjoisilla alueilla ja juttelevat pohjoisista erityiskysymyksistä, mutta ei 

se yrityksiä mitenkään kosketa […] se jää niin ylätasolle, että sen takia 

yritykset ei oikein hahmota mitä tekemistä mun tekemisillä on siihen. (TY) 

 

 

Suomen aktivoitumista EU:n arktisen politiikan edistämiseksi ja pohjoisen ulottuvuuden 

huomioimiseksi toivottiin parannusta nykytilaan. Pohjois-Suomen elinkeinoelämän sekä 

arktisen politiikan hyvin tunteva haastateltava oli huolestunut Suomen poliittisen johdon 

heikoista toimista EU:ssa. Hänen mukaansa Suomen pitäisi aktivoitua, jotta EU-

politiikassa arktiset asiat ymmärrettäisiin paremmin. Yksi suuri ongelma hänen mukaansa 

on ymmärtämättömyys, kun arktisen alueen todellisuus poikkeaa monelta osin muusta 

Euroopasta. EU:ssa päätöksentekijät eivät hänen mukaansa ole kykeneväisiä päättämään 

asioista, joista eivät tiedä. Eivätkä haastateltavan mukaan suomalaisten 

europarlamentaarikkojen vaikuttamismahdollisuudet ole riittäviä, jotta he saisivat aikaan 

elinkeinoelämään hyödyttäviä päätöksiä: 

 

Parlamentissa ku käyään, siellä yks meppi sanoo, että ku hän on yrittäny 

tätä biotalousasiaa ottaa esille, niin siellä eteläeurooppalaiset sanoo että: 

”herran jestas, ei metsille saa tehdä mitään.” […] eli se on että vaikutetaan 

täältä. (E) 

 

Sama haastateltava toi esille näkemyksensä siitä, että taloudellisessa mielessä arktisia 

toimijoita on neljää eri tyyppiä: Pohjois-Amerikka, Venäjä, Pohjoiskalotti sekä Kiina ja 

muut ”tarkkailijat”. Hänen mukaansa Kiinan kaltaiset tarkkailijat näkevät arktisen alueen 

ainoastaan markkina-alueena. Hän toi esille myös Tanskan vahvana arktisena toimija, 

joka ei hänen mielestään todellisuudessa ole millään tavalla arktinen valtio. Hän näki 

ongelmallisena, että Tanskan hallinnassa olevat Grönlanti ja Färsaaret antavat sille 

oikeudet ajaa tärkeäksi katsomiaan arktisia asioita. Yleisesti ottaen Suomen tulisi 

kyseisen haastateltavan mukaan muodostaa selkeä tahto omasta arktisesta suhteestaan 

sekä laittaa resursseja arktiseen politiikkaan ja asioiden edistämiseen, koska arktisessa 

valtioiden välisessä kilpailussa niin on pakko tehdä, jos haluaa taloudellista menestystä. 

 

 



74 
 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Aineiston tarkastelu talousdiskurssien mukaisesti vahvistaa näkemyksiäni siitä, että 

Suomen arktinen politiikka sisältää useita erilaisia talouden kehityssuuntia ja 

yksityiskohtaisempia visionäärisiä tavoitetta. Toisaalta on selvää, etteivät diskurssit pidä 

sisällään täysin erillisiä talouden kehityssuuntia, vaan talousstrategiat ovat monella tapaa 

toisiinsa kietoutuneita. Paikoin talousdiskurssit sisältävät päällekkäisyyksiä, mutta 

jokaiseen niistä sisältyy erityispiirteitä, joilla ne voidaan perustellusti erottaa erillisiksi 

talouden diskursiivisiksi metatasoiksi. Suomen arktisen politiikan tilalliset ulottuvuudet 

ovat yksi kiinnostuksen kohteistani. Teen tässä osiossa johtopäätöksiä politiikan keinoista 

ja argumenteista, joilla arktisen politiikan talousdiskursseja luodaan, pidetään yllä ja 

edistetään. Lisäksi aineiston tuloksiin perustuen tuon esille näkemyksiäni siitä, millainen 

on arktisen politiikan ja suomalaisen elinkeinoelämän välinen vuorovaikutus. 

Johtopäätösten lomassa vastaan tutkimuskysymyksiin. 

     Seuraavalla sivulla on johtopäätösten muodostamista helpottava taulukko, johon olen 

koonnut diskurssien keskeisiä talousargumentteja. Olen tehnyt johtopäätöksiä diskurssien 

sisällöistä Suomen arktisen strategian taustalla olevan neljän pääkohdan mukaisesti 

(2013: 15). Arktinen strategia on monella tapaa kaiken Suomen arktisen politiikan 

perusta, joten diskurssien tarkastelu sen pääpilarien mukaisesti on tässä mielessä 

perusteltua. Samalla on tärkeää huomata, että myös näihin neljään pääkohtaan sisältyy 

omat tavoitteensa. Onhan ne valittu nykyisen arktisen strategian uudistuksen 

lähtökohdiksi Suomen hallituksen toimesta 2012. Näin ollen myös näiden arktiselle 

politiikalle asetettujen linjausten kriittinen lähestyminen on tarpeen. Se on yksi taulukon 

tehtävistä. Olen tiivistänyt politiikan talousdiskurssien sisällön kohta kohdalta, 

esittämällä ensin tutkielmani kannalta keskeisen politiikassa esitetyn argumentin 

(kursivoitu teksti), minkä jälkeen aineiston analyysin yhteydessä esiin tulleen politiikan 

taustalla olevan strategisen tavoitteen. 

 

 

 

 

 



75 
 

Taulukko 4. Johtopäätöksiä politiikan strategisten talousdiskurssien mukaisista argumenteista 

(taulukossa talousdiskurssien lyhenne TD*). 

 
SUOMI ON 

ARKTINEN MAA 
SUOMI ON 

ARKTINEN OSAAJA 

KESTÄVÄ KEHITYS 
JA YMPÄRISTÖN 

REUNAEHDOT 

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ 

TD1 

Suomi sijaitsee 
lähellä potentiaalisia 
markkinoita – 
arktisen alueen 
taloudellinen kehitys 
on Suomen 
mahdollisuus 

Suomi on osaava 
arktinen asiantuntija 
– kaupallistettavissa 
olevaa yritysten ja 
yhteiskunnan 
osaamista 

Kestävä kehitys tulee 
huomioida 
ihmistoiminnan 
kasvaessa – 
mahdollisuus 
suomalaiselle 
ympäristöosaamiselle 

Pohjoismaat on 
tärkein suunta 
taloudellisessa 
yhteistyössä – 
kansallista laajempi 
taloudellinen toimija 
globaalissa kilpailussa 

TD2 

 
Suomen sijainti on 
strategisesti 
hyödynnettävissä –  
Euroopan ja EU:n 
käytävä Koillisväylälle 
ja Aasiaan 

 

Suomessa on pitkältä 
aikaväliltä kertynyttä 
talvimerenkulun 
osaamista – 
mahdollista soveltaa 
arktisiin tarpeisiin 

Suomalainen 
osaaminen on 
ympäristön 
huomioivaa – 
vähentää kasvavan 
arktisen merenkulun 
riskejä 

Yhteistyötä 
pääasiassa muiden 
pohjoisten valtioiden 
kesken – 
kaupallinen yhteistyö 
mahdollista myös 
muiden kanssa 

TD3 

Suomen arktiset 
olosuhteet ja 
pohjoinen sijainti 
luovat hyvän 
testiympäristön – 
hyvä koealue uusille 
teknologioille 

Suomessa on arktisiin 
olosuhteisiin 
sovellettavissa olevaa 
teknologia- 
osaamista –  
yritykset ja yliopistot 
keskeisessä roolissa 

Suomalainen 
teknologia-
osaaminen edistää 
kestävää kehitystä – 
vähemmän 
ympäristövaikutuksia 
kuin nykyisin 

Suomi haluaa tarjota 
teknologiaratkaisuja 
muihin valtioihin – 
haluaa hyötyä 
taloudellisesti 
ihmistoiminnan 
kasvusta 

TD4 

Koko Suomi voi 
hyötyä  
arktisuudesta – 
kansallinen 
kiinnostuksen 
kasvaminen 
mahdollisuus 

Arktinen osaaminen 
on koko yhteiskuntaa 
poikkileikkaava 
teema –  
pohjoinen 
potentiaalinen 
kasvusuunta 

Pohjois-Suomen 
ihmisten ja 
ympäristön 
huomioiminen lisää 
hyvinvointia – 
talouden toiminta-
edellytykset kasvavat 

Suomi haluaa edistää 
valtioiden välistä 
yhteistyötä arktisissa 
asioissa – 
taloudellinen 
yhteistyö yhä 
tärkeämpää 

TD5 

Suomi on profiililtaan 
kansainvälisesti 
tunnettu arktinen 
maa –  
taloudellista hyötyä 
pohjoisesta 
sijainnista 

Suomi on arktinen 
asiantuntija – 
suomalaisen 
osaaminen 
tunnettavuuden 
lisääminen 
kansainvälisesti 

Kestävän kehityksen 
globaalit tavoitteet 
ovat tärkeitä 
arktisella alueella – 
suomalaisen 
osaamisen kysyntää 
kasvaa 

Suomi kannattaa 
kansainvälisten 
organisaatioiden ja 
sopimusten aseman 
vahvistamista – 
pienten valtioiden 
etu 

 

*) TD1 = Arktinen alue potentiaalisena talousalueena, TD2 = Arktinen alue logistisena käytävänä,                                  

TD3 = Arktinen alue ja uudet teknologiat, TD4 = Arktinen alue ja arktisuus kansantalouden kehitysstrategiana,      

TD5 = Arktinen alue kansainvälisenä toimintaympäristönä 
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Edellisestä taulukosta löytyy vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Millä 

politiikan argumenteilla Suomen taloudellisia mahdollisuuksia tuodaan esille Suomen 

arktisessa politiikassa? Talouden näkökulmasta katsottuna Suomi on arktinen maa -

argumentointi perustuu suurelta osin Suomen pohjoisen sijainnin esittämiseen 

taloudellisena mahdollisuutena. Pohjoinen sijainti yhdistetään arktisen alueen 

globaaleihin muutoksiin ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Politiikassa esitetään 

esimerkiksi, että Suomi voisi toimia talouskäytävänä Koillisväylän ja manner-Euroopan 

välillä. Politiikassa esiin nouseva junaratayhteys on konkreettinen esimerkki tästä 

strategisesta tavoitteesta. Kun argumentoidaan, että koko Suomi on arktinen maa, sisältyy 

siihen tavoite saada laajemmin koko Suomen resurssit käyttöön arktisen 

talouspotentiaalin hyödyntämiseksi. Eteläisessä Suomessa pohjoista ei välttämättä 

ajatella potentiaalisena vientisuuntana, joten tietoisuuden lisääminen globaalisti 

katsottuna lähellä olevasta markkina-alueesta on ymmärrettävää. Yksi arktisen politiikan 

strateginen tavoite onkin pohjoisten alueiden mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen 

Suomessa, mikä käy ilmi talousdiskursseista. Kansainvälisesti Suomi haluaa profiloitua 

arktisena valtiona, mitä on tehty selväksi esimerkiksi EU:n suuntaan. 

     Suomi on arktinen osaaja -retoriikka nojaa siihen ajatukseen, että suomalainen 

osaaminen on erityislaatuista Suomen pohjoisen sijainnin johdosta. Politiikassa 

argumentoidaan, että Suomen ”arktiset” ilmasto-olosuhteet ovat edesauttaneet 

yhteiskunnan ja yritysten osaamisen kehittymistä sekä tarvetta innovatiivisille 

ratkaisuille. Arktisen politiikan mukaan tätä osaamispotentiaalia on mahdollista 

hyödyntää muilla pohjoisilla alueilla, myös Suomea pohjoisempana. Talvimerenkulku on 

esimerkki toimialasta, jonka historiaa hyödynnetään arktinen osaaminen -narratiivin 

tukemiseen. Perinteisen arktisen osaamisen vastapainona älykkäät teknologiaratkaisut 

ovat nousseet nykyisen arktisen strategian aikakaudella yhä merkittävämpään rooliin. 

Toisaalta ne yhdistetään myös perinteiseen teollisuuteen, esimerkiksi laivanrakennus- ja 

talvimerenkulkuosaamiseen. Cleantech-osaaminen on politiikassa kaikkea suomalaista 

arktista osaamista poikkileikkaava teema, jonka nähdään mahdollistavan kaikessa 

tekemisessä vaadittava kestävä kehitys. 

     Kestävä kehitys ja ympäristön reunaehdot on Suomen arktisen politiikan mukaan 

kaiken ihmistoiminnan taustalla pidettävä tavoite. Suomessa kestävän kehityksen 

mukainen taloudellinen toiminta on yksi argumenttikeino, kun arktisesta alueesta käytävä 
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keskustelu painottuu usein ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin. Suomi haluaa 

profiloitua selvästi edelläkävijänä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa, viime 

aikoina yhä enemmän yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa. Pohjoismaisella yhteistyöllä on 

helpompaa saada aikaan kannattavaa ”ympäristöystävällistä” liiketoimintaa, kun 

ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tapahtuu kansallista skaalaa laajemman 

toimijajoukon voimin. Kestävän kehityksen edistämisessä ympäristöriskien ja 

kaikenlaisten ympäristövaikutusten vähentäminen nykyisestä on se, mitä suomalaisella 

osaamisella todellisuudessa tavoitellaan. Tämä mahdollistaisi ihmistoiminnan kasvun 

arktisella alueella, kun esimerkiksi laivaliikenteen riskejä saadaan minimoitua. Yhtenä 

kestävän kehityksen mukaisena arvona on pohjoisten ihmisten elinolojen kehittäminen. 

Vaikka luonnosta huolehtimista pidetään pohjoisen asukkaiden hyvinvointia lisäävänä 

tekijänä, on elinkeinojen edistäminen ja työn lisääntyminen aivan yhtä suuressa osassa 

hyvinvointi-argumentointia. 

     Kansainvälinen yhteistyö on Suomen arktisen politiikan argumentoinnissa arktisen 

alueen vakauden ja kaiken alueella kasvussa olevan ihmistoiminnan yhteensovittamisen 

kannalta keskeinen edellytys. Suomen kaltainen, globaalisti verrattain pieni valtio, 

tarvitsee kansainvälisiä organisaatioita tuekseen. Suomi on mukana eri aluetasojen 

kansainvälisessä yhteistyössä, joissa talous on yksi osatekijä. Kansainvälistä taloudellista 

yhteistyötä tapahtuu paikalliselta tasolta alueelliselle ja globaalille. Eri skaaloilla 

tapahtuva yhteistyö palvelee erilaisia intressejä. Globaalin tason yhteistyö on Suomen 

arktisen politiikan mukaan lähinnä puitteiden luomista ja yhteisten pelisääntöjen 

sopimista. Arktinen neuvosto on nimenomaan tällainen kaikenlaista yhteistyötä edistävä 

keskustelufoorumi. Selvemmin talouteen rajoittuva kansainvälinen yhteistyö tapahtuu 

Suomen arktisen linjan mukaisesti enenevässä määrin elinkeinoelämän toiminnan kautta. 

Politiikan argumentoinnissa valtion mainitaan olevan ennemminkin taustatuki. Viime 

aikoina yleistynyt toimintatapa on valtiojohtajien väliset poliittiset avaukset, joilla 

yritetään kanavoida globalisaatiokehitystä suomalainen elinkeinoelämän eduksi 

arktisessa toimintaympäristössä. 

     Toinen tutkimuskysymys on Millainen poliittis-taloudellinen ja tilallinen strategia 

Suomen arktinen politiikka on? Tutkielman taustateoriaan peilaten, Suomen arktisessa 

politiikassa on paljon yhtymäkohtia Jessopin valtiostrategiaan. Voimassa olevan arktisen 

strategian aikakaudella talous on yksi politiikkaa hallitsevista strategisista teemoista. 
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Suomen tapauksessa kaikki merkittävimmät valtion instituutiot presidentistä ja 

valtioneuvostosta lähtien ovat edustettuina arktisen politiikan taloustavoitteiden 

edistämisessä. Elinkeinoelämän toiminnan edistäminen on yksi keskeisiä strategisia 

tavoitteita, joita on juurrutettu valtiollisten instituutioiden toimintaa. Aivan kuten Jessop 

(1990: 260–261) asian ilmaisee, valtiostrategioiden yksi tavoite on nimenomaan valtion 

instituutioiden hyödyntäminen hegemonisten tavoitteiden tai valittujen 

kasautumisstrategioiden edistämiseksi. Valtion tarjoamalla tapahtumapaikalla yritetään 

saada mahdollisimman hyviä olosuhteita myös elinkeinoelämälle, minkä kansallinen 

arktinen politiikka mahdollistaa varsin hyvin, kun Suomen nykyisen arktisen politiikan 

linjan mukaisesti elinkeinoelämän rooli on tullut tärkeämmäksi. 

     Valtiostrategiana ymmärrettynä Suomen arktinen politiikka sisältää hegemonisia 

tavoitteita. Arktista tietoisuutta levitetään kaikkialle yhteiskuntaan, ja arktisen alueen 

avautuvia taloudellisia mahdollisuuksia tuodaan esille monenlaisissa yhteyksissä. 

Mantereita yhdistävä merenalainen tietoliikennekaapeli ja avaruuskiihdyttämö ovat 

esimerkkejä siitä, että arktisuus yhdistetään kaikenlaiseen korkeatasoista arktista 

osaamista vaativaan toimintaa, jota esitetään Suomesta löytyvän. Hegemonista viestiä 

vahvistaa istuvan presidentin aktiivisuus arktisuuden mahdollisuuksien viestinviejänä. 

Yksi hegemonisia tavoitteita sisältävä esimerkki on myös koko Suomen esittäminen 

arktisena valtiona, mikä halutaan politiikan keinoin hallitsevaksi ajatusmalliksi. 

Arktisuuden taloudellisten mahdollisuuksien argumentoinnissa hyödynnetään myös 

talouskuvitelmia (Jessop 2004: 162), kun talous irrotetaan joissain yhteyksissä omaksi 

sektorikseen, eikä välttämättä tuoda esille kompleksista kokonaisuutta. Arktisen alueen 

ollessa kyseessä, ihmistoiminnan ja muutoksessa olevan ympäristön välinen suhde on 

todellisuudessa globaalin erityishuomion kohteena. 

     Talouden kasautumisstrategiana tarkasteltuna, Suomen arktinen politiikka sisältää 

selviä strategisia tavoitteita. Politiikan taustalla oleva, hallitseva kasautumisstrategia on 

tavoite arktisen alueen globaalin talouskehityksen kanavoimisesta niin, että Suomi 

hyötyy siitä mahdollisimman paljon. Tämä ajatusmalli käy ilmi läpi Suomen nykyisen 

arktisen politiikan. Suomessa halutaan globalisaation hyötyjiksi, kun maapallon 

pohjoisten alueiden taloudellinen hyödyntäminen mahdollisesti kasvaa. Suomen valtiolla 

ei ole suoraa maayhteyttä oman territorionsa kautta pohjoisille merille. Se on yksi 

territoriaalinen ongelma, johon Norjan kautta kulkeva Jäämeren junarata olisi yksi 
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mahdollinen vastaus. Tässä mielessä Suomea voi verrata Singaporeen, joka haluttiin 

valtion poliittisella ohjauksella Aasian teolliseen talouskasvuun mukaan, ohittamalla 

territoriaalisuuden haasteet (ks. Phelps 2007). Suomessa valtiotilan vähyys ei ole 

ongelma, vaan ennemminkin valtiotilan strateginen sijoittuminen suhteessa Koillisväylän 

alueeseen. Nimenomaan liikenneyhteys Koillisväylälle on Suomen arktisessa politiikassa 

esitetty kytkeytyminen globaaliin, arktiseen talousverkostoon. Toisaalta junarata on 

osoitus skenaarioajattelusta, joka perustuu siihen ajatukseen, että Koillisväylä tulee 

olemaan globaalisti merkittävä logistinen liikennekäytävä tulevaisuudessa.  

     Tilallisena strategiana arktinen politiikka on lähtökohtaisesti kansallista etua 

tavoitteleva. Se käy ilmi esimerkiksi arktisen strategian ”Suomi on arktinen maa ja 

arktinen osaaja” -retoriikasta. Kuitenkin arktisen politiikan taustalla olevien 

talousstrategioiden mukaisesti kansallista politiikkaa on Brennerin käsitteiden mukaisesti 

uudelleenskaalattu eri aluetasoille, niin että Suomi ja suomalainen elinkeinoelämä siitä 

parhaiten hyötyy. Kansallisen tason politiikalla luodaan mahdollisimman hyviä 

toimintaolosuhteita ylikansalliselle taloustoiminnalle. Globaalissa talouskilpailussa 

menestyminen vaatii kansallisen politiikalta eri aluetasojen huomioimista. Suomessa 

globalisaatiokehityksen kanavoimista elinkeinoelämän toiminnan hyväksi perustellaan 

usein kansantalouden riippuvuudella vientituloista. Suomen arktisella politiikalla 

tavoitellaan myös eri aluetasojen yhdistämistä globaalille tasolle. Koillisväylän 

tietoliikennekaapeli ja Jäämeren junarata ovat esimerkkejä materiaalisen tilallisen 

ulottuvuuden sisältävistä ylikansallisista hankkeista, joiden avulla arktisen alueen 

globalisaatiokehitystä halutaan kanavoida Suomeen. 

     Kolmas asettamani tutkimuskysymys on Mitä vaikutuksia ja kytköksiä Suomen 

arktisella politiikalla on suomalaisen elinkeinoelämän toimintaan? 

Asiantuntijahaastatteluissa selvisi, että elinkeinoelämän toiminnassa mukana olevat tai 

sitä toiminnallaan tukevat henkilöt kokevat arktisen politiikan tarpeellisena, mutta 

erityisesti lähellä yritystoimintaa mukana olevan toivoisivat sen olevan nykyistä 

tavoitteellisempaa ja kunnianhimoisempaa taloustoiminnan kehittämisen kannalta. 

Huolimatta siitä, että Suomen arktinen politiikka on varsin talouspainotteista ja 

elinkeinoelämän edistäminen on keskeisessä osassa, toivottiin politiikalta lisää viennin 

edistämiseen tähtääviä tavoitteita. Kansallisen arktisen politiikan suurten linjojen 

vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaan ei kovinkaan hyvin tunnisteta tai tiedosteta 
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yrityksissä. Haastatteluaineisto painottui pääasiassa Pohjois-Suomen elinkeinoelämää 

tukeviin asiantuntijoihin. Moni heistä toimii yritysten ja politiikanteon rajapinnassa, ja 

näin ollen he ovat kytkeytyneet sekä politiikkaan että elinkeinoelämään. Tämä ryhmä on 

avainasemassa, jotta elinkeinoelämän edut tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi 

politiikan teossa, ei ainoastaan Suomessa vaan myös esimerkiksi EU-tasolla. 

     Aineiston perusteella Suomen arktinen politiikka ei ole mitenkään erityisemmin 

viennin edistämistä tukevaa, vaan ennemminkin se on tietoisuuden lisäämistä ja 

visionääristä tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottelua. Todellisten taloudellisten 

panostusten ollessa vähissä, elinkeinoelämä toimii suoraan näiden Pohjois-Suomen 

elinkeinoelämän toiminnan edistäjien auttamina, jos tarvitsevat apua vientiin liittyvissä 

asioissa. Valtion toimesta pitäisi yhä paremmin tunnistaa Suomen pohjoisilla alueilla 

oleva tietämys, kun ymmärrys arktisen alueen taloudellisista mahdollisuuksista on 

ilmeisen suurta nimenomaan Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä valtion toimesta 

keskitytään ennen kaikkea kansainvälisten suhteiden luomiseen ja Suomen arktisen 

profiilin kehittämiseen. 

      Elinkeinoelämän etujen ajaminen osaksi Suomen arktista politiikkaa sisältää piirteitä 

strategiseen selektiivisyyteen vastaamisesta. Kapitalistisessa valtiossa menestyksekkäästi 

toimiminen vaatii yhteiskunnallisilta toimijoilta ymmärrystä ja taitoa, jotta ne voivat 

vastata valtion rakenteisiin sisällytettyihin toimintaperiaatteisiin. Oikeilla 

toimintastrategioilla on mahdollista päästä vaikuttamaan asioihin valtion 

päätöksentekofoorumeilla. On selvää että elinkeinoelämän etujen mukaisia päätöksiä 

halutaan arktisen politiikan tekoon, kun valtiolla on päätösvalta kansallisen arktisen 

politiikan päälinjoista. Ministeriöt ovat ilmeisen valmiita tilaamaan politiikan tekoa 

tukevia selvityksiä tunnetuilta elinkeinoelämän vaikuttajilta, joten elinkeinoelämän edut 

tulevat tällä tavoin hyvin huomioiduiksi. Haastatteluaineiston perusteella ainakin 

Pohjois-Suomessa on elinkeinoelämää toimintaa edistäviä henkilöitä, joilla on ilmeisen 

hyvät suhteet arktisen politiikan päätöksentekoon ja avainhenkilöihin. Henkilökohtaisilla 

suhteilla on merkitystä, kun Suomen arktisen politiikan taustalla oleva toimijaverkosto 

on ilmeisen suppea. 

     Suoranainen elinkeinoelämän lobbaaminen on toinen tapa, jolla suomalainen 

elinkeinoelämä on kytkeytynyt arktisen politiikan tekoon. Paavo Lipponen on antanut 

kasvot suomalaisen elinkeinoelämän etujen ajamiseen osaksi arktista politiikkaa. Hänen 
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EK:lle toimittama Pohjoinen tahtotila -tilaustyö (Lipponen 2015) on kuin 

elinkeinoelämän puolesta tarjottu vaihtoehtoinen arktinen strategia. On ymmärrettävää, 

että usea elinkeinoelämän toiminnassa oleva haastateltava piti sitä oikeansuuntaisena 

selvityksenä. Monelta osin Lipposen esittämät tavoitteet Suomen ”arktiseksi tahtotilaksi” 

ovat nykyisen hallituksen tavoitteikseen ottamia. Esimerkiksi Suomen aktiivisuus EU:n 

arktisen politiikan edistämiseksi ja Suomen arktisen aseman vahvistamiseksi unionin 

sisällä noudattaa Lipposen Pohjoinen tahtotila -raportin (2015) suosituksia. Tutkielman 

aineiston perusteella on mahdotonta sanoa missä määrin se on Lipposen ansiota. Selvitys 

Koillisväylän tietoliikennekaapelista (Lipponen & Svento 2016) on toinen esimerkki 

Lipposen toiminnasta lobbaajana. Lipponen tiedostaa hyvin politiikan toimintatavat 

entisenä pääministerinä ja pitkän linjan poliitikkona. Toinen selvityksen kirjoittaja Reijo 

Svento on ICT-alan asiantuntija, joten hän edesauttaa tuntemansa toimialan huomioon 

ottamisen selvityksessä. 
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7. POHDINTA 
 

Toukokuussa Suomi saa kokoistaan suuremman valtion mahdollisuudet vaikuttaa 

arktisen alueen kehityksestä käytyyn keskusteluun. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus 

antaa puheenjohtajavaltiolle kahden vuoden ajan kansainvälistä näkyvyyttä tärkeimmällä 

globaalin arktisen yhteistyön foorumilla. Puheenjohtajavaltio on koko Arktisen 

neuvoston edustaja, mutta samanaikaisesti puheenjohtajuus on mahdollisuus tuoda esille 

kansallisesti tärkeinä nähtyjä asioita. On selvää, että puheenjohtajuuskaudella Suomesta 

halutaan esitellä yhteiskunnan ja yritysten arktista osaamista. Suomalaisen 

elinkeinoelämän kannalta kansainvälisen näkyvyyden lisääntyminen on positiivinen asia. 

Puheenjohtajuudesta huolimatta valtion politiikan mahdollisuudet rajoittuvat 

elinkeinoelämälle otollisten olosuhteiden luomiseen, mikä tapahtuu esimerkiksi 

kansainvälistä yhteistyötä edistämällä. Valtion poliittinen taustatuki on tärkeää 

elinkeinoelämän toiminnan edellytysten parantamisessa, vaikkei se ole samanlainen 

tukimuoto kuin viennin edistäminen. 

     Toisaalta puheenjohtajuus tietää myös vastuuta. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset 

kohdistuvat arktiselle alueelle voimakkaammin kuin maapallolla keskimäärin. Ilmaston 

muutoksesta sekä sen vaikutuksista tullaan taatusti keskustelemaan moneen otteeseen 

Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Arktisten alueiden luonnonvarojen käyttö 

yhdistettynä ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin on keskeinen kysymys arktisen alueen 

tulevaisuuden kannalta. Myös muunlaisten talouden aktiviteettien lisääntyminen lisää eri 

tahojen mielenkiintoa arktista aluetta kohtaan. Ihmistoiminta tulee kasvamaan arktisella 

alueella niin suureksi kuin sen annetaan kasvaa. Arktinen alue on kylmästä ilmastostaan 

ja eristyneisyydestään huolimatta paljon puhuttu luonnonvarojen ”aarreaitta”. 

Todellisuudessa maapallon pohjoisimmat alueet ovat ainoastaan niitä maapallon osia, 

joissa hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen tiheys on suhteellisesti korkea, mikä 

johtuu ihmistoiminnan vähyydestä. Helpommin saavutettavissa olevilla alueilla 

uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat on otettu hyödyntämisen kohteiksi jo 

aiemmin. 

     Suomen arktisella politiikalla annetaan viesti, että taloudellista aktiviteettiä voidaan 

kasvattaa arktisella alueella, kun toimitaan kestävän kehityksen reunaehdot huomioiden. 

Ratkaisuksi tähän esitetään nimenomaan korkeatasoista suomalaista arktista osaamista ja 
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asiantuntijuutta. Kyseiseen argumentointiin sisältyy selvä logiikka. Jo tällä hetkellä 

luonnonvaroja hyödynnetään aktiivisesti pohjoisilla alueilla, erityisesti Venäjän 

pohjoisosissa. Jos Venäjällä siirryttäisiin suomalaisen cleantech-osaamisen 

hyödyntämiseen edes joiltain osin, olisi muutos edistysaskel ympäristön kuormituksen 

vähentämiseksi. Samalla se olisi Suomelle ja suomalaisille yrityksille taloudellinen 

mahdollisuus. Todennäköisesti Venäjällä ei tulla vapaaehtoisesti luopumaan vanhoista 

ympäristöä kuormittavista öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden tuotantomenetelmistä, jos 

siitä ei seuraa taloudellista hyötyä tuotantolaitosten omistajille. Tämän esimerkin 

mukaisella logiikalla ajateltuna, Suomi voi hyötyä taloudellisesti arktista aluetta 

koskevien ympäristönormien tiukentamisesta. Normien ja säännösten asettamisessa 

valtioilla on keskeinen rooli, kun kansainvälistä arktista politiikkaa ohjataan valtioiden 

välisten organisaatioiden, kuten YK:n alaisten järjestöjen toimesta.  

     Myös yksittäisten valtioiden toimilla on vaikutusta arktisen alueen tulevaisuuteen. 

Viime vuosin esiin nousseet suurvaltapolitiikan jännitteet ovat ulottuneet arktiselle 

alueelle. Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on heijastunut arktiselle 

alueelle jo ennen kuin hänet virallisesti nimitettiin virkaan. Väistyvä presidentti Obama 

asetti rajoitteita Alaskan pohjoisten merialueiden öljynporausta koskien. Tällä Obama 

ennakoi uuden presidentin kiinnostusta hyödyntää uusiutumattomia luonnonvaroja 

arktisella alueella. Tulevaisuus näyttää pyrkiikö Trump väistämään hänelle asetettuja 

esteitä tässä asiassa. Jos Yhdysvallat pitäytyy pääasiassa uusiutumattomien 

luonnonvarojen hyödyntämisessä, on todennäköistä, että arktisen alueen öljy- ja 

kaasuvarantoja tullaan ottamaan käyttöön nykyistä laajamittaisemmin. Ilmeisistä 

riskeistä huolimatta, sillä voisi olla positiivisia taloudellisia vaikutuksia Suomen arktisen 

osaamisen viennille, mutta Yhdysvaltain nykyisen valtiojohdon valitsema 

protektionistinen talouden linja voi estää esimerkiksi jäänmurtajien tilaamisen Suomesta. 

     Myös Suomen itäinen rajanaapuri, Venäjä, on toiminut vahvistaakseen asemaansa 

maailmanpolitiikassa, mikä on heijastunut arktiselle alueelle lähinnä lisääntyvänä 

sotilaallisena läsnäolona Pohjois-Suomen vastaisen rajan tuntumassa. Ukrainan sodan 

vuoksi EU on asettanut Venäjälle yhtenä rintamana talouspakotteita, jotka ovat 

vähentäneet Suomen ja Venäjän välistä kaupankäyntiä. Osittain tästä syystä Suomi on 

viime vuosina lähentynyt yhä selvemmin Pohjoismaita, ennen kaikkea Ruotsia ja Norjaa, 

valtioiden välisen arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Vuoden 2013 Suomen arktisessa 
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strategiassa Venäjä mainitaan tärkeänä taloudellisen yhteistyön suuntana, mutta nyt 

lähimpänä sijaitsevat Pohjoismaat ovat Suomen arktisen yhteistyön prioriteettilistalla 

korkeammalla. Yhteistyötä rakennetaan suurelta osin nimenomaan talouden varaan, kun 

Suomi, Ruotsi ja Norja halutaan globaalisti kilpailukykyiseksi arktiseksi talousalueeksi. 

Venäjän suuntaan Suomen arktinen politiikka vaikuttaa olevan ennemminkin asiallisten 

poliittisten suhteiden ylläpitämistä, missä talous on ainoastaan yksi osatekijä. 

Pohjoismaiden suuntaan asia on päinvastoin: talous vaikuttaa olevan tärkein tekijä ja 

valtiolliset poliittiset suhteet pienemmässä osassa. 

     Vuoden 2013 arktisessa strategiassa Kiinan ja laajemmin aasialaisten valtioiden 

mainitaan olevan jonkinlainen uhka Suomelle ja koko arktiselle alueelle, koska 

taloudellinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan on kasvussa Aasian suunnalla. Useiden 

esimerkkien valossa kiinalaiset ovat löytäneet jo Pohjois-Suomeen: he ovat tulleet 

Lappiin turisteina sekä investoijina. Pohjoista eksotiikkaa katsomaan tulevat kiinalaiset 

ovat yksi suurimmista matkailijaryhmistä Lapissa, ja heidän määränsä kasvaa vuosi 

vuodelta. Kemiin suunnitteilla oleva kiinalaisen yhtiön biojalostamo on toinen esimerkki, 

joka osoittaa kiinalaisten läsnäolon Suomen arktisilla markkinoilla. Kyseinen 

suurinvestointi on otettu pääasiassa innostuneesti vastaan Suomessa ennakoitujen 

talousvaikutusten vuoksi.  Kaksi erilaista esimerkkiä kiinalaisten Suomeen kohdistuvasta 

kiinnostuksesta osoittavat kuinka arktisen alueen ulkopuolinen valtio voi tulla osaksi 

arktisia markkinoita. Suomessa ollaan selvästi valmiita hyväksymään monissa 

yhteyksissä uhkana pidetyn Kiinan mukaantulo arktiseen talousyhteyteen, jos siitä seuraa 

taloudellista hyötyä Suomeen. 

     Tässä tutkielmassa päähuomioni on kohdistunut Suomen arktisen politiikan 

talouspainotuksiin. Mielestäni arktista aluetta koskevissa keskusteluissa talous ohitetaan 

liian usein, eikä arktinen talouden suunta ei ole saanut osakseen kovinkaan suurta 

kansainvälistä huomiota. Suurelta osin arktinen alue nähdään ympäristö- ja 

ihmisoikeuskysymysten riskialueena, eikä välttämättä tiedetä mikä kaikkea talouden 

toimintoja maapallon pohjoisimmilla alueilla on jo käynnissä tai mahdollisesti tulee 

tapahtumaan jo lähitulevaisuudessa. Nykyisen globaalin maailmanjärjestyksen 

aikakaudella arktinen alue on monelta osin kiinteästi osa valtioiden toimintaa ja näin ollen 

myös globaalia taloutta. Tutkielmassa hyödyntämäni empiirinen aineisto antaa viitteitä 

siitä, että Suomessa ymmärretään arktinen yhtenä mahdollisena talouden suuntana. 
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Elinkeinoelämän osalta haastatteluaineisto painottui Pohjois-Suomeen, joten sen 

perusteella on vaikeaa päätellä sitä, löytykö arktista talousinnostusta myös etelämpää 

Suomesta. Yksi Suomen arktisen politiikan tarkoituksista vaikuttaisi olevan arktisen 

innostuksen levittäminen nimenomaan Etelä-Suomeen, kun Pohjois-Suomessa niin 

kutsuttu arktisuus on monelta osin arkista elämää. Myös rajat ylittävä ihmistoiminta on 

monin paikoin jokapäiväistä liikettä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla rajaseuduilla. 

     Kansallisen arktisen politiikan hallinnointi keskittyy pääasiassa Helsinkiin. Tästä 

huolimatta Suomen tämänhetkinen arktinen politiikan linja suosii myös Pohjois-Suomea, 

kun valtiojohtajien tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia järjestetään pohjoisen 

kaupungeissa. Rovaniemi on perinteisesti ollut Suomen arktinen keskus, mutta nyt myös 

Oulussa järjestetään valtion virallisluonteisia tilaisuuksia. Pohjois-Suomessa on haluttu 

profiloitua arktisiksi yliopistoiksi ja kaupungeiksi, joten on luontevaa antaa poliittista 

vastuuta pohjoiseen arktisissa asioissa. Valtion politiikassa tulisi huomioida yhä 

paremmin Pohjois-Suomi arktisena alueena, koska arktisuus on itsestään selvä pohjoisen 

erikoistumisala niin koulutuksen kuin elinkeinotoiminnan osalta. Se vaatii lisää 

taloudellista panostusta valtion taholta vienninedistämiseen ja innovaatiotoiminnan 

tukemiseen sekä koulutuksen kehittämiseen. Toisaalta on selvää, että Pohjois-Suomessa 

tulisi pystyä hyödyntämään paremmin olemassa olevaa osaamispotentiaalia. Esimerkiksi 

Oulun ICT-klusteri voisi tarjota ratkaisuja arktisen alueen tarpeisiin. Oulun yliopiston ja 

BusinessOulun arktinen innostus tarvitsee tuekseen elinkeinoelämäsektorin todellisen 

aktivoitumisen. 

     Suomen arktisen politiikan talouslinja on monelta osin varsin tulevaisuuteen nojaava, 

paikoin jopa utopistinen. Esille on otettu junarata Jäämerelle, vaikkei edes tiedetä, mitä 

sen kautta kuljetettaisiin – tai miten se rahoitettaisiin. Aiheellisista epäilyistä huolimatta, 

se on oikeansuuntainen tapa tehdä arktista politiikkaa, koska alueen kehityssuunta on 

selvästi vasta hahmottumassa. Erilaisia tulevaisuuden skenaarioita on viisasta tuoda 

esille, koska pohjoiset alueet ovat muutoksessa – niin hyvässä kuin pahassa. Arktisen 

ympäristön muutos ei ole kenenkään toiminnan tavoite, mutta ympäristön muutokseen on 

sopeuduttava. Yksi Suomen tärkein arktisen osaamisen alue on nimenomaan 

sopeutuminen vallitseviin pohjoisen olosuhteisiin, mistä myös paljon mainostettu 

jäänmurto-osaaminen on esimerkki. Mitä paremmin tulevaa ennakoidaan ja eri 

vaihtoehtoja visioidaan, sitä helpompaa muutoksiin sopeutuminen tulee olemaan. 
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Mielestäni eräs haastateltava osui asian ytimeen todetessaan – ”maantieteelle emme voi 

mitään” -ajattelun hengessä – Suomen sijaitsevan ”kotelossa”, Jäämeren 

ulottumattomissa. Tästä syystä Suomi on jäänyt pienempään rooliin monissa asioissa, 

eikä arktista aluetta ei ole nähty Suomessa samalla tavalla kiinnostavana suuntana kuin 

esimerkiksi Norjassa ja Venäjällä. Jopa Tanska on jossain määrin Suomea 

vaikutusvaltaisempi arktinen valtio kansainvälisessä arktisessa politiikassa Grönlannin 

hallinnoinnin ansiosta.  Jotta Suomi voisi hyötyä lähellä olevien arktisten alueiden kuten 

Pohjois-Norjan talouskasvusta, täytyy arktista politiikkaa rakentaa kansallista skaalaa 

laajemmin. Suomessa tähän suuntaan on jo menty, mutta ongelma on todellisten keinojen 

puute: kuinka lähellä olevien kasvualueiden talouspotentiaali saadaan kanavoitua 

Suomen ja suomalaisen elinkeinoelämän hyödyksi? Ratkaisuksi esitetty 

liikenneinfrastruktuurien kehittäminen on tärkeä asia pohjoisen talousyhteyksien 

parantamisen kannalta, mutta digitalisaation aikakaudella perinteiset logistiikan muodot 

eivät välttämättä ole ainoa ratkaisukeino.  

     Jo nyt on ollut viitteitä siitä, että tulevaisuuden talous rakentuu ainakin osittain 

uudenlaisten infrastruktuurien ympärille. Tässäkin tutkielmassa esiin nousseet avaruus- 

ja informaatioteknologia voisivat olla Suomen keino profiloitua arktiseksi 

edelläkävijäksi. Ne vähentävät myös maantieteellisen sijainnin asettamia rajoitteita. 

Teknologiaosaamisen avulla Suomesta voisi tulla globaalin arktisen talouden kehittynein 

valtio. Hyvin todennäköisesti myös arktisen ympäristön tilan monitorointiin ja 

ympäristövaikutusten vähentämiseen tullaan tarvitsemaan älykkäitä ratkaisuja, joille 

riittää kysyntää. Uudet teknologiaratkaisut voivat tietysti olla edesauttamassa 

ympäristöriskejä, esimerkiksi merenalaisten öljyvarantojen laajamittaista käyttöönottoa, 

mikä nostaa esille valtioiden roolin kansainvälisten ympäristönormien asettamisessa. 

Valtiot ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden suunnan määrittämisessä, etenkin kun 

suurvaltapolitiikka näyttää vahvistavan otettaan kaikkialla. Suomen Arktisen neuvoston 

puheenjohtajuuskausi asettaa osaltaan koko arktisen alueen kurssia kohti tulevaisuutta. 
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Liite 1.  

 

Haastattelujen kysymysrunko          1/3 

 

Aihepiirin esittely:  

                    
Arktisella politiikalla Suomi asemoidaan osaksi arktista aluetta ja sen yleistä kehitystä, myös 

liiketoiminnan osalta. Arktisella politiikalla tarkoitan tässä yhteydessä Suomen kansallisen tason 

politiikkaa arktisuuteen ja arktiseen alueeseen liittyen. Politiikka koostuu valtion virallisista 

strategioista, selvityksistä ja muista julkaisuista, kuin myös valtiojohdon epämuodollisemmista 

kannanotoista sekä puhetavoista keskusteltaessa arktisesta alueesta. Valtiorahoitteiset 

kansainvälistymispalvelut voidaan nähdä myös osana arktista politiikkaa. Arktisella alueella 

tarkoitan maapallon pohjoisinta osaa, joka on ollut viime vuosina kasvavan kiinnostuksen 

kohteena taloudellisessa mielessä. Alueen luonnonvarojen hyödyntäminen sekä kiinnostus uusia 

laivareittejä kohtaan ovat merkittävimmät yksittäiset syyt kiinnostuksen kasvuun. Erityisenä 

mielenkiinnon kohteenani on Pohjois-Norja suomalaisten yritysten liiketoiminta-alueena. 

 

Kysymysosio A: 

Organisaatio 

1. Mikä on organisaationne koko ja mitkä ovat toimintaperiaatteenne? 

2. Mitkä ovat organisaationne päätavoitteet; näkyykö arktisuus näkyy näissä 

tavoitteissa? 

3. Onko organisaatiollanne erillistä arktista strategiaa? Jos on, kuvaile sen 

painopisteet? 

4. Minkälaista projektitoimintaa organisaationne tekee? 

5. Onko organisaationne mukana kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa tai                       

-verkostoissa?  

6. Onko teillä ollut erityisiä arktisia projekteja?  

7. Minkälaiset kansalliset ja kansainväliset projektit ja verkostot ovat 

hyödyllisimpiä oman organisaationne kannalta? Miksi tämän kaltaiset projektit 

ja verkostot? 
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Kysymysosio B:           2/3          

Suomen arktinen politiikka 

1. Suomen arktisen politiikan keskeinen viesti on kiinnostus arktisuutta ja arktista 

aluetta kohtaan. Kiinnostus liittyy taloudellisiin mahdollisuuksiin kuin myös 

yhteistyön, vakauden ja kestävän kehityksen edistämiseen arktisella alueella. 

Kuinka hyvin tunnette Suomen arktisen politiikan sisältöä? 

2. Suomen tämänhetkisen arktisen strategian neljä pääteemat ovat: Suomi arktisena 

maana, Suomi arktisena osaajana, kestävän kehityksen ja ympäristön 

reunaehtojen kunnioittaminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Onko tuorein, 

vuodelta 2013 oleva Suomen arktinen strategia teille tuttu? 

3. Mikä on valtion rooli arktisen liiketoiminnan edistämisessä? 

4. Onko arktisesta alueesta kiinnostuneille yrityksille tarjolla mitään erityisiä 

kansainvälistymispalveluita valtion toimesta? 

5. Kuinka kansallisen päätöksenteon ja elinkeinoelämän välinen vuorovaikutus 

toimii Suomen arktisen politiikan teossa? 

6. Paavo Lipposen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemän Pohjoinen tahtotila -

raportin mukaan elinkeinoelämän ja valtiovallan tulisi tehdä enemmän yhteistyötä 

Suomen arktisen politiikan eteen. Mitkä olisivat keskeisiä parannuskohteita, jotta 

Suomen arktinen politiikka palvelisi paremmin elinkeinoelämän etuja? 

7. Arktisen alueen kansainvälinen merkitys on kasvanut viime vuosina suurelta osin 

ympäristö- ja taloustekijöiden ansiosta. Onko ympäristöasioiden ja kestävän 

kehityksen huomioon ottaminen mahdollista samanaikaisesti taloudellisen 

toiminnan edistämisen kanssa arktisella alueella? 
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8. Esimerkiksi Suomen arktisen strategian mukaan Suomessa on laajasti omasta 

takaa vaativien, pohjoisten olosuhteiden osaamista. Kuinka helposti olemassa 

oleva arktinen osaaminen pystytään muuttamaan arktiseksi liiketoiminnaksi? 

9. Kuinka potentiaalisena alueena näette Pohjois-Norjan suomalaisten yritysten 

liiketoiminnan kannalta? 

10. Kuinka ajantasainen tietämys Suomen kansallisen päätöksenteon tasolla on 

elinkeinoelämän liiketoimintamahdollisuuksista Pohjois-Norjassa? 

11. Mitä mieltä olette, jos Suomen arktisessa politiikassa keskityttäisiin yhä enemmän 

Pohjois-Norjan tapaisiin yksittäisiin maantieteellisiin alueisiin, jotka nähdään 

suomalaisen liiketoiminnan kannalta potentiaalisimpina? 

12. Lopuksi haluaisin kysyä mielipiteitänne talouden tulevaisuuden suunnista 

arktisella alueella. Arvioikaa lyhyesti seuraavien toimialojen (a–d) tai toimialoihin 

liittyvien kehityskulkujen (e–f) potentiaalia suomalaiselle arktiselle 

liiketoiminnalle tulevaisuudessa.  

a. Kaivosteollisuus (perinteinen kaivosteollisuus, merenpohjan 

kaivannaiset) 

b. Merenkulkuala (jäänmurto-osaaminen, laivanrakentaminen ym.) 

c. Rakennusala (talonrakentaminen, muu yhdyskuntarakentaminen) 

d. Energia-ala (uusiutumattomat, uusiutuvat) 

e. Uudet logistiset reitit (junaradat Suomesta pohjoiseen, pohjoisten 

merien laivaväylät) 

f. Uudet teknologiset innovaatiot (cleantech, ict ym.) 

13. Pitäisikö joihinkin yksittäisiin toimialoihin panostaa nykyistä enemmän Suomen 

arktisessa politiikassa? 

 

 


