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Suomen Itämeren alueen strategia
Strategian lähtökohdat
Suomen Itämeristrategian laatimisen taustalla on tarve tarkastella Suomelle keskeisen Itämeripolitiikan
strategisia painopisteitä muuttuneessa toimintakehyksessä. Valtioneuvosto linjasi 30.12.2015
päätöksessään erillisten valtioneuvostotasoisten strategioiden vähentämisestä, että vuonna 2009
laadittu valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteet ja Itämeripolitiikka tulee päivittää.
Strategian valmistelu
Työtä ohjamaan valtioneuvoston kanslia asetti 24.10.2016 Itämeri- ja yhdennetyn meripolitiikan
ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Ohjausryhmä päätyi
päivittämään Itämeri-selonteon valtioneuvoston periaatepäätökseksi Suomen Itämeren alueen
strategiasta.
Strategian valmistelu käynnistettiin kuulemistilaisuudella ja painopisteiden valinnassa on otettu
huomioon sidosryhmien kirjallisissa lausunnoissa sekä eduskunnan Itämeri-valtuuskunnan tilaisuudessa
esitettyjä näkemyksiä. Strategialuonnos oli kesällä 2017 lausuntokierroksella. Lausuntoja tuli yli 50 muun
muassa elinkeinoelämän järjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä, maakuntien liitoilta ja kaupungeilta.
Ohjausryhmä ja sen työvaliokunta kävivät lausunnot huolellisesti läpi ja ottivat niiden ehdotuksia
kattavasti mukaan.
Strategia kattaa Suomen Itämeri-politiikan strategiset painopisteet. Sillä määritellään, mihin suuntaan
Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää kansainvälisesti, EU-politiikassa,
alueellisessa yhteistyössä sekä omilla linjauksillaan ja toimillaan.
Strategian visio
Vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty
voimavara. Itämeren alue kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää resurssejaan toimien kestävän kehityksen
edelläkävijänä. Itämeren alue on vakaa ja turvallinen. Suomi toimii aktiivisesti, jotta Itämeren alue on
maailmanlaajuisesti edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa; verkottunut, innovatiivinen, kilpailukykyinen,
uuden teknologian hyödyntämisen kärjessä sekä malliratkaisujen tuottaja turvalliseen ja puhtaaseen
merenkulkuun, meriteollisuuteen ja merellisen ympäristön kestävään käyttöön.
Strategian linjaukset

Strategiassa esitetään tulevaisuuteen suuntaavia sekä voimassa olevien toimintaohjelmien ja
lainsäädännön toteutuksen puutteisiin vastaavia, niiden toteutusta vauhdittavia toimia ja politiikkaaloitteita tai linjauksia. Samalla strategiassa linjataan painopisteistä kumpuavia Suomen omia keskeisiä
toimenpiteitä Itämeren hyvän tilan sekä turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi, Itämeren
alueen kilpailukyvyn parantamiseksi ja Suomen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Strategiassa arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita Itämeren alueella sekä niitä
mahdollisuuksia, mitä muutokset tuovat. Turvallisuustilanteen heikentyminen todetaan, mutta
varsinaista turvallisuuspolitiikkaa ei strategiassa käsitellä, koska siitä on olemassa tuoreet muotoilut
hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Tämän strategian näkökulma koskee meri- ja
lentoturvallisuutta sekä viranomaisyhteistyötä mm. pelastusalalla ja rikollisuuden torjunnassa.
Itämeren alueen suurimpina haasteina nähdään meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen,
ilmastonmuutoksen vaikutukset, kaupungistuminen ja väestörakenteen muutos sekä EU:n eri
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan rahoitukseen kohdistuvat paineet.
Itämeren alueen vahvuuksia ovat yhteiskuntien vakaus, hyvä koulutustaso, pitkä yhteistyön perinne,
innovatiivisuus ja Itämeren tarjoamat ekosysteemipalvelut. Itämeren alueen mahdollisuuksia ovat sen
luonnonvaroihin pohjautuvat sininen kasvu, bio- ja kiertotalous sekä energiaverkkojen kehittäminen.
Itämeren alueesta voi kehittyä liikenteen ja tietoliikenteen solmukohta ja sillä on vahvaa digitaalista
osaamista. Alueella on myös paljon innovatiivista, verkottunutta ja kasvuhakuista yritystoimintaa sekä
korkeaa teknologiaa ja kehitettyjä puhtaita ratkaisuja. Itämeren alueen kehitys on kytköksissä arktisen
alueen kehitykseen.
Meriympäristön hyvä tila on edellytys siniselle kasvulle, jonka alalla Suomella ja Itämeren alueella on
paljon mahdollisuuksia meriosaamisen ja myös matkailun kautta. Bio- ja kiertotalous nähdään vahvasti
keinoina huolehtia myös ympäristöstä. Ravinteiden kierrätyksellä voidaan vähentää ratkaisevasti
ravinnepäästöjä ja uusien rehevöitymisen vastaisten keinojen halutaan pääsevän maatalouden
ympäristötuen piiriin. Mikromuovit, meren roskaantuminen ja haitalliset aineet vaativat myös toimia,
joita hallituilla materiaalikierroilla voidaan vauhdittaa.
Suomelle hyvät logistiikka- ja liikenneyhteydet lännestä itään ja pohjoisesta etelään ovat elinehto ja
niiden kehittäminen tuo hyvinvointia koko Itämeren alueelle. Modernin merenkulun, kuten kaukoohjattavien alusten kehittämisessä Itämeri on maailmanlaajuista huomiota saava testausalusta.
Talouden alalla Itämeren alue tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille viennin ja kansainvälistymisen
kanavan, ja yhteistyössä voidaan rakentaa palvelukokonaisuuksia eri maiden osaamista hyödyntäen.
Yhteistyön tiivistäminen yrityskiihdyttämöjen kesken parantaa Itämeren alueen globaalia asemaa.
Tavoitteeksi asetetaan myös Itämeren alueen digitaaliset sisämarkkinat jo ennen kuin ne EU:n tasolla
toteutuvat.
Strategiassa linjataan myös tavoitteita EU:n Itämeri-politiikalle. EU:n Itämeren alueen strategian
toteuttamiseksi tarvitaan myös seuraavalla ohjelmakaudella vahvaa tukea alueellisille ja rajat ylittäville
rahoitusohjelmille sekä EU:n yhdentyneen meripolitiikan rahoitukselle. Itämeren valtioiden neuvostossa

(CBSS) on palattava säännölliseen poliittisen tason vuoropuheluun ministerikokouksien muodossa.
Itämeren maiden on yhdessä vaikutettava myös globaalilla tasolla kestävän kehityksen edelläkävijöinä.
Strategiassa korostetaan lisäksi maakuntien, kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen tärkeää roolia Itämeriyhteistyössä.

