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Suomen meripolitiikan linjaukset

Linjausten lähtökohdat
Meripolitiikan linjausten laatimisen taustalla on selkeä tarve kansallisen meripolitiikan
kehittämiselle. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät nopeaa reagointia, jotta muutoksista
voitaisiin tehdä mahdollisuuksia. Kasvun mahdollisuudet ovat suuret; muutokset ovat jo nyt
avanneet uusia markkinoita merialan toimijoille. Samaan aikaan meriympäristöön kohdistuvat
paineet edellyttävät panostusta merten suojeluun. Näillä meripolitiikan linjauksilla voidaan myös
edistää YK:n Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamista.
Linjausten valmistelu
Työtä ohjasi valtioneuvoston kanslian 24.10.2016 asettama eri ministeriöitä edustava Itämeri- ja
meripolitiikan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on valmistella valtioneuvoston Itämeri-selonteon
päivittäminen sekä kehittää ja koordinoida kansallista meripolitiikkaa osana EU:n yhdennetyn
meripolitiikan kokonaisuutta. Työn ensimmäisessä vaiheessa ohjausryhmä valmisteli Suomen
Itämeren alueen strategian (15a/2017).
Linjausten valmistelussa painotettiin sidosryhmäyhteistyötä. Ohjausryhmä järjesti kaksi
suurempaa sidosryhmätilaisuutta, yksi Turussa ja toinen Helsingissä, joissa työstettiin linjausten
keskeisiä aihealueita. Linjaukset olivat lausuntokierroksella marraskuussa 2018. Lausuntoja tuli 55
kappaletta muun muassa yrityksiltä, yliopistoilta, elinkeinoelämän järjestöiltä, ammattijärjestöiltä,
kansalaisjärjestöiltä ja säätiöiltä, maakuntien liitoilta ja kaupungeilta.
Linjausten visio
Meripolitiikan visiossa Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että
meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä
valtamerten kestokykyä. Suomella on korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti
menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka. Vision
taustalla on myös Suomen globaali vastuu kestävän kehityksen edistämiseen: toimintamme
vaikutukset ulottuvat Suomen rajojen ulkopuolelle ja meidän tulee olla mukana globaalien
haasteiden ratkaisemisessa.
Linjausten kärjet ja prioriteetit
Meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, merilogistiikka, meriklusteri ja merellinen
tuotanto. Tässä yhteydessä merilogistiikkaa tarkastellaan erikseen, eikä osana meriklusteria.
Kaikkiin näihin kärkiin liittyvät horisontaalisina teemoina automatisaatio, digitalisaatio ja data;
osaaminen, tutkimus ja koulutus; EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen; turvallinen
toimintaympäristö; sekä rahoitus.

Merten suojelu
Meriympäristöön kohdistuu jatkuvasti yhä enemmän paineita: ilmastonmuutoksesta johtuva
lämpeneminen ja happamoituminen, roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen,
öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rehevöityminen sekä ylikalastus. Tavoitteena on, että Suomi
lisää vaikuttamista kansainväliseen merten hallinnointiin, suojeluun ja kestävään käyttöön
liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi Suomi toimii aktiivisesti ja rakentavasti valtamerten ja merten
suojelussa sekä sinisen kasvun kestävyyden edistämisessä korkeatasoisen tiedon ja osaamisen
pohjalta. Suomalainen merentutkimus on edelläkävijä ratkaisujen tuottajana ympäristöongelmiin.
Merten suojelun prioriteetit ovat meriluonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen,
merten roskaantumisen ja mikromuovien vähentäminen, rehevöitymisen vähentäminen,
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ehkäiseminen ja vahinkojen torjuntavalmiuksien kehittäminen
sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen.
Merilogistiikka
Tässä yhteydessä merilogistiikkaa on tarkasteltu erillään meriklusterista. Meriliikenne ja koko
logistiikka ovat suurten muutosten edessä. Tavoitteena on, että merilogistiikka on Suomessa
kasvava toimiala, joka toimii edelläkävijänä digitalisoinnissa, autonomisessa liikenteessä ja
päästöjen vähentämisessä. Suomi takaa osaltaan logistiikan turvallisuuden ja sujuvuuden sekä
huoltovarmuuden kaikissa olosuhteissa. Suomi tukee digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntämistä ja mahdollistaa globaalisti kilpailukykyisen logistiikan.
Merilogistiikan prioriteetit ovat tehokas, älykäs, turvallinen ja puhdas logistinen järjestelmä,
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, globaalisti kilpailukykyinen merenkulku-elinkeino
Suomelle, liikkuvuuden vapauden mahdollistaminen, merionnettomuuksien määrän
vähentäminen, huoltovarmuus sekä toimiva väylästö ja satamarakenteet.
Sijaintinsa takia Suomen on oltava kilpailijoitaan parempi pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.
Suomen logistiikan on oltava huipputehokasta. Suomalaisten logistiikkatoimijoiden kilpailukyky ja
jatkuva uusiutuminen on mahdollistettava. Turvallisen ja sujuvan logistiikan varmistaminen on
kaiken toiminnan perustana.
Meriklusteri
Meriklusteri ja sen taloudellinen ekosysteemi on jo nyt merkittävä teollisuussektori Suomessa.
Klusterissa on yli 3000 yritystä, jotka työllistävät 50 000 henkilöä ja jonka kokonaisliikevaihto on 13
miljardia euroa. Klusterin vahvuuksia ovat yhteistyö ja verkostot. Tavoitteena on turvata kasvun
mahdollisuudet, sillä kilpailukyvyn ylläpitäminen ja avautuvien markkinoiden hyödyntäminen ovat
avaintekijöitä meriklusterin kasvulle.
Meriklusterin prioriteetit ovat tasavertaisen kilpailun globaalin toimintaympäristön edistäminen,
klusterin toimintaympäristön kehittäminen, innovaatiot ja uudet toimintatavat, autonomiset
alukset ja osaavan työvoiman saatavuus.

Reilun kilpailun mahdollistava globaali toimintaympäristö on keskeinen tekijä telakoiden ja koko
meriklusterin tulevaisuudelle. Uudet avautuvat markkinat tarjoavat merkittäviä kasvun
mahdollisuuksia innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen
edellyttää yritysten uudistumista, uusien teknologioiden ja toimintamallien kehittämistä,
hyödyntämistä sekä toimivia rahoitusinstrumentteja.
Merellinen tuotanto
Valtameret ja meret tarjoavat mahdollisuuksia kestävälle ja vähähiiliselle ruoan- ja
energiantuotannolle. Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä globaalisti.
Suomalaista merellistä energia-osaamista voidaan viedä tavoitteena kestävä ja mahdollisimman
hiilineutraali energiantuotanto.
Merellisen tuotannon prioriteetit ovat globaalisti kestävän vesiviljelyn tuotannon ja sen arvon
lisääminen osana globaalin ruokapulan ratkaisua, kestävän merellisen virkistyskäytön ja siihen
liittyvien hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja kehittäminen, sekä uusien vähähiilisten,
ekologisesti kestävien energiatehokkuutta parantavien merellisten energiateknologioiden ja
palveluiden kehittäminen ja vienti.
Vesiviljely on ollut voimakkaimmin kasvava ruoantuotannon ala viimeisen 20 vuoden aikana.
Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä globaalisti hyödyntäen korkeaa
teknologiaa, vaihtoehtoisia viljelytekniikoita ja -lajeja. Suomalaista energiatuotanto-osaamista
kehitetään vientituotteeksi ja energiatuotantoa harjoitetaan ekologisesti, kestävästi ja
mahdollisimman hiilineutraalisti. Merellisen tuotannon toimintaedellytyksiä, kestävyyttä ja
vastuullisuutta edistetään merialuesuunnittelulla, yhteistyöllä ja palvelutarjonnan kehittämisellä.
Horisontaaliset teemat
Horisontaalisiksi teemoiksi näihin meripolitiikan linjauksiin on valittu automatisaatio, digitalisaatio
ja data; osaaminen, tutkimus ja koulutus; EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen; turvallinen
toimintaympäristö sekä rahoitus. Nämä teemat ovat korostuneet kaikkien meripolitiikan kärkien
valmistelutyössä sidosryhmien kanssa, ja niihin liittyviä kysymyksiä voidaan tarkastella
läpileikkaavasti koko meripolitiikan alalla.

