
Kanada luovuttaa Arktisen neuvos
ton puheenjohtajuuden toukokuussa 
2015 Yhdysvalloille. Kanada on 
kaksivuotisella puheenjohtajakau
dellaan keskittynyt talousasioihin: 
luonnonvarojen vastuulliseen 
hyödyntämiseen, laivaliikenteen 
turvallisuuteen ja arktisen alueen 
yhdyskuntien kestävään kehittämi
seen. Kanadan painotuksia korostaa 
puheenjohtajuuskauden keskeisin 
saavutus, syksyllä 2014 perustettu 
Arktinen talousneuvosto.

Kanadan linjaukset ovat saaneet 
osakseen myös arvostelua. Kanadan 
on nähty hyödyntävän Arktista neu
vostoa sisäpoliittisiin tarkoituksiin 
keskittymällä maan omien arktisten 
alueiden taloudelliseen kehittämi
seen. Taloudellisen painotuksen 
vuoksi Kanadaa on myös arvosteltu 
johtajuuden puutteesta ympäristö
kysymyksissä.

Yhdysvaltain äskettäin julkistettu 
ohjelma omalle puheenjohtajakau
delleen näyttäisi vievän Arktisen 
neuvoston työtä toiseen suuntaan. 
Yhdysvallat haluaa keskittyä ilmas
tonmuutokseen ja sen vaikutuksiin 
arktisella alueella. Erityistä huomio
ta kiinnitetään saasteiden, kuten 
noen ja metaanin, vaikutuksiin. 
Yhdysvallat haluaa myös parantaa 
Jäämeren vastuullista hallintaa. 
Tämä tarkoittaa alueellisten meri
sopimusten laatimista, merenkulun 

turvallisuuteen panostamista ja 
turvallisuusstandardien luomista 
arktiselle öljynporaukselle. 

Yhdysvaltain kolmas painopiste 
liittyy arktisella alueella elävien 
ihmisten elinolojen kohentamiseen. 
Tässä työssä keskeisiä seikkoja ovat 
esimerkiksi itsemurhien ehkäisemi
seen tähtäävä työ sekä paikallisiin 
energialähteisiin ja viestintätekno
logiaan panostaminen.

Ympäristö ja sosiaalisiin kysy
myksiin keskittyminen sopii hyvin 
Yhdysvalloille, sillä maan hallitus on 
vielä epävarma siitä, milloin ja miten 
arktista aluetta ja Yhdysvaltain omaa 
arktista osaamista tulisi kehittää. 
Yhdysvallat on johtava tiedemahti 
ilmastotutkimuksen alalla. Lisäksi 
presidentti Barack Obama toivoo 
voivansa jättää omalta kaudeltaan 
perinnöksi onnistumisen ilmasto
politiikassa. Tätä taustaa vasten 
ympäristökysymyksiin keskittymi
nen näyttäytyy kustannustehokkaa
na ja toteuttamiskelpoisena tapana 
osoittaa johtajuutta Arktiksella.

Siinä missä Kanada on ohjannut 
Arktisen neuvoston työtä enemmän 
talouden ja elinkeinoelämän näkö
kulmasta, Yhdysvaltain linjaukset 
keskittyvät Arktisen neuvoston 
perinteisiin toimintaalueisiin eli 
ympäristönsuojeluun ja kestävään 
kehitykseen. Tätä kuvastaa hyvin 
se, että Yhdysvallat ei linjaa oh jel

massaan  mitään Arktisesta talous
neuvostosta. Yhdysvaltain arktinen 
erityislähettiläs, amiraali Robert 
Papp, ei ole maininnut talous
neuvostoa sanallakaan ensimmäi
sissä julkisissa puheenvuoroissaan. 
Yhdysvaltojen vanhempi arktinen 
virkamies Julie Gourley ei myös
kään osallistunut talousneuvoston 
syyskuiseen perustamiskokoukseen. 
On hyvin tunnettu tosiasia, että 
Yhdysvaltain ulkoasiainhallinto on 
alusta asti suhtautunut vastahakoi
sesti Arktiseen talousneuvostoon.

Yhdysvaltain ja Kanadan paino
tusten erilaisuus näyttää merkitse
vän, että maat eivät pysty luomaan 
merkittävää strategista jatkuvuutta 
Arktisen neuvoston työhön. Neuvos
ton työryhmät jatkavat toki omaa 
työtään, ja Yhdysvallat ja Kanada 
löytävät kyllä toisensa arktisten 
alueiden sosioekonomista kehitystä 
koskevissa kysymyksissä, mutta 
puheenjohtajakauden vaihtuminen 
merkinnee joka tapauksessa jonkin
asteista katkosta arktista aluetta 
koskevassa yhteistyössä.

Suomi seuraa Yhdysvaltoja 
Arktisen neuvoston puheenjohtajana 
vuonna 2017. Suomi on perintei
sesti painottanut ympäristösuojelua 
Arktiksella. Suomella oli johtava rooli 
Arktisen ympäristönsuojelustrate
gian (AEPS) muotoilussa vuonna 
1991, joka johti sittemmin Arktisen 
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neuvoston perustamiseen. Suomen 
ympäristöä painottava arktisen 
politiikan perinne voisi siis tarjota 
mahdollisuuden selvään jatkuvuu
teen, kun Suomi seuraa Yhdysvaltoja 
neuvoston puheenjohtajana.

Yhdysvaltain ja Suomen linjojen 
yhteneväisyys ei ole kuitenkaan 
taattua. Kanadan tavoin Suomen ny
kyinen arktinen politiikka keskittyy 
selvästi talousasioihin. Suomen uusi, 
vuonna 2013 julkistettu arktinen 
strategia korostaa etenkin arktisen 
alueen kehityksen tarjoamia liike
taloudellisia mahdollisuuksia suoma
laisyrityksille ja toimijoille. Suomi 
on myös ollut aktiivinen Arktisen 
talousneuvoston perustamisessa 
ja tulee todennäköisesti saamaan 
puheenjohtajavastuun talousneu
vostossa jo vuonna 2015. 

Suomen talouspainotus oli 
nähtävissä myös syksyllä 2014 
Reyk javikissa pidetyssä Arctic Circle 

konferenssissa. Monien muiden 
maiden vetämät maakohtaiset 
paneelikeskustelut keskittyivät 
ympristötutkimukseen, mutta 
Suomen osuus keskittyi lähinnä 
suomalaisen arktisen osaamisen 
markkinointiin – laivansuunnitte
lusta meteorologisiin palveluihin.

Suomen ja Kanadan tämänhetki
set arktisen politiikan painotukset 
eivät käy yksiin Yhdysvaltain ajaman 
arktisen politiikan kanssa. Toisaalta 

Suomen tulevan puheenjohtajakau
den linjauksia ei ole vielä päätetty, 
ja on mahdollista, että ne tulevat 
aikanaan poikkeamaan Suomen 
nykyisestä arktisesta politiikasta. 
Todennäköisesti Suomi seuraa tar
kalla silmällä Yhdysvaltain puheen
johtajakauden etenemistä, ja Suomen 
omista linjauksista tullaan käymään 
keskustelua niin maan hallituksessa 
kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Mikäli Suomi kuitenkin pysyy 
nykyisellä, taloutta painottavalla 
linjallaan valmistautuessaan Arktisen 
neuvoston puheenjohtajuuteen, 
siirtymä Yhdysvaltain ja Suomen 
puheenjohtajakausien välillä voi 
tarkoittaa jälleen yhtä hukattua 
tilaisuutta pitkäjänteisen arktisen 
politiikan edistämisessä Arktisessa 
neuvostossa. Tämä hämärtäisi 
arktisen alueen hallinnan ja arktisen 
yhteistyön tavoitteita ja painopiste
alueita. 

Tämän välttämiseksi Suomen 
olisi tarkasteltava vakavasti arktista 
politiikkaansa ja muistettava perin
teinen ympäristöön ja tutkimukseen 
painottuva linjansa. Tämä kävisi yk
siin myös Euroopan unionin arktisen 
politiikan painotusten kanssa.
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