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SUOMEN ARKTISEN SEURAN STRATEGIA
PAINOPISTE POHJOISEEN – SUOMI ON ARKTINEN OSAAJA
1. Suomen Arktinen Seura
Syksyllä 2012 perustetun Seuran tarkoituksena on kiinnittää huomiota arktisen
suuralueen kehitykseen ja siitä Suomelle avautuviin uusiin mahdollisuuksiin ja
tarpeisiin eri aloilla. Seura katsoo, että Suomen kannalta nämä ovat merkittäviä ja
kauaskantoisia ja pitää tärkeänä, että Suomi aktiivisesti ja yhteistyöhengessä edistää
kansallisia etujaan.

2. Suomen Arktinen Visio
Valtioneuvoston vahvistaman ”Suomen Arktisen Strategian 2013” visio on
”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen
arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä
yhteistyötä hyödyntäen.”
3. Arktisen alueen muutos
Arktinen alue on merkittävässä geoekonomisessa ja geopoliittisessa muutoksessa.
Ilmastonmuutos muokkaa aluetta voimallisesti. Ympäristökysymysten merkitys
kasvaa entisestään.
Alueen hallintorakenteet ja kahdeksan arktisen maan muodostama Arktinen
Neuvosto tarkkailijajäsenineen jatkaa kehittymistään. Suomen tulee arktisten
asioiden ymmärtäjänä ja edelläkävijänä aktiivisesti ylläpitää hyvät suhteet
naapurimaihinsa sekä muihin valtioihin, joilla on arktisia intressejä.
Maailman vielä hyödyntämättömistä öljyvaroista n. 13% ja kaasuvaroista n. 25%
arvellaan sijaitsevan arktisilla alueilla. Arktisten alueiden mineraalivarannot ovat
huomattavat.
Alueen hiilivety- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen tarjoaa taloudellisia
mahdollisuuksia, mutta tuottaa myös ympäristöllisiä haasteita. Pohjoisten merireittien
käyttö lisääntyy asteittain jääpeitteen vähenemisen myötä.
Myös muut talouden sektorit tarjoavat taloudellisia mahdollisuuksia. Näitä ovat muun
muassa bio- ja kiertotalous, kylmän ilmanalan testaus, avaruusteknologia ja
tietoliikenne.
Pohjoiset alueet kasvattavat suosiotaan matkailukohteena. Suomessa on
kehittyneimmät arktisen alueen matkailupalvelut koko maailmassa.
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Arktisen alueen luonto on herkkä ja helposti haavoittuva, mikä on huomioitava
kaikessa alueen toiminnallisuuden lisääntymisessä.
Globaali arktinen alue on koti 4.5 miljoonalle asukkaalle kahdeksassa maassa.
Maamme pohjoisimpien maakuntien asukkaat ovat tärkeä osa myös Suomen
arktisuutta.
EU-alueen ainoan arktisen alkuperäiskansan, saamelaisten elinkeinot ja kulttuuri ovat
keskeinen osa suomalaista napapiirin pohjoispuolista perimää tuleville sukupolville.
Alueen geopoliittinen merkitys kasvaa, mikä muokkaa Suomen välitöntä
turvallisuusympäristöä.
4. Suomen Arktisen Seuran strategia
Suomen Arktinen Seura tukee Suomen arktisen strategian toteuttamistoimenpiteitä.
Seura on aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toimija ja se seuraa arktisella
suuralueella tapahtuvaa kehitystä ja hankkeita erityisesti Suomea kiinnostavien
kysymysten kannalta.
Seuran strateginen kiteytys





Seurata arktisen toimeliaisuuden kehitystä ja konsultoida päättäjiä Suomen
Arktisen Strategian toteuttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden
maksimoimiseksi
Lisätä kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta arktisen alueen kehityksestä sekä
sen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista järjestämällä vuosittain
ajankohtaisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja paneelikeskusteluja
Vahvistaa valtiollisten, kunnallisten, poliittisten ja yritysmaailman päättäjien
sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta
Edistää toiminnallaan taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä ympäristöllisesti
kestävää, rauhanomaista kehitystä

Seuralla on valtuuskunta sen tarkoituksen tunnetuksi tekemiseksi ja päämäärien
edistämiseksi. Seuran hallitus laatii ja vuosittaisen toimenpideohjelman ja vastaa sen
toteuttamisesta edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseksi.
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