
 

 

   

 

 

 

 

 

Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden avajaiset 18.5.2017  
 

WWF Suomi on tyytyväinen Arktisen neuvoston Alaskan Fairbanksin ministerijulistukseen siltä 

osin, että julistuksessa mainittiin useassa kohdassa ilmastonmuutos. Arktisten valtioiden 

sitoutuminen Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon olisi kuitenkin voitu ilmaista paljon 

voimakkaammin. Haluammekin korostaa, että valtioilta vaaditaan huomattavasti 

kunnianhimoisempaa sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseksi arktisella alueella.  

Olemme myös tyytyväisiä siihen, että Arktisen neuvoston jäsenmaat sopivat 

ministerikokouksessa neuvostolle kehitettävästä strategiasta. WWF:nkin vaatima pitkän 

aikavälin strategia lisäisi sekä neuvoston työn pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta että ohjaisi 

vaihtuvia puheenjohtajuuksia yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin.  

  

Arktisen neuvoston puheenjohtajana toimiva Suomi on nostanut muun muassa Pariisin 

ilmastosopimuksen toimeenpanon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen 

puheenjohtajuuskautensa läpileikkaaviksi teemoiksi. Olemme tyytyväisiä näihin teemoihin. 

Kannustamme Suomea näyttämään käytännön esimerkkiä toteuttamalla kansallisesti neuvoston 

jo antamia suosituksia ja huolehtimalla siitä, että pohjoista luontoa suojellaan myös kotimaassa. 

Suomen oma kansallinen arktinen strategia keskittyy arktisen alueen talouden kehittämiseen ja 

suomalaisen arktisen osaamisen hyödyntämiseen. Arktisen alueen kohtaamat uhat ovat kuitenkin 

merkittävämpiä kuin kehityksen tuomat mahdollisuudet. Toivomme, että kansallista strategiaa 

toteutetaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelman kanssa samassa linjassa ja sitä täydentäen. 

Suomen tulee Arktisen neuvoston puheenjohtajana vahvistaa myös Suomen pohjoisten alueiden 

ympäristön- ja luonnonsuojelua. Sen takia toivomme, että puheenjohtajuuskauden aikana muun 

muassa edistettäisiin Käsivarren kansallispuiston perustamista. Lisäksi poronhoitoalueella tulee siirtyä 

reviiripohjaiseen korvausjärjestelmään suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvauksessa. 

Järjestelmä on jo käytössä maakotkan kohdalla ja se parantaisi suurpetojen suojelua pohjoisilla alueilla. 

Porojen mahdolliseen ylilukuun tulee myös voida puuttua. 

Kannustamme lisäksi Suomea panemaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita 

toimeen ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi pohjoisilla alueilla niiden omien 

nokipäästöjen kitkemiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteita tulee edistää parantamalla ekologisesti 

kestävän luontomatkailun edellytyksiä. 

Suomen onnistumista Arktisen neuvoston puheenjohtajana mitataan muun muassa sillä, miten 

arktisen maat toimeenpanevat Arktisessa neuvostossa aikaansaatuja sekä uusia että aikaisemmin 

laadittuja suosituksia ja ohjeita. Toivomme, että Suomi onnistuu puheenjohtajuuskautensa 

aikana kehittämään Arktisen neuvoston toimintaa niin, että jo tehdyt hyvät suunnitelmat saadaan 



 

 

toteutettua ja neuvoston antamat uudet suositukset ovat selkokielisiä, konkreettisia ja helposti 

mitattavia. 

 

Yksi WWF:n panoksista Arktisen neuvoston työn tukemiseksi on Arctic Council Conservation 

Scorecard -mittaristo. Mittaristossa tarkastellaan, miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet Arktisessa 

neuvostossa annettuja suosituksia ja ohjeita. Scorecard -mittariston avulla vodaan arvioida, 

millainen Arktisen neuvoston todellinen vaikuttavuus on arktisissa 

ympäristönsuojelukysymyksissä.  
 

Mittaristo rajoittuu vuosiin 2006–2013. Siinä tarkastellaan maiden onnistumista muun muassa 

luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, suojelualueiden perustamiseen ja laivaliikenteen 

turvallisuuden sekä öljyntorjuntavalmiuden parantamiseen liittyen. Jäsenvaltioiden sitoutumista 

vapaaehtoisten suositusten käytännön toteuttamiseen ei ole koskaan aikaisemmin mitattu yhtä 

laajasti ja tarkasti.  

Selvitys osoittaa, että Arktisen neuvoston antamat ympäristönsuojeluun liittyvät suositukset ovat 

pääasiassa hyviä. Ongelma on, etteivät neuvoston jäsenvaltiot pane suosituksia toimeen 

tarpeeksi hyvin. Kansallisessa toimeenpanossa on vielä paljon parantamisen varaa. 

Yleisimmät maille annetut arvosanat selvityksessä olivat välttävä ja tyydyttävä. Jäsenvaltiot 

saivat alhaiset pisteet muun muassa kategoriassa, jossa tarkasteltiin niiden aktiivisuutta luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisessa. Suurin osa maista ei 

myöskään ollut toteuttanut suositeltuja toimenpiteitä arktisen meriliikenteen päästöjen 

vähentämiseksi. 

Maat saivat selvityksessä myös hyviä ja kiitettäviä arvosanoja. Jäsenvaltioiden onnistumisiin 

voidaan lukea se, että öljyonnettomuuksien torjunnan hallinnointi on pääosin toteutettu 

suunnitelmien mukaisesti. Myös ilmastomuutosta kiihdyttävien nokipäästöjen vähentämisessä 

on edistytty, ja arktisen jääpeitteen laajuuden seurantaan on luotu suunniteltu 

seurantajärjestelmä.  

Kansallisessa vertailussa Suomi ja Tanska saivat suositusten ja ohjeiden toimeenpanosta parhaat 

arvosanat. Suomi onnistui erityisesti öljyonnettomuuksien torjuntaan ja nokipäästöjen 

vähentämiseen liittyvissä toimenpiteissä, yltäen osin jopa hyviin ja kiitettäviin arvosanoihin. 

Pääosin toteutus oli vain tyydyttävää, mikä näkyy esimerkiksi arktisen biodiversiteetin suojelun 

toimeenpanossa. 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa, nokipäästöjen vähentämisessä ja lisääntyvän arktisen 

meriliikenteen öljyonnettomuusriskien ja päästöjen hallinnassa tarvitaan paljon nykyistä 



 

 

kunnianhimoisempia tavoitteita Arktiselta neuvostolta. Neuvoston toimintatapoja täytyy kehittää 

siten, että jatkossa voidaan varmistaa suositusten päätyminen paperilta käytäntöön. 

Sen takia toivomme, että Suomi yhdenmukaistaa puheenjohtajuuskautensa aikana maiden 

raportointia neuvostolle ja luo kansallista toimeenpanoa edistäviä rakenteita, kuten kansallisten 

toimeenpano-ohjelmat – esimerkiksi Itämeren suojelukomissio HELCOMin National 

Implementation Plan-mallin mukaisesti. Lisäksi toivomme Suomen näyttävän globaalia 

johtajuutta aiemmin suositeltujen ja uusien toimenpiteiden mahdollisimman nopeassa ja 

vaikuttavassa toimeenpanossa, myös yli yhdessä sovittujen tavoitteiden.  

WWF Suomi toivoo, että Alaskan ministerikokouksessa sovittu Arktiselle neuvostolle kehitettävä pitkän 

aikavälin strategia tehostaa neuvoston toimintaa ja kansallista toimeenpanoa. Strategiaan tulee sisältyä 

nykyistä voimakkaampi sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan kaikissa arktisissa valtioissa. 

Kannustammekin Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa Suomea näyttämään vahvaa käytännön 

esimerkkiä muille maille taistelussa arktisen alueen ilmastonmuutosta vastaan.  

Annamme tarvittaessa kaiken tukemme Suomelle ja Arktiselle neuvostolle strategian 

kehittämistyössä ja toivomme, että tavoitteista voidaan sopia mahdollisesti järjestettävän 

huippukokouksen yhteydessä. Strategiassa tulee olla kyse arvoista eikä politiikasta.  

Perustavien arvojen tulisi ohjata arktista politiikkaa yli puheenjohtajuuskausien. Tasavallan 

Presidentti Niinistöä lainaten: ”Arktisen alueen kohtalo on koko ihmiskunnan 

kohtalonkysymys”.  
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