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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu 
 

EU:n neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2021 päätelmät yhteyspolitiikasta, joihin sisältyi 

Suomen aloitteesta komissiolle ja korkealle edustajalle toimeksianto laatia tiedonanto 

EU:n globaalista yhteyspolitiikasta. Myös Euroopan parlamentti esitti vastaavan toiveen 

tammikuun 2021 päätöslauselmassaan. 

 

Komissio ja korkea edustaja julkaisivat 1.12.2021 yhteisen tiedonannon koskien Global 

Gateway –strategiaa. Tällä vastataan toiveeseen EU:n aiemmin Aasiaan keskittyneen 

yhteyspolitiikan laajentamisesta globaaliksi.  

 

Laaja-alaisen aloitteen hallinnoinnin järjestämisestä neuvostossa käydään parhaillaan 

keskustelua. Vielä ei ole tiedossa, vastaako neuvosto tiedonantoon päätelmillä.  

 

Suomen kanta 
 

Suomi pitää Global Gateway -tiedonantoa tärkeänä osana EU:n globaalin roolin 

vahvistamista ja taloudellisiin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin ja 

haasteisiin vastaamista koskevaa työtä. Suomi katsoo, että EU:n vahvempi toimijuus 

yhteyspolitiikassa edistää yhteyksien kehittymistä kestävämpään suuntaan ja lisää EU:n 

kansainvälistä vaikutusvaltaa. Suomi edistää ja kehittää EU:n yhteisiin arvoihin ja 

vahvuuksiin pohjautuvaa ulkoista toimijuutta, ja Global Gateway –lähestymistapa on 

luonteva, konkreettinen yhteyspolitiikan väline EU:n arvojen ja intressien edistämiseen 

kolmansissa maissa. 

 

Laaja-alaisen aloitteen onnistumisen ja muutosvoiman kannalta Suomi näkee tärkeänä, 

että EU:n toiminta Global Gatewayn toimeenpanossa on johdonmukaista ja kytkeytyy 

luontevasti osaksi EU:n muuta ulkosuhdetoimintaa, ja että sen kautta EU ylläpitää 

vahvoja ja monipuolisia suhteita keskeisiin kumppaneihin ja kehittää uusia ja laajempia 

yhteistyösuhteita globaalin tilanteen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.  

 

Suomi tukee Global Gateway –tiedonannon esitystä investointien painopistealueista: 

digitalisaatio, terveys, ilmasto-, energia- ja liikennesektorit sekä koulutus ja tutkimus. 

Myös tiedonannon tavoitteet kohdemaiden infrastruktuurin määrän ja laadun 

parantamisesta sekä investointien hyötyjen reilusta jakautumisesta sekä hankkeiden 

inklusiivisuudesta, ml. sukupuolten tasa-arvon osalta, ovat tärkeitä. 
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Kestävällä tavalla toteutetut yhteyspoliittiset hankkeet tukevat Suomen kehityspolitiikan 

keskeistä tavoitetta tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä köyhyyden ja eriarvoisuuden 

poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhteyspolitiikan tulee tukea EU:n 

ilmastotavoitteita ja politiikkaa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. 

 

Suomi näkee aiheellisena, että Global Gatewayn toteuttamisessa hyödynnetään kattavasti 

EU:n vaikuttamisen välineistöä. Toteutuksen tulee kytkeytyä johdonmukaisesti osaksi 

EU:n uudistettua ulkosuhderahoitusjärjestelmää ja Team Europe –aloitteita. On tärkeää, 

että noudatetaan EU:n vuosien 2021-2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä sovittuja 

enimmäismääriä. Toimet tulee rahoittaa EU-budjetin ohjelmien olemassa olevasta 

rahoituksesta. Tarvittaessa rahoitusta on kohdennettava uudelleen EU:n budjetin sisällä. 

Varojen käytön valvontaan, hallintomenojen pysymiseen maltillisina sekä 

hallintorakenteiden avoimuuteen ja virtaviivaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.  

 

Global Gateway –strategia kohdentuu painopistesektoreille, joilla suomalaistoimijoilla on 

paljon osaamista ja annettavaa. Suomi selvittää tarkemmin Global Gatewayn myötä 

syntyviä mahdollisuuksia ja pyrkii varmistamaan suomalaistoimijoiden kytkeytymisen 

strategian toteuttamiseen, huomioiden aloitteen laaja-alaisuudesta syntyvän tarpeen 

tiiviiseen yhteistyöhön valtionhallinnossa ja sidosryhmien kanssa. 

 

 

Pääasiallinen sisältö 
 

Strategian tavoitteet ja sisältö 

 

Global Gateway –strategialla pyritään EU:n yhteyspolitiikan laajentamiseen globaalille 

tasolle. Suomi on jo pidempään kannattanut EU:n yhteyspoliittisen lähestymistavan 

laajentamista globaaliksi ja edistänyt asiaa EU-ministerivaliokunnan 24.3.2021 tekemien 

ennakkovaikuttamislinjausten mukaisesti. 

 

Yhteyspolitiikalla (connectivity) tarkoitetaan poliittisia vaikutuksia, joita luovat erityisesti 

liikenne-, energia- ja digiyhteydet sekä koulutuksen, tutkimuksen, innovaatioiden, 

kulttuurin ja turismin kautta syntyvät ihmisten väliset yhteydet. Yhteyspolitiikalla 

voidaan edistää esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, 

ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, EU:n ja eri alueellisten toimijoiden 

yhteistyötä tai taloudellisten yhteyksien ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamista. 

 

Yhteyspolitiikassa on kyse myös globaalista vaikutusvallasta, ja esimerkiksi Kiinalla, 

Japanilla ja Yhdysvalloilla on omat yhteyspoliittiset aloitteensa. EU:lta on tähän asti 

puuttunut globaali yhteyspoliittinen strategia, ja sen sijaan yhteyspolitiikkaa on viime 

vuosina kehitetty lähinnä osana sen maa- ja alueellisia strategioita, etenkin Aasiassa. 

Global Gateway on vastaus tarpeeseen vahvistaa EU:n globaalia roolia yhteyspolitiikan 

alalla ja sanoittaa yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet entistä selvemmin kumppanimaille. 

 

Strategian lähtökohtana on toimiminen EU:n oman arvopohjan ja intressien pohjalta. 

Global Gatewayn kautta kanavoidaan EU:n rahoitusta infrastruktuuriprojekteihin 

maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on auttaa kumppanimaita kehittämään talouksiaan ja 

yhteiskuntiaan sekä niiden resilienssiä, mutta myös luoda EU:n jäsenmaiden yksityiselle 

sektorille mahdollisuuksia investoida ja vahvistaa kilpailukykyään. Toteutuksen 

ohjaavina periaatteina ovat EU:n arvojen mukaisesti demokratia, hyvä hallinto ja 

läpinäkyvyys sekä tasavertaiset kumppanuudet. Global Gateway -aloitteiden kautta 

voidaan myös edistää eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien käyttöä ja 
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tasaveroisia, syrjimättömiä toimintaedellytyksiä. Strategia on ilmastovaikutuksiltaan 

neutraali, ja infrastruktuuriin liittyvä turvallisuus kuuluu sen keskeisiin tavoitteisiin.  

 

Global Gateway –aloite on osa laajempaa EU:n globaalin vaikutusvallan kokonaisuutta, 

jossa EU tavoittelee aktiivisempaa, vaikutusvaltaisempaa roolia ja entistä parempaa 

kykyä edistää omia arvojaan ja intressejään globaalisti, taloudesta ympäristöön, 

ilmastoon ja turvallisuuteen. Tähän pyrkimykseen viitattiin myös komission 

puheenjohtajan Ursula von der Leyenin unionin tila puheessa syyskuussa 2021. EU 

haluaa uudistaa tapaansa luoda yhteyksiä maailmassa ja tehdä sen luomalla ja 

kehittämällä kumppanuuksia. Samalla aloite voidaan nähdä osana kilpailua 

vaikutusvallasta ja arvoista, jossa lähestymistapa on kokonaisvaltainen, eri sektoreita 

yhteen tuova. Lähestymistavalla halutaan myös lähettää vahvaa viestiä muille EU:n 

tavasta toimia ja rakentaa tulevaisuutta.  

 

Strategian rahoitus ja toteutus 

 

Global Gatewayn avulla EU:n tavoitteena on katalysoida vuosina 2021–2027 aina 300 

miljardiin euroon yltävät investoinnit, joissa otetaan huomioon kumppaneiden tarpeet ja 

EU:n omat edut. Strategian painopistealueet ovat: digitalisaatio, terveys, ilmasto-, 

energia- ja liikennesektorit sekä koulutus ja tutkimus.  

 

Strategiassa hyödynnetään EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 uusia 

rahoitusvälineitä. EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmä uudistettiin rahoituskaudelle 

2021-2027 ja EU:lla on nyt yhtenäisempi, budjetin sisällä toimiva rahoitusväline NDICI 

Global Europe. NDICI:n pyrkimyksenä on toimia strategisemmin EU:n intressien ja 

prioriteettien tukena, ja väline huomioi myös yhteyspoliittiset intressit yhtenä 

prioriteeteistaan. Yhteyspolitiikalle ei ole asetettu prosentuaalisia tai määrällisiä 

kohdennustavoitteita. Ulkosuhderahoituksen painopiste on maantieteellinen/alueellinen ja 

yhteyspolitiikka nousee esille näiden kautta. Lisäksi Euroopan kestävän kehityksen 

rahasto plussalla ja sen investointitakuilla on keskeinen rooli yhteyspoliittisten 

tavoitteiden rahoittamisessa.  

 

NDICI:n lisäksi strategiassa hyödynnetään muita rahoitusohjelmia, kuten liittymistä 

valmisteleva tukiväline IPA III, Interreg, InvestEU ja EU:n tutkimus- ja 

innovointiohjelma Horisontti Eurooppa. Niiden avulla EU voi vivuttaa julkisia ja 

yksityisiä investointeja ensisijaisille aloille, kuten yhteyksien kehittämiseen. Euroopan 

kestävän kehityksen rahasto plus, tarjoaa jopa 135 miljardia euroa takauksen saaneisiin 

infrastruktuurihankkeisiin vuosina 2021–2027. EU:n talousarviosta on tarjolla enintään 

18 miljardia euroa avustuksina, ja eurooppalaiset rahoitus- ja kehitysrahoituslaitokset 

voivat käyttää suunniteltuihin investointeihin 145 miljardia euroa. 

 

Rahoitusvälineidensä lisäksi EU selvittää mahdollisuutta perustaa eurooppalainen 

vientiluottojärjestely, jolla täydennettäisiin jäsenvaltioiden nykyisiä 

vientiluottojärjestelyjä ja lisättäisiin EU:n kokonaisrahoituskapasiteettia tällä alalla. 

Järjestely auttaisi EU:n yrityksiä löytämään investointimahdollisuuksia varmistamalla 

niille tasapuolisemmat toimintaedellytykset kolmansien maiden markkinoilla, joilla 

niiden on yhä useammin kilpailtava laajaa tukea hallituksiltaan saavien ulkomaisten 

kilpailijoiden kanssa. Järjestely helpottaisi siten yritysten osallistumista 

infrastruktuurihankkeisiin. 

 

Strategian toimeenpanossa hyödynnetään Team Europe -lähestymistapaa, joka kokoaa 

yhteen EU:n, sen jäsenmaat sekä niiden rahoitus- ja kehityslaitokset, mukaan lukien 

Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki 
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(EBRD). EU:n edustustoilla eri puolilla maailmaa on yhdessä Team Europen kanssa 

keskeinen rooli kartoitettaessa ja koordinoitaessa Global Gateway -hankkeita 

kumppanimaissa. 

 

Strategian toteutusta ohjaavat Global Gateway johtokunnan kautta komission 

puheenjohtaja, EU:n ulkoasiainedustaja sekä kansainvälisistä kumppanuuksista ja 

naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavat komissaarit, jotka edistävät 

koordinointia kaikkien toimijoiden kesken. Komissio perustaisi myös liike-elämän 

edustajista koostuvan ohjausryhmän kokoamaan liike-elämän näkemyksiä, osaamista ja 

kokemuksia. Kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistamisen varmistamiseksi luotaisiin 

vuoropuhelujärjestely. Toimeenpanossa EU tekee yhteistyötä muiden samanmielisten 

kumppanien kanssa synergioiden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö voi 

sisältää mm. rahoitusyhteistyötä, politiikan koordinointia, vaikuttamista kumppaneihin tai 

yhteistyötä standardien parissa. 

 

Komissio suunnittelee myös tiedotuksen lisäämistä globaalin yhteyspolitiikan ja EU:n 

lähestymistavan avaamiseksi muille. Global Gateway -aloitteen toimeenpanoa tullaan 

myös seuraamaan ja evaluoimaan ja tarvittaessa strategiaa sopeutetaan.  

 

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely 
 

Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto ei ole oikeudellisesti sitova 

instrumentti. 

 

Käsittely Euroopan parlamentissa 
 

Kyseessä on komission ja Korkean edustajan yhteinen tiedonanto, joka on annettu 

Euroopan parlamentille (EU:n neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Alueiden 

komitean ja Euroopan investointipankin ohella). Tiedonannon mukaisesti myös 

parlamentti on määrä pitää tietoisena strategian etenemisestä. 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi 21.1.2021 päätöslauselman 2020/2115(INI)) koskien 

yhteyspolitiikkaa ja EU-Aasia –suhteita, jossa se toivoo komissiolta tiedonantoa, joka 

määrittelee EU:n globaalia ja johdonmukaista yhteyspoliittista strategiaa. 

 

Kansallinen valmistelu 
 

- Ulkosuhdejaoston kirjallinen menettely 24.2. –25.2.2022 

- EU-ministerivaliokunta 4.3.2022 

 

Taloudelliset vaikutukset 
 

Tiedonannon mukaan Global Gateway hyödyntää olemassa olevaa EU-budjetin 

rahoitusta, kuten vuosien 2021-2027 monivuotisen rahoituskehyksen sisältämää 

ulkosuhderahoitusta. 

 

Mahdolliset valtion talousarvion määrärahojen mitoitukseen liittyvät vaikutukset 

käsitellään normaaliin tapaan osana talousarvio- ja julkisen talouden suunnitelma -

menettelyjä. 

 

Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät 
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Tuemme suomalaistoimijoiden mukaan pääsyä Global Gateway –aloitteen myötä EU-

rahoituksella toteuttaviin hankkeisiin, mukaan lukien arktinen yhteistyö. EUE-

edustustossa toimii erityisasiantuntija joka seuraa EU:n ulkosuhderahoitusvälineitä 

erityisesti hankintojen näkökulmasta. Laaja-alainen hanke edellyttää tiivistä yhteistyötä 

valtionhallinnon toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Valtioneuvoston sisäisen 

koordinaation lisäksi on tärkeää huomioida sidosryhmät ja yrityssektori, sekä hyödyntää 

esimerkiksi Business Finlandin, Finnveran, ja Finnfundin kaltaisten toimijoiden 

asiantuntemusta. Aloitteen edistymistä seurataan ja sen sisällön muotoutumiseen 

vaikutetaan aktiivisesti myös ulkoministeriön edustustoverkon kautta.  

 

Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot 
 

Sami Wacklin, UM, KEO-90, p. 050 412 1035 

Marko Mäntylä,VNEUS 

Anna Hyvärinen, VM 

Elina Poikonen, UM, EUR-20 

Tiina Jortikka-Laitinen, UM, EUR-10
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