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Tekijä Konservatiivinen ryhmä 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Jäsenehdotus 
Pohjoismaiden välisestä koordinoinnista liittyen maiden suhteisiin Kiinan 

tasavallan kanssa              

Ehdotus 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että koordinoidaan Pohjoismaiden kesken maiden suhteita Kiinan tasavallan 

kanssa. 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa lisäksi,  

että Pohjoismaiden neuvosto järjestää pyöreän pöydän keskustelun, jonka 

aiheena on Pohjoismaiden yhteinen kanta Kiinan tasavaltaan, kokemukset 

painostustoimista sekä suhtautuminen ja strategiat ja johon kutsutaan myös 

Baltian maat ja EU. 

Taustaa 

Sillä, miten hyvin Pohjoismaat onnistuvat houkuttelemaan ulkomaisia investointeja, 

on suuri vaikutus Pohjoismaiden talouksien kehittymiseen. Loppujen lopuksi kyse on 

Pohjoismaiden kilpailukyvyn vahvistamisesta globaalissa taloudessa. Mutta suorat 

investoinnit eivät ole riskittömiä. Moni ulkomainen toimija, joka osoittaa kiinnostusta 

keskeisiä omaisuuseriä kohtaan ja on valmis hankkimaan niitä itselleen, voikin turval-

lisuusnäkökulmasta olla sopimaton. 

 

Kiinan poliittista kehitystä ja maan toimintaa muuta maailmaa kohtaan leimaa ihmis-

oikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaaminen sekä kansainvälisistä velvoit-

teista poikkeaminen. Kiina pyrkii taloudellisen voimansa kautta lisäämään vaikutus-

valtaansa muissa maissa hankkimalla omistukseensa keskeisiä yrityksiä ja investoi-

malla yhteiskunnan kannalta elintärkeään infrastruktuuriin. Yksi eniten huomiota 

saaneista aloitteista on Kiinasta Eurooppaan ulottuva Kiinan uusi Silkkitie. Kiinalla on 

vahvoja intressejä myös muualla, esimerkiksi Afrikassa ja arktisella alueella. Kiinan 

muihin maihin tekemillä investoinneilla on totta kai myös myönteisiä vaikutuksia esi-

merkiksi kaupan ja kehityksen muodossa. Mutta samalla se tarkoittaa, että autoritaa-

rinen maa voi saada erittäin suurta poliittista vaikutusvaltaa kansainvälisesti. Tätä 

valtaa maa ja sen johto ovat myös olleet valmiit hyödyntämään. 
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Sen lisäksi, että Pohjoismaisissa yliopistoissa opiskelee kiinalaisia opiskelijoita ja 

Kiina on hankkinut yrityksiä omistukseensa, se harjoittaa myös teollisuusvakoilua. 

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on jokin aika sitten nimennyt Kiinan yhdeksi maan 

suurimmista turvallisuusuhista. Sen mukaan muun muassa Kiinan harjoittama teolli-

suusvakoilu ja tiedustelutoiminta ovat merkittäviä riskejä. Kauppasuhteisiin ja opis-

kelijavaihtoon Kiinan kanssa liittyy monia myönteisiä näkökulmia, mutta Säpo to-

teaa, että opiskelun varjolla voidaan harjoittaa myös vakoilua. 

 

Kiinan kansantasavallan suurlähetystöt eri maissa ovat entistä aktiivisempia, ja kiina-

laisdiplomaatit ovat esittäneet uhkailuja ja pyrkineet vaikuttamaan. Euroopassa hei-

hin viitataan nimellä ”wolf warriors” eli susisoturit. Esimerkiksi Tanskasta ja Ruotsista 

löytyy esimerkkejä diplomaattien sopimattomasta käytöksestä ja toiminnasta. 

 

Ei ole mitenkään tavatonta ennustaa, että koronapandemia tulee lisäämään riskiä sii-

hen, että esimerkiksi keskushallintojohtoisissa maissa valtio-omisteiset yritykset ha-

luavat ostaa tai investoida elinkeinoelämään ja infrastruktuuriin muissa maissa. Vuo-

den 2008 finanssikriisin jälkeen moniin eurooppalaisiin yrityksiin tehtiin suoria ulko-

maisia investointeja. Sama trendi on sittemmin jatkunut. 

 

EU:ssa on vuodesta 2018 lähtien pyritty vahvistamaan investointeihin liittyvää tie-

donvaihtoa jäsenmaiden kesken. EU on käynnissä olevan koronakriisin yhteydessä 

julkistanut suoriin ulkomaisiin investointeihin liittyvät suuntaviivansa ja kehottanut 

jäsenmaita joko hyödyntämään olemassa olevaa lainsäädäntöä tai ottamaan käyt-

töön uutta lainsäädäntöä esimerkiksi Ruotsin kaltaisissa maissa, joissa aihetta käsit-

televää sääntelykehystä ei ole. Vuonna 2019 EU määritteli myös yhteisen kannan 

suhteessa Kiinan kansantasavaltaan. Useissa maissa on lisäksi laadittu oma Kiina-

strategia tai olemassa olevaa strategiaa on päivitetty. 

 

Jotta kiinalaisten tekemiä yritysostoja ja muita investointeja voidaan ymmärtää pa-

remmin omistusrakenteiden, hankintamenetelmien sekä patenttien ja tekniikoiden 

näkökulmasta, konservatiivinen ryhmä haluaa Pohjoismaiden pohtivan koordi-

noidusti kokemuksiaan Kiinan tekemistä investoinneista. 

 
Pohjoismaiden neuvostossa voitaisiin puolestaan vaihtaa tietoja eri Pohjoismaiden 
suhtautumisesta Kiinan tasavaltaan sekä vertailla olemassa olevia tai suunnitteilla 
olevia strategioita. Konservatiivinen ryhmä ehdottaakin, että Pohjoismaiden neu-
vosto järjestää pyöreän pöydän keskustelun, jonka aiheena on Pohjoismaiden yhtei-
nen kanta Kiinaan, kokemukset painostustoimista sekä suhtautuminen ja strategiat. 
Keskusteluun kutsuttaisiin mukaan myös Baltian maat ja EU. 
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Ehdotuksen yhteispohjoismainen hyöty on siinä, että maiden yhteinen näkemys Kii-

nasta parantaa niiden kykyä vastata Pekingistä tuleviin haasteisiin. 

 

 

Pohjolassa 30.syyskuuta 2020 

Anna-Kaisa Ikonen (kok.) 

Bente Stein Mathisen (H)  

Brigitte Klintskov Jerkel (KF)  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)                                                                                               

Hans Wallmark (M)                                                                                                

Juhana Vartiainen (kok.) 

Maria Stockhaus (M)                                                                                                                      

Marianne Synnes Emblemsvåg (H) 

Michael Tetzschner (H)                                                                                                                    

Nils-Aage Jegstad (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Pål Jonson (M)                                                                                                                                     

Solveig Sundbo Abrahamsen (H) 

Vilhjalmur Arnàson (Sj.) 

Wille Rydman (kok.) 

 


