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Kansainväliset yhteydet ovat tulleet yhä tärkeämmiksi erityisesti pienen valtion yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta. Elintärkeiden resurssivirtojen kulkua määrittävät niin kansainvälisten instituutioiden muodostamat 
velvoitteet, verkostoituneesta taloudesta syntyvät keskinäisriippuvuudet kuin globaali suurvaltapolitiikka. Siksi 
Suomen huoltovarmuus kytkeytyy yhä enemmän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja sen turvaaminen edellyttää 
kokonaisvaltaista tilannekuvaa. Tämä näkyy myös Suomen yhteyksissä Itämeren alueella, missä Baltian läpi menevä 
kulkureitti on olennainen osa. Minkälaisessa toimintaympäristössä Suomen kansainväliset yhteydet toimivat? 
Millaisia haavoittuvuuksia liittyy Suomen yhteyksiin Itämerellä? Tilaisuudessa esitellään myös loppuraportti 
projektista ”Baltian alueen merkitys Suomen huoltovarmuudelle”.

SUOMEN HUOLTOVARMUUS, 

BALTIAN YHTEYDET JA GEOSTRATEGINEN KAMPPAILU

Baltia-raportin esittely:

Paneelikeskustelu:

Emma Hakala, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Emma Hakala on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän väitteli vuonna 2018 
Helsingin yliopistossa poliittisesta historiasta aiheenaan ympäristön turvallistaminen Länsi- 
Balkanin konfliktinjälkeisessä yhteistyössä. Hakalan laajempiin tutkimusaiheisiin kuuluvat 
ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä kestävä kehitys. Tällä hetkellä hän tutkii ilmastopolitiikan 
turvallisuus- ja geopoliittisia vaikutuksia. Hakala on myös BIOS-tutkimusyksikön jäsen ja 
Historioitsijat ilman rajoja Suomessa –järjestön varapuheenjohtaja.

Christian Fjäder, johtaja, suunnittelu- ja analyysiosasto, Huoltovarmuuskeskus
Christian Fjäder toimii johtajana Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosastolla. Hän 
on aikaisemmin työskennellyt mm. Nokialla ja Nokia Siemens Networksillä yritysturvallisuuden, 
riskienhallinnan ja Business Continuity Managementin parissa, vastaten alueellisesta (Asia Pacific) ja 
globaaleista toiminnoista. Koulutustaustaltaan Christian on kansainvälisten suhteiden tutkija (PhD, 
University of Sydney, MA ja BIntSt, Flinders University) ja MBA (Bond University). 

Kristi Raik, johtaja, Estonian Foreign Policy Institute
Kristi Raik on toiminut Viron Ulkopoliittisen instituutin (Estonian Foreign Policy Institute at the 
International Centre for Defence and Security) johtajana helmikuusta 2018 lähtien. Hän on myös 
Turun yliopiston dosentti. Aiemmin Raik on työskennellyt mm. vanhempana tutkijana ja vt.  
ohjelmajohtajana Ulkopoliittisessa instituutissa (FIIA), virkamiehenä Euroopan unionin neuvoston 
sihteeristössä Brysselissä sekä vierailevana tutkijana Centre for European Policy Studies CEPS:ssä ja 
International Centre for Policy Studies –instituutissa Kievissä. Hän on väitellyt Turun yliopistosta.

Mika Aaltola, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Mika Aaltola toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus –tutkimusohjelman 
ohjelmajohtajana. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija. Hänen 
tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja 
Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa. Aaltola toimii myös vierailevana professorina Tallinnan 
yliopistossa ja hänellä on dosentuuri Tampereen yliopistoon. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana 
yliopistoissa Ranskassa (CERI Sciences Po, 2011) ja Yhdysvalloissa (Johns Hopkins School of Advanced 
International Studies, 2013). Aaltola on väitellyt Tampereen yliopistosta.


