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Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kii-
pesi puhujanpönttöön Ruotsin suurlähetystön kokous-
huoneessa, jonne Suomalais-ruotsalaisen kauppakama-
rin vuosikokous oli kerännyt noin kahdeksankymmentä 
osanottajaa molempien maiden elinkeinoelämästä. 
Hän aloitti lukemalla hallituksen ohjelman johdannon, 
joka päättyy kunnianhimoiseen lausumaan Suomesta 
ainutlaatuisena, hyvänä maana. Vision täyttymisestä hän 
totesi, että jotkut asiat toistaiseksi ovat toisia loitom-
pana.

- Suomi on menettänyt kilpailukyvyssä ja investoinneista 
on tällä hetkellä puute, vaikka korko onkin matala ja 
pääomaa on tarjolla.

Berner kehotti olemaan maltillinen.

- Onneksi ratkaisu lepää omissa käsissämme.
Suomesta löytyy ainutlaatuista mobiiliosaamista. Siitä 
voimme Bernerin mukaan kiittää tele- ja viestintäsekto-
rilla aikaisemmin tehtyjä uudistuksia ja rakennemuutok-
sia. Berner piti Suomen lainsäädäntöä teknologisesti 
neutraalina ja sanoi tämän olevan on aikaisempien 
hallitusten viisaiden päätösten ansiota.

Sääntely voi avata uusia markkinoita

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner:
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Valtion tärkein tehtävä on rakentaa luottamusta ja tarjota avointa dataa uusien palveluiden ja elin-
keinojen kehittämiseksi, sanoi Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puheessaan 
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin vuosikokouksessa Helsingissä. Hän halusi lisää pohjois-
maista yhteistyötä ja puhui myös sääntelyistä markkinoiden avaajana. 

Kirjoittanut: Martin von Pfaler, kuvat: Magnus Lindholm.



Syy suomalaisen talouskasvun heikkouteen on Bernerin 
mukaan luottamuksen puute investoijien ja poliitikkojen 
välillä. Siksi hän esittikin vuosikokouksessa läsnä oleville 
elinkeinoelämän edustajille seuraavan retorisen kysy-
myksen:

- Missä raja markkinoita avaavan ja markkinoita suojaa-
van sääntelyn välillä kulkee?

Berner sanoi näkevänsä luottamuksen rakentamisen 
yhtenä hallituksen tärkeimmistä tehtävistä tulevaisuu-
dessa. Siihen päästäisiin hänen mukaansa muun muassa 
päätösprosessien muutosten, alustatalouden ja avoi-
men lähdedatan avittamana. 

- Meidän tehtävämme hallituksessa on tarjota dataa, 
joka voidaan yhdistää osaamiseen ja markkinoilla avau-
tuviin mahdollisuuksiin.

Berner huomautti myös, että raja valtion ja yhdyskun-
nan vastuualueen ja elinkeinoelämän hoidettavaksi lan-
keavien tehtävien välillä voi olla hyvin vaikea määritellä. 
Keskusteleminen elinkeinoelämän kanssa on tärkeää.

- Tiedämme, että sääntelyt voivat myös avata mark-
kinoita. Tästä esimerkkinä on telesektori. Siksi hal-
lituksessa kysymme koko ajan itseltämme, miten paljon 
voimme tehdä ja kuinka paljon meidän tulisi säännellä.

Liikenne- ja viestintäministerin tehtävässään Anne 
Berner suunnittelee parhaillaan suomalaisen kuljetus-
sektorin ja etenkin taksialan vapauttamista.

- Tarjoamalla avointa, digitaalista dataa avaamme 
mahdollisuuden uusille yhteistyömuodoille, jotka voivat 
vuorostaan synnyttää uusia logistiikkaketjuja, palveluita 
ja yrityksiä.

Pohjoismainen yhteistyö oli aihe, johon Berner palasi 
useaan kertaan puheessaan. Hän toivoi muun muassa 
lisää yhteisiä aloitteita niiden esteiden poistamiseksi, 
jotka vieläkin jarruttavat maidemme välistä kauppaa 
täällä pohjoisessa.

Berner otti puheeksi myös ilmaston lämpenemisen, joka 
hänen mukaansa saattaa tuoda Suomelle, Ruotsille ja 
Norjalle uusia mahdollisuuksia kansainvälisillä mark-
kinoilla, eikä ainoastaan cleantech-sektorilla.

- Ennen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta vuosina 
2017-2019 meidän täytyy keskustella ruotsalaisten ja 
norjalaisten kollegojemme kanssa siitä, missä määrin 
ilmastonmuutos voi auttaa meitä kääntämään kartan 
ylösalaisin koskien ihmisten ja tavaroiden logistisia 
virtauksia uusia teitä pitkin.

Suomalais-ruotsalainen yhteistyö on Bernerin mukaan 
hyvässä vireessä. Juuri tällä hetkellä kehitteillä on 
muun muassa kestävien kaupunkien yhteinen konsepti. 
Tärkeimpiä keskustelun aiheita ovat tällä hetkellä kuinka 
avoimen datan filosofiaa voidaan soveltaa maidemme 
välillä.

- Edessämme on paljon töitä, mutta positiivista on, että 
haluamme ja pystymme vaikuttamaan omaan tilantee-
seemme.

Puheen päätteeksi Berner vilkutti silmäänsä kuulijoille 
alleviivaamalla, kuinka tärkeitä ovat tehokas ja dynaa-
minen julkinen sektori ja yksityinen sektori, joka ei näe 
sääntelyä esteenä.
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