
N obelin taloustieteen palkinnon 
vuonna 2008 vastaanottanut 
Paul Krugman Princetonin yli-

opistosta vieraili Suomessa syyskuus-
sa. Hänen sanomansa oli, että talou-
dellinen alamäki on saavuttanut vä-
litasanteen, mutta on varauduttava 
uuteen laskuun. Teollisuuden varastot  
ovat täynnä eikä uusia kansainvälisiä 
investointeihin liittyviä päätöksiä ole 
tehty. Myöskään kansalaiset eivät osta 
investointitavaroita.

Kun elämisen mahdollisuudet jat-
kuvasti kaventuvat, kuinka paljon sin-
nikkyyttä tarvitaan? Selvitäänkö sil-
läkään?

Esillä on ollut myös muutaman 
vuoden takainen tutkimus Saksasta. 
Standardien vaikutus on siinä pystytty 
määrittelemään siten, että ne nostavat 
bruttokansantuotetta yhdellä prosen-
tilla. Nykyisessä tilanteessa se on aito 
elämänlanka koko yhteiskunnalle, jos-
sa kiistellään siitä, voidaanko palkkoja 
nostaa puoli prosenttiyksikköä, pitäi-
sikö ne pitää ennallaan vai onko edes-
sä roima pudotus?

Maailman standardisoimispäivää 
vietettiin nyt neljättä kertaa lokakuun 
14. päivänä. Painopiste on suunnat-
tu tulevaisuuteen, nuorille. Johtavi-
en standardisointijärjestöjen johtajat 
ovat laatineet yhteisen esityksen siitä, 
kuinka standardien avulla pystytään 
pienentämään kasvihuonekaasujen 
päästöjä.

Professori Krugmanin esityksestä 
voi tulkita, että olemme muutaman 
lähivuoden ajan menossa taloudes-
sa alaspäin. Kasvihuonekaasujen ja 
muiden ihmisen aiheuttamien ympä-
ristöongelmien vaikutukset kestävät 
ainakin vuosituhannen. Nuoret ja tu-
levaisuus ovat tärkeitä asioita, toimeen 
on tartuttava heti.

Tietoa nuorille
Standardisoinnin vuositapahtuman 
teemana on Forum 2009: ”Tulevai-
suuden osaaja menestyy standardien 
avulla”. Suomen Stadardisoimisliitto 
(SFS) järjestää tapahtuman yhdessä 
toimialayhteisöjensä kanssa Finlandia 
-talolla. Tilaisuus on tarkoitettu yli-
opistojen, korkeakoulujen ja ammatti-
korkeakoulujen opettajille. Oppilaille 
julkistetaan tapahtuman yhteydessä 
standardisoinnista nettisivusto. Esi-
tysten jälkeen on kontaktitilaisuus, 
jossa voi tutustua eri aloilla tehtävään 
standardisointityöhön.

Oppilaille on tarjolla SFS -käsikirjo-
ja. Ne ovat olleet perinteisesti jonkun 
aihealueen standardipaketteja. Koska 
niissä standardeille ominaista perus-
teellista rakennetta on kevennetty, ne 
ovat soveltuneet hyvin opetuskäyt-
töön. Käsikirjat auttavat standardeihin 
liittyvän tietämyksen levittämisessä. 
Kyseisiä oppilaitosversioita on jo noin 
kolmestakymmenestä aihealueesta, 
lähtien sähköasennuksista ja päätyen 
eurokoodeihin.

Standardien ymmärtäminen olisi 
syytä aloittaa mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa opintoja. Kuitenkin 
standardeja on vaikea saada käsiinsä. 
Sisältönsä puolesta niitä ei omaksuta 
asioita selaamalla, vaan ne vaativat 
aikaa syventyä. On hyvä päästä tutus-

J oka vanhoja muistelee, häntä ti-
kulla silmään. Martti Ahtisaaren 
Nobelista näyttää nousseen uutta 
tohinaa Suomessa. Vilkaistaanpa 

rauhanmitalin kansainvälistä puolta.
Nato röykytti keväällä 1999 ilma-

voimilla Serbia- Jugoslaviaa, koska 
serbien kerrottiin panevan toimeen 
albaanien kansanmurhaa Kosovossa. 
Maailman mahtavin sotilasliitto pom-
mitti tappioitta puolikehitysmaata 78 
vuorokautta.

Amerikkalaiset pyysivät sitten Eu:n 
puheenjohtajamaan Saksan liitto-
kansleria Gerhard Schröderiä vie-
mään jugojen presidentille Slobodan 
Milosevicille antautumisvaatimuk-
sen.

Viisaana ja varovaisena miehenä 
Schröder kieltäytyi kunniasta ehdot-
taen tehtävään seuraavana vuorossa 
olevan puheenjohtajamaan Suomen 
presidenttiä. Ahtisaari suostui epä-
röimättä, kävi Belgradissa ja palattu-
aan ilmoitti Serbian antautuvan.

Näin oli Kosovon albaanit pelastet-
tu ja Milosevic kukistettu. Suomen 
presidentistä oli tullut Euroopan rau-

hantekijä. Suomessa nousi riemu ja 
ylpeys kattoon.

Maailmalla nähdään asia hieman toi-
sin. Amerikkalainen professori David 
Gibbs julkaisi juuri vahvasti doku-
mentoidun teoksen (”First, do no 
harm”) länsivaltojen sekaantumises-
ta Jugoslavian perimyssotiin. Gibbs 
mainitsee Ahtisaaren kerran, sivulla 
302 nootissa 184: ”Myös Suomen pre-
sidentti Martti Ahtisaari oli mukana 
tapahtumissa…

Ei ole todisteita siitä, että Ahti-
saarella oli mitään roolia Serbian 
taivuttamisessa hyväksymään Naton 
ehdot, tai että hänellä oli minkään-
laista vaikutusta ratkaisuun. Kuiten-

kin Ahtisaaren mukana olo - korkean 
tason hahmo perinteisesti puolueet-
tomasta maasta - antoi legitimiteettiä 
sodan lopputulokselle ja myös sodalle 
itselleen.”

Ahtisaari siis toimi amerikkalaisten 
juoksupoikana, hyötyen puolueet-
tomuuden maineesta, jonka Suomi 
oli rakentanut Kekkosen aikana. Jos 
noilla saavutuksilla ansaitsee rauhan 
Nobelin, pitää jokaiselle Stockman-
nin tsupparille antaa kauppaneuvok-
sen arvo.

Saksa aloitti Jugoslavian hajotta-
misen kiirehtimällä tunnustamaan 
historialliset hyödynnysalueensa Slo-
venian ja Kroatian itsenäisiksi. Teko 
avasi sisällissodan helvetinportit.

USA:n presidentti Bill Clinton 
käytti Bosniassa 1995 ja Kosovossa 
1999 Natoa ”humanitäärisen väliintu-
lon” välikappaleena. Ihmisoikeuksien 
suojelu sopi suurvaltapolitiikan naa-
mioksi. Serbit, kroaatit, Bosnian mus-
limit ja Kosovon albaanit tappoivat 
kilvan toisiaan, mutta vain serbeistä 
tehtiin syntipukkeja.

Länsivallat liioittelivat poliittisista 

syistä uhrien määrää. Serbien kerrot-
tiin surmanneen kymmeniä tuhansia 
albaaneja Kosovossa. Todellisuudessa 
serbit ja albaanit murhasivat kum-
pikin noin 2000 ihmistä, heistä oli 
albaanisiviilejä alle 500. Naton pom-
mituksissa kuoli 500-2000 serbisi-
viiliä. Heidän ihmisoikeuksistaan on 
oltu vaiti.

Kosovon pommitussota, joka käytiin 
ilman YK:n turvallisuusneuvoston 
lupaa, oli karkea kansainvälisen oike-
uden loukkaus. Yhdysvallat saavutti 
tavoitteensa. Sen käsikassara Nato 
osoitti olevansa vielä elossa, vaikka 
Varsovan liitto lahoi historian roska-
tynnyrissä.

USA:n sotateollisuudelle avautui li-
sämarkkinoita. Ranskalta, Saksalta ja 
Eu:lta niistettiin nenä, USA jäi Euroo-
pan ainoaksi supervallaksi. Nato täyt-
tää nyt tehtäviään Afganistanissa.

Näin paljon sai aikaan taidolla hoi-
dettu humanitäärinen väliintulo.

Kirjoittaja työskentelee kansainvälisen 
politiikan professorina Arizonan 

yliopistossa Yhdysvalloissa.
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Vuotos vaaliteemaksi
Vesilain uudistustyö lisää virtaa vesivoiman 
rakentamiskeskusteluun. Keskustalehti Suo-
menmaa esittää, etä allashankkeet otetaan 
eduskuntavaalien vaaliteemaksi, jolloin kan-
san tahto tulee oikeasti esiin.

Keskustan Verkkoapilan mukaan kes-
kustan voimakaksikko Mauri Pekkarinen ja 
Paavo Väyrynen ovat olleet huolissaan, ettei 
vesilaista saa missään tapauksessa tehdä 
sellaista, jolla altaiden rakentamispäätökset 
lukittaisiin lopullisesti. On huomattava, että 
hallitusohjelma varasi kaikille hallituspuolu-

eille eikä vain vihreille veto-oikeuden vesi-
lain sisältöön.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki il-
moitti heti ympäristökeskuksen kannanoton 
jälkeen, että hän ei ryhdy purkamaan Kolla-
jan suojelua. 

Hän pitää Pudasjärven Natura-alueisiin 
ja Iijoen luonnonuomaan liittyviä ympäris-
tövaikutuksia niin merkittävinä, ettei hän 
altaalle suunnitellulla toteuttamistavalla ole 
halukas käynnistämään koskiensuojelulain 
uudistamista.

Muut lehdet

J oululentojen määrä näyttää Lapis-
sa laskevan. Rovaniemelle, Kitti-
lään, Enontekiölle, Ivaloon ja Kuu-
samoon on näillä näkymin tulossa 
350 joululentoa. Viime vuonna sa-
maan aikaan ennakkovarauksia oli 
468 lennolle.

Tilannetta synkistää entisestään se, et-
tei viime vuosikaan mikään huippuvuo-
si ollut. Jo silloin laskua edellisvuoteen 
verrattuna oli 18 prosenttia. Maakunnan 
pääkaupungin kannalta ennakkovaraus-
listat näyttävät kehnoilta, sillä pudotusta 
juuri Rovaniemelle tulevissa lennoissa on 
rutkasti.

Viime vuonna lokakuussa ennakkovara-
uksia Rovaniemelle suuntautuneille mat-
koille oli kaikkiaan 168 lennolle, kun nyt 
kaavailuissa on 108 konetta. Esimerkiksi 
Enontekiöllä määrä laskee jopa puolella, 
tosin osasyy on määränpään vaihtuminen 
Kittilän kentälle.

Lentojen lopullinen määrä tarkentuu 
vasta tuonnempana. Etukäteistiedot ker-
tovat joka tapauksessa, ettei laman koura 
jätä matkailuakaan rauhaan.

Matkailupiireissä tietoja ei pidetä vielä 
katastrofaalisina, mutta huolta ne aihe-
uttavat. Lentojen ja tulijoiden määrä on 
suoraan verrannollinen muun muassa sii-
hen, kuinka paljon yrityksillä on mahdol-
lisuus palkata kausityöntekijöitä.

Nyt on syytä kuitenkin liittyä siihen 
koulukuntaan, jota Finavian aluejohtaja 
Martti Oinas edustaa. Hän nimittäin us-
koo, että kyseessä on vain maailmanlaa-
juisen laman tuoma tilapäinen notkahdus, 
ja jatkossa jouluvieraita Lappiin saadaan 
vähintään entiseen tapaan.

Kannatettava on myös se pyrkimys, et-
tä jouluvieraita pitää pystyä houkuttele-
maan entistä useammista maista. Silloin 
yhden maan kohdalla syystä tai toisesta 

tapahtuva notkahdus ei aiheuta niin pal-
jon harmeja. Markkinointi on tärkeä asia 
myös silloin, kun maailman talous polkee 
pettävässä suossa.

Joulun aika on erittäin tärkeä sesonki 
Lapin matkailussa ja siihen pitää satsata, 
vaikka tulijoita olisi tilapäisesti vähem-
män. Jokainen vieras vie kuitenkin ter-
veisiä mennessään, ja on tärkeää, että kä-
vijä kotiin palattuaan kertoo myönteisistä 
kokemuksista. Tyytyväinen matkailija on 
erittäin tehokas markkinoija.

Tämän hetken tiedot eivät vielä varmas-
ti kerro koko totuutta. On syytä toivoa, et-
tä tarkennuksia voidaan tehdä ylöspäin. 
Lopullinen joulun saldo on nähtävissä 
vasta sitten, kun juhla on juhlittu.

Matkailuyrittäjiltä on nyt syytä toivoa 
kykyä myönteiseen ajatteluun ja taitoa 
selviytyä vähän huonomman ajan yli. La-
pin monet vetovoimatekijät ovat ja py-
syvät taloudellisesta taantumasta huoli-
matta. Niiden varaan on vain pystyttävä 
rakentamaan entistä vetävämpiä houkut-
timia, jotta luvut saadaan jatkossa nou-
suun.

Kilpailu alalla on maailmanlaajuises-
tikin kireää. Lappi kuitenkin tunnetaan 
ulkomailla monesti Suomea paremmin, 
joten pohja matkailun kehitystyölle on 
olemassa. Tarvitaan vain hyviä ideanik-
kareita, taitavaa markkinointia ja lopuksi 
osaavia toimijoita, jotta pohjoiseen suun-
tautuva matkailuvirta pysyy vuolaana.

Lähiaikoina on syytä myös tanssia sa-
detansseja, jotta vahvistusta lumitilan-
teeseen saadaan. Jo aiemmin on todis-
tettu, että lumi on yksi joulumatkailun 
valteista.

Pienestä notkahduksesta kertovien tie-
tojen ei pidä antaa masentaa. On katsotta-
va eteenpäin muistaen, että jouluja tulee 
jatkossa lisää.

Jouluvieraita
sopisi Lappiin
enemmänkin

Joulumatkailun jonkinlaista hiipumista on 
laman vuoksi odotettu. Huonompien aikojen yli 

on vain mentävä ja vähemmistä vieraista pidettävä 
huoli, jotta myönteinen maine säilyy.

Suomen keskustan yritykset nousta 
vaikuttavaksi poliittiseksi voimak-
si myös pääkaupunkiseudulla ovat 

kerta toisensa jälkeen epäonnistuneet. 
Nyt sinne suunnataan yksi täsmäisku 
lisää kun kainuulainen kansanedustaja 
Paula Lehtomäki aikoo ryhtyä ehdok-
kaaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa jo-
ko Uudenmaan tai Helsingin vaalipiirissä 
nykyisen Oulun vaalipiiriin asemesta.

Päätös oli odotettu, sillä Kainuussa 
Lehtomäkeä ei juuri ole viime aikoina 
nähty.

Lehtomäki on yksi puolueen kirkkaim-
mista tähdistä, osaava nuori nainen, jon-
kalaisella luulisi olevan vetovoimaa ur-
baanissa maailmassa. Siirto siis palvelee 
hyvin keskustan tavoitteita. Kainuussa 
puolueen kannatus on sen verran syvällä 
kainuulaisessa turpeessa, ettei siellä yhtä 
politiikan tähteä kaivata.

Lehtomäki itse perustelee siirtoaan 

käytännön syillä: hän asuu perheineen 
vakituisesti pääkaupunkiseudulla.

Politiikan kahvipöydissä on myös ar-
vailtu, että Lehtomäki petaa siirrollaan 
parempia mahdollisuuksia keskustan 
ensi kesän puheenjohtajavaalissa. Me-
ne ja tiedä, mutta siitä kisasta voisi tulla 
ainakin mielenkiintoinen mittelö toisen 
pääkaupunkiseutulaisen Matti Vanha-
sen kanssa, jos ylipäätään ehdokkaaksi 
asettuu.

Lehtomäki ei ole ensimmäinen polii-
tikko, joka jättää kotimaakuntansa. Poh-
joisessa tunnetuin tapaus lienee Paavo 
Väyrynen, joka lähti Uudellemaalle vuon-
na 1991, kunnes palasi viime vaaleissa eh-
dokkaaksi Lappiin.

Joskus virta on käynyt toisinkin päin. 
Lapin vaalipiirissä oli vuoden 1954 edus-
kuntavaaleissa ehdokkaana muuan Urho 
Kekkonen aikana, jolloin ehdokkaana sai 
olla useassakin vaalipiirissä.

Keskustan uusi yritys etelään

a Jos noilla 
saavutuksilla 

ansaitsee rauhan 
Nobelin, pitää 
jokaiselle Stockmannin 
tsupparille antaa 
kauppaneuvoksen arvo.
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a Vaikka standardit 
auttavat, niin ne 

ovat samalla laaja ja 
vaativa alue. Siksi nuorten 
saaminen toimintaan 
mukaan on tärkeää.
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Standardit ovat kuin elämänlankoja
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Paul Krugman sai Nobelin taloustieteen palkinnon viime vuonna.

Chip East

tumaan standardeihin oppilaitospa-
kettien avulla.

Vielä parempi on, jos oppilaitos-
paketteja pystytään soveltamaan esi-
merkiksi oppimiseen liittyvän harjoi-
tustyön tai pienimuotoisen projektin 
yhteydessä. Onnistuminen pienessä 
harjoitustyössä antaa rohkeutta ja ha-
lua soveltaa myös oikeita standardeja 
todellisissa käytännön olosuhteissa.

Mitä  pitemmälle palveluyhteiskun-
nassa edetään, sitä enemmän tietotek-
niikkaan perustuvat  ratkaisut sulau-
tuvat kaikkiin arkipäivän toimintoi-
hin. Oleellista on joustavat tietoverkot. 
Esimerkiksi kaiken tämän mahdollis-
taa standardien laaja ja monipuolinen 
käyttö.

Vaikka standardit auttavat, niin ne 
ovat samalla laaja ja vaativa alue. Siksi 
nuorten saaminen toimintaan mukaan 
on tärkeää.

Maailmaa pelastamaan
Kaikki standardisointityö tapahtuu 
käytännössä kolmen organisaation 
kautta. Nyt näiden organisaatioiden 
johtajat Jacques Régis (IEC), Alan 
Morrison (ISO) ja Hamadoun Touré 
(ITU) ovat laatimallaan kannanotolla 
yhdessä lähteneet taistelemaan kasva-
via kasvihuonepäästöjä vastaan stan-
dardiensa avulla.

IEC:n, ISO:n ja ITU:n standardit 
ulottuvat kaikille alueille, joissa tar-

vitaan ilmastonmuutosta lieventäviä 
teknologioita, politiikkoja sekä toimia 
ja rajoituksia. Nämä alueet sisältävät 
energiahuollon, liikenteen, rakennuk-
set, teollisuuden, maatalouden, metsä-
talouden ja saasteet.

IEC, ISO ja ITU tarjoavat standardi-
sointijärjestelmän, joka tuottaa stan-
dardeja hyvin monille ilmastonmuu-
toksen hillintään liittyvälle alueelle. 
Näitä ovat kasvihuonekaasupäästöjen 
valvonta ja mittaus sekä tuotteiden ja 
verkostojen hiilijalanjäljen mittaus. 
Standardit tukevat myös energiate-
hokkaiden kotien ja työpaikkojen ra-
kentamista. On monia muitakin alu-
eita, joilla standardit tukevat työtä 
kasvihuonepäästöjä vastaan taistel-
taessa, kuten ympäristö- ja energiate-
hokkuusmerkinnät, ilmastonmuutok-
sen hillinnässä auttavat innovatiiviset 
tekniikat ja uusien energiatehokkai-
den teknologioiden ja palvelujen edis-
täminen.

Järjestöjen johtajat mainitsevat 

myös yhdeksi alueeksi ympäristönhal-
lintajärjestelmät ja energianhallinta-
järjestelmät. Tämä tuntuu periaattees-
sa hyvältä. Käytännössä on kuitenkin 
totuttu siihen, että jäykkiä rakenteita 
tärkeämpää on päästä mahdollisim-
man pian kiinni itse toimintaan. Tä-
män olemme kokeneet tietoturval-
lisuuden alalla. Mutta standardit on 
vielä tätäkin monimutkaisempi ko-
konaisuus. Kun on esitetty ne alueet, 
joilla standardit erityisesti auttavat, 
on muistettava, että standardit mah-
dollistavat kaiken verkottuneen yh-
teistyön sen kaikilla alemmilla tasoilla. 
Ne ovat läsnä kaikkialla modernissa 
yhteiskunnassa.

Kun standardien suuntausta liike-
elämästä ja tekniikan edistämisestä 
nyt siirretään suoraan maailman pe-
lastamiseen, tuntuu yksi tilaisuus Hel-
singissä kovin vaatimattomalta ratkai-
sulta. Standardisointipäivä on organi-
soitu maailmanlaajuiseksi, uhka on 
globaali ja koskettaa kaikkia maapal-
lon asukkaita. Tähän olisi reagoitava 
laajasti, tuntuvasti. 

Meillä kaikilla on edessä muutosti-
lanne. Ovatko standardit todella elä-
män lankoja?

Lähde: SFS-tiedotus 4/2009
Oppilaitosmateriaali tulee 

verkko-osoitteeseen: 
www.standardiforum.fi 
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