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Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa konkreettisia suosituksia pohjoisen 
alueen investointipotentiaalin toteuttamiseksi.

TUTKIMUKSEN TAUSTA

Suomi

Ruotsi
Norja

Lappi

Pohjois-
Pohjanmaa Kainuu

Norrbotten

Västerbotten

Troms og
Finnmark

Norland

Kaivostoiminta ja teollisuus

Metsäteollisuus ja biotuotteet

Vihreän energian tuotanto

Matkailu ja vapaa-aika

Kalastus ja kalanviljely

Tutkimuksen kohteena olevat 
teollisuusalat ja maantieteelliset alueet

Tutkimuksen kohteena olevien toimialojen investointeja haittaavat pullonkaulat: Pohjoisen alueen viisi oleellista toimenpidettä pullonkaulojen poistamiseksi:

Strategisen 
infrastruktuurin 
rakentaminen 

Toimet 
työvoimapulan 
ratkaisemiseksi 

Paikallisyhteisöjen 
houkuttelevuuden 
varmistaminen

Vihreitä investointeja 
tukevan sääntely-
ympäristön 
kehittäminen

Yhteistyö kestävien 
toimitusketjujen 
rakentamiseksi

Tausta
• Lapin kauppakamari haluaa edistää pohjoisen raja-alueen 

investointipotentiaalin toteuttamista. Tätä varten se on käynnistänyt 
arvioinnin pohjoisen vihreän siirtymän edistämisestä. 

• Arvioinnin tavoitteena on laatia tilanneanalyysi ja tuottaa 
konkreettisia ehdotuksia pohjoisen alueen 
investointipotentiaalin toteuttamiseksi. Työssä tutkitaan 
vihreän siirtymän investointien pullonkauloja ja ehdotetaan 
konkreettisia toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi 
tunnistetaan mahdollisia synergiaetuja pohjoismaisen 
yhteistyön näkökulmasta.

• Raportin on laatinut Gaia Consulting julkisten aineistojen ja 
haastattelujen perusteella Lapin kauppakamarin toimeksiannosta 
(2022-2023).

Myös kalastuksen ja kalanviljelyn osalta työvoiman rajallinen saanti vaikeuttaa uusia 
investointeja.

Matkailu ja vapaa-aika ovat hyvin riippuvaisia työvoiman saatavuudesta.

Lupien nopea käsittely ja muut, vihreää sähköä edistävät, hankkeet auttaisivat 
houkuttelemaan investointeja rinnakkaisille teollisuudenaloille.

Metsäteollisuuden ja biotuotteiden osalta puutavaran ja työvoiman riittävä saatavuus 
ovat tärkeitä edellytyksiä investointien varmistamiseksi alueella.

Työvoiman riittävyys sekä lainsäädännön avoimuus ja vakaus ovat pullonkauloja 
kaivostoiminnassa ja teollisuudessa.

Pohjois-Karjala
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Vihreiden investointien pullonkaulat pohjoisella alueella ja viisi 
suositusta niiden poistamiseksi.

TIIVISTELMÄ

Myös kalastuksen ja kalanviljelyn osalta 
työvoiman rajallinen saanti vaikeuttaa uusia 
investointeja.

Matkailu ja vapaa-aika ovat työvoimavaltaisia 
palvelualoja, jolloin ne ovat hyvin riippuvaisia 
työvoiman saatavuuden turvaamisesta.

Lupien nopea käsittely ja muut, vihreää sähköä 
edistävät hankkeet, auttaisivat houkuttelemaan 
investointeja rinnakkaisille teollisuudenaloille (ml. 
vety).

Metsätalouden ja biotuotteiden osalta puutavaran 
ja työvoiman riittävä saatavuus ovat tärkeitä 
edellytyksiä investointien varmistamiseksi alueella.

Työvoiman riittävä tarjonta sekä lainsäädännön 
avoimuus ja vakaus ovat pullonkauloja 
kaivostoiminnassa ja teollisuudessa.

Viidellä valitulla toimialalla on erityisiä pullonkauloja, jotka 
haittaavat investointeja pohjoisella alueella.

Rakennetaan 
strategista 
infrastruktuuria

Kehitetään ratkaisuja 
työvoimapulan 
ratkaisemiseksi

Varmistetaan alueiden
houkuttelevuus

Kehitetään vihreitä 
investointeja tukevaa 
sääntely-ympäristöä

Edistetään kestävien 
toimitusketjujen 
rakentamista

Suosittelemme, että pohjoisella alueella keskitytään viiteen oleelliseen 
toimenpiteeseen näiden vihreiden investointien pullonkaulojen poistamiseksi. 

• Keskeisiä ratkaisuja työvoimapulan ratkaisemiseksi ovat esimerkiksi 
työperusteisen maahanmuuton helpottaminen, työntekijöiden 
liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden rajojen yli sekä yhteistyön 
lisääminen oppilaitosten ja työvoimaa tarvitsevien yritysten 
kanssa.

• Joustavien työlupaprosessien lisäksi on pyrittävä tekemään alueiden 
palveluinfrastruktuurista houkutteleva. Yritysten on saatava uudet 
työntekijät tuntemaan itsensä tervetulleiksi paikallisyhteisöön. 
Kuntien on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja ja 
houkuttelevia palveluita .

• Infrastruktuuri- ja ympäristölupaprosessien 
yhdenmukaistamistaminen ja virtaviivaistaminen.

• Yritysten osalta on lisäksi tärkeää varmistaa varhaisessa vaiheessa 
yhteistyö paikallisten ryhmien – erityisesti saamelaisten – kanssa, jotta 
hyödyt jakautuisivat tasaisesti koko yhteiskunnan kesken.

• Vihreä siirtymä edellyttää suuria investointeja energiaan (verkot, 
vetyinfra), liikenteeseen ja teollisuuteen.

• Materiaalien arvoketjujen uudelleenrakentaminen, kriittisiä raaka-
aineita korvaavien ja uusien materiaalien kehittäminen ovat keskeisiä 
tekijöitä resurssien niukkuuteen liittyvien pullonkaulojen 
ratkaisemisessa

Työvoima Infrastruktuuri Lainsäädäntö
Raaka-aineiden 
saatavuus

Ratkaisuluokat
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Vihreä siirtymä on muutos kohti ekologisesti kestävämpää 
talouskasvua.

VIHREÄN SIIRTYMÄN MÄÄRITELMÄ

Vihreä siirtymä:

Ympäristö-
tekijät – Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien toimintojen asteittainen 

lopettaminen
– Luonnonvarojen kestävä käyttö, millä varmistetaan luonnon 

biologisen monimuotoisuuden elinvoimaisuus. 

Taloudelliset 
tekijät

– Ympäristölle haitallisista toiminnoista luopuminen
– Investoinnit uusiin teollisuudenaloihin, kuten:

– vihreä energia
– vety
– palvelualat
– kiertotalous

"Ympäristölle haitallisten 
toimintojen asteittainen 

lopettaminen ja yhtaikainen 
taloudellisen 

elinvoimaisuuden 
varmistaminen."

Nykyiseen globaaliin muutokseen vaikuttavat kaksi päätekijää... ...jotka ovat vihreän siirtymän ytimessä
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Vihreä siirtymä tarkoittaa investointien mahdollistamista tietyille –
alueella jo olemassa oleville – toimialoille.

MITÄ VIHREÄ SIIRTYMÄ MERKITSEE POHJOISELLE ALUEELLE?

Vihreä siirtymä:

"Ympäristölle haitallisten 
toimintojen asteittainen 

lopettaminen ja yhtaikainen 
taloudellisen 

elinvoimaisuuden 
varmistaminen."

Vihreän siirtymän mahdollistamiseksi ja sen 
muuttaminen mahdollisuudeksi pohjoisella 
alueella...

Toimiala Perustelut

Kaivostoiminta ja 
teollisuus 

• Sähköistäminen edellyttää uusia mineraalilähteitä. Osa näistä mineraaleista voidaan hankkia 
pohjoiselta alueelta.

• Korkeaa lisäarvoa tuottava teollisuus ja tietotekniikka voivat tuottaa paljon taloudellista arvoa 
verrattaen vähäisillä ympäristövaikutuksilla.

Metsäteollisuus 
ja biotuotteet

• Biopohjaisia materiaaleja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän siirryttäessä pois 
öljypohjaisista tuotteista.

• Pohjoinen alue on merkittävä bioteollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden lähde.

Vihreän 
energian 
tuotanto

• Jotta fossiilisista polttoaineista voitaisiin luopua asteittain, on lisättävä fossiilivapaan energian 
tuotantoa ja kehitettävä rinnakkaisiin teknologoihin (kuten vetyyn) pohjautuvia ratkaisuja.

Matkailu ja 
vapaa-aika

• Palvelualat luovat mahdollisuuden luoda taloudellista toimintaa, jolla luonnonvarojen ja 
fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähäistä.

• Pohjoisella on hyvät mahdollisuudet kehittää alueen matkailua.

Kalastus ja 
kalanviljely

• Kestävä kalastus ja kalanviljely voivat tarjota keinoja siirtyä pois ympäristölle haitallisemmasta 
maataloudesta, kuten karjankasvatuksesta.

• Norjalla on jo paljon tietotaitoa tällä alalla.

... olisi keskityttävä parantamaan investointiympäristöä seuraavilla toimialoilla:
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvun pullonkaulat 
ja ratkaisut niiden poistamiseksi valituilla toimialoilla.

TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

Kaivostoiminta 
ja teollisuus

metsäteollisuus 
ja biotuotteet

Vihreän energian 
tuotanto

Matkailu ja 
vapaa-aika

Kalastus ja 
kalanviljely

Työvoiman 
saatavuus

Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

Rahoitus
Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

Lainsäädäntö ja 
luvitus

Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

Raaka-aineiden ja 
teknologian 
saatavuus

Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

(Julkinen) 
infrastruktuuri

Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

Digitalisaatio
Pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut

Pullonkaula ja ratkaisuluokka

"Mitkä pullonkaulat haittaavat kasvua valituilla 
toimialoilla Suomen, Ruotsin ja Norjan 

pohjoisilla alueilla ja miten nämä pullonkaulat 
voitaisiin poistaa? 

Mikä on eri toimijoiden rooli löydettyjen 
ratkaisujen toteuttamisessa?"

Tutkimuskysymykset:
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Tutkimuksen data hankittiin haastattelemalla asianomaisia 
sidosryhmiä ja analysoimalla olemassa olevia raportteja.

TUTKIMUKSEN VAIHEET JA TIETOLÄHTEET

• Pohjoismaisten teollisuusalojen 
sidosryhmien haastattelut

• Näkemysten kerääminen 
alueen investointeja haittaavista 
pullonkauloista ja ratkaisuista 
niiden poistamiseksi

Toimialakohtaiset 
pullonkaulat ja 
ratkaisut

• Tutkimuksen tavoitteiden 
asettaminen

• Analyysin viitekehyksen ja 
tutkimuksen kannalta 
merkityksellisten sidosryhmien 
määrittely

• Täydentävän aineiston 
havaintojen seulonta

Alustava analyysi

• Maiden vahvuuksien ja 
heikkouksien sekä löydettyjen 
ratkaisujen sovellettavuuden 
kartoitus eri maissa työpajojen 
ja haastattelujen avulla

• Maiden välisten 
yhteistyömahdollisuuksien ja 
synergiaetujen kartoittaminen

Maakohtaiset 
vahvuudet ja 
heikkoudet

Aikataulu: 08/2022-02/2023

• Analyysin täydentäminen 
aiemmista tutkimuksista 
saaduilla lisätiedoilla

• Havaintojen ja analyysien 
kokoaminen loppuraportiksi 
(tämä asiakirja)

Raportin kokoaminen

Vaiheet

Tutkimuksessa käytetty data

• Kaivostoiminta ja teollisuus 
• Metsäteollisuus ja biotuotteet
• Vihreän energian tuotanto
• Matkailu & vapaa-aika
• Kalastus ja kalanviljely

Toimialojen sidosryhmien haastattelut pohjoisella alueella

• Suomen erityispiirteitä käsittelevä työpaja
• Haastattelut Ruotsin ja Norjan erityispiirteistä
• Suomen, Ruotsin ja Norjan välisistä yhteistyö- ja 

synergiamahdollisuuksia käsitellyt työpaja

Maakohtaiset haastattelut ja työpajat

• Aiemmin tehdyt tutkimukset pohjoisen alueen 
investointeihin vaikuttavista toimiala- ja 
maakohtaisista tekijöistä (ks. liite).

Lisämateriaali
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Pohjoisella alueella tunnistettiin 18 vihreitä investointeja 
hidastavaa pullonkaulaa

PULLONKAULOJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOMIOITA

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

Työvoiman 
saatavuus

Väestörakenteen muutoksista ja väestön 
ikääntymisestä johtuva työvoimapula

Erikoistyövoiman saatavuus, esim. 
akkututkimus, metsäkoneenkuljettajat

Sosiaalinen integraatio, esim. puolisoiden 
työllistyminen, julkisten asuntojen 

saatavuus, yritysten organisaatiokulttuuri

Rahoitus Vähemmän rahoitusvaihtoehtoja 
pienemmille yrityksille, esim. vientituki

Vihreän siirtymän julkista rahoitusta 
koskevien sääntöjen epäselvyys

COVID-19:n aiheuttama velkaantuneisuus 
tietyillä palvelualoilla yhdistettynä 

korkotason nousuun

Lainsäädäntö ja 
luvitus

Sääntely-ympäristön ennustettavuus ja 
vakaus

Monimutkaiset, vaikeasti ennustettavat ja 
byrokraattiset lupaprosessit

Ristiriidat eri eturyhmien välillä, ml. 
paikalliset asukkaat ja teollisuus

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

Energian hintojen nousu erityisesti 
energiaintensiivisillä aloilla

Kriittisten raaka-aineiden ja komponenttien 
saatavuus

Raaka-aineiden hintojen nousu ja 
vaihtoehtoisten raaka-aineiden saatavuus

(Julkinen) 
infrastruktuuri

Arktisen alueen rautatieinfrastruktuurin 
kapasiteetti ja kattavuus

Infrastruktuurin ml. teiden, huono kunto 
ja lentoyhteyksien kattavuus

Energiainfrastruktuurin riittävyys vihreän 
siirtymän tarpeisiin nähden

Digitalisaatio Verkkojen välttävä kattavuus, luotettavuus 
ja liitettävyys joillakin alueilla

Resurssien puute digitalisaation 
hyödyntämiseen sekä siihen 

investoimiseen

Puutteellinen osaaminen 
digitalisaatiotaitojen soveltamisessa tietyillä 

toimialoilla
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Kaivostoiminta ja teollisuus Metsäteollisuus ja biotuotteet Vihreän energian tuotanto Matkailu ja vapaa-aika Kalastus ja kalanviljely

– Työvoiman riittävä tarjonta sekä 
lainsäädännön avoimuus ja 
vakaus näyttäytyvät 
merkittävimpinä pullonkauloina

– Riittävä puun ja työvoiman 
saatavuus ovat tärkeitä 
edellytyksiä investointien 
varmistamiseksi alueella

– Lupien nopea käsittely ja muut, 
vihreää sähköä edistävät 
hankkeet, auttaisivat 
houkuttelemaan investointeja 
rinnakkaisille teollisuudenaloille 

– Matkailu ja vapaa-aika ovat 
työvoimavaltaisia palvelualoja, 
jolloin ne ovat hyvin riippuvaisia 
työvoiman saatavuuden 
turvaamisesta

– Työvoiman rajallinen saatavuus 
hidastaa uusia investointeja

Työvoiman saatavuuteen ja lainsäädäntöön sekä lupiin liittyvät 
kysymykset ovat merkittäviä pullonkauloja kaikilla toimialoilla.

PULLONKAULA-ANALYYSI – YHTEENVETO TOIMIALOISTA
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Työvoima

Lain-
säädäntö

Rahoitus

Raaka-
aineet

Infra

Digitali-
saatio

Yhteenveto

Merkittävä 
pullonkaula

Vähemmän 
merkittävä 
pullonkaula

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 



Työvoiman riittävyys sekä lainsäädännön avoimuus ja vakaus 
ovat pullonkauloja kaivostoiminnassa ja teollisuudessa.

KAIVOSTOIMINTA JA TEOLLISUUS

Kaivostoiminnan ja teollisuuden pullonkaulat

Työvoiman 
saatavuus

– Uudet investoinnit edellyttävät koulutettua työvoimaa tuotantoon, tekniikkaan ja infrastruktuuriin. Myös 
yhteiskunnan tukitoimintojen (päivähoito, terveydenhuolto, koulu jne.) kasvaviin tarpeisiin tulisi vastata.

– Kansainvälisen rekrytoinnin pullonkaulat - voisivatko lupaprosessit olla nopeampia?

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

– Sääntely-ympäristön avoimuutta ja vakautta tarvitaan investointien mahdollistamiseksi.
– Hankelupien käsittelyaika
– Jotkut sidosryhmät katsovat, että eräistä säädöksistä, kuten EU:n vesipolitiikan puitedirektiivistä ja EU:n 

luontotyyppidirektiivistä, puuttuvat mahdollisuudet tasapainottaa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja.

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

– Kaivosteollisuus on raaka-aineiden toimittaja. Fossiilittomuuteen siirtymisen myötä monien mineraalien kysyntä 
kasvaa. Haastatellut sidosryhmät katsovat, että Pohjoismaissa tarvitaan uusia kaivoksia, mutta etsintä- ja 
kaivosinvestointien riskiä pidetään usein liian suurena.

– Kaivostoiminta ja teollisuus ovat energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, mikä tarkoittaa, että ne (tulevat) 
käyttämään paljon vihreää sähköä.

Rahoitus
– Pankit eivät useinkaan myönnä lainoja yritysten vientitoiminnan tukemiseen - voisiko julkinen sektori auttaa?

(Julkinen) 
infrastruktuuri

– Ei erityisiä pullonkauloja kyseisillä teollisuudenaloilla, mutta yleisesti ottaen haastatellut sidosryhmät korostavat 
riittävän liikenneinfrastruktuurin merkitystä - teollisuuden on voitava toimittaa tuotteensa vankalla järjestelmällä ja 
kestävällä tavalla.

digitalisaatio
– Digitalisaatiota ei pidetä erityisenä pullonkaulana mainituille toimialoille, mutta yleisesti ottaen digitaalista 

infrastruktuuria pidetään kasvun ja joustavuuden edellytyksenä alalla.

Merkittävämpi

Vähemmän 
merkittävä

1 5
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Metsätalouden ja biotuotteiden osalta puutavaran ja työvoiman 
saatavuus ovat tärkeitä edellytyksiä investointien varmistamiseksi.

METSÄTEOLLISUUS JA BIOTUOTTEET

Metsätalouden ja biotuotteiden pullonkaulat

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

– Puu on alan tärkein raaka-aine, ja sen saatavuus vaikuttaa alan investointien rahoitukseen.
– EU:n politiikka ja puunkorjuuta koskeva lainsäädäntö
– Ilmastonmuutos ja sen vaikutus metsien kasvuun (sekä myönteinen että kielteinen)

Työvoiman 
saatavuus

– Eri alojen osaamistarpeet - sekä suorittavan työn tekijät että tietotyöläiset
– Logistiikka-alan ammattilaisia, tehdastyöläisiä ja metsäkoneenkäyttäjiä pidetään työvoiman kasvavan 

kysynnän erityisalueina.

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

– Avoimuuden puute tulevien lainsäädännön muutosten ja luonnonvarojen hyödyntämistä koskevien lupien osalta
– Miten puunkorjuuta ja yleensä metsien käyttöä koskevat säännöt muuttuvat - tarvitaan selkeä näkymä 

tulevaisuuteen, jotta alan investoinneille voidaan luoda vakaampi ympäristö

(Julkinen) 
infrastruktuuri

– Merenkulkuyhteyksien (satamien) ylläpito on tärkeää, ja ne ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa
– Puun hankinta vaatii kattavaa metsäautotieverkostoa, joka eivät ole riittävässä kunnossa erityisesti kelirikkoaikaan
– Erityisesti Suomen osalta: miten varmistetaan kilpailukykyiset sähkön hinnat pohjoisessa (erilliset hinta-alueet?)

Rahoitus
– Yleisesti ottaen yksityisen rahoituksen saatavuutta ei pidetä merkittävänä pullonkaulana
– Julkisen rahoituksen saamista koskevat säännöt eivät kuitenkaan aina ole selkeitä (miten vihreät investoinnit 

määritellään ja miten julkiset varat jaetaan näiden määritelmien perusteella)

digitalisaatio
– Digitaaliset teknologiat ovat jo laajalti käytössä alalla

1 6Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

Merkittävämpi

Vähemmän 
merkittävä



Lupien nopea käsittely ja muut, vihreää sähköä edistävät, hankkeet 
auttaisivat houkuttelemaan investointeja myös rinnakkaisille 
teollisuudenaloille.

VIHREÄN ENERGIAN TUOTANTO (SÄHKÖ, AKUT JA VETY)
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Vihreän energian pullonkaulat

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

– Uusia investointeja koskevien lupien nopea käsittely on ratkaisevan tärkeää uusien hankkeiden houkuttelemiseksi alalle
– Energiahankkeilla (akut, tuulivoimalat ja voimalaitokset) on ulkoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, jotka voivat olla 

ristiriidassa muiden elinkeinojen (kuten matkailun) tarpeiden kanssa. Näistä tarpeista olisi keskusteltava ja ne olisi otettava huomioon 
lainsäädäntöä laadittaessa.

– Joissakin tapauksissa lainsäädäntö kohtelee alueita eri tavoin investointihankkeiden sallimisessa (Venäjän raja-alue Suomessa), ja 
kunnilla voi olla erilaisia menettelyjä sekä periaatteita hankkeiden hyväksymisessä.

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

– Akkujen arvoketjun ja vihreän vedyn tuotannon kannalta kohtuuhintaisen sähkön saanti on edellytys investointien 
varmistamiselle alueella.

– Näin ollen on tärkeää varmistaa, että fossiilivapaaseen sähköntuotantoon liittyvät hankkeet turvataan - tämä auttaisi houkuttelemaan 
investointeja myös rinnakkaisille teollisuudenaloille.

Työvoiman 
saatavuus

– Akkujen arvoketju on merkittävä tekijä energia-alan työvoimatarpeen kannalta.
– Ala on kuitenkin pitkälle automatisoitu, joten työvoiman on oltava erittäin ammattitaitoista.

Rahoitus
– Työvoiman ammattitaidon parantamiseen tarvitaan riittävästi resursseja.
– Osa alan kasvusta tapahtuu startup-yrityksissä - on luotava suotuisat olosuhteet riskipääoman houkuttelemiseksi.

(Julkinen) 
infrastruktuuri

– Pohjois-Norjan osalta jotkut sidosryhmät katsovat, että tie- ja rautatieinfrastruktuuri on riittämätön logistiikan kannalta
– Vihreän sähköntuotannon lisääntymisen vuoksi verkkokapasiteetti saattaa kuormittua tulevaisuudessa

Digitalisaatio
– Sovellettu digitaalinen osaaminen energiantuotannon alalla

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

Merkittävämpi

Vähemmän 
merkittävä



Matkailu ja vapaa-aika ovat työvoimavaltaisia palvelualoja, ja ne 
ovat hyvin riippuvaisia työvoiman saatavuudesta.

MATKAILU JA VAPAA-AIKA

1 8

Matkailun ja vapaa-ajan pullonkaulat

Työvoiman 
saatavuus

– Matkailu on hyvin työvoimavaltainen ala, mikä aiheuttaa merkittävän ongelman työvoimapulatilanteessa 
(korkeasuhdanteessa)

– Väestörakenteen muutos, COVID-19 ja Brexit (Norjan tapauksessa) ovat vaikuttaneet työvoiman tarjontaan negatiivisesti

Rahoitus
– COVID-19 aiheutti suuren taloudellisen rasituksen matkailualalle ja monet pienet yritykset (joista ala pääasiallisesti koostuu) 

ovat käyttäneet säästönsä loppuun - korkojen nousu voi aiheuttaa suuria ongelmia velkaantuneille yrityksille ja vaikuttaa niiden
kasvuun tulevaisuudessa

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

– Matkailu ja siihen liittyvät palvelualat (ravintolat) vaativat usein työntekijöiltä paljon lupia ammattipätevyyden osalta
– Investointilupien myöntäminen uusiin hankkeisiin on liian hidasta
– Maankäyttöä koskevia päätöksiä tehtäessä matkailun ja raskaan teollisuuden tarpeet saattavat olla ristiriidassa keskenään

(Julkinen) 
infrastruktuuri

– Paremmat rautatieyhteydet voisivat lisätä sekä matkailijoiden että työntekijöiden virtaa alueelle
– Infrastruktuuri (asunnot ja muut palvelut) ei riitä pohjoisen työntekijöiden tarpeisiin
– Lentomatkustuksen mahdolliset veronkorotukset voivat vaikuttaa alueen matkailukysyntään

digitalisaatio
– COVID-19 vauhditti digitaalisten alustojen käyttöönottoa asiakassuhteiden hallinnassa, mutta alan yritysten käyttämät 

toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmät ovat vielä melko kehittymättömiä.

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

– Ei merkittäviä pullonkauloja raaka-aineissa tai teknologiassa, koska ala on palvelu- ja työvoimavaltainen.

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

Merkittävämpi

Vähemmän 
merkittävä



Myös kalastuksen ja kalanviljelyn osalta työvoiman rajallinen 
saatavuus vaikeuttaa uusia investointeja.

KALASTUS JA KALANVILJELY
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Kalastuksen ja kalanviljelyn pullonkaulat

Työvoiman 
saatavuus

– Kalastus- ja kalanviljelyalalle on yleisesti ottaen saatavilla vain vähän työvoimaa. Yksi merkittävä syy on se, että ala ei ole 
yleisesti ottaen kovin houkutteleva.

– Työntekijöiden lisäksi kalanviljelyyn tarvitaan erityisesti insinöörejä, erikoisteknikoita ja muita korkeasti koulutettuja työntekijöitä.

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

– Lupien myöntäminen uusille hankkeille on joskus hankalaa
– Tietyille merialueille pääsyä rajoitetaan muusta käyttötarkoituksesta johtuvien ristiriitojen vuoksi. Samanlaisia ongelmia 

on myös muissa Euroopan maissa, esimerkiksi Espanjassa.

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

– Kalanviljely: kalanrehun rajallinen tarjonta saattaa rajoittaa uusia investointeja - tarve kehittää vaihtoehtoisia lähteitä 
esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista.

Rahoitus
– Rahoitus ei yleensä ole ongelma
– Verotuksen tulevat muutokset voivat vaikuttaa uusien kalanviljelyinvestointien kannattavuuteen.

digitalisaatio
– Teollisuus on jo pitkälle digitalisoitunut - ei suuria pullonkauloja alalla.

(Julkinen) 
infrastruktuuri

– Toimialan rajat ylittävät vaikutukset: joissakin tapauksissa norjalainen kalanviljely on riippuvainen Suomen tieinfrastruktuurista 
(vt 21)

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

Merkittävämpi

Vähemmän 
merkittävä



Sisällysluettelo

Johdanto

Tämän työn prosessi ja menetelmät

Keskeiset havainnot

Investointien ja yritysten pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut pullonkaulojen ja esteiden poistamiseksi

Pohjoisen alueen maiden välinen yhteistyö ja synergiaedut

Toimenpidesuositukset 

Liite
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Pullonkaulojen poistamiseksi määritettiin 19 yleistason ratkaisua.
YHTEENVETO RATKAISUISTA INVESTOINTIEN PULLONKAULOJEN POISTAMISEKSI

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 

2 1

Työvoiman 
saatavuus

Rahoitus

Lainsäädäntö ja 
lupamenettelyt

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

(Julkinen) 
infrastruktuuri

Digitalisaatio

Yleiskatsaus ratkaisuihinRatkaisuluokka

Tehostetaan työperusteista 
maahanmuuttoa esimerkiksi 

markkinoimalla pohjoismaista 
elämäntapaa ja edistämällä kotouttamista.

Varmistetaan hyvät elinolot ja 
houkuttelevat työpaikat.

Tehokkuuden parantaminen 
esimerkiksi automaation ja 

teollisen IoT:n avulla.

Edistetään uudelleenkoulutusta, 
täydennyskoulutusta ja elinikäistä 
oppimista, jotta voidaan vastata 

osaamistarpeisiin. 

Turvataan pk-yritysten investointi- ja 
vientirahoitus julkisten 
luottovälineiden avulla.

Perustetaan startup-hautomoita 
riskipääoman houkuttelemiseksi 

Pohjoismaihin.

Parannetaan lainsäädännön (muutosten) 
ennakoitavuutta ja avoimuutta sekä 

kansallisella että EU:n tasolla.

Lyhennetään aikaa hakemisesta luvan 
myöntämiseen ja lisätään prosessin 

ennustettavuutta.

Parannetaan paikallisten 
sidosryhmien 

yhteistyömahdollisuuksia 
lainsäädäntöä laadittaessa.

Selkeytetään vihreän siirtymäkauden rahoitusta 
koskevia sääntöjä, jotta varmistetaan yhtäläiset 

mahdollisuudet hakea rahoitusta.

Varmistetaan riittävän 
vihreän energia tuotannon 

saatavuus.

Parannetaan nykyisten raaka-aineiden 
toimitusketjujen kestävyyttä esimerkiksi 

rakentamalla toimitusketjuja uudelleen ja 
kehittämällä omaa kaivostoimintaa. 

Luodaan vaihtoehtoja nykyisille 
raaka-aineiden toimitusketjuille 

investoimalla T&K:seen.

Tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa 
arktisen alueen rautatieinfrastruktuuria.

Parannetaan nykyisiä teitä, rautateitä ja 
lentoreittejä tavaroiden sekä ihmisten 

liikkuvuuden varmistamiseksi.

Varmistetaan panostukset julkiseen 
infrastruktuuriin, joita tarvitaan vihreiden 

investointien vauhdittamiseksi, esim. 
vetyinfrastruktuuri.

Varmistetaan pohjoisen digitaalisen infrastruktuurin riittävyys 
digitaalisen siirtymän tukemiseksi.

Lisätä tietotaitoa siitä, miten digitaalitekniikkaa voidaan hyödyntää 
uuden liiketoiminnan luomisessa.

Pohjoisen aseman 
vahvistaminen kiertotalouden 

edelläkävijänä.



Työvoiman 
saatavuus

Ehdotettu ratkaisu Kuvaus 

Lisätään työperusteista 
maahanmuuttoa

– Tehostetaan työperusteista maahanmuuttoa parantamalla lupaprosesseja ja markkinoimalla pohjoista elämäntapaa.
– Nopeutetaan lupaprosesseja esimerkiksi parantamalla tiedonvaihtoa ja laatimalla selkeämmät sekä 

yhdenmukaisemmat ohjeet.
– Tehostetaan kansallisen tason yhteistyötä globaalien lahjakkuuksien houkuttelemiseksi, esim. otetaan käyttöön 

pohjoismainen strategia lahjakkuuksien houkuttelemiseksi ja toteutetaan yhteisiä markkinointitoimia.
– Fokusoidaan uusiin maihin kykyjen löytämiseksi, esim. Intia. 

Varmistetaan hyvät 
elinolot ja houkuttelevat 
työpaikat

– Varmistetaan hyvät elinolot, mukaan lukien asuntojen saatavuus, puolisoiden työllistymismahdollisuudet, julkisten 
palvelujen saatavuus ja hyvä liikenneinfrastruktuuri

– Työpaikkojen houkuttelevuuden lisääminen, esim. sosiaalisten verkostojen tarjoaminen, työntekijöiden sitoutumisen 
lisääminen organisaatioon ja yhteistoiminnallisten työskentelymahdollisuuksien tarjoaminen

– Kotimaisen työvoiman liikkuvuuden lisääminen esim. verotuksen ja tukien avulla

Tehokkuuden 
parantaminen

– Automaation hyödyntäminen manuaalisissa prosesseissa, esim. kalanjalostus, satama-automaatio. 
– Tuottavuuden parantaminen 5G:n ja IoT:n avulla

Edistetään 
uudelleenkoulutusta, 
täydennyskoulutusta ja 
elinikäistä oppimista

– Edistetään koulutusta aloilla, joilla tarvitaan kipeästi uusia valmiuksia, kuten akkututkimus, logistiikka-alan 
ammattilaiset, tehdastyöläiset, metsäkoneenkuljettajat ja -insinöörit sekä kalanviljelyalan erikoisteknikot

– Paikallisen koulutuksen varmistaminen, esim. kuntien, yritysten ja oppilaitosten välinen alueellinen yhteistyö
– Tuetaan täydennyskoulutusta ja elinikäistä oppimista, esim. ottamalla käyttöön elinikäisen oppimisen 

opetussuunnitelmia, kursseja ja ohjelmia

Rahoitus

Rahoitusvaihtoehtojen 
tarjoaminen pk-yrityksille

– Julkisen rahoituksen turvaaminen mikroyrityksille  
– Tarjotaan pienostajille tarkoitettuja suoria luottoja pienimuotoisen vientikaupan nopeuttamiseksi
– Perustetaan yrityshautomoita riskipääoman houkuttelemiseksi Pohjoismaihin ja tutkitaan siemenrahoituksen välineitä

Parannetaan rahoituksen 
saatavuutta 

– Selkeytetään vihreän siirtymän rahoitusta koskevia sääntöjä, jotta varmistetaan, että kaikilla yrityksillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet hakea rahoitusta, esim. selkiytetään Do No Significant Harm (DNSH) -periaatteita. 

– Edistetään pitkän aikavälin rahoitusvaihtoehtoja vihreään siirtymän investoinneille

Mahdolliset työvoimaan ja rahoitukseen liittyvät ratkaisut
RATKAISUJEN SYVEMPI TARKASTELU (1/3)
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Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 



Lain-
säädäntö ja 
lupa-
menettelyt

Ehdotettu ratkaisu Kuvaus 

Parannetaan lainsäädännön 
(muutosten) ennakoitavuutta ja 
avoimuutta sekä kansallisella 
että EU:n tasolla

– Parannetaan alueellisten sidosryhmien ja EU:n lainsäätäjien välistä viestintää EU:n lainsäädäntöprosesseista
– Kehitetään toimenpiteitä, joilla lisätään tietoisuutta EU:n päätöksentekoprosesseista pohjoiseen liittyvien 

kysymysten osalta ja vaikutetaan päätöksentekoon
– Lisätään viestintää kansallisten poliittisten päättäjien ja teollisuudenalojen välillä, jotta yritykset voivat pysyä ajan 

tasalla sääntely-ympäristön mahdollisista muutoksista
– Lyhennetään aikaa hakemuksesta luvan myöntämiseen ja lisätään ennakoitavuutta koko prosessiin ottaen 

samalla huomioon ympäristönäkökohdat, kuten maankäytön ja biologinen monimuotoisuuden

Parannetaan paikallisten 
sidosryhmien yhteistyöpuitteita 
lainsäädäntöä laadittaessa

– Yhteistyön ja viestinnän lisääminen eri ryhmien välillä, esim. teollisuus, saamelaiset, ympäristöjärjestöt, 
poronhoito, matkailu, esim. perustamalla viestintäfoorumeita (digitaalisia ja fyysisiä).

– Varmistetaan, että investoinnit tuottavat alueellista taloudellista arvoa, mikä hyödyttää monia alueen 
sidosryhmiä.

– Tutkitaan uusia investointien arviointimalleja, joissa otetaan huomioon luonnonpääoma ja jotka auttavat 
priorisoimaan investointeja.

Raaka-
aineiden ja 
teknologian 
saatavuus

Varmistetaan vihreän energian 
saatavuus

– Älykkäät, paikalliset energiajärjestelmät ja kysyntäjousto joustavamman energiajärjestelmän rakentamiseksi
– Verkkokapasiteetin päivittäminen ja rajat ylittävän siirtoverkon parantaminen

Parannetaan nykyisten raaka-
aineiden toimitusketjujen 
kestävyyttä

– Toimitusketjujen uudelleenrakentaminen muiden maiden (esim. Kiinan) riippuvuuden vähentämiseksi.
– Tutkitaan mahdollisuuksia parantaa raaka-aineiden paikallista tarjontaa (kaivostoiminta) ottaen samalla 

huomioon ympäristönäkökohdat, kuten maankäytön ja biologisen monimuotoisuuden
– Varmistetaan metsien kestävä käyttö biopohjaisten materiaalien ja tuotteiden lähteenä

Luodaan vaihtoehtoja nykyisille 
raaka-aineiden toimitusketjuille

– Vaihtoehtoisten materiaalien kehittäminen T&K:n avulla, esim. teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen. 
– Lisätään TKI-toimintaa sekä julkisella että yksityisellä puolella: viimeksi mainittua voidaan helpottaa 

kohdennetuilla kannustimilla, kuten verohelpotuksilla

Pohjoisen alueen aseman 
vahvistaminen kiertotalouden 
edelläkävijänä 

– Materiaalitehokkuuden parantaminen; talteenotto, uudelleenkäyttö ja kierrätys – pohjoisesta alueesta 
kiertotalouden edelläkävijä

Lainsäädäntöön, raaka-aineisiin ja teknologiaan liittyvät ratkaisut  
RATKAISUJEN SYVEMPI TARKASTELU (2/3)

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 
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(Julkinen) 
infrastruktuuri

Ehdotettu ratkaisu Kuvaus 

Tutkitaan mahdollisuuksia 
laajentaa arktisen alueen 
rautatieinfrastruktuuria

– Varmistetaan investoinnit pohjoiseen rautatieverkkoon tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden helpottamiseksi
– Rajat ylittävä rautatieinfrastruktuuri, eri raideleveyksillä - panostukset rajaterminaaleihin sujuvan 

rajanylityksen varmistamiseksi

Parannetaan nykyisiä auto-
ja rautateitä sekä 
lentoreittejä tavaroiden ja 
ihmisten liikkuvuuden 
varmistamiseksi

– Parannetaan nykyisten teiden ja rautateiden kuntoa
– Varmistetaan riittävät investoinnit jäänmurtajiin, jotta laivareitit pysyvät avoimina
– Tutkitaan uusia julkisia rahoitusmenetelmiä infrastruktuurin parantamiseksi, esim. yhtiöittäminen
– Sähköisen lentämisen pilotoiminen maidenvälisissä itä–länsi-yhteyksissä

Varmistetaan julkiset 
investoinnit 
infrastruktuuriin vihreiden 
investointien edistämiseksi 

– Varmistetaan strategiset julkiset investoinnit infrastruktuuriin
– Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen vetyputki voisi hyödyttää H2 Green Steelin ja Northvoltin kaltaisia 

yrityksiä

Digitalisaatio

Varmistetaan pohjoisen 
digitaalisen infrastruktuurin 
riittävyys digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi

– 5G-verkon kattavuuden parantaminen
– Valokuituyhteyksien parantaminen

Lisätä tietotaitoa 
digitalisaation 
hyödyntämisestä uuden 
liiketoiminnan luomisessa

– Vertaistuen ja verkostojen järjestäminen digitaalisten valmiuksien parantamiseksi  
– Alakohtaisten koulutuksien järjestäminen digitalisaation hyödyntämisestä
– Pohjoismaiden välisen yhteistyön lisääminen digitaalisten käytäntöjen ja taitojen jakamisessa

Julkiseen infrastruktuuriin ja digitalisaatioon liittyvät ratkaisut
RATKAISUJEN SYVEMPI TARKASTELU (3/3)

Lähde: alan sidosryhmien haastattelut 
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Sidosryhmien roolit ratkaisujen toteuttamisessa määritettiin ottaen 
huomioon ratkaisujen luonne

ERI TOIMIJOIDEN ROOLIT RATKAISUJEN TOTEUTTAMISESSA POHJOISELLA ALUEELLA

Valtion rooli Kuntien rooli Yritysten rooli Oppilaitosten rooli Muiden toimijoiden 
roolit

Keskeinen kysymys:

"Mikä on eri toimijoiden rooli näiden 
ratkaisujen toteuttamisessa?
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Valtio antaa talouspoliittista ohjausta kuntien keskittyessä 
alueiden vetovoimatekijöiden parantamiseen

ERI TOIMIJOIDEN ROOLIT RATKAISUJEN TOTEUTTAMISESSA POHJOISELLA ALUEELLA

Valtion rooli Kuntien rooli Yritysten rooli Koulutuslaitoksen rooli Muiden toimijoiden roolit
• Lupaprosessien määrittäminen
• Taloudellinen ohjaus 

budjetoinnin ja siihen liittyvien 
säädösten, esim. infrastruktuuri-
investointien, avulla

• Investointien tukeminen 
innovaatiopolitiikan ja 
rahoituksen avulla

• Viestintä EU:n suuntaan ja 
vaikuttaminen unionin lakeihin 
esim. kaivoskysymyksissä

• Koulutusresurssien 
kohdentaminen tarvittaville aloille 

• Yhteisten työmarkkinoiden ja 
rajat ylittävän politiikan 
edistäminen

• Edistetään kulttuurin muutosta 
höllentämällä julkishallinnon 
kielivaatimuksia - toimitaan 
roolimallina

• Kykyjen ja investointien 
houkutteleminen maihin 
esimerkiksi viestinnän ja 
brändäyksen avulla

• Vuorovaikutus saamelaisten 
edustuselinten kanssa 
suunnitelmista, ohjelmista ja 
hankkeista, jotka todennäköisesti 
vaikuttavat saamelaisten 
oikeuksiin

• Paikallisalueiden 
saavutettavuuden ja 
houkuttelevuuden 
parantaminen, esim. 
peruspalvelujen, majoituksen, 
aluebrändien ja yleisesti ottaen 
sujuvan integraation parantaminen

• Ulkomaisten osaajien 
houkutteleminen esim. 
brändäyksen avulla 

• Investointien toteuttamisen 
tukeminen esim. tehtaiden ja 
kaivosten osalta alueellisen 
maankäytön suunnittelun avulla

• Tarpeiden ja parannuskohteiden 
esille tuominen valtiotason 
päättäjille sekä yhteistyö heidän 
kanssaan

• Yhteistyö koulutuksen tarjoajien 
kanssa paikallisten 
osaamistarpeiden täyttämiseksi.

• Maahanmuuttajien kotouttaminen 
pohjoismaisiin yhteiskuntiin

• Kykyjen ja investointien 
houkutteleminen esimerkiksi 
viestinnän ja brändäyksen avulla

• Ulkomaisten osaajien 
integroimiseksi tarvittavan 
yrityskulttuurin rakentaminen, 
esim. kielivaatimukset

• Investointien lopullinen toteutus
• Varmistetaan, että paikallinen 

yritys on sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti vastuullinen, 
sosiaalisen hyväksyttävyyden 
varmistamiseksi

• Verkostojen hyödyntäminen 
uusien rahoitus- ja 
liiketoimintamallien 
rakentamisessa

• Osaamistarpeiden ennakointi 
yhdessä elinkeinoelämän ja 
kuntien kanssa

• Yhteisen koulutustarjonnan 
kehittäminen ja tarjoaminen 
sekä sen varmistaminen, että 
tutkinnon osia on mahdollista 
suorittaa eri oppilaitoksissa 
maiden välillä

• Kokonaisvaltaisen kielitaidon 
edistäminen 
varhaiskasvatuksesta korkea-
asteen koulutukseen asti

• Oppisopimuskoulutusmallin 
hyödyntäminen oppilaitosten ja 
yritysten välillä

• Kansainvälisten tutkinnon 
suorittaneiden kotouttamisen ja 
työllistymisen tukeminen 

• Oppilaitosten kytkeminen 
tiiviimmin alueiden strategisiin 
haasteisiin ja opetussuunnitelmien 
mukauttaminen näihin tarpeisiin.

• Maakunnilla on maankäyttöön ja 
aluekehitykseen liittyviä 
tehtäviä kuntien ohella

• Rahoituslaitokset tukevat vihreitä 
investointeja tarjoamalla 
pitkäaikaista rahoitusta sekä 
yksityiselle että julkiselle 
sektorille

• Paikallisilla ryhmillä, 
saamelaisilla ja järjestöillä (esim. 
kansalaisjärjestöt) on tärkeä rooli 
paikallisen ympäristön ja 
luonnon kestävän hoidon 
varmistamisessa

Eri sidosryhmien roolit määriteltiin Suomen maakohtaisessa työpajassa.
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Toimilla, jotka edistävät vihreää siirtymää, voidaan myös parantaa 
pohjoisten alueiden toimitusvarmuutta ja resilienssiä

TOIMITUSVARMUUS JA RESILIENSSI POHJOISILLA ALUEILLA

Vihreän energian 
tarjonnan 
lisääminen

• Siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista tarkoittaa, että pohjoiset alueet (Ruotsin ja Suomen osalta) ovat vähemmän 
riippuvaisia ulkomaisista energianlähteistä

Vaihtoehtoisten 
raaka-ainelähteiden 
kehittäminen

• Toimitusketjujen monipuolistaminen alentaa toimittajariskiä, kun riippuvuus yksittäisistä toimittajista alenee
• Hajautetummat toimitusketjut auttavat myös lieventämään ilmastonmuutoksen riskiä toimitusketjujen tullessa 

vähemmän alttiiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamille häiriöille

Työvoiman 
saatavuuden 
parantaminen

• Toimet, jotka joko lisäävät työvoiman saatavuutta tai nostavat sen osaamistasoa, vähentävät paikallisten yritysten 
riippuvuutta ulkoisista ja muista kuin kotimaisista palveluntarjoajista

Julkisen 
infrastruktuurin 
parantaminen

• Vihreän siirtymän mahdollistavan fyysisen infrastruktuurin parantamiseksi tarvittavat toimet parantavat myös 
yhteiskuntiemme sietokykyä suurten häiriöiden varalta

Vihreään siirtymiseen 
liittyvät toimet...

...ja miten ne edistävät 
resilienssiä:
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Sisällysluettelo

Johdanto

Tämän työn prosessi ja menetelmät

Keskeiset havainnot

Investointien ja yritysten pullonkaulat ja esteet

Ratkaisut pullonkaulojen ja esteiden poistamiseksi

Pohjoisen alueen maiden välinen yhteistyö ja synergiaedut

Toimenpidesuositukset 

Liite
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"Mitkä ovat maiden tärkeimmät vahvuudet vihreiden 
investointien edistämiseksi pohjoisessa?"

"Mitä toimialat, ja muut sidosryhmät, tekevät 
erityisen hyvin erilaisten ratkaisujen 

toteuttamisessa?" 

"Mitkä ovat vahvuudet ja parhaat käytännöt maissa, 
esim. toimintamallien, kulttuurin, politiikan, sääntelyn 

ja rahoitusrakenteiden osalta?"

Lopuksi kartoitettiin eri maiden keskeisiä ominaisuuksia, kuten 
vahvuuksia ja haasteita synergioiden tunnistamiseksi

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Keskeiset 
kysymykset:
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Työvoimapulan ratkaiseminen on yksi kriittisimmistä haasteista kaikissa 
Pohjoismaissa vihreiden investointien mahdollistamiseksi

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähteet: Maakohtainen työpaja ja haastattelut; strategia-analyysi 2021-2024 Sør-Varangerin kunta, Industristrategi for Nordland, NORCE - sosioekonominen analyysi Interreg Aurora (2021),  

• Matkailun luoma kansainvälinen ilmapiiri
• Teollisuuden positiivinen suhtautuminen 

ulkomaisen työvoiman käyttöön 
yhdistettynä korkeaan kielitaito (englanti) 
ja kyky integroida uutta työvoimaa

• Yritysten, julkisyhteisöjen ja oppilaitosten 
välinen tiivis yhteistyö osaamistarpeisiin 
vastaamiseksi joustavasti esimerkiksi 
uudelleenkoulutuksen avulla

• Suomessa työskentelyn edut, esim. 
lyhyet työajat, palkalliset vapaat, 
sosiaaliturvaetuudet

• Väestön odotetaan vähenevän 
enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa

• Työlupien saamiseen liittyvien virallisten 
prosessien monimutkaisuus ja 
koordinoinnin puute

• Kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden 
vaikeus saada kokemusta suomalaisesta 
työelämästä

• Kehittynyt teknologia ja tietotaito, mutta 
alan viestintä ja markkinointi eivät ole 
riittäviä

• Kohtuuhintaisten asuntojen ja 
majoitustilojen puute erityisesti 
kausityöntekijöiden keskuudessa

• Kuntien proaktiivisuus yrityksiä kohtaan, 
esim. Skellefteån yhteistyö Northvoltin
kanssa - kunta toimi nopeasti 
saadakseen yrityksen puolelleen. He 
tarjosivat pääsyn satamaan, energiaan 
ja veteen. He kouluttivat ihmisiä, jotta 
heillä olisi valmiudet työskennellä 
tehtaalla

• Innovatiiviset lähestymistavat 
rakenteellisten haasteiden voittamiseksi, 
esim. arktiset testialustat 
avaruusteknologiaa, ilmailua ja 
terveydenhuollon etäteknologiaa varten 

• Väestörakennetta tukeva muuttovirta 
ulkomailta

• Väestön odotetaan vähenevän 
useimmissa maaseutukunnissa, mutta 
vähemmän kuin Suomessa

• Rakenteelliset investointipotentiaalia 
rasittavat haasteet, kuten pitkät 
etäisyydet ja kriittisen massan puute

• Osaavan työvoiman puute esimerkiksi 
akkujen tutkimuksessa ja valmistuksessa

• Asuntojen ja majoitustilojen puute 
syrjäseuduilla

• Sisämaan kuntien houkuttelevuus; 
sairaaloiden, yliopistojen, kaupunkien ja 
kansainvälisten lentojen rajallinen 
saavutettavuus

• Laajaa teollista kokemusta ja osaamista, 
minkä potentiaalia voidaan kehittää 
useilla eri aloilla

• Teollinen osaaminen ja työvoima, jolla 
on kokemusta vuorotyöympäristöstä

• Bodøssä, Tromssassa ja Altassa on 
vahva julkinen sektori ja 
yliopistokampukset, jotka houkuttelevat 
nuoria sekä osaavaa työvoimaa

• Tromssan ja Finnmarkin suhteellisen 
korkeatasoiset julkiset palvelut

• Muiden Pohjoismaiden tapaan väestön 
ikääntyminen ja keskittyminen etelään 
vaikuttavat Pohjois-Norjan 
väestörakenteeseen

• Teollisuuden omistus on 
kansainvälistynyt, ja tutkimus- ja 
kehitystoiminta sekä innovointi 
tapahtuvat entistä enemmän muualla

• Teollisuuden kapea-alaisuus alueella

• Edistetään yhteisiä 
työmarkkinatoimia ja 
rajapolitiikkaa työvoiman 
liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi

• Tehostetaan yhteistyötä 
oppilaitosten ja työvoimaa 
tarvitsevien yritysten kanssa.  
Esim. työssäoppiminen, 
opettajien suorittama työn 
varjostaminen (work-
shadowing) yrityksissä ja 
taitojen kehittäminen

• Lyhyempien 
opintokokonaisuuksien ja 
niiden suorittamisen 
mahdollistaminen eri 
oppilaitoksissa

• Edistetään yhteistä 
näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa 
Pohjoismaiden ulkopuolella

• Tutkitaan mahdollisuutta 
helpottaa rajat ylittävää 
työmatkaliikennettä alueilla, 
joilla asuntoresursseja voisi 
jakaa (jos esimerkiksi Ruotsin 
pohjoisosassa on asuntopula, 
voisiko Suomen 
infrastruktuuri tukea 
ruotsalaisten työntekijöiden 
tarpeita)

Maiden välinen synergia

Pu
llo

nk
au

la
 ja

 e
st

ee
t 

M
aa

n 
va

hv
uu

de
t 

työvoiman saatavuus

3 0



Pohjoisen rajat ylittävä startup-hautomoekosysteemi voisi 
houkutella varhaisen vaiheen pääomaa alueelle

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähteet: Maakohtainen työpaja ja haastattelut; strategia-analyysi 2021-2024 Sør-Varangerin kunta, Reggeringen - Arctic 2030, Policy priorities for mobilizing investment in Swedish green industrial transitions (2022).

• Monipuoliset julkiset rahoitusvälineet, 
esim. Business Finland, ELY, jotka 
houkuttelevat sijoittajia

• Paikalliset kehitysyhtiöt, jotka 
auttavat yrityksiä saamaan rahoitusta

• Yrittäjyyttä tukeva koulutukset: esim. 
Oulun seudulla on tehty pitkäjänteistä 
työtä aloittavien yritysten ja 
perustajien kehittämiseksi ja 
tukemiseksi

• Tuotteiden ja palvelujen 
kaupallistamiseen ja markkinointiin 
on käytetty verrattaen vähemmän 
resursseja

• Puutteet mikroyritysten rahoituksessa
• EU-rahoituksen hakeminen ja 

hyödyntäminen ajoittain haastavaa 
epäselvien käytäntöjen vuoksi

• Startup-kulttuuri on 
kehittymättömämpi pohjoisessa 
verrattuna etelään

• Yleisesti ottaen pääomavaatimukset 
ja rahoituksen saatavuus eivät ole 
kriittinen este vihreiden investointien 
aloittamiselle

• Kiinteistöjen alhainen arvo syrjäisissä 
kunnissa estää mikroyrityksiä 
saamasta rahoitusta pankeilta 
(yritykset eivät voi käyttää kiinteistöjä 
vakuutena)

• Vaikka rahoituksen saatavuutta ei 
yleisesti pidetä vihreiden investointien 
kannalta ongelmana, julkisen 
rahoituksen lisäämistä pidetään 
edelleen tarpeellisena alan 
investointien vauhdittamiseksi ja 
kannustamiseksi

• Uudet tukijärjestelmät, esimerkiksi 
Arktinen 2030 -rahasto, jonka 
tavoitteena on kääntää negatiivinen 
väestökehitys, hyödyntää paikallisia 
kykyjä vihreän kasvun luomiseksi 
alueella

• Varsinkaan mikroyrityksillä ei ole 
rahoitusta arktisella alueella. Julkista 
rahoitusta tarvitaan myös riskien 
pienentämiseksi ja yksityisen 
rahoituksen saamiseksi. 

• Sør-Varangerin yritykset ovat pieniä, 
ja niiden resurssit 
innovaatiotoimintaan ovat rajalliset, 
mikä rajoittaa yritysten 
kasvumahdollisuuksia ja 
rahoitusmahdollisuuksia. 

• Testataan mahdollisuutta 
luoda pohjoismainen 
startup-
hautomoekosysteemi, joka 
houkuttelee riskipääomaa 
pohjoiseen

• Tutkitaan, miten EU:n 
rahoitusta voitaisiin 
hyödyntää 
infrastruktuurialoitteissa, 
kuten rajat ylittävissä TEN-
T-verkkohankkeissa

Maidenvälinen synergia
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Luvitusprosesseissa on kehitettävää kaikissa maissa – Ruotsin 
viranomaisten toiminta Northvoltin kanssa on hyvä vertailukohta

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähteet: Maakohtainen työpaja ja haastattelut; Industristrategi for Nordland, Rapport från samordnaren för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten (2020). 

• Sidosryhmät ovat suurelta osin mukana 
lupaprosesseissa; kuntien ja asukkaiden 
oikeudet vuorovaikutukseen ovat hyvin 
vahvat

• Lupaprosessit ovat edelleen 
monimutkaisia – ”yhden luukun periaate” 
voisi auttaa tässä

• Viranomaisilla on erilaisia kriteerejä eri 
yrityksille/toiminnoille (kuntakohtaisesti). 
Lainsäädännön ja lupaprosessien pitäisi 
olla paremmin ennakoitavissa

• Sidosryhmäyhteistyötä on kehitettävä 
edelleen, jotta voidaan varmistaa uusien 
investointien sosiaalinen hyväksyntä 
kaivokset mukaan luettuina

• Vaikka hakijat ovat suhtautuneet eri 
lupaprosesseihin vaihtelevasti, on 
tapauksia, joissa lupaviranomaisen ja 
hakijan välinen viestintä sekä 
vuoropuhelu ovat olleet myönteistä.  
Tästä ovat esimerkkinä Northvoltin
viimeaikaiset investoinnit Pohjois-
Ruotsiin

• Alakohtainen politiikka ja tukijärjestelmät 
ovat siiloutuneita ja hajanaisia, mikä 
hidastaa innovaatioita alueella

• Ei sopivia foorumeita, joilla voitaisiin 
tasapainottaa erilaisia kansallisia 
intressejä lupasuunnittelussa (teollisuus, 
karjankasvatus jne.

• Julkisen infrastruktuurin suunnittelusykli 
on liian pitkä (10 vuoden syklit ja 4 
vuoden suunnitelmat).

• Ympäristöarviointiprosessin tavoitteet 
epäselviä - miten tasapainotetaan 
ympäristön kestävyyden eri näkökohtia 
(esim. ilmasto vs. biodiversiteetti)

• Laaja sidosryhmäyhteistyö, myös 
saamelaisten kanssa

• Samoin kuin muissa Pohjoismaissa 
kaivosten avaaminen on hidasta ja voi 
kestää jopa 10 vuotta

• Alueellinen laajentuminen, Tromssan ja 
Finnmarkin yhdistyminen –
alueorganisaatio on kamppaillut 
yhdistymisen jälkeisen integraation 
kanssa esim. prosessien ja 
toimintatapojen osalta

• Edistetään lainsäädännön 
yhdenmukaistamista, 
esimerkiksi kuorma-autojen 
sallittujen pituuksien ja 
akselipainojen osalta 
rajanylityksessä

• Vuorovaikutus ja viestintä 
EU:n 
päätöksentekoprosesseista
: oikea-aikainen 
vaikuttaminen ja alueiden 
osallistuminen

• Tutkitaan, voitaisiinko 
investointilupia koskevia 
lainsäädäntöprosesseja 
yhdenmukaistaa ja 
keventää

• Paikallisryhmien, myös 
saamelaisten, mukaan 
ottaminen ja huomioiminen 
rajat ylittävissä puitteissa

Maidenvälinen
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Mailla on toisiaan täydentävää materiaalista osaamista ja 
resursseja, mitä voitaisiin jakaa tulevien riskien lieventämiseksi

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähteet: Strategia-analyysi 2021-2024 Sør-Varangerin kunta, Arktinen talousneuvosto: SWOT Arctic innovation - Sweden, NORCE - Socio-economic analysis Interreg Aurora (2021), Rapport från samordnaren för samhällsomställning
vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten (2020).

• Kiertotalousosaaminen; raaka-
aineiden tehokas ja kestävä käyttö

• Paikallinen tuulivoima ja sen 
tuottamat kiinteistöverot Suomen 
kunnille

• Teollisuuden paluumuutto länsimaihin 
tarjoaa mahdollisuuden Suomen 
huipputeknologialle ja 
valmistusosaamiselle

• Valtion malminetsintä, pitkäaikainen 
työ mineraalivarantojen 
hyödyntämiseksi

• Kriittisiin metalleihin liittyvien 
toimitusriskien tiedostaminen ja niihin 
varautuminen

• Mineraalien ja metallien saatavuus 
pitkällä aikavälillä

• Pohjois-Ruotsissa on suhteellisen 
hyvät mahdollisuudet käyttää 
uusiutuvaa energiaa ja luonnonvaroja 
(louhinta, jalostus ja kierrätys)

• Mineraalien ja metallien saatavuus on 
myös Ruotsille ongelma. Eri 
eturyhmien (esim. teollisuus, 
saamelaiset ja EU) välistä yhteistyötä 
tarvitaan keskinäisen ymmärryksen ja 
yhteisten hyötyjen varmistamiseksi

• Kansallisen verkon siirtokapasiteetin 
puute kysynnän vaihteluiden 
tasaamiseksi

• Suuret luonnonvarat, joilla on suuret 
mahdollisuudet jatkokehitykseen

• Käytännön toimia teollisuuden 
kiertotalouden kehittämiseksi, esim. 
Mo Industrial Park Nordlandissa

• Eri alojen väliset intressiristiriidat 
heikentävät alueen potentiaalia  

• Varmistetaan, että 
tulevaisuudessa on 
saatavilla riittävästi 
puhdasta ja kohtuuhintaista 
energiaa - Tutkitaan rajat 
ylittävien verkkojen 
riittävyyttä vihreän 
energian jakeluun

• Esimerkiksi Suomen ja 
Ruotsin välisestä 
vetyinfrastruktuurista 
voisivat hyötyä H2 Green 
Steelin ja Northvoltin
kaltaiset yritykset

• Jaetaan tietoa raaka-
aineiden hyödyntämisestä 
(esim. akkututkimus)

Maidenvälinen synergia
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Rajat ylittävään liikenteeseen tehtäviä investointeja nähdään tärkeinä keinoina 
ihmisten ja investointien liikkuvuuden edistämisessä

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähde: Industristrategi for Nordland, NORCE - Sosioekonominen analyysi Interreg Aurora (2021),

• Korkea tietämys tieverkon kunnosta, 
parannus- ja kehittämistarpeista

• Turvallisuusnäkökohdat infrastruktuurin 
suunnittelussa

• Itä–länsi-lentoyhteyksien saatavuus

• Liikenneinfrastruktuurin laajentamiseksi 
on toteutettu merkittäviä toimia, 
esimerkiksi rautatieyhteydet maan läpi 
etelästä (lähes) pohjoiseen

• Norrlannin rannikon tie- ja 
rautatiekapasiteetin lisäämiselle tarvetta, 
esim. rannikkorata Västerbottenista 
Forebitteniin. 

• Tie- ja rautatieyhteydet riittämättömät 
teollisuusinvestoinneille Skellefteån
alueella

• Itä–länsi (rajat ylittävien) lentoyhteyksien 
saatavuus.

• Asuntojen puute estää investointeihin 
tarvittavien uusien ihmisten tulon

• Finnmarkin alueella on tavaralogistiikan 
yhteydet

• Lentokoneiden sähköistäminen luo 
mahdollisuuksia

• Rautatieyhteyksien kehittämistarpeet 
pohjoisilla alueilla

• Toimitaan päättäjien 
saamiseksi 
keskustelemaan julkisesti 
alueen potentiaalista ja 
saaden näin rahoitusta 
infrastruktuurin 
kehittämiseen. - pohjoisen 
alueen äänivallan 
lisääminen

• Edistetään rajat ylittävää 
liikennettä, esimerkiksi 
rautatieyhteyksiä Suomen 
ja Norjan välillä 

• Parannetaan suoria rajat 
ylittäviä lentoyhteyksiä 
pilotoimalla sähköistä 
lentämistä itä–länsi-
yhteyksissä

• Tutkitaan, miten 
mahdolliset Naton 
tukikohdat voisivat tuoda 
taloudellista hyötyä 
pohjoiselle alueelle

• Tutkitaan voitaisiinko 
julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia 
edistää 
yhteispohjoismaisessa 
ympäristössä

Maiden välinen synergia
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Kaikilla mailla on haasteita hyödyntää täysimääräisesti digitaalista 
infrastruktuuria – yhteisten valmiuksien kehittäminen mahdollista

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

Lähteet: Maakohtainen työpaja ja haastattelut; strategia-analyysi 2021-2024 Sør-Varangerin kunta.

• Suomi/ Pohjois-Suomi kansainvälinen 
edelläkävijä modernin 
teknologiaviestinnän alalla

• Valmiuksien puute digitaalisen 
infrastruktuurin täysimääräisen 
hyödyntämisen kannalta

• Hyvät tietoliikenneyhteydet keskusta-
alueilla, mutta puutteellisemmat 
maaseutualueilla

• Ruotsissa on jo pitkään panostettu 
laajakaistayhteyksien kehittämiseen, 
ja suurimmassa osassa maata on 
nopea internet-yhteys

• Valmiuksien puute digitaalisen 
infrastruktuurin täysimääräisen 
hyödyntämisen kannalta

• Aasian ja Euroopan välistä 
kuitukaapelia koskeva kehityshanke 

• Joillakin alueilla on haasteita vaikean 
maaston vuoksi, mikä vaikeuttaa 
lankapuhelinlinjojen rakentamista ja 
estää langattomia signaaleja

• Tutkitaan mahdollisuuksia 
parantaa maaseudun 
yhteyksiä panostamalla 
maiden väliseen 
yhteistyöhön

• Digitaalisen osaamisen 
jakaminen maiden ja 
yritysten välillä

Maidenväliset synergiat
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Maa-analyysin perusteella tunnistettiin useita mahdollisuuksia 
pohjoismaiselle yhteistyölle

POHJOISEN ALUEEN MAIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA SYNERGIAEDUT

• Edistetään yhteisiä 
työmarkkinatoimia ja 
rajapolitiikkaa työvoiman 
liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi

• Tehostetaan yhteistyötä 
oppilaitosten ja työvoimaa 
tarvitsevien yritysten 
kanssa, esim. 
työssäoppiminen, 
opettajien suorittama työn 
varjostaminen yrityksissä 
ja taitojen kehittäminen

• Lyhyempien 
opintokokonaisuuksien ja 
niiden suorittamisen 
mahdollistaminen eri 
oppilaitoksissa maiden 
välillä

• Edistetään yhteistä 
näkyvyyttä Pohjoismaiden 
ulkopuolella työvoiman 
houkuttelemiseksi

• Tutkitaan mahdollisuutta 
helpottaa rajat ylittävää 
työmatkaliikennettä 
alueilla, joilla 
asumisresursseja 
voitaisiin jakaa.

Työvoiman
saatavuus Rahoitus Lainsäädäntö

Raaka-aineiden 
ja teknologian 
saatavuus

(Julkinen) 
infrastruktuuri Digitalisaatio

• Selvitetään mahdollisuus 
luoda pohjoismainen 
startup-hautomo-
ekosysteemi, joka 
houkuttelee riskipääomaa 
pohjoiseen

• Varmistetaan, että 
vihreän siirtymän julkisen 
rahoituksen säännöt ja 
kriteerit ovat avoimia ja 
yhdenmukaisia kaikissa 
maissa

• Tarkastellaan 
mahdollisuudet 
hyödyntää EU- rahoitusta 
väylien kehittämisessä 
(rajat ylittävät TEN-T-
hankkeet) 

• Vuorovaikutus ja viestintä 
EU:n päätöksenteko-
prosesseista: oikea-
aikainen vaikuttaminen ja 
alueiden osallistaminen

• Edistetään lainsäädännön 
yhdenmukaistamista 
esimerkiksi kuorma-
autojen sallittujen 
pituuksien ja 
akselipainojen osalta 
rajan ylityksessä

• Selvitetään miten 
investointien vaatimaa 
luvitusta ja prosesseja 
voidaan yhdenmukaistaa 
ja keventää

• Paikallisryhmien tietämys 
ja näkemykset otetaan 
mukaan ja hyödynnetään 
rajat ylittävissä 
yhteistyössä. Kehitetään 
paikallisten (erit. 
saamelaiset) 
osallistamista yhdessä, 
parhaat käytännöt esiin.

• Varmistetaan, että 
tulevaisuudessa on 
saatavilla riittävästi 
puhdasta ja 
kohtuuhintaista energiaa

• Tutkitaan rajat ylittävien 
verkkojen riittävyyttä 
vihreän energian jakeluun

• Esimerkiksi Suomen ja 
Ruotsin välisestä 
vetyinfrastruktuurista 
voisivat hyötyä H2 Green 
Steelin ja Northvoltin
kaltaiset yritykset

• Jaetaan tietoa raaka-
aineiden hyödyntämisestä 
(esim. akkututkimus)

• Päättäjät keskustelemaan 
julkisesti alueen 
potentiaalista

• Edistetään rajat ylittävää 
liikennettä, esimerkiksi 
rautatieyhteyksiä

• Parannetaan poikittaisia 
lentoyhteyksiä ja 
pilotoidaan sähköistä 
lentämistä pohjoisessa

• Tarkastellaan, miten 
mahdolliset Naton 
tukikohdat voisivat tuoda 
taloudellista hyötyä 
pohjoiselle alueelle

• Tutkitaan mahdollisuuksia 
kehittää yhteisiä 
asuntohankkeita raja-
alueilla

• Tutkitaan mahdollisuuksia 
parantaa maaseudun 
yhteyksiä panostamalla 
maiden väliseen 
yhteistyöhön

• Digitaalisen osaamisen 
jakaminen maiden ja 
yritysten välillä

Maiden välinen synergia
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Viisi suositusta vihreiden investointien kiihdyttämiseksi pohjoisella 
alueella
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YHTEENVETO SUOSITUKSISTA

Suositus Toiminta maissa

1

2

3

4

5

Pohjoismaista yhteistyötä koskevat toimet

Rakennetaan
strategista 
infrastruktuuria

• Materiaalien arvoketjujen uudelleenrakentaminen kriittisiä raaka-aineita 
korvaavien ja uusien materiaalien kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä 
resurssien niukkuuteen liittyvien pullonkaulojen ratkaisemisessa.

Kehitetään 
ratkaisuja 
työvoimapulan 
ratkaisemiseksi

Varmistetaan
paikallis-
yhteisöjen 
houkuttelevuus

Kehitetään vihreitä 
investointeja 
tukevaa sääntely-
ympäristöä

Edistetään 
kestävien 
toimitusketjujen 
rakentamista

• Asiantuntijoita tarvitaan kaikilla toimialoilla, jos haluamme varmistaa vihreän 
kasvun ja vihreiden investointien toteutumisen.

• Keskeisiä ratkaisuja työvoimapulan korjaamiseksi: työperäinen maahanmuutto, 
työntekijöiden liikkuvuuden helpottaminen rajojen yli, sekä koulutuslaitosten ja 
yritysten välisen yhteistyön parantaminen. Ratkaisut vaativat toimia niin 
yksityisiltä kuin julkisiltakin osapuolilta.

• Alueiden houkuttelevuus on keskeinen tekijä ulkomaisten osaajien saamiseksi
• Joustavien työlupaprosessien lisäksi on pyrittävä tekemään ympäröivästä 

infrastruktuurista ja kulttuurista houkuttelevia. Yritysten on saatava uudet 
työntekijät tuntemaan itsensä tervetulleiksi paikallisyhteisöön, ja kuntien on 
pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja ja houkuttelevia palveluja.

• Lainsäädäntöprosessien kehittäminen on tärkeää yritysten investointi- ja 
toimintaedellytysten parantamiseksi. Olisi harkittava mahdollisuuksia 
virtaviivaistaa infrastruktuuri- ja ympäristölupaprosessia. Sekä julkisen että 
yksityisen sektorin osalta on tärkeää tehdä varhaisessa vaiheessa yhteistyötä 
ja kommunikoida paikallisten ryhmien - erityisesti saamelaisten - kanssa, jotta 
hyödyt voidaan jakaa tasaisesti koko yhteiskunnalle.

• Vihreä siirtymä edellyttää suuria investointeja energiaan, liikenteeseen ja 
teollisuuteen, jotta voidaan luoda uusi vihreä arvoketju.    

• Yksittäiset yritykset ja alueet eivät voi tehdä näitä investointeja, vaan ne 
edellyttävät valtiotason toimia. Pohjoinen voi hyötyä siitä, että se on 
edelläkävijä ja voi tarjota yrityksille strategisen infrastruktuurin esimerkiksi 
vedyn toimituksia ja rajat ylittäviä rautatieyhteyksiä varten. 

• Edistetään yhteistä näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa 
Pohjoismaiden ulkopuolella

• Edistetään yhteisiä työmarkkinatoimia ja rajapolitiikkaa 
työvoiman liikkuvuuden mahdollistamiseksi

• Tehostetaan yhteistyötä oppilaitosten ja työvoimaa 
tarvitsevien yritysten kanssa

• Tietojen jakaminen parhaista käytännöistä paikallisten 
alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi

• Lisätään pohjoisen alueen tunnettuutta esimerkiksi yhteisillä 
brändi- ja markkinointitoimilla

• Edistetään lainsäädännön yhdenmukaistamista, esimerkiksi 
kuorma-autojen sallittujen pituuksien ja akselipainojen osalta 
rajan ylityksessä

• Vuorovaikutus ja viestintä EU:n päätöksentekoprosesseista; 
yhteisen pohjoisen äänen kokoaminen EU:n 
päätöksentekoon vaikuttamiseksi

• Toimitaan päättäjien saamiseksi keskustelemaan julkisesti 
alueen potentiaalista edesauttaen näin rahoituksen saamista 
alueelle

• Edistetään rajat ylittävää liikennettä, esim. rautatieyhteydet 
Suomen ja Norjan välillä

• Sähköisen ilmailun pilotointi Pohjoismaiden välisissä 
yhteyksissä

• Pohjoisilla alueilla on vahvaa järjestelmällistä tietotaitoa 
luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja materiaalitieteistä. 
Pohjoismaiden välinen yhteistyö ja tietämyksen jakaminen 
voisivat edistää tätä osaamista entisestään
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