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Luova teollisuus luo työpaikkoja arktisten alueiden nuorille 

”Suurin osa ystävistäni on muuttanut Färsaarilta ulkomaille opiskelemaan ja tekemään töitä. Minä päätin 
suorittaa kandidaatin tutkintoni täällä loppuun, mutta sitten minunkin pitää muuttaa pois jatkaakseni 
opintojani”, kertoo toistaiseksi vielä pääkaupungissa Tórshavnissa opiskeleva Barbara Apol. Arktisilla 
maaseutualueilla opiskelumahdollisuudet ovat rajalliset, mutta nuoret sopeutuvat uuden monipaikkaisen 
elämäntavan myötä. Arktiset alueet tarjoavat myös paljon erilaisia taloudellisia mahdollisuuksia nuorille 
uusilla aloilla, kuten luovan teollisuuden parissa, biotaloudessa sekä turismissa, paljastaa uusi 
Pohjoismainen raportti:  Future Regional Development Policy for the Nordic Arctic: Foresight Analysis 2013–
2016. 

Luovien alojen työmahdollisuudet 

- Alkutuotanto on tyypillisesti toiminut Pohjoismaiden arktisten alueiden talouden perustana, mutta 
uusin tutkimuksemme osoittaa, että uusilla luovan teollisuuden aloilla piilee suuri potentiaali työllistää 
ja tuoda vaurautta näille alueille, kertoo Nordregion vanhempi tutkija Anna Karlsdóttir.  

- Kestävä luonnonvarojen kulutus luo pohjan uusille bisnesmahdollisuuksille, kuten biotaloudelle sekä 
muille korkean osaamistason vaativille aloille, kuten tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatioille. 
Uudet kasvumahdollisuudet ovat erityisesti vastuullisessa turismismissa ja luovissa aloissa: 
tapahtumien järjestäminen, lähiruoka, käsityöt, taide ja elokuvateollisuus, Karlsdóttir jatkaa. 

Islantilainen elokuvateollisuus toimii hyvänä esimerkkinä kukoistavasta luovan teollisuuden alasta, joka on 
saavuttanut korkean kansainvälisen arvostuksen viime vuosina. Teollisuudenala saa taustatukea Islannin 
teollisuusministeriöltä: tuottajat voivat hakea korvauksia, jos ohjelma on tuotettu Islannissa. Vuosittain 
järjestettävä Midnight Sun Film Festival Sodankylässä juhli vuonna 2015 30-vuotistaivaltaan noin 30 000 
kotimaisen ja kansainvälisen vieraan kera.  
 
Pohjoismaiden arktisilla alueilla on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän rooli kestävässä talouskehityksessä, 
innovaatioissa ja tutkimuksessa. Keskipiste on siirtynyt vahvasti alkutuotannosta kohti rehun ja ruoan 
ainesosien tuotantoa, biomateriaaleja, ja biopolttoaineita. Biojalostus tukee uusiutuvaa metsäteollisuutta ja 
myös alueellista kehitystä. Meriteollisuudella on luonnollisesti merkittävä rooli Islannin, Grönlannin, Färsaarien 
ja Norjan rannikkoalueiden biotaloudessa, mutta myös siinä on varaa kehittyä kohti innovatiivista 
meriteollisuutta, joka keskittyy levien sekä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden käyttämiseen muussa 
tuotannossa sekä alkutuotannossa syntyvien sivutuotteiden hyödyntämiseen. 
 
 
Koulutuksen ja työvoiman epäsuhta 
 
Yksipuoliset taloudelliset aktiviteetit, sijoitukset ja ihmisten resurssit ovat haasteena arktiselle kehitykselle. 
Nuoret näillä alueille ovat kuitenkin sopeutuneet monipaikkaiseen elämäntyyliin, jossa he jakavat aikaansa 
matkustaen kodin, työpaikan ja opintojen välillä pitkiäkin välimatkoja sekä asuen osan ajasta muualla kuin 
kotona. Tämä elämäntyyli on yleistynyt erityisesti arktisilla ja harvaan asutulla maaseudulla, joiden osa nuorista 
ei halua muuttaa suurempiin kasvukeskuksiin. Laajakaistan puuttuminen osalla arktisista alueista hidastaa 
korkean osaamisen työpaikkojen syntyä sekä estää etäopiskelua. Suurempi osa naisista kuin miehistä hankkii 
korkeamman koulutuksen, joten myös enemmän naisia lähtee arktisilta alueilta opiskelemaan muualle.  
 
Tromso Pohjois-Norjassa on yliopistokaupunki ja yksi parhaiten kasvavista alueista arktisilla alueilla. Yliopisto 
vetää vuosittain puoleensa yhä enemmän opiskelijoita. Ammatillisen ja korkeamman koulutuksen saatavuus 



sekä elämänmittainen oppiminen ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä henkilökohtaiselle sekä yritysten 
kilpailukyvyn kehitykselle Arktisilla alueilla. 
 
Tutkimus perustuu kunnianhimoiselle Foresight analysis-menetelmälle. Menetelmä kerää aineistoa ”alhaalta 
ylöspäin”: 20 työpajan ajan paikalliset ihmiset, päättäjät ja poliitikot paikallistasolta, aluetasolta, kansalliselta ja 
Pohjoismaiselta tasolta ottivat kantaa tutkimukseen valittujen alueiden oloihin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
Tutkimuksen suoritti Nordregio Pohjoismaisen arktisen työryhmän puolesta, joka toimii Pohjoismaisen 
ministeriöneuvoston aluepolitiikan virkamieskomitean (Ä-KR) alla.  
 
KUTSU: Future Regional Development Policy for the Nordic Arctic: Foresight Analysis 2013–2016 raportti 
julkaistaan Pohjoismaisessa ministeriöneuvostossa, Kööpenhaminassa, maanantaina 30. Tammikuuta klo 14-
17. Lisätietoja: www.nordregio.se  
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