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strategi för
Östersjöregionen

VISION
Östersjön är rent och den livskraftiga
marina naturen är en skyddad och
hållbart utnyttjad naturresurs.
Östersjöregionen ökar sin kompetens
och utnyttjar sina resurser som en
föregångare i hållbar utveckling.
Östersjöregionen är stabil och trygg.

FINLAND AGERAR AKTIVT
FÖR ATT
ÖSTERSJÖREGIONEN SKA
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Förändringen en möjlighet
Hållbar blå tillväxt

• God status i den marina
miljön som förutsättning för
hållbar blå tillväxt
• Marin kompetens

•
•
•
•

Föregångare
inom bio- och
cirkulärekonomi

• Återvinning av
näringsämnen
• Kontrollerade
materialkretslopp

• Plaster och nedskräpning
av havet
• Skadliga ämnen
• Förnybar energi

Finland sammanlänkat med
Östersjöregionen

• Logistik och kommunikation • Smarta energinät
• Försörjningsberedskap
• Dataförbindelser

FINLAND AGERAR AKTIVT
FÖR ATT
ÖSTERSJÖREGIONEN SKA

Östersjön ett
säkert hav

• vara en global föregångare i biooch cirkulärekonomi

Innovationer och
konkurrenskraft

• bilda nätverk, vara innovativ,
konkurrenskraftig och stå i spetsen
för införandet av ny teknik
• producera modellösningar för en
säker och ren sjöfart, för
marinindustrin och för en hållbar
användning av den marina miljön.

Samarbete och
påverkan

Marinindustri
Blå bioekonomi
Turism
Havsområdesplanering

• Koncept för övergripande
säkerhet
• Aktiv säkerhet till sjöss
och i luften

• Medborgarsäkerhet
• Effektivt
myndighetssamarbete

• Nätverk för små och
medelstora företag och
företagsacceleratorer
• Digitalisering

• Forskning och
utbildning

• Östersjöregionen som stark • Samarbetskanaler
(CBSS, Nordliga dimenglobal påverkare och
sionen, HELCOM, NMR)
föregångare
• Samarbete mellan
• Aktiv aktör i EU:
landskap och städer samt
EUSBSR, finansiering I Statsrådets
kansli
I
frivilligorganisationernas
vnk.fi
roll
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