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Suomen 
Itämeren alueen 

strategia

Yhteistyö ja 
vaikuttaminen

Muutoksesta mahdollisuus

Kestävä sininen 
kasvu

Innovaatiot ja 
kilpailukyky

Puhdas Itämeri ja elinvoimainen 
meriluonto ovat turvattu ja kestävästi 
hyödynnetty voimavara. Itämeren alue 
kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää 
resurssejaan toimien kestävän 
kehityksen edelläkävijänä. Itämeren 
alue on vakaa ja turvallinen. 

SUOMI TOIMII AKTIIVISESTI, 
JOTTA ITÄMEREN ALUE ON

• Maailmanlaajuisesti edelläkävijä 
bio- ja kiertotaloudessa

• Verkottunut, innovatiivinen, 
kilpailukykyinen ja uuden
teknologian hyödyntämisen 
kärjessä

• Malliratkaisujen tuottaja turvalliseen 
ja puhtaaseen merenkulkuun, 
meriteollisuuteen ja merellisen 
ympäristön kestävään käyttöön. 

• Tutkimus ja koulutus

Itämeren 
alueeseen 
kytkeytynyt Suomi

Turvallinen Itämeri

Edelläkävijä
bio- ja kierto-
taloudessa

• Kokonaisturvallisuuden  
toimintamalli

• Aktiivinen meri- ja 
lentoturvallisuus

• Itämeren alue vahvana 
globaalina vaikuttajana ja 
edelläkävijänä

• Aktiivinen toimija EU:ssa: 
EUSBSR, rahoitus

VISIO

• Meriympäristön hyvä tila 
   kestävän sinisen kasvun 
   edellytyksenä
• Meriosaaminen

• Logistiikka- ja 
liikenneyhteydet

• Tietoliikenneyhteydet

• Meriteollisuus
• Sininen biotalous
• Matkailu
• Merialuesuunnittelu

• Ravinteiden kierrätys
• Hallitut 

materiaalikierrot

• Muovit ja meren 
     roskaantuminen
• Haitalliset aineet
• Uusiutuva energia

• Pk-yritysten verkostot ja 
yrityskiihdyttämöt

• Digitaalisaatio

• Yhteistyökanavat
(CBSS, PU, HELCOM, 
PMN)

• Maakuntien ja kaupunkien 
yhteistyö sekä 
kansalaisjärjestöjen rooli

• Kansalaisturvallisuus
• Tehokas 

viranomaisyhteistyö

• Älykkäät energiaverkot
• Huoltovarmuus
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www.vnk.fi/julkaisut

Lue koko strategia osoitteessa:

vnk.fi/suomen-itameren-alueen-strategia

Kannen kuvat: Visit Finland ja Suomen maakuvan kuvapankki


