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Tausta  
Pohjoiskalottia maantieteellisenä alueena leimaa suuri työttömyys, varsinkin määrätyillä alueilla ja 
nuorison parissa samanaikaisesti, kuin työvoiman kysyntä on suurta. Rajat ylittävää liikkuvuutta 
varsinkin nuorten ihmisten parissa on sen vuoksi tärkeää vahvistaa. 

Koulutetun työvoiman kysyntä on suurinta Pohjois-Norjassa, mutta myös Norrbottenissa on suuria 
haasteita monien ihmisten jäädessä eläkkeelle, varsinkin julkiselta sektorilta. Työvoiman saanti on 
edellytyksenä Pohjoiskalotin elinkeinoelämän jatkokehitykselle.  

Pohjois-Suomen työttömyys on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana etenkin nuorten aikuisten 
parissa. Keväällä-16 oli työttömyys nuorten alle 25-vuotiaiden parissa esimerkiksi Oulun seudulla 
20,6 %.  

Pohjoiskalotin alueella on aina tehty yhteistyötä rajojen yli, minkä vuoksi alue voidaan nähdä 
yhtenäisenä työnhakualueena. Työvoima liikkuu jo nyt rajojen yli, mutta työnantajien ja 
työntekijöiden kohtaamisen parantaminen tuottaa edelleenkin haasteita.  

Hankkeen omistajat ovat tunnistaneet joitakin kynnyksiä työvoiman liikkuvuudelle, kuten esimerkiksi:  

• Tiedon puute pohjoisessa työskentelemisen mahdollisuuksista  
• - Kielitaidon puutteet  
• - Tiedon puute (työ) kulttuurista toisessa maassa  
• - Verkostojen puute  
• - Uskalluksen puute  

Hankkeella on kytkentöjä ja synergioita muiden meneillään olevien hankkeiden kanssa, kuten 
esimerkiksi Oulussa käynnissä olevan kansallisen hankkeen sekä rajat ylittävien Pohjoinen-
hankkeiden kuten NORPÅ, Nordic Business support, Gränsöverskridande rådgivning till företag ym. 
Tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä EURES-verkoston kanssa, joka toimii kaikissa kolmessa 
maassa sekä alueen työnvälitysten kanssa.  

Hankkeen tavoitteet  
Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan; lisätä 
konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi 
työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa.  

Hankkeen osatavoitteita ovat:  

• Helpottaa yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta  
• Tuottaa tuettu malli/ menetelmä rajat ylittävään liikkuvuuteen, hiomioiden yksilön kulttuuriset 

ja kielelliset kehittymistarpeet  
• Helpottaa yritysten, julkisten työnantajien, koulutusta järjestävien, työnvälitysten, 

vuokratyöyritysten sekä työnhakijoiden yhteistyötä  
• Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa  



 
 
 
Hankkeen kohderyhmä  
Hankkeen kohderyhmä koostuu työttömistä, vasta ammattiin valmistuneista sekä työnantajista, joilla 
on ammattitaitoisen työvoiman tarve.  

Odotettu tulos  
Arctic Labour -hanke tukee ammattitaitoisen työvoiman kohtaamista elinkeinoelämän tarpeiden 
kanssa. Pitkällä tähtäimellä hanke tukee myös yhteisen työmarkkina-alueen luomista Ruotsin, Suomen 
ja Norjan pohjoisimmissa osissa. 
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