
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita suuret luonnonvarateollisuus hankkeet tuovat  
saapuessaan syrjäseuduille, esimerkiksi Pohjois maiden arktiselle alueelle tai Skotlantiin? 
Miten tällaisten hankkeiden päättyminen puolestaan vaikuttaa kyseisiin yhteisöihin? 
REGINA-hankkeessa on kehitetty paikallisen älykkään erikoistu misen strategian viiteke-
hys (LS3), jonka avulla yhteisöt voivat arvioida luonnonvarateollisuuden kehittämisen 
väestörakenteellisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
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Harvaan asuttujen alueiden yhteisöjen  
tukeminen resurssipohjaisella taloudella
Paikallisten älykkään erikoistumisen strategioita paikallisten  
etujen saamiseksi suurteollisuuden hankkeista

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet arktisella alueella ja 
Skotlannissa (REGINA)-hankkeessa keskitytään harvaan asut-

tuihin alueisiin ja niiden suurteollisuuteen. REGINA-hankkeessa on 
laadittu paikallisen älykkään erikoistumisen strategioiden viitekehys 
yhteisöille, joilla on edessään merkittäviä uusia kehityssuuntauksia tai 
sosioekonomisia muutoksia. Tältä pohjalta on kehitetty työkaluja, jotka 
auttavat analysoimaan muutoksia ja varautumaan niihin paremmin. 
Tässä esitteessä kuvataan REGINA-hankkeen paikallisen älykkään 
erikoistumisen viitekehystä. 

Euroopan unioni rahoittaa REGINA-hanketta (Alueelliset innovaatiot 
ja suurhankkeet Pohjoismaissa arktisella alueella ja Skotlannissa) osana 
Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmaa. 

u REGINA  auttaa varmistamaan, 
että  paikallisyhteisön kestävyyden 
ja muutoskyvyn edistäminen ovat 
etusijalla, kun suurteollisuuden 
kehittämistä suunnitellaan  
Euroopan pohjoisilla syrjäseuduilla 
ja arktisella alueella.

u REGINA pyrkii edistämään 
pienten yhteisöjen valmiutta  
suurhankkeisiin ja vähentämään 
niiden haavoittuvuutta suurhankkei-
den mahdollisen peruuntumisen tai 
päättymisen yhteydessä.

u REGINA lisää onnistumisen 
todennäköisyyttä maiden välisellä 
yhteistyöllä ja osallistamalla  
paikallisyhteisöjä talouskasvun, 
paikallisen hyvinvoinnin ja yhteistyön 
edistämisessä.

Fact sheet



REGINA – paikallisen älykkään erikoistumisen 
viitekehys
LS3-viitekehys perustuu paikallisyhteisön ominaispiir-
teiden alustavaan analyysiin. Sen pohjalta laaditaan yk-
sityiskohtainen osallistumissuunnitelma, jonka avulla 
teollisuuskehityksen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet 
voidaan tunnistaa. 

Sen avulla paikalliset suunnittelijat ja strategioiden laa-
tijat saavat paremman kuvan alueensa väestörakenteesta 
ja työmarkkinoista ja voivat näin arvioida uusien kehitys-
suuntien erilaisia sosioekonomisia vaikutuksia yhteisöönsä.

Tavoitteena on kehittää strategioita ja toimintatapoja 
paikallisten etujen optimoimiseksi ja merkittäviin sosio-
ekonomisiin muutoksiin liittyvien mahdollisten ristirii-
tojen välttämiseksi.

Suunnitteluprosessin vaiheet
REGINA LS3-viitekehyksessä hyödynnetään älykkään 
erikoistumisen strategian kuusivaiheista toimintamallia 
keskittyen erityisesti kolmeen aihealueeseen: väestönke-
hitys, sosiaaliset vaikutukset ja liike-elämän näkökul-
mat, joita varten on kehitetty erityisiä työkaluja. Hank-
keen koko kuvaus ja lisätietoa on saatavilla osoitteessa: 
www.reginaproject.eu.

LS3-prosessin ensimmäisessä vaiheessa kootaan tietoa 
lähtötilanteesta tulevan kehityksen pohjaksi. Se perustuu 
tämänhetkisiin väestönrakennekatsauksiin ja kehitys-
suunnitelmiin sekä liike-elämää ja yrittäjyyttä koskeviin 
kehitysarvioihin.

Toisessa vaiheessa tunnistetaan keskeisiä mahdolli-
suuksia ja haasteita ja kuvataan yhteisön pyrkimyksiä sen 
omien näkemysten pohjalta. Yhteisön osallistamisessa hyö-
dynnetään paikallista sidosryhmää ja avointa työpajaa.

Kolmannessa vaiheessa analysoidaan väestöraken-
netta ja työmarkkinoita. REGINA-hankkeessa on kehitetty 
suunnitteluprosessin avuksi väestöennustemalli (DFM) – 
paikallisille suunnittelijoille tarkoitettu yksityiskohtainen 
työkalu, jonka avulla he voivat arvioida, miten teollisuus-
hankkeen käynnistäminen tai päättäminen vaikuttaa pai-
kallisyhteisön väestöön ja työmarkkinoihin.

Perinteisissä väestöennusteissa arvioidaan tulevaa 
väestön määrää ja rakennetta ainoastaan viimeaikaisten 
suuntausten pohjalta. Väestöennustemallissa asiaa tar-
kastellaan kuitenkin syvemmältä, ja sen avulla paikalli-
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set suunnittelijat voivat testata erilaisia skenaarioita näh-
däkseen paikallisen teollisuuden muutosten vaikutuksia 
väestörakenteeseen.

Väestöennustemallin keskeinen osio on ”Employment 
Shock Scenario”, joka ennustaa paikallisen työllisyystilan-
teen äkillisten muutosten vaikutuksia. Sen avulla suun-
nittelijat voivat arvioida uusien tai katoavien työpaikkojen 
määrää sekä niiden todennäköistä jakautumista eri ikä-
ryhmien ja sukupuolten välillä. Näiden tietojen pohjalta 
voidaan määritellä, pystyykö paikallinen työvoima vas-
taamaan uusien työpaikkojen kysyntään.

Neljännessä vaiheessa selvitetään hankkeiden sosiaa-
lisia vaikutuksia sekä niihin vastaamista. REGINA-hank-
keessa on lisäksi kehitetty sosiaalisten vaikutusten 
hallinnan suunnittelutyökalu (SIMP), tavoitteena hah-
motella strategia, jonka avulla voidaan tunnistaa ja 
tarkastella suurteollisuuden hankkeiden sosiaalisia vai-
kutuksia. Näin pyritään edistämään teollisen kasvun 
paikallista hyväksyntää ja saamaan kasvusta etua pai-
kallisyhteisöille.

SIMP-työkalun avulla voidaan tunnistaa ja hallita suur-
teollisuuden sosiaalisia vaikutuksia sidosryhmien osallis-



tamisen pohjalta. Työkalun strategisista eduista hyötyvät 
suunnitteluun osallistuvat paikallisviranomiset, yksityinen 
teollisuus sekä paikallisväestö.

Paikallisviranomaisille SIMP toimii suurhankkeiden 
vaikutusten ennakoinnin ja suunnittelun työkaluna. 
Lisäksi se auttaa yksityissektorin edustajia saamaan ja 
säilyttämään yhteisön laajan hyväksynnän ja tuen hank-
keelle. Työkalun avulla paikalliset asukkaat voivat tuoda 
esiin hankkeisiin liittyviä huolia ja osallistua paikallis-
ten strategioiden kehittämiseen.

Viidennessä vaiheessa käsitellään paikallista in-
novointia, liike-elämän kehitystä ja yrittäjyyttä. Siinä 
keskitytään suurimittaisesta luonnonvarateollisuudesta 
saatavien paikallisten taloudellisten hyötyjen maksi-
mointiin. Tämän saavuttamiseksi REGINA-hankkee-
seen sisältyy neliosainen paikallisten etujen analysoin-
tityökalu (LBAT), joka on suunniteltu paikallisen edun 
edistämisstrategian kehittämiseen.

Ensimmäisessä osiossa hankitaan perustiedot paikal-
lisyhteisön työvoimasta sekä teollisuuden ja liike-elämän 
oloista. Toisessa osiossa laaditaan kvalitatiivinen ana-
lyysi työmarkkinoiden nykyisistä mahdollisuuksista ja 
haasteista. Kolmannessa osiossa neuvotaan seikkape-
räisesti, miten laaditaan analyysi yhteisön vahvuuksista, 
heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, jotka liittyvät 
teolliseen kehitykseen. Viimeisessä osiossa kehitetään 
poliittisia tavoitteita paikallisyhteisöjen liike-elämän ja 
yrittäjyyden edistämiseksi.

LS3-prosessin viimeinen vaihe on erityisen tärkeä 
koko strategian onnistuneen toteutuksen kannalta. Se 
kokoaa edeltävien viiden vaiheen tulokset näyttöön pe-
rustuvan toimintapolitiikan kehittämiseksi, joka puo-
lestaan tähtää teollisen kehityksen ja sosioekonomisten 
muutosten tuomien paikallisten etujen maksimointiin.

Lisätietoa paikallisen älykkään erikoistumisen-viiteke-
hyksestä ja siihen liittyvästä REGINA-hankkeessa kehite-
tyistä työkaluista on osoitteessa: www.reginaproject.eu
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Hankkeen vetäjä: Nordregio 
Kumppanit: Alstahaugin kunta,  
BioForsk, Brønnøyn kunta, Kujalleqin 
kunta, MidtSkandia Norge, MidtSkandia 
Sverige, Nordland Research Institute, 
North Highland College, Sodankylän 
kunta, Storumanin kunta ja Lapin  
yliopisto 
Yhteistyötahot: Highland and Islands 
Enterprise -organisaatio, Nordlandin 
lääni ja Pohjoismaiden ministerineuvosto

www.reginaproject.eu

Tietoa REGINA-hankkeesta:
REGINA-hankkeen paikallisen älykkään erikoistumisen viitekehys on 
paikallisesti mukautettu versio EU:n aluepolitiikan älykkään erikois-
tumisen mallista. Euroopan unionin alueellisissa kehityshankkeissa 
älykäs erikoistuminen on vakiintunut käsite, joka tarjoaa analyyttisen 
ja käsitteellisen viitekehyksen alueelliseen suunnitteluun ja kehitykseen. 
LS3-viitekehys tarjoaa suunnittelijoille strategisia työkaluja paikallistason 
suunnittelu- ja kehittämistyötä varten, jossa keskitytään paikallisyhtei-
söjen tarpeisiin suurten teollisten ja sosioekonomisten muutosten yh-
teydessä. Yhteisön ominaispiirteiden analyysin pohjalta LS3-viitekehyk-
sessä laaditaan yksityiskohtainen osallistumisprosessi, jossa pyritään:

u  tunnistamaan kyseisen teollisuudenalan kehitykseen liittyviä keskei-
siä mahdollisuuksia ja haasteita
u  laatimaan väestön ja työmarkkinoiden kehityksen ennusteita
u  arvioimaan yhteisöön kohdistuvia sosioekonomisia vaikutuksia
u  kehittämään strategioita ja toimintamalleja paikallisten etujen opti-
moimiseksi ja mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi.

REGINA-viitekehys sisältää suunnitteluprosessia auttavan työkalupakin. 
Älykkään erikoistumisen parissa tehtävää työtä varten on laadittu myös 
muita työkaluja.

REGINAn työkaluja voidaan käyttää muissakin yhteyksissä, mutta 
ne on kehitetty erityisesti syrjäseutujen suunnittelu- ja kehitystyöhön.

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet Pohjoismaissa arktisella alueella 
ja Skotlannissa -hanke (REGINA) on osa vuosina 2014–2020 toteutet-
tavaa Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmaa. Hankkeen vetäjänä toimii 
Nordregio, Pohjoismaiden ministerineuvoston perustama johtava poh-
joismainen ja eurooppalainen aluekehityksen ja -suunnittelun tutki-
muskeskus.

REGINA-alueet
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