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Pohjoismaiden poliittinen yhteistyö on yksi  
laajimmista ja pitkäaikaisimmista koko maailmassa. 

Pohjola pyrkii olemaan maailman integroiduin alue.

Pohjoismaat muodostavat maailman 11. suurimman 
talouden, ja maat ovat onnistuneet mukauttamaan 

hyvinvointimalliaan maailmantalouden tilanteen mukaan.

Pohjoismailla on avoimet työmarkkinat, jotka ovat  
yli 60 vuoden ajan mahdollistaneet pohjoismaalaisten 

työskentelyn ympäri Pohjolaa.

Pohjoismaat ottavat vastuuta kansainvälisesti ja 
Pohjola on ulospäin suuntautunut alue, jolla on  

laajaa yhteistyötä monien kansainvälisten järjestöjen  
sekä naapurimaiden kanssa esimerkiksi ihmiskaupan  
ehkäisemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi Itämeren  
alueella ja arktisella alueella.

Pohjoismaat painottavat lasten ja nuorten  
mahdollisuuksia ja tukevat esimerkiksi nuorten  

opiskelua koko Pohjolassa.
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Pohjoismaiden arkkitehtuuri, elokuva, ruoka, muoti  
ja musiikki herättävät kiinnostusta kaikkialla  

maailmassa. Tavoitteena on näkyvä Pohjola, ja Pohjoismaat 
tukevat pohjoismaista kulttuuria esimerkiksi Pohjoismaiden 
neuvoston palkintojen kautta.

Pohjoismailla on upea ja monipuolinen luonto ja  
valtavat luonnonvarat, joita osaamme varjella ja  

hyödyntää kestäväksi energiaksi. Alueena olemme inno-
vatiivinen Pohjola, joka yhteistyössä pyrkii löytämään  
uusia, älykkäitä ja biotaloudellisia ratkaisuja.

Pohjoismaiden väestö kuuluu maailman koulutetuim-
piin, ja maat panostavat tutkimusyhteistyöhön sekä 

Pohjoismaissa että yhteistyössä kansainvälisten kumppanei-
den kanssa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pohjola on yksi maailman tasa-arvoisimmista  
alueista. Tasa-arvo työmarkkinoilla on vauhdittanut 

Pohjolan taloudellista menestystä. Työssä käyvien naisten 
osuus on Pohjoismaissa yksi maailman korkeimmista, ja 
Pohjoismaiden miehillä on hallussaan isyyslomien  
maailmanennätys. 

Pohjoismaat ovat kärkisijoilla monissa kansain-
välisissä vertailuissa, joissa mitataan avoimuutta, 

luottamusta, sananvapautta, ympäristöä ja onnellisuutta.
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Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimmista 
alueellisista yhteistyömuodoista. Yhteistyön piiriin kuuluvat 
Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, 
Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden 
ja kulttuurin aloilla tärkeänä osana eurooppalaista ja 
kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteisön 
tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa Euroopassa.
 
Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia  
ja alueellisia etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden 
yhteiset arvot lujittavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä 
maailman innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä 
alueista.
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