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Valiokuntaehdotus 
Uusi pohjoismainen muoti -aloitteesta 

1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kehittää ja käynnistää yhteispohjoismaisen 
täydennyskoulutuksen suunnittelijoille, liiketoiminnan kehittäjille, 
sisäänostajille sekä viestintä- ja myymälähenkilökunnalle. 
 
että se käynnistää koordinointipanostuksen, jonka tavoitteena on 
vaate- ja tekstiilituotteiden yhteispohjoismainen kierrätysohjelma. 

 
että se kehittää Uusi pohjoismainen muoti -aloitteelle yhteisiä 
vientialoitteita ja uusia liiketoimintamalleja vihreän kasvun 
näkökulmasta. 
 
 

2. Taustaa 
Viimeisen 20 vuoden aikana Pohjoismaiden vaatetusteollisuus on 
kehittynyt ensisijaisesti tuotantolähtöisestä tekstiiliteollisuudesta 
vientivetoiseksi osaamisen ja vaatesuunnittelun ohjaamaksi 
muotiteollisuudeksi. Maailman suurimmaksi kaupalliseksi muotiketjuksi 
kasvanut H&M on Ruotsista, Tanskassa muoti on neljänneksi suurin 
vientiala ja Norja on puolestaan johtava teknisten urheiluvaatteiden 
tuottaja. Suomi tunnetaan funktionaalisesta suunnittelustaan ja teknisestä 
osaamisestaan, ja Islannissa taas on ainutlaatuiset perinteet yhdistää 
suunnitteluprosessiin sekä kulttuuriperintöä että innovaatioita. Färsaarilla 
Gudrun & Gudrun -yritys käyttää färsaarelaista villaa, puhtaasti 
luonnonmukaista luonnonvaraa, ainutlaatuisen modernilla tavalla.  
 
Vuonna 2008 muotialan yhteistyöelimeksi perustettiin pohjoismainen 
muotiyhdistys (Nordic Fashion Association, NFA) ja sen sihteeristö 
sijaitsee Tanskan muoti-instituutin tiloissa. NFA:n yhteistyön tuloksena on 
käynnistetty ennen kaikkea NICE-hanke (Nordic Initiative, Clean and 
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Ethical). NICE-hankkeen tavoitteena on hyödyntää Pohjoismaiden erilaisia 
vahvuuksia ja luoda pohjoismaista lisäarvoa koordinoidun yhteistyön 
avulla. NICE-hanke on saanut paljon kansainvälistä huomiota lyhyessä 
ajassa. Siinä keskitytään muotialan erityisen ajankohtaisiin 
kestävyyshaasteisiin Uusi pohjoismainen muoti -konseptin puitteissa. 
Tavoitteena on laatia Uusi pohjoismainen muoti -julistus ja 
liiketoimintasuunnitelma, joiden avulla pohjoismaiselle muodille voidaan 
saada kansainvälistä huomiota sekä mainostaa pohjoismaisia arvoja, 
kuten demokratiaa, minimalismia, puhtautta ja eettistä toimintaa. NFA 
noudattaa toiminnassaan Pohjoismaiden vihreän kasvun strategiaa. Tämä 
koskee erityisesti koulutusta, osaamisen edistämistä ja sekä huomion 
kiinnittämistä tekstiilijätteiden käsittelyyn ja tuottajavastuuseen. 
Pohjoismaiden muotialalla keskitytään Baltian maihin tavoitteena 
paikallisempi ja ympäristöä säästävämpi tuotanto Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tiiviimmän lähialueyhteistyön panostusten mukaisesti. 
 
3. Valiokunnan näkemykset 
Pohjoismaiseen muotiin liittyy useita yhteisiä arvoja, kuten demokratia, 
puhtaus, eettinen toiminta ja minimalismi, jotka ovat viime vuosina 
herättäneet suurta kansainvälistä kiinnostusta. Tämän pohjoismaisen 
suunnitteluidentiteetin yhdistäminen kestävyysperiaatteeseen ei ole 
pelkästään luonnollista, vaan sen avulla saataisiin myös varmistettua 
kansainvälisen kiinnostuksen ja toiminnan jatkuminen. Alan 
pohjoismainen yhteistyö toisi lisäksi lisäarvoa, kun yksittäisten maiden 
osaaminen saataisiin koottua järjestelmällisesti alan hyödyksi. Erityisesti 
kansainväliset haasteet, kuten kestävyysasiat, edellyttävät Pohjoismaiden 
välistä yhteistyötä. 
 
Osaamisen edistäminen välttämätöntä 
Suuri este Pohjoismaiden kestävän muotiteollisuuden kehityksessä on 
merkittävä tiedonpuute erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
jotka samalla muodostavat Pohjoismaiden muotialan suurimman 
kasvupohjan. Sen vuoksi täydennyskoulutus on ratkaisevaa. 
Suunnittelijoiden materiaali-, leikkaus-, väri-, paino- ja painokuviovalinnat 
vaikuttavat suuresti vaatteen ympäristökuormitukseen tuotannossa ja 
käyttövaiheessa (jopa 80 prosenttia). Sisäänostajan tietämys ja suhde 
tuotteen toimittajaan ovat siis ratkaisevia tekijöitä. Viestinnän parissa ja 
vaateliikkeissä työskentelevät ovat ratkaisevia toimijoita kuluttajien ja 
suuren yleisön yhdyshenkilöinä ja koordinoijina. Internetiä ja sosiaalisia 
medioita pidetään myös keskeisinä työkaluina sekä ammattilaisten että 
tavallisten ihmisten saavuttamiseksi. Oikeiden toimijoiden tiedottaminen 
voi auttaa Pohjoismaita saavuttamaan edelläkävijäalueen aseman, mikä 
on usein pohjoismaisen yhteistyön pyrkimyksenä. 
 
Koordinoitu kierrätyspanostus ja paikalliset raaka-aineet 
Jokainen pohjoismaalainen heittää monta kiloa vaatteita pois vuodessa 
(Ruotsissa noin 8 kiloa vuodessa). Vain noin 20 prosenttia kerätään 
kierrätykseen – suurin osa menee tavallisen kotitalousjätteen mukana 
poltettavaksi. Lähitulevaisuudessa poisheitetyn tekstiilikuidun – etenkin 
puuvillan, viskoosin ja polyesterin – arvo tulee nousemaan huomattavasti, 
ja tekstiilialalla on monia hyviä mahdollisuuksia tehostaa raaka-aineiden 
käyttöä. Yhteistyössä muotiteollisuuden kanssa kehitetyt ja ihmisten 
tuntemat Pohjoismaiden kierrätysperinteeseen pohjautuvat 
kierrätysmahdollisuudet turvaavat teollisuuden tulevaisuuden, luovat 
uusia työpaikkoja ja vähentävät samalla teollisuuden haavoittuvuutta 
raaka-ainehintojen nousun kannalta. Pohjoismaat voisivat panostaa 
yhdessä esimerkiksi uusiin kierrätysmuotoihin niin, että käytettyjä 
vaatteita kerätään suoraan vaateliikkeistä. Nousevat hinnat ja suurempi 
huomio raaka-aineiden tehokkaampaan käyttöön puhuvat myös 
paikallisten raaka-aineiden, kuten esimerkiksi viskoosin (puumassa), 
leväkuitujen, maitokuitujen ja villan, käytön puolesta. Niistä voi 
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muodostua Pohjoismaiden uusi vihreä kasvuaalto ja ajan myötä ne voivat 
katkaista alueen riippuvuuden kalliista tuonnista. Kestävien materiaalien 
pohjoismainen kirjasto vaikuttaa oivalliselta. 
 
Kansainvälisen asemoinnin ja kehityksen yhteinen foorumi 
Uuden pohjoismaisen muodin keskeisenä osana on hyödyntää sitä 
aktiivisesti Pohjoismaiden brändäyksessä ja uusien vientialoitteiden 
ytimenä. Pariisin, Milanon, New Yorkin ja Lontoon suurilla muotimessuilla 
sekä uusilla räjähdysmäisesti kasvavilla Aasian markkinoilla tarvitaan 
yhteispohjoismaista panosta, koska eri maiden omat irralliset panostukset 
häviävät helposti muiden joukkoon kovassa kilpailussa. Arvion mukaan 
kestävän muodin markkinat kasvavat räjähdysmäisesti tulevina vuosina, 
ja alue saada kilpailuetua tekemällä intensiivisiä panostuksia tähän jo nyt. 
Muotialalla vallitsee myös kertakäyttökulttuuri, mitä voidaan torjua 
kehittämällä uusia liiketoimintamalleja, esimerkiksi vaatepantin 
käyttöönotto, vuokraus, vaatelainaamot, palvelusopimukset ja 
korjauspalvelut. Nykytekniikka merkitsee suuria toistaiseksi 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka ovat liian kalliita yksittäisten 
toimijoiden kehitettäväksi. Pohjoismainen yhteistyö on tässäkin 
yhteydessä ratkaiseva sekä brändeille että kuluttajille, jotka voivat 
yhdessä luoda vihreää kasvua ja torjua resurssien tuhlaamista. 
 
Elinkeinovaliokunta katsoo, että kun Pohjoismaiden muotiteollisuus toimii 
aloitteellisesti yhtenäisenä joukkona ja haluaa olla kansainvälinen 
edelläkävijä, sitä tulee tukea poliittisesti mahdollisimman paljon 
jatkuvuuden luomiseksi ja osaamisen edistämiseksi. Yhteinen vastuumme 
on huolehtia ilmastosta ja ympäristöstä ja sisällyttää siihen sosiaalisia 
näkökulmia sekä tiedottaa siitä, että tämän vastuun yhdistäminen 
kasvuun ja innovointiin on ratkaisevaa. Se myös Pohjoismaiden vihreän 
kasvun tavoitteiden mukaista. 
 
Täydennyskoulutukseen ja jätteidenkäsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. 
On erityisen myönteistä, että on olemassa konkreettinen aloite, josta on 
nyt tullut niin suuri, etteivät paikalliset tai kansalliset voimat enää riitä 
siinä. Elinkeinovaliokunnan mielestä on luonnollista, että Pohjoismaat 
ottavat johtoaseman ja auttavat aloitetta eteenpäin. 
 
Muotiteollisuus on maailman toiseksi saastuttavin teollisuudenala (muun 
muassa neljäsosa maailman kaikista torjunta-aineista on peräisin 
muotialalta), ja vihreän kasvun eri strategioiden sekä kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelmien pohjalta on tärkeää, että myös virallisessa 
pohjoismaisessa yhteistyössä otetaan huomioon yhteiskuntatoimijana 
vaikuttava muotiala – etenkin sen vuoksi, että ala on erittäin 
kuluttajaläheinen moniin muihin vihreän kasvun yhteydessä korostettaviin 
aloihin, kuten esimerkiksi cleantech-alaan, verrattuna. 
 
On luontevaa, että Pohjola ottaa vastuun tästä asiasta, sillä demokratian 
ja puhtauden kaltaiset arvot ovat jo nykyään pysyvä osa pohjoismaisen 
suunnittelun identiteettiä. Pohjoismailla on yhdessä ainutlaatuista 
kehityspotentiaalia, joka menee huomattavasti koordinoimattomien 
kansallisten toimien edelle, ja Uuden pohjoismaisen muodin kaltainen 
yhteispohjoismainen foorumi merkitsee erityistä mahdollisuutta luoda 
pohjoismaista lisäarvoa lisäämällä vientiä, varmistamalla työpaikkojen 
säilymisen sekä luomalla vihreää innovaatiota ja kasvua. 
 
Elinkeinovaliokunta on tietoinen Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen 
Pohjoismaisen jäteryhmän (NAG) käynnistämästä muovin ja tekstiilien 
kierrätyshankkeesta. Hankkeen tekstiiliosuus sopii hyvin yhteen Uusi 
pohjoismainen muoti -aloitteen tavoitteiden kanssa tarkoituksena lisätä 
vaatteiden uudelleenkäyttöä, ja siksi Pohjoismainen jäteryhmä on myös 
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merkittävä yhteistyökumppani, joka voi hyödyntää NFA:n edustamaa alan 
suurta verkostoa. 
 
4. Päätelmät 
 
Yllä esitetyn nojalla elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 
 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 
että se kehittää ja käynnistää yhteispohjoismaisen 
täydennyskoulutuksen suunnittelijoille, liiketoiminnan kehittäjille, 
sisäänostajille sekä viestintä- ja myymälähenkilökunnalle. 
 
että se käynnistää koordinointipanostuksen, jonka tavoitteena on 
vaate- ja tekstiilituotteiden yhteispohjoismainen kierrätysohjelma. 

 
että se kehittää Uusi pohjoismainen muoti -aloitteelle yhteisiä 
vientialoitteita ja uusia liiketoimintamalleja vihreän kasvun 
näkökulmasta. 
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