
Maakuntapäivät 2020 aiheella "Miten Pohjois-Pohjanmaan kunnat 
kestävät" on saatu näitä loppusanoja lukuunottamatta pidettyä.  
On todettu ja todennettu, että elinvoimainen kunta ja maakunta 
syntyy kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä elinkeinoelämästä. 

Mutta ennenkaikkea, näin ajattelen, se syntyy ns. isosti 
ajattelemisesta ja sen  yhdistämisestä käytännön tekemiseen.  
On osattava ajatella isosti tulevaisuudesta, osattava erilaisten 
ennusmerkkien, trendien tulkintaa, erilaisten tulevaisuutta 
koskevien väittämien haastamista ja kritiikkiä ja osattava erityisesti 
luoda toivottavia tulevaisuuskuvia. Itse kukin voi tämän päivän 
ohjelma-annin pohjalta miettiä, millainen on tulevaisuuden Pohjois-
Pohjanmaa? Ja miten itse kukin voi omalta osaltaan tehdä?  

Ehkä viisain neuvo, jonka olen kuullut, on se, että "aseta itsesi 
osaksi ratkaisua, älä jää ongelmaksi." Kuten Matias Ojalehto sanoi 
avauspuheessaan, emme ole täällä Pohjois-Pohjanmaalla puskista 
huutelijoita. 

Tutkimusten perusteella ilmenee, että tulevaisuudessa yhä 
suurempi osa talouden ja hyvinvoinnin kasvusta perustuu 
menestyviin kaupunkiseutuihin. Vahvojen kaupunkiseutujen ja 
maakuntakeskusten kasvun mukanaan tuoma tuottavuuden 
lisääntyminen ei ole lainkaan pois maaseudun hyvinvoinnista. 
Päinvastoin se on maaseudun vahvuuksien esille pääsyssä 
välttämätön edellytys. Kaupungit ja maakunnat, joihin ne 
toiminnallisesti limittyvät,  täydentävät mainiosti toisiaan.  

Olennaisia kysymyksiä kuntien ja koko Pohjois-Pohjanmaan  
kannalta on se, miten nuoret viihtyvät kunnissa. Nuorille on oltava 
työtä ja koulutusta, ja sen turvaaminen vaatii yhteistyötä kuntien ja 
maakunnan välillä. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa yksi 
painopistealue on työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut 
palvelut ja työelämän kehittäminen, josta toivon panoksia 
merkittävästi nuorten työllistymiseen. Tämä vaatii myös 
saumatonta kunta- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Nyt 
käynnistettävissä työllisyyden kuntakokeiluissa jatketaan ja 
laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten 
työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilussa kunta vastaa 
työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien 
palvelujen tarjoamisesta. Mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä 
näissä saadaan aikaiseksi ja ennenkaikkea, miten tuloksia 
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pystytään arvioimaan ja erottamaan mahdollisen talouskasvun 
tuomasta hyödystä yleiseen työllisyyteen.  

Maakuntapäivät 2020 osoitti jälleen, kuinka toimintatapoja ja 
prosesseja muuttamalla saavutetaan tilaisuuden vaatimaa 
innovatiivisuutta, luovuutta ja samalla yhdessä tekemistä. Uudet 
ratkaisut ovat edellyttäneet osaamista, näkemyksellisyyttä ja 
rohkeutta toteuttaa muutoksia ja uudistaa näin työtapojamme 
myös maakuntapäivien toteuttamisessa. Epidemian jälkeen ei ole 
enää paluuta vanhaan normaaliin, kuten Anu Vuorinen 
aamupäivällä totesikin. Kuinka paljon hyvinvointivelkaa on 
todellisuudessa syntynyt kevään aikana? Tähän kaipaisin ajattelun 
pohjalle vahvaa tutkimustietoa, jolla asia todennetaan. Enkä 
tarkoita vain sitä, kuinka moni on jäänyt hoitamatta tai 
leikkaamatta erikoissairaanhoidossa, vaan tutkimusta siitä, onko 
pahoinvointi  kasvanut koronasta johtuen.  

Lausun tässä suuret kiitoksen päivien onnistumisesta kaikille 
puheenvuoroja käyttäneille sekä isot kiitokset liiton toimihenkilöille! 
Te teille sen jälleen. Rakensitte sisällöllisesti hyvän ja tasapainoisen 
ohjelman. Kiitos siitä! 
Kiitos kaikille maakuntapäivien osallistujille. Tässä vaiheessa ei voi 
teille toivottaa hyvää kotimatkaa, mutta näin tietoturvallisuuden 
haavoittuvuuteen havahtumisen aikana voisin todeta, että pitäkää 
älylaitteenne ja tietokoneenne suojattuina. Katsokaa, että teette 
kaikkenne suojataksenne koneenne ja myös itsenne kaikenlaisilta 
viruksilta. Terveyttä kaikille, kiitos! 


