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Pohjois-Pohjanmaan visio 2040
POHJOIS-POHJANMAA ON POHJOISEN HYVINVOINNIN JA KASVUN RAKENTAJA
Pohjois-Pohjanmaa on kehittyvä ja edistyksellinen maakunta, jonka menestys perustuu hyvinvoivien asukkaiden korkeaan osaamiseen
ja menestyvään liiketoimintaan. Täällä on yhdenvertainen mahdollisuus elää hyvää elämää, opiskella, työskennellä ja yrittää vireässä
ympäristössä. Maakunta säteilee hyvinvointia koko Pohjois-Suomeen.
Pohjois-Pohjanmaan toiminta on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää. Pystymme ratkaisemaan ketterästi moniulotteisia
ja globaalisti merkittäviä ongelmia. Investoimme elinvoimaan, tuemme osallistavan kansalaisyhteiskunnan syntymistä ja kaikkien toimijoiden
kollektiivista, vuorovaikutteista toimintaa. Tunnistamme ja arvostamme sekä inhimillisiä että materiaalisia voimavaroja. Luotamme itseemme ja
toisiimme. Pohjois-Pohjanmaa on varmistanut tasapainon luonnon ja laadukkaan rakennetun ympäristön välillä vahvistaen ihmisen ja ympäristön
hyvinvointia.
Tartumme globaaleihin ilmiöihin ja tarjoamme ratkaisuja osana arvoketjuja. Samalla hyödynnämme uusia teknologioita.
Pohjoisen elinvoimaa kehitetään vahvasti rajat ylittävällä yhteistyöllä ja verkostoitumalla kansainvälisesti. Maakunnassa on kykyä
ja luovuutta uudistua ja selviytyä haasteista.
Maakuntamme monimuotoisuus on sen rikkaus. Pohjois-Pohjanmaan eri osien vahvuudet luovat kokonaisuuden, jota lujitetaan
kansainvälisellä yhteistyöllä. Kilpailukykyä ja väestöpohjaa vahvistaa kansainvälinen työvoima. Pohjois-Pohjanmaa on henkisesti vireä sekä avoin
ja uusiutuva maakunta.
.
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025
Kiteytykset uudesta ohjelmasta

Kiteytykset uudesta ohjelmasta

• on ihmislähtöinen ja muutosajan ohjelma - tuo näkyväksi
ilmiöiden kautta muutoksen ja sen tekemisen.

• nostaa ilmastokysymykset ja energiamurroksen sekä vihreän
siirtymän ja digitaalisen kehityksen esille. Nämä profiloivat
maakunnan kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelma
lähestyy edellä mainittuja kysymyksiä ratkaisujen
ja mahdollisuuksien kautta - elinkeinoelämä entistä
vahvemmin mukana.

• Tulevaisuuden rakentaminen aineettomien ja aineellisten
elementtien kautta
• on entistä tavoitteellisempi (vaikuttavuusnäkökulma) ja kvlähtöinen.
• korostaa ja nostaa esille entistä vahvemmin kuntien roolia.
• korostaa entistä vahvemmin maakunnan kansainvälistä ja
kansallisen veto- ja pitovoiman merkitystä sekä tuo keinot
tähän vastaamiseksi erityisesti kansainvälisen osaamisen
ja osaajien näkökulmasta.

• korostaa maakunnan innovaatiotoiminnan merkitystä ja
syventää edelleen TKI-toiminnan vahvistamiseen tarvittavia
ja tulevaisuuteen suuntaavia keinoja.
• lieventää Oulun ja muun maakunnan kahtiajakoa.
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet
Aktiivinen, hyvä ja toimiva arki

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja
mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

• Maakunnallinen osallisuusohjelma.

• Etätyön ja monipaikkaisen työn
mahdollisuuksien kehittäminen.

• Lapsistrategian alueellinen toimeenpano ja
yhteistyörakenteiden luominen.
• Lähiluonnon laatuohjelma: lähiluonnon
monimuotoisuuden, palvelujen laadun ja
saavutettavuuden kehittäminen kaikissa PohjoisPohjanmaan kunnissa.

• Tulevaisuuden kampuksien ja oppimisympäristöjen
kehittäminen huomioiden digitaalisuus ja hybridimallit.
• Digitaitava Pohjois-Pohjanmaa: kuntalaisten,
viranomaisten ja yritysten digisiirtymän tukeminen.

• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin
kehittämisohjelman 2030 toimeenpano.

• Tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten
palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeita
vastaavaksi.

• Maakunnallinen valmistautuminen Oulu
2026 kulttuuripääkaupunki hankkeeseen.

• Väyläverkon kehittäminen ja kunnon turvaaminen.
Liikenneväylien ja -palvelujen toimivuus.

• Maakunnallinen hyvän mielenterveyden
toimenpideohjelma.
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet
Yrittävä ja uudistuva

Kestävästi kasvava

• Työ- ja elinkeinopalveluiden sujuva siirtyminen kunnille.

• Ilmastomaakuntakaava.

• Maakunnan kansainvälinen, uudistuvien
yritysten yrityslähtöinen kasvu- ja tukihanke.

• Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021–
2030 toimeenpano.

• Yrittäjien johtamisen ja jaksamisen kärkihanke.

• Pohjois-Pohjanmaan energiamurros ja ilmastovaikutusten
arviointi maakuntakaavassa -hanke.

• Uudistuva ja muutoskykyinen yrittäjyys.

• Pyhäjärven energiavarastohanke ja Pyhäsalmen
kaivosinfrastruktuurin uusiokäyttö energiamurrosta
palvelevaksi.
• Haapaveden biojalostamohanke.
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet
Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä
Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja näkyvästi kiinnostava
sijoittumisympäristö

Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta, aito
vahvojen matkailukohteiden Pohjois-Pohjanmaa
• Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian toimeenpano.
Verkostoitunut innovaatiotoiminta ja vahvat ekosysteemit ja
TKI-toiminta

• Maakunnan kansainvälinen ja kansallinen viestinnän ja
markkinoinnin profilointihanke.

• Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
toimeenpano.

• Pohjois-Pohjanmaan mainekuvan lisääminen maakunnan
toimijoiden yhteistyönä.

• Vihreän siirtymän vahva tukeminen, mm. vetyklusterin ja
akkuklusterin kehittäminen.

• Oppilaitosten ja korkeakoulujen vetovoiman lisääminen.

• TKI-toiminnan kasvattaminen kaikilla seuduilla. Oulun
ekosysteemisopimuksen mukaisen innovaatioallianssin ja
Oulun eteläisen Kasvun suunta 2030 strategioiden
toimeenpano.

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen
• Työperäisen maahanmuuton kehittämisohjelma PohjoisPohjanmaalle.
• Mukanaolo kansallisessa Talent Boost-työssä
sekä TalentHub –toiminta.

Liikenne ja digitaalisuus kansainvälisen vetovoiman
näkökulmasta
• TEN-T kärkihankkeiden edistäminen.
• Ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen kehittäminen.
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