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Johdanto 

Aluekehittäminen on laaja käsite. Se on luonteeltaan hallinnon alat ylittävää politiikkaa, joka maakuntatasolla 

perustuu maakuntavaltuuston hyväksymiin lakisääteisiin maakuntastrategiaan ja – ohjelmaan. Maakuntaoh-

jelman valmistelua ohjaa aluekehittämislainsäädäntö sekä valtioneuvoston hallituskausittain vahvistama 

päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 8.6.2020 päivätyllä ohjeella maakuntien liittoja valmistelemaan maakunta-

ohjelmat vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu alkoi välittömästi maakuntahallituk-

sen käynnistettyä uuden ohjelmatyön 19.10.2020. Ohjelman sisältöjä ja valintoja on valmisteltu ilmiöpohjai-

sella lähestymistavalla. Maakuntaohjelman sisältö sekä kärkiteemat on koottu ja laadittu vuoden 2021 aikana 

muiden muassa taustakeskustelujen kautta eri sidosryhmien kanssa, maakuntaliiton taustatyön ja toimin-

taympäristön muutostarkastelun avulla sekä yhteisesti strategiatyöpajasarjan aikana keväällä 2021. Lisäksi 

valmistelua on tehty lukuisissa muissa tilaisuuksissa ja työryhmissä. Valmistelusta on keskusteltu monissa 

jäsenkuntien, poliitikkojen, aluekehittäjien, elinkeino-organisaatioiden ja oppilaitosten edustajien sekä nuo-

risovaltuuston kokouksissa. Lisäksi nykyisestä ohjelmasta laadittiin ulkoinen arviointi, minkä perusteella oh-

jelman muutostarve otettiin huomioon. Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat ottaneet kantaa maa-

kuntaohjelman linjauksiin työn eri vaiheissa. 

Maakuntaohjelma on laadittu siten, että on varmistettu sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen ja tarvittavin osin aluehallintoviraston strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöön. 

Liiton oma tulevaisuustyö integroitiin tukemaan maakuntaohjelman valmistelua ja erityisesti ohjelman stra-

tegiaosuutta. Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hankkeella on tuettu maakunnan tulevaisuu-

den näkymien ja maakuntaohjelman valmistelun vuorovaikutusta sekä tavoitteiden ja sisältöjen laatimista. 

Maakuntasuunnitelmaa ei tässä yhteydessä ole uudistettu vaan pidemmän aikajänteen visio ja tavoitteet on 

sisällytetty osaksi maakuntaohjelmaa. 

Tässä maakuntaohjelmassa on haettu uutta ajattelua maakunnalliseen ja kansalliseen aluekehittämiseen. 

Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitel-

laan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Valmis-

teluprosessissa on huomioitu meneillään olevat hallinnolliset uudistukset (sote-uudistus sekä työvoima ja 

elinkeinopalvelu-uudistus), olemassa olevat relevantit aineistot sekä kansallinen aluekehittämisen tavoite-

päätös. 

Maakuntaohjelmatyötä on viitoittanut Marinin hallituksen keväällä 2020 tekemä päätös aluekehittämisen 

painopisteistä vuosille 2020–2023. Näitä painopisteitä ovat:  

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet  
3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen  
4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana  
5.  Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy  

 
Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uu-

distumisen ohella keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luon-

non monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat päätöksessä kaikkia painopisteitä 

poikkileikkaavia teemoja. Tässä maakuntaohjelmassa kuvataan, kuinka painopisteitä toteutetaan alueen läh-

tökohdista. 
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Maakuntaohjelmaan on liitetty mukaan myös maakunnan älykkään erikoistumisen keskeiset strategiset pai-

nopisteet, jotka edistävät maakunnan osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja ovat edellytys Euroopan 

unionin alue- ja tutkimusrahojen käytölle. Muita Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelemia, maakuntaohjel-

maa toteuttavia ja sen tavoitteita tarkentavia suunnitelmia ja ohjelmia ovat Pohjois-Pohjanmaan liikennejär-

jestelmäsuunnitelma 2040, Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia 2021–2023, Pohjois-Pohjanmaan ilmasto-

tiekartta 2030, Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017–2025 sekä valmisteilla oleva Pohjois-

Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2030. 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu osana valmisteluprosessia. Pohjois-Pohjan-

maan maakuntaohjelma 2022–2025 sekä ympäristöselostus ovat julkisesti nähtävillä ja lausuntokierroksella 

13.10.-11.11.2021, jonka jälkeen lausuntojen perusteella täydennetty asiakirja käsitellään maakuntahallituk-

sessa 22.11.2021 ja viedään maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 13.12.2021. 

Maakuntaohjelman 2018–2021 ulkoinen arviointi 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen maa-

kuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Maakuntaohjelman ulko-

puolinen arviointi on osa lakisääteistä maakuntaohjelmien toteuttamisen prosessia. Arvioinnin tavoitteena 

on ollut saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näke-

myksiä uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Arviointi on mahdollistanut kokemusten ja hyvien käytäntö-

jen jakamisen, sillä arviointi toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan-, Kainuun-, Lapin- ja Keski-Pohjan-

maan liiton kanssa. 

Arvioinnin mukaan valmisteluprosessia tulee kehittää yhä osallistavampaan ja vuorovaikutteisempaan suun-

taan. Valmistelussa ei tulisi kangistua perinteisiin kaavoihin ja kirjallisiin kommentointeihin, vaan tulisi etsiä 

aktiivisesti uusia ja rohkeitakin yhdessä tekemisen tapoja. Ohjelman toimeenpanon kehittämiseksi ja aktiivi-

semman vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja kumppanuuksien rakentamiseksi voitaisiin kokeilla ohjelman tee-

mojen ympärille rakentuvien kumppanuusverkostojen luomista. Verkostojen toimintaan tuli olla mahdollista 

tulla mukaan matalalla kynnyksellä ja mukaan tulisi aktivoida eri tasojen kehittämistoimijoita. Verkostoja voi-

taisiin hyödyntää läpi ohjelman kaaren ja etenkin valmistelussa ja seurannassa.  

Ohjelman painopisteiden etenemistä tulisi arvioinnin mukaan seurata tarkemmin ja hyödyntää seuranta-

mittareita. Seurantaan ja jatkotoimenpiteiden operationalisoimiseen tarvitaan selkeä toimintamalli esimer-

kiksi seurantaryhmien muodossa tai kumppanuusverkostoja hyödyntäen. Ohjelman toimeenpanolle tulisi 

olla yhteinen kick-off-tapahtuma ja asetettuja tarkistuspisteitä.  

Tarve laajemmille viestintätoimille nousi esille läpi arvioinnin eri teemojen yhteydessä. Maakuntaohjelmasta 

viestimistä tulisi arvioinnin mukaan kehittää läpi ohjelman kaaren. Viestintää tarvitaan etenkin maakuntaoh-

jelman valmisteluvaiheessa prosessin läpinäkyvyyden edistämiseksi, ohjelman toimeenpanosta ja tuloksista 

kertomiseksi, ennakointi- ja tilannekuvan levittämiseksi sekä ilmastotyöstä viestimiseksi.    

 

Suunnittelujärjestelmä ja uudistunut toimintamalli 

Aluekehittämisen lainsäädännön uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön toimintamalleja, jotka lisäävät 

valtion ja maakuntaliiton sekä muiden aluekehittämistoimijoiden välistä vuorovaikutusta. Näistä merkittävin 

on aluekehittämisen keskustelut, joita tullaan käymään säännöllisesti. Aluekehittämiskeskustelu toteutettiin 

ensimmäisen kerran kokeiluna syksyllä 2020 aikana ja sen jälkeen aluekehittämislain mukaisena toimintana. 
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Keskustelujen sisältötavoitteena on maakunnan omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tuominen kes-

kustelupöytään. Jatkuva ja lisääntyvä kumppanuuteen perustuva vuorovaikutteisuus ja säännöllisesti käytä-

vät aluekehittämiskeskustelut tuovat aluekehittämistyöhön lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Tarkoitus on tukea 

maakunnan omaehtoista kehittämistä. 

Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain mukaisena toimintana vuoden 2022 helmikuussa. Kes-

kustelujen lähtökohtina ovat aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö 

sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi. Keskus-

teluihin nostetaan esille alueiden kehityksen kannalta ajankohtaisia, eri hallinnonaloja koskevia horisontaa-

lisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa on mahdollista käsitellä myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kan-

sallisten ohjelmien ja sopimusten toteutumista. Myös kaikille maakunnille yhteisen teeman käsittely on mah-

dollinen.  

Aluekehittämisen keskustelujen prosessin osana kokeillaan sopimuksellisen yhteistyön elementtiä, jolla täh-

dätään pitkäjänteiseen aluekehittämisen toimintamalliin. Sen liittäminen aluekehittämisen keskusteluihin 

tuo prosessiin konkretiaa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –momentin määrära-

haa kohdennetaan yhteen tai useampaan keskusteluteemaan liittyvän kokonaisuuden toimeenpanon vauh-

dittamiseen. 
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POHJOIS-POHJANMAA 2040  

Visio 2040 ja aluekehittämisen arvot:  

POHJOIS-POHJANMAA ON POHJOISEN HYVINVOINNIN JA KASVUN RAKENTAJA  

Pohjois-Pohjanmaa on kehittyvä ja edistyksellinen maakunta, jonka menestys perustuu hyvinvoivien asukkai-

den korkeaan osaamiseen ja menestyvään liiketoimintaan. Täällä on yhdenvertainen mahdollisuus elää hy-

vää elämää, opiskella, työskennellä ja yrittää vireässä ympäristössä. Maakunta säteilee hyvinvointia koko 

Pohjois-Suomeen.   

Pohjois-Pohjanmaan toiminta on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää. Pys-

tymme ratkaisemaan ketterästi moniulotteisia ja globaalisti merkittäviä ongelmia. Investoimme elinvoi-

maan, tuemme osallistavan kansalaisyhteiskunnan syntymistä ja kaikkien toimijoiden kollektiivista, vuorovai-

kutteista toimintaa. Tunnistamme ja arvostamme sekä inhimillisiä että materiaalisia voimavaroja. Luo-

tamme itseemme ja toisiimme.  Pohjois-Pohjanmaa on varmistanut tasapainon luonnon ja laadukkaan ra-

kennetun 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 kan-

sainvälisesti. Maakunnassa on kykyä ja luovuutta uudistua ja selviytyä haasteista.     

Maakuntamme monimuotoisuus on sen rikkaus. Pohjois-Pohjanmaan eri osien vahvuudet luovat kokonaisuu-

den, jota lujitetaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Kilpailukykyä ja väestöpohjaa vahvistaa kansainvälinen työ-

voima. Pohjois-Pohjanmaa on henkisesti vireä sekä avoin ja uusiutuva maakunta.  
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Pohjois-Pohjanmaan väestö- ja työpaikkatavoitteet vuodelle 2040   

Pohjois-Pohjanmaa on tulevina vuosikymmeninä yksi Suomen kasvumaakuntia. Pohjois-Pohjanmaan väes-

tönkasvu on vuosikymmeniä perustunut suureen syntyvyyteen, mutta 2010-luvun alun jälkeen syntyvyys 

laski myös Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaasti. Vuonna 2020 elävänä syntyneiden lasten määrä kuitenkin 

kääntyi jälleen kasvuun ja kasvu on jatkunut vuoden 2021 alkupuolella.   Viime vuosina myös Pohjois-Pohjan-

maan muuttotappio kuntien välisessä nettomuutossa on pienentynyt voimakkaasti. Kun ottaa huomioon 

vielä korkealla tasolla pysyneen nettomaahanmuuton, voidaan nähdä Pohjois-Pohjanmaan kääntäneen ale-

nevan väestönkasvun trendin vuonna 2020. Vuonna 2020 toteutunut väestömäärä ylitti Tilastokeskuksen 

voimassa olevan ennusteen lähes tuhannella asukkaalla. 
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Pohjois-Pohjanmaan väestötavoite vuodelle 2040 on 435 000 asukasta, mikä tarkoittaa lähes 21 000 asuk-

kaan lisäystä kahdessa vuosikymmenessä. Vuositasolla väestönkasvu on tavoitteen mukaan keskimäärin 

1 035 henkilöä ja suhteellisesti 0,24 prosenttia. Väestötavoitteen taustalla on oletuksena syntyvyyden mää-

rän kasvu 4 400–4 500 lapseen keskimäärin vuotta kohti. Kuntien välisen nettomuuton oletetaan olevan kes-

kimäärin 440–450 henkilöä tappiollinen vuotta kohti. Sen arvioidaan olevan positiivinen 2020-luvulla keski-

määrin 860 henkilöä ja lisääntyvän 2030-luvulla 1 200 henkilöön vuotta kohti.   

 

Työpaikkatavoite 2040   
   
Tarkastelujaksolle ajoittuu useita suuria hankkeita, joista työllisyysvaikutuksiltaan suurimmat sijoittu-

vat energia-alalle.  Pyhäjoelle sijoittuvan Fennovoiman ydinvoimala -hankkeen suurimmat työvoimatarpeet 

sijoittuisivat nykyisellä tavoiteaikataululla tarkastelujakson puolivälin tienoille, ja tarkastelujakson lopussa 

ydinvoimalan työllisyysvaikutukset olisivat jo huomattavasti pienemmät. Tarkastelujakson lopussa energia-

alan työllistävyyttä lisää ennakoitu tuulivoimarakentaminen, voimaloiden ylläpito ja tuotannosta poistetta-

vien tuulivoimaloiden purkaminen.   

 

 

Pohjois-Pohjanmaan työpaikkatavoite on 182 000 työpaikkaa, mikä merkitsee 21 000 uuden työpaikan syn-

tymistä tulevien kahden vuosikymmenen aikana.  Valtaosa tavoitelluista työpaikoista syntyy yksityiselle sek-

torille. Tavoitteen mukaisesti uusia työpaikkoja syntyy keskimäärin vuotta kohti 1 050. Prosentuaalisesti vuo-

sikasvua on 0,61 prosenttia.   
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Määrällisesti työpaikkoja ennakoidaan syntyvän eniten terveys- ja sosiaalipalveluihin (TOL 86-88). Hallinto- 

ja tukipalvelutoiminnan (77–82) arvioidaan kasvavan merkittävästi osittain suurten hankkeiden myötä. Am-

matillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (69–75) kasvun oletetaan myös olevan voimakasta suurten inf-

rahankkeiden ja ulkoistusten myötä. Määrällisesti eniten työpaikat tulevat ennusteen mukaan katoa-

maan tukku- ja vähittäiskaupasta (45–47), kasvinviljelystä ja kotieläintaloudesta (1,3) sekä koulutuk-

sesta (85).   Suhteellisesti tarkasteltuna työpaikkamäärä kasvaa eniten kotitalouksien toiminnassa (97–

98), kiinteistöalan toiminnassa (68), koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa (28–30), taiteessa, 

viihteessä ja virkistyksessä (90–93) sekä muussa teollisuudessa (23, 31–33).    

Työllisyystavoitteeseen sisältyy työhön osallistavuuden lisääntyminen. Sen myötä työvoiman määrä lisääntyy 

lähes 200 000 henkilöön. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa yli 100 prosentin suurten energiahankkeiden 

myötä. Työttömyysaste painuu ennakointijakson lopulla tavoitteen mukaisesti kuuteen prosenttiin (työttö-

mien osuus työvoimasta 7,6 %) ja työllisyysaste nousee lähes 74 prosenttiin. Näihin tavoitteisiin päästään 

ottamalla käyttöön asteittain uusia työllistämisen tapoja ja lisäämällä yrittäjyyttä. Tätäkin tavoitetta korke-

ampi työvoimaosuus ja työllisyysaste on mahdollista saavuttaa. Korkeampi työhön osallistumisaste voidaan 

saavuttaa ennaltaehkäisevillä toimilla sekä mahdollistamalla osatyökykyisten ja ikääntyneiden työhön osal-

listuminen kykyjensä mukaan nykyistä joustavammin. Tarvitaan siis kokonaisvaltaista työkulttuurin muu-

tosta.   
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POHJOIS-POHJALAINEN AKTIIVINEN, HYVÄ JA TOIMIVA ARKI  

  

TAVOITELTU MUUTOS 2025  
  

Vuoteen 2025 mennessä Pohjois-Pohjanmaa on elinvoimainen maakunta, jossa monimuotoinen luonto ja ri-

kas asuinympäristö ovat terveellisen ja turvallisen arjen tukijalka. Kulttuurin ja taiteen läsnäolo arkielämässä 

ja elinympäristöissä tuovat kokemuksia ja elämyksiä sekä luovat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lapsilla ja 

nuorilla on hallussaan maakunnan tulevaisuus. Heidän näkemyksensä on merkityksellinen ja heidän ratkai-

sujaan ymmärretään ja kehitetään. Jokaisen pohjoispohjalaisen lapsen oikeus oppimiseen, turvallisiin ver-

taissuhteisiin ja hyvinvointiin on turvattu.  Hyvinvointiin investoidaan. Ihmiset hyödyntävät koko potentiaa-

linsa ja käyttävät perusoikeuksiaan. Monimuotoisuus, monipaikkaisuus ja muutosjoustavuus lisääntyvät. 

Maakunnan toimijoilla on kyky tuottaa yhteistyössä uusia vastauksia ja reagointitapoja jatkuvasti muuttu-

vaan ja monimuotoiseen ympäristöön. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen parantavat muutosky-

vykkyyttä. Uudistaminen tehdään kaikkia kuulemalla ja osallistamalla sekä vahvistamalla tietoperusteista 

kehittämistä. Maakunnan asukkailla on päätösvalta omasta elämästään, mahdollisuus valita oma asuinpaik-

kansa sekä mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja omiin palveluihinsa.   

  

Kehitämme kestävää elinvoimaa investoimalla hyvinvointiin  

Maakuntaohjelman uudistamisen yhteydessä uutena kärkenä maakuntaohjelmaan on nostettu hyvinvointi-

talous. Hyvinvointitaloudella tarkoitetaan talouden ja hyvinvoinnin keskinäisen vuorovaikutuksen analysoin-

tia, mittaamista ja kehittämistä sekä näiden perusteella tehtäviä poliittisia päätöksiä. Pohjois-Pohjanmaa ha-

luaa profiloitua hyvinvoinnin edistämisen maakuntana, mikä onnistuu parhaiten pitämällä kaikki mukana hy-

vinvoinnin kehässä sekä mahdollistamalla ihmisille merkityksellistä tekemistä ja osallistumisen paikkoja. Hy-

vinvointitalous korostaa sosiaalista, ekologista, taloudellista ja kulttuurista kestävyyttä sekä talouden väli-

neellistä roolia hyvinvoinnin luomisessa. Ilmiölähtöinen budjetointi sekä politiikkatoimien hyvinvointivaiku-

tusten arviointi ja mittaaminen korostuvat. Hyvinvointityön vaikuttavuuden mittaaminen kunnissa siirtynee 

kansallisten reformien myötä vahvemmin sote-indikaattoreista työllisyys ja työkykyindikaattoreihin. Tieto-

johtamisen rinnalle nousee vaikuttavuuden johtaminen. Laajamittainen kehitystyö maakunta- ja paikallisella 

tasolla edellyttää verkostomaista työtapaa sekä osaamisen ja hyvien kokemusten hyödyntämistä.   

Ihmisten hyvinvoinnin vahvistuminen mahdollistaa kestävän taloudellisen kehityksen. Hyvinvointitalousajat-

telussa korostuu talouden ja hyvinvoinnin keskinäisriippuvainen suhde: hyvinvointi on edellytys talouskas-

vulle sekä yhteiskunnan vakaudelle. Toisaalta talouskasvu luo mahdollisuuksia kohentaa hyvinvointia. Maa-

kunnassa tuotetaan ja jaetaan hyvinvointia sekä investoidaan hyvinvointiin. Keskeistä hyvinvointitaloudessa 

on sellaisen ympäristön luominen, jossa ihmiset voivat hyödyntää koko potentiaalinsa ja käyttää perusoi-

keuksiaan. Kestävä ja osallistava talouskasvu ja kriisien sietokyky mahdollistavat ihmisten, maakunnan ja yh-

teiskunnan hyvinvoinnin. Pohjoispohjalaisilla hyvinvointi-innovaatioilla on samalla mahdollisuus menestyä 

maailmanlaajuisesti ja löytää ratkaisuja globaalin tason haasteisiin. Maakunnassa on kasvavia hyvinvoinnin 

kehitysympäristöjä ja hyvinvointityö pohjautuu vahvaan verkostoperinteeseen. Pohjois-Pohjanmaan hyvin-

vointisopimus 2019–2025 antaa suunnan maakunnan ja kuntien hyvinvointityölle.  

Pohjois-Pohjanmaa on yksi sairaimmista maakunnista Suomessa. UKK Instituutin johdolle tehdyn laajan tut-

kimuksen mukaan liikkumattomuuden kustannukset maakunnassamme ovat lähes 400 miljoonaa euroa vuo-

dessa. Tämän maakuntaohjelman aikana aloittavat maakunnalliset hyvinvointialueet ja kuntien rooli palve-

lujen tuottajana muuttuu merkittävästi. Liikunta on kannattava investointi. 



 11 

 

 

Koronapandemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla ja suosituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia pohjois-

pohjalaisten hyvinvointiin ja elinoloihin, palvelujärjestelmään ja palvelujen käyttöön sekä aluetalouteen.  

Pandemian jälkeisessä politiikassa on vaarana, että julkisen talouden tasapaino ja hyvinvointi erotetaan toi-

sistaan, jolloin ohitetaan niiden välinen yhteys. Kriisin jälkihoidossa ja jälleenrakentamisessa hyvinvointita-

louden rooli on rakentaa kestävä pohja oikeudenmukaiselle, tasa-arvoiselle, ilmastoystävälliselle sekä kor-

kean osaamisen maakunnalle, joka on nykyistä vahvempi vastaamaan tuleviin kriiseihin ja selviää niistä ny-

kyistä nopeammin.     

Sisältökärjet:  
• Hyvinvointitalouden edistäminen edellyttää jaettua käsitystä hyvinvoinnista. Pohjois-Pohjan-

maan hyvinvointikäsitys perustuu ihmislähtöisyyteen. Maakunnassa panostetaan kaikkien hyvin-

vointiin yksilölliset tarpeet huomioiden.  

• Maakunnassa vastataan koronan aiheuttamiin sosiaalisiin kysymyksiin ja segregaation haastee-

seen.   

• Maakunnassa talous on väline hyvinvoinnin saavuttamiseksi.  

• Maakunnassa panostetaan  

o vaikutusten ennakkoarviointiin 

o liikunnan lisäämiseen ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseen kaikissa elämänvaiheissa 

o tiedolla johtamiseen ja vaikuttavuustiedon lisäämiseen  

o vaikuttavuusinvestointeihin ja ilmiölähtöiseen budjetointiin. Esimerkiksi lapsibudjetointi 

tekee näkyväksi lapsiin kohdennetut voimavarat.  

  

Mahdollistamme lasten ja perheiden sujuvan arjen   

Pohjoispohjalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi syntyy arjen toimintaympäristöissä. Asuinkun-

taansa kiinnittyneet, aktiiviset perheet ovat maakuntamme elinvoiman rakentajia. Perherakenteet ja perhei-

den arki ovat monimuotoistuneet merkittävästi, mikä vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden kokemuksiin 

hyvästä elämästä, arjen sujuvuudesta ja tuen tarpeista. Keskeistä on tunnistaa perheiden moninaisuus rik-

kautena ja vahvistaa kokemusta yhdenvertaisuudesta. Taustasta, olosuhteista ja elämäntilanteesta riippu-

matta jokaisen lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa osallisuus ja kuulluksi tuleminen toteutuvat sekä yksi-

lötason kohtaamisissa että toimintaympäristön kehittämistyössä.   

Mielen hyvinvointi luo pohjan sujuvaan arkeen ja mahdollistaa tulevaisuussuuntautuneen elämänasenteen. 

Mielenterveyttä, mielen hyvinvointitaitoja ja valmiutta vahvistetaan systemaattisesti varhaislapsuudesta 

lähtien eri kasvuympäristöissä.  Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sekä yhteisöllisissä 

että perheiden sisäisissä muutos- ja kriisitilanteissa. Siitä syystä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukimuotoja 

muutos- ja kriisitilanteissa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä kuntien sivistys- sekä nuoriso- ja vapaa-

aikatoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kolmannen sektorin ja TKI-palveluiden kanssa. Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelujen saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta kehitetään.  

Varhaiskasvatusympäristöt, koulut ja oppilaitokset ovat kodin ohella lapsen tärkeimpiä kasvuympäristöjä. Ne 

ovat keskeisessä asemassa rakentaessamme polkuja yhdenvertaiseen ja toimivaan arkeen.  Jokaisen pohjois-

pohjalaisen lapsen oikeus oppimiseen, turvallisiin vertaissuhteisiin ja hyvinvointiin sekä mahdollisuus jatkaa 

opintoja perusopetuksen jälkeen tulee turvata asuinpaikasta riippumatta. Oppivelvollisuuden laajentumisella 

vahvistetaan tavoitteellisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia ja yhteiskuntaosalli-

suutta.  Kasvatusta ja koulutusta toteutetaan toimintaa arvioiden ja jatkuvasti kehittyen. Alueellista yhteis-

työtä opetuksen järjestäjien kesken vahvistetaan, jotta kasvatuksellinen ja koulutuksellinen yhdenvertaisuus 
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toteutuu. Laadukkaat kasvatus- ja koulutusympäristöt ovat maakuntamme vetovoimatekijöitä ja niihin inves-

toidaan.  

Sisältökärjet:  
• Sitoudumme lapsistrategian tavoitteisiin ja edistämme niitä konkreettisilla toimenpiteillä.  

• Lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvoinnin tukimuodot ja palvelut ovat osuvia ja saavutetta-

via kaikissa kasvuympäristöissä. Meillä on osaamista ja vaikuttavia toimintamalleja lasten, nuorten 

ja perheiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen muutos- ja kriisitilanteissa.  

• Kasvamisen ja oppimisen polku sekä monialainen tukipolku on saumaton ja sujuva.  

• Tuemme oppivelvollisuuden laajentumisella pitkäjänteisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta, toteutamme uudistusta kestävästi ja yhteistyössä.  

 

Toteutamme kaikille mahdollisuuden osallisuuteen   

Maakunnassa tarjotaan asukkaille aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoprosesseihin. Osallis-
tuminen tuntuu kaikista houkuttelevalta ja kannattavalta. Heikommassa asemassa olevia etsitään aktiivisesti 
ja heidät löydetään ja heidän osallisuutensa varmistetaan. Se, että kaikki tulevat kuulluksi ja voivat osallistua 
päätöksentekoon vahvistaa luottamusta ja turvallisuutta.  Luottamuksen ilmapiiri tuo mukanaan pysyvyyttä.  
On tärkeää, että maakunnassa asuvat kokevat elämän olevan ennakoitavaa ja turvallista.   
  
Maakunnassa asuvien merkityksellisyys rakentuu vuorovaikutuksessa ihmisten, taiteen tai luonnon kanssa. 
Merkitykset kiinnittyvät ajatuksiin, muistoihin ja tavoitteisiin esimerkiksi sanoina, kuvina, sävelinä, tunteina 
ja aistimuksina. Maakunnassa asuvat uskovat mahdollisuuksien olemassaoloon. Osallisuuden kokemus vai-
kuttaa siihen, miten suuren osan potentiaalisesta toimintakyvystään ihminen ottaa käyttöönsä.  Toiminta-
kyky lisää elinvoimaa.   
    
Maakunnassa on turvattu asukkaiden aineellisten ja aineettomien tarpeiden tyydyttyminen tai niihin liitty-
vien pitkäaikaisten vajetilojen, kuten luottamuksen, turvallisuuden tai niukkuuden korjaaminen.  Maakun-
nassa ihmisille tarjotaan riittävästi tietoa, mahdollisuuksia kehittää taitoja ja resurssia, jotta he pystyvät vai-
kuttamaan oman elämänsä kulkuun, toimintaan ja palveluun. Maakunnassa eläminen koetaan riittävän ym-
märrettävänä, hallittavana ja ennakoitavana.   
    
Niille maakunnan asukkaille, jotka kokevat voimattomuutta ja toivottomuutta, on myös mahdollisuus vaikut-
taa omaan elinympäristöönsä ja omiin yhteisöihinsä. Ratkaisevan tärkeää huono-osaisuuden, köyhyyden ja 
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä on saada mukaan ne, jotka tilanteesta kärsivät, mutta ovat hiljaa, 
koska eivät usko mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Maakunnassa tuetaan ihmistä vaikuttamaan yksin ja yhdessä 
pieniin tai isoihin yhteisiin asioihin joko omassa ryhmässä, lähiympäristössä, paikallisessa yhteisössä tai laa-
jemmin yhteiskunnassa.   
  
Nuorten osallisuuden tuunaaminen   
Nuorten ääni tulee kuuluvaksi heidän osallisuutensa kautta. Vuorovaikutuksen ja yhteisen keskustelun 
kautta voidaan tunnistaa nuorten vaikuttamisen paikkoja, joissa he toimivat aktiivisesti. Maakunnassa on 
järjestetty nuorille mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti; useilla eri tasoilla ja tavoilla, nuorten omien 
voimavarojen, kiinnostuksen ja ikätason mukaisesti. Nuorten mielipiteitä kuunnellaan ja heidän näkemyk-
sensä tunnistetaan merkityksellisiksi ja niille annetaan painoarvoa päätöksenteon prosesseissa. Nuoret saa-
vat itselle tärkeitä asioita esille, asiat etenevät konkretiaan ja niillä on positiivisia seurauksia.    
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Kunnat ovat tärkeässä roolissa paikallisen osallisuustyön mahdollistajina. Tavoite on, että kuntalaiset voi-
vat osallistua kunnan kehittämiseen ja paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. On tärkeää, että osallistumisen 
tapoja on monia ja osallistuminen on helppoa, jotta mahdollisimman moni voisi halutessaan olla mukana.  
  

Sisältökärjet:  
• Maakunnassa tuetaan ihmistä vaikuttamaan yksin ja yhdessä pieniin tai isoihin yhteisiin asioihin 

joko omassa ryhmässä, lähiympäristössä, paikallisessa yhteisössä tai laajemmin yhteiskunnassa.   

• Nuoret saavat itselle tärkeitä asioita eteenpäin, kokevat tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.   

• Heikommassa asemassa olevia etsitään aktiivisesti ja heidät löydetään ja myös heidän osallisuu-

tensa varmistetaan. Se, että kaikki tulevat kuulluksi ja voivat osallistua päätöksentekoon vahvistaa 

luottamusta ja turvallisuutta. Osallisuuden kokemus vaikuttaa siten että kaikkien ihmisten potenti-

aalinen toimintakyky tulee käyttöön.    

 

Luomme ja kehitämme monimuotoista ja rikasta kulttuuria    

Kulttuuri on lähellä pohjoispohjalaisten ihmisten arkea, ja keskeinen osa onnellista ja aktiivista elämää. Se 
tarjoaa elämyksiä sekä osallistumisen, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. Persoonallisen 
ja rikkaan, läpi elämän kantavan kulttuurisuhteen rakentamiseen kannustetaan aktiivisesti ja tarjotaan yhtä-
läisiä ja monipuolisia mahdollisuuksia. Tärkeässä roolissa ovat kulttuurikasvatus sekä kulttuurin ja kulttuuri-
palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun kehittäminen. Myös ammattimaisen taiteellisen työn 
ja kulttuurin tekemisen edellytyksiä vahvistetaan.   
  
Kulttuurin tarjoama hyvinvointipotentiaali hyödynnetään maakunnassa laaja-alaisesti pohjoispohjalaisten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Kulttuurihyvinvoinnin palvelupolut tunnistetaan ja niitä kehite-
tään poikkihallinnollisesti osana ihmislähtöistä hyvinvointi- ja terveystyötä. Kulttuuri ja taidelähtöiset mene-
telmät löytävät paikkansa osana sosiaali- ja terveysalan toimintaa ja palveluvalikoimaa muun muassa kult-
tuurilähetteen muodossa. Kehityksen takaamiseksi tarvitaan tiedolla johtamisen, osaamisen ja monialaisen 
yhteistyön vahvistamista, kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan vankempaa resursointia ja tutkimustyöhön 
panostamista. Hyvinvointialueille laaditaan omat kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmat yhteistyössä alueen 
kuntien kanssa.   
   
Kulttuurin ja luovien alojen merkitys aluekehittämistyössä ja yhtenä elinvoimatekijänä ymmärretään ja niihin 
panostetaan. Ne monipuolistavat elinkeinorakennetta, lisäävät veto- ja pitovoimaa ja luovat uutta arvonnou-
sua, työpaikkoja ja hyvinvointia. Maakunnan kulttuuriperintöä vaalitaan muun muassa tutkimalla ja teke-
mällä tunnetuksi Oulujoen vesistön voimalaitos- ja asuntoarkkitehtuuria, jolla on potentiaalia päästä maail-
manperinnön kansalliselle aielistalle. Alueen omien, pohjoisuuteen nojaavien kulttuuristen ominaispiirtei-
den, tarinoiden, persoonallisten tapahtumien ja paikkojen hyödyntämisen kautta maakunta erottautuu ja 
lisää houkuttelevuutta. Pohjoispohjalainen kestävä identiteetti on voimavarana toiminnassa, kansainvälisty-
misessä ja monikulttuurisessa maailmassa. Se lujittaa vuorovaikutusta, suvaitsevaisuutta ja kumppanuutta. 
Vaikutukset ulottuvat niin uusien asukkaiden ja työvoiman saatavuuteen, kuin myös esimerkiksi matkailun 
alalle. Kansainvälistymisessä kulttuurisen vuorovaikutuksen ja sujuvan kanssakäymisen taitojen tulee olla 
prioriteettina. Kulttuuritoiminnan strategisuutta ja suunnitelmallisuutta tulee vahvistaa, ja edistää eri mene-
telmien kuten kulttuurisuunnittelun käyttöönottoa. Kulttuuri tarjoaa keinoja myös ekologisten kriisien tak-
laamiseen ja kestävämmän elämäntavan toteuttamiseen. Panostamalla kulttuuriin ja taiteisiin voimme en-
tistä enemmän siirtyä pois aineellisten hyödykkeiden kuluttamisesta.  
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Sisältökärjet:  
• Rakennetaan maakunnallista kulttuurin ekosysteemiä yhteistyön, osaamisen, resurssien ja tiedolla 

johtamisen vahvistamisen kautta.  

• Tuodaan kulttuuria lähelle, osaksi pohjoispohjalaisten arkea vahvistamalla sen saatavuutta, saavu-

tettavuutta ja toiminnan edellytyksiä eri tasoilla.  

• Hyödynnetään kulttuurin, luovan talouden ja oman pohjoisen perintömme potentiaali tehokkaasti 

elinvoiman, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistämisessä.    

• Valmistaudutaan yhdessä koko maakuntana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden korkeatasoi-

seen toteutukseen.   

 

Vaalimme lähiluonnon laatua ja vahvistamme luontoyhteyttä  

Monimuotoisella ja hyvinvoivalla luonnolla on keskeinen merkitys talousjärjestelmämme, elinkeinojen ja ter-
veytemme perustana. Maakuntamme tärkeimmät ekosysteemit kuten metsät, suot ja virtavedet tuotta-
vat hyvin hoidettuna monipuolisesti hyvinvointia pohjoispohjalaisille yhteisöille. Ne tarjoavat ratkaisuja ym-
päristöongelmiin ja lisäävät arkemme merkityksellisyyttä. Pohjois-Pohjanmaan toimijoilla on keskeinen rooli 
ja vastuu huolehtia luonnon monimuotoisuudesta lähiluonnosta erämetsiin elämän ja elinkeinojen edellytys-
ten turvaajana. Etenkin maakunnan virtavesien puhtauden ja ekologisen eheyden vaaliminen on meille tär-
keä tehtävä, joka edellyttää aloitteellisuutta ja tiivistä yhteistyötä.  Maakunnassa toimiva vesistökunnosta-
jien verkosto (VYYHTI-verkosto) tarjoaa toimijoille hyvän foorumin kokemuksen ja uuden tiedon yhdistämi-
seen uusiksi menetelmiksi. Luontokokemuksen kehittäminen edellyttää myös lähimatkailun kehittämistä.  
 
Ulkoilu vahvistaa tutkitusti ihmisten elämänlaatua. Viihtyisät viherympäristöt ja luontokohteet elvyttävät, lii-
kuttavat ja yhdistävät ihmisiä arjessa, ja vastaavat kansanterveyden kannalta mittaviin liikkumattomuuden 
ja henkisen kuormituksen haasteisiin. Luontoliikunnan ja ulkoilun tarpeiden huomiointi arkiympäristöjen 
suunnittelussa on kustannustehokas keino lisätä liikunnan määrää, tasata samalla terveyseroja ja alentaa 
terveydenhuollon kustannuksia. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan matkaa lähivirkistysalueelle tulisi 
olla korkeintaan 300 metriä. Ulkoilumahdollisuuksien rinnalla tarvitaan myös ohjausta luontoon pääse-
miseksi. Erityistä huomiota luontoon ohjaamisessa tulisi kohdistaa ikäryhmään -1–7 vuotta, joka on kriittinen 
elämänvaihe luontoyhteyden ja sitä kautta terveiden elämäntapojen kehittymiselle.  
  
Luontoliikuntamahdollisuuksia voidaan parantaa kehittämällä alueiden saavutettavuutta, luontomaiseman 
ja -ympäristön laatua, reittejä sekä turvallisuutta. Luontoympäristöjen mahdollisuudet ja rooli liikunnan ja 
hyvinvoinnin edistämisessä tulee ymmärtää laajana kokonaisuutena, johon kuuluu myös digitaaliset palvelut 
ja innovaatiot kuten virtuaalinen luonnon kokeminen. Maakunnassa on satsattava kunta- ja sektorirajat ylit-
tävään yhteistyöhön ja pysyvien verkostorakenteiden muodostamiseen. Yhdenvertaisuuden ja käyttäjäläh-
töisyyden tulee toimia keskeisinä ohjaavina periaatteina. Luontoalueiden kehittäminen on pitkäjänteinen in-
vestointi hyvinvointiin. Kehittämistyön tulee siksi perustua parhaaseen tietoon nojaavaan strategiaan ja yh-
teissuunnitteluun, jossa myös maanomistajatahot ovat osapuolina.  
   
Huolenpito luonnosta ja sen mahdollisuuksista tekevät maakunnastamme nykyistä houkuttelevamman uu-
sien pohjoispohjalaisten asuinympäristön. Luonnon, eränkäyntiperinteen sekä muun kulttuuriperinnön rik-
kaus ja strategisesti suunnitellut ulkoilun olosuhteet laadukkaine palveluineen luovat uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksia, kannustavat lähimatkailuun ja tukevat siten maakunnan elinvoimaisuutta ja ilmastovastuul-
lista elämäntapaa. Maakunnan ainutlaatuista luonnon- ja kulttuuriperintöä vaalitaan edistämällä potentiaa-
lisimpia maailmanperintöselvityksiä, joita ovat mm. Oulujoen vesistö, Perämeren aapasuot sekä Oulanka-
Paanajärvi kansallispuistot.  Laadukas asuinympäristö sitouttaa asukkaita kotikuntiinsa, ohjaa elämäntapoja 
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kestävämpään suuntaan ja lisää matkailullista vetovoimaa. Laadukkaat luontokohteet ovat osoittaneet veto-
voimansa myös elävän kulttuurin alustana.  Kaikkien saatavilla olevat luonnon hyvinvointivaikutukset raken-
tavat onnellista ja aktiivista maakuntaa.   
  
Lähiluonnon laadun ja saavutettavuuden kehittäminen edellyttää mm. strategisen suunnittelun ja palvelujen 
viestinnän saralla uusia rakenteita ja toimintamalleja. Kunnilla on näissä avainrooli. Luontoyhteyden vahvis-
tamisen näkökulmasta verkostoja tarvitaan mm. kasvatus- ja opetustyön, kulttuurialan, liikunnan, sote-pal-
velujen sekä ympäristöalan toimijoiden kesken. 
 
Maakunnassa sijaitsee luontoarvoiltaan tärkeitä ja valtakunnallisesti merkittäviä meri-, järvi- ja jokialueita.  
Meri, järvet, joet ja pintavedet ovat monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä. On olennaista ylläpitää ja paran-
taa uhanalaisten lajien kuten vaelluskalojen ja jokihelmisimpukan elinympäristöjä sekä toteuttaa vaelluska-
lojen luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi mm. seuraavia toimenpiteitä: luonnonmukaiset kalatiet, 
alasvaellusreitit, tierumpukorjaukset ja vaellusesteiden purku. Myös vedenlaatuun kiinnitetään huomiota 
erilaisten kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteiden avulla valuma-alueilla. Toimenpiteet vaikuttavat positii-
visesti vesiympäristöjen virkistyskäyttöön, lisäävät ihmisten ymmärrystä uhanalaisista lajeista sekä vahvista-
vat ihmisten luontoyhteyttä. Pohjois-Pohjanmaan monipuolinen luonto, metsät ja virtavedet muodostavat 
erinomaiset puitteet erätaloudelle ja siihen tukeutuvalle luontomatkailulle.    
   

Sisältökärjet:  
• Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto luo hyvinvointia ja merkityksellisyyttä pohjoispohjalaisten yh-

teisöjen arkeen. Investoimalla vihreään infrastruktuuriin investoimme yhteiseen hyvinvointiimme.  

• Luonnon monimuotoisuutta ja kohteiden laatua tulee lisätä etenkin lähellä ihmisiä ja tehdä lähi-

luonnon tuottamat hyvinvointihyödyt saavutettavaksi kaikissa väestöryhmissä. Tämä edellyttää toi-

mijat aktivoivaa maakunnan laajuista lähiluonnon kehittämis- ja laatuohjelmaa ja verkostoa sen 

taakse.  

• Luontoyhteyden vahvistamiseen tarvitaan uusia yhteistyörakenteita, jotta toimivia luontopohjaisia 

toimintamalleja saadaan juurrutettua esim. kasvatus- tai sosiaalityöhön. Erityinen huomio tulee 

kohdistaa pieniin lapsiin ja lapsiperheisiin.   

• Korkeatasoisten viherympäristöjen kehittäminen osana asuinympäristöjä edellyttää kuntatason 

strategista, yhteistyöhakuista ja käyttäjälähtöistä kehittämisotetta, jossa päätöksenteko nojaa par-

haaseen tietoon. 

• Vesistöjen valuma-alueilla sekä joki-, järvi- ja merialueilla tehdään kunnostus- ja ennallistamistoi-

menpiteitä vedenlaadun ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen parantamiseksi. Vaelluskalojen 

luontaisia lisääntymismahdollisuuksia edistetään monin eri keinoin. Merialueen, järvien ja jokien 

virkistyskäyttöarvo paranee ja ihmisten luontoyhteys vahvistuu.   

 

Varmistamme yhdenvertaisen ja turvallisen Pohjois-Pohjanmaan   

Hyvinvointi, terveys- ja sivistyserot ovat lisääntyneet Pohjois-Pohjanmaalla. Kuntien tilanne poikkeaa huo-
mattavasti toisistaan. Jotta suunta voidaan muuttaa paremmaksi, on kyettävä vahvistamaan ihmisten osalli-
suutta ja yhdenvertaisuutta.  Uuden ajan aluekehityksessä painottuvat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
osallisuuden teemat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työelämän tasa-arvoon, koulutuksen saatavuuteen 
sekä väestökehitykseen. Tavoite on turvata kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä kestävä hyvinvointi kaikille vä-
estö- ja ikäryhmille Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä voi toteutua, kun ihmiset voivat mahdollisimman hyvin, 
heillä on hyvä työ-, opiskelu- ja toimintakyky ja he kokevat voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa.   
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen 
palvelut uudistetaan ja kootaan hyvinvointialueisiin. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii yhteistyössä jäsenkun-
tien ja 1.1.2023 toimintansa aloittavan hyvinvointialueen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja palvelujen edis-
tämiseksi. Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yh-
denvertaisesti ja että sekä alueelliset että sosioekonomiset hyvinvointierot kaventuvat. Hyvinvointialueiden 
perustamisen myötä kuntien toimintaresurssit tulevat puolittumaan vuodesta 2023 lähtien. Kuntien toimia 
tulee tukea niin sosiaali- ja terveydenhuollon- kuin työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksessa siten, että koko 
alue tulee tasapuolisesti huomioiduksi.  
   
Turvallisuus on maakuntamme vahvuus. Arjen turvallisuus on paikallisen ja päivittäisen elämänmenon häiri-
öttömyyttä, sosiaalista turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.   Turvallisuutta emme voi ylläpitää vain vi-
ranomaisten toimin, vaan se edellyttää elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja järjestötoimijoiden välistä laaja-
alaista, pysyvää ja tavoitteellista yhteistyötä.  Turvallisuus myös koetaan eri tavalla eri elämän vaiheissa.   Ar-
kiympäristö vaikuttaa olennaisesti ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Arkiympäristöjen ennakoivalla 
suunnittelulla ehkäisemme asuinalueiden eriytymistä.  Turvallisuussuunnittelun osalta tilanne vaihtelee kun-
nittain hyvin paljon. Turvallisuussuunnittelun integraatioon hyvinvointisuunnittelun kanssa tulee kunnissa 
kiinnittää huomiota. Ajatuksena on, että hyvinvointialueesta tulee vahva toimija turvallisuussuunnittelussa. 
Myös ilmastonmuutokseen varautumiseen panostetaan Pohjois-Pohjanmaalla. 
  
Tämän ohjelman keskeisiä turvallisuusteemoja ovat ikäihmisten (asuin)turvallisuus, nuorten syrjäytymisen 
ehkäisy ja yhteiskunnan eriarvoistumisen vähentäminen, harva-asutusalueiden kehitys sekä digipalvelujen 
saatavuus.  Digitaidot ovat yksi tärkeimmistä kansalaistaidoista, mutta suuri osa väestöstä uhkaa jäädä digi-
taalisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Digisyrjäytymisen uhka koskee erityisesti ikäihmisiä, mutta myös muita 
kohderyhmiä, kuten lapsia ja nuoria. Kuntalaisten tietoturvaosaamiseen ja arjen digiturvallisuuteen tulee 
maakunnassa panostaa. Toimintaa tulee suunnata kestävien elintapojen, mielenterveyden ja yhteisöllisyy-
den edistämiseen, asumisen turvallisuuteen, erilaisten ympäristöön liittyvien haittojen ehkäisyyn ja terveys-
turvallisuuteen.  Kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden tulee perustua paikalliseen ja alueelliseen turvalli-
suuden tilannekuvaan.   
  

Sisältökärjet:  
• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen osana kuntien ja maakunnan johtamista, 

toimintaa ja yhteistyötä.  

• Keskeisinä painopisteinä ikäihmisten (asuin)turvallisuus, nuorten syrjäytyminen ja yhteiskunnan 

eriarvoistuminen, harva-asutusalueiden kehitys sekä digipalvelujen saatavuus ja digiturvallisuus.  

• Maakunnan turvallisuudesta viestiminen ja hyödyntäminen maakunnan markkinoinnissa. 

KÄRKIHANKKEET  
• Maakunnallinen osallisuusohjelma.   

• Lapsistrategian alueellinen toimeenpano ja yhteistyörakenteiden luominen.  

• Lähiluonnon laatuohjelma: lähiluonnon monimuotoisuuden, palvelujen laadun ja saavutettavuu-

den kehittäminen kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.  

• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman 2030 toimeenpano.  

• Maakunnallinen valmistautuminen Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki hankkeeseen.  

• Maakunnallinen hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma.  
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SAAVUTETTAVA, ALUEIDEN VAHVUUKSIEN JA 

MAHDOLLISUUKSIEN POHJOIS-POHJANMAA  

  
TAVOITELTU MUUTOS 2025  
  
Vuoteen 2025 Pohjois-Pohjanmaalla on hyvät mahdollisuudet opiskella, harrastaa ja tehdä työtä monipaik-
kaisessa ja paikkariippumattomassa ympäristössä oman elämäntilanteen mukaan. Työn murros vaikut-
taa Pohjois-Pohjanmaalla monella eri tavalla. Monipaikkainen tai paikkariippumaton työ luo työntekijälle uu-
denlaisen suhteen työhön sekä tehostaa ajankäyttöä, kun työmatkoihin ei kulu aikaa. Murroksessa voi par-
haimmillaan yhdistää luontevasti työn ja vapaa-ajan. Paikkariippumattomuuden tärkeä mahdollistaja on toi-
mivat tietoliikenneyhteydet ja digitalisaation uudenlainen hyödyntäminen. Monipaikkaisuus antaa kunnille 
mahdollisuuden tuoda omia erityispiirteitä esiin ja saada uusia asukkaita. Pohjois-Pohjanmaan alueiden eri-
laisuuden avulla on mahdollista kasvattaa maakunnan vetovoimaa.   
  

Monipaikkainen ja paikkariippumaton arki, työ sekä opiskelu    

Monipaikkaisuuden keskeinen tavoite on muodostaa maakunnasta kokonaisuus, jossa voidaan opiskella ja 
tehdä töitä eri puolilla maakuntaa elämäntilanteen mukaan. Tämä edellyttää digitaalisten ja paikkaan sidot-
tujen palvelujen uudenlaista kehittämistä. Julkisten, yksityisten ja 3. sektorin palvelut tukevat toisiaan. Myös 
sote-sektorin digitaalisia palvelukonsepteja tulee kehittää entistä joustavimmiksi, asiakasnäkökulma edellä, 
mutta myös asiakkaan omaa vastuuta omasta hyvinvoinnista tukien.  Pohjois-Pohjanmaan alue voi toimia 
edelläkävijänä monipaikkatyön kehittämisessä ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.  
    
Työn murros tulee vaikuttamaan Pohjois-Pohjanmaalle monella eri tavalla. Tulevaisuuden yhä nopeammin 
muuttuvassa työelämässä korostuu moniosaaminen, muutosjoustavuus sekä osaamisidentiteetti. Monipaik-
kainen tai paikkariippumaton työ luo työntekijälle uudenlaisen suhteen työhön. Murroksessa voi parhaim-
millaan yhdistää luontevasti työn ja vapaa-ajan. Uusi tilanne antaa keskuspaikkojen ulkopuolisille alueille uu-
sia kehitysmahdollisuuksia ja avaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Työn murros avaa myös uusia 
mahdollisuuksia työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Kuntien on aktiivisesti 
edistettävä paikkariippumatonta työtä, vaikka lainsäädäntö ei tunnista uudenlaista tilannetta.  Työhyvinvoin-
nin ja -olosuhteiden parantaminen on osa maakunnan vetovoimaa.  

    
Suhteellisen suuri ja nuori väestö antaa hyvän potentiaalin yritystoiminnan ja koulutuksen uudistumiselle. 
Uudenlaista näkökulmaa tarvitaan, koska asuinpaikan valinta on aikaisempaa helpompaa, myös maakunnan 
ulkopuolelta.    Maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua tulee pyrkiä vähentämään ja korostaa sen si-
jaan yhdistäviä tekijöitä. Useimmilla kaupunkilaisilla on kuitenkin juuret ja kesämökki/kakkosasunto jossain 
maaseudulla. Globaalin ja paikallisuuden raja-aitojen madaltuminen on tapahtumassa ja tätä kehitystä pitää 
edelleen tukea.     
  

Sisältökärjet:  
• Monipaikkaisuutta ja paikkariippumatonta työtä edistävien mallien ja palvelujen tukeminen.   

• Yhteisten etätyöpisteiden kehittäminen.   

• Maakunnan vetovoiman rakentuminen alueiden omien profiilien tunnistamisesta (esim. luonnon- 

ja arkkitehtuurin hyödyntäminen alueiden ja paikkojen erottumisessa).  
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Koulutuksen, palveluiden ja harrastusten saavutettavuus  

Väestön koulutustaso on Pohjois-Pohjanmaalla noussut jatkuvasti, mutta nousu on taittumassa. Maakunnan 
osaamistason nostaminen edellyttää väestön osaamistason monipuolistamista ja jatkuvaa vahvistamista 
sekä oppimisympäristöjen ja alueellisen koulutusjärjestelmän ennakoivaa ja tarvelähtöistä kehittämistä. On 
tärkeää huomioida osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana ja mietittävä nykyaikaisia ratkaisuja eri 
alueiden koulutustason ja koulutuksen saatavuuden varmistukseksi. Koulutuksen saavutettavuutta pitkien 
välimatkojen maakunnassa voidaan parantaa etäopiskelulla. Koulutuksen saavutettavuutta voi helpottaa 
joustavat ja edelleen kehitettävät opintopolut, jolloin kynnys korkea-asteen opiskelujen aloittamiseen ei ole 
niin suuri. Joustavat jatko- täydennyskoulutusmahdollisuudet on tuotava myös sinne, missä ei ole korkea-
koulutusta. Jatkuva oppiminen on työelämän jatkuvien rakennemuutosten vuoksi kasvanut eri tasolle kuin 
aikaisemmin. Työssäkäyvien jatko-opiskeluun paikkariippumaton opiskelu käy erittäin hyvin.   
  
Jatkuva oppiminen, osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen johtaminen, joustavat koulutusratkaisut sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti vetovoimainen koulutus tukevat maakunnan kestävää kasvua ja hyvinvoin-
tia sekä edistävät osaavan työvoiman saatavuutta. Älykkään opetuksen ja virtuaalitodellisuuden, robotiikan 
ja digitaalisten kaksosten merkitys koulutuksen järjestäjien kehittämistyössä korostuu tulevina vuosina. Näi-
hin liittyvät investointi- ja kehittämishankkeet tukevat merkittävällä tavalla koulutuksen järjestäjien kykyä 
vastata tulevaisuuden työelämän osaajatarpeisiin. 
 
Koulutustarjonnan monipuolistamiseksi ja alueellisen saavutettavuuden parantamiseksi maakunnassa on to-
teutettu useampia kampus-malleja.  Monikampus-mallissa alueen ja elinkeinoelämän tarvitsema korkeakou-
lutus voidaan tuoda ketterästi paikkakunnalle sekä monimuoto- että lähitoteutuksena. Mahdollisuudet ke-
hittää osaamista yhdistämällä toisen ja korkea-asteen tarjontaa palvelee sekä alueen nuorisoa että aikuisia 
täydennyskouluttautujia sekä alanvaihtajia. Mallissa ohjaavana tekijänä ei ole niinkään hallintorajat vaan toi-
minallisuus, kumppanuus ja sopimuksellisuus.  
 
Pohjois-Pohjanmaan koulutustarjonnan on edelleen kehityttävä ja pystyttävä vastaamaan muuttuvan työelä-
män tarpeisiin. Koulutustarjontaa on pystyttävä laajentamaan digitaalisella koulutuksella ja yhteistyöllä, 
mutta myös turvaamalla lähiopetusta. Digitalisaation mahdollistama ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu 
ja koulutus edellyttää sitä tukevien oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä. Vastavalmistuneista 
on saatava suurempi osuus jäämään alueelle, vaikka osuus onkin nyt maan suurimpia. Aikaisempaa toimi-
vammat työmarkkinat saadaan lisäämällä työvoiman koulutusta ja liikkuvuutta, hyödyntämällä digitalisaation 
tuomia mahdollisuuksia ja tukemalla monipaikkaisen asumisen, työn sekä vapaa-ajan mahdollisuuksia. Myös 
opiskelijahyvinvointipalveluiden toimivuuteen erityisesti korkea-asteella on syytä kiinnittää nykyistä enem-
män huomiota.  
  
Saavutettavuuden merkitys maakunnan menestyksessä korostuu entisestään. Digitaalinen saavutettavuus 
on entistä tärkeämpää, mutta fyysistä saavutettavuuden kehittämistä ei saa unohtaa. Erityisesti lasten 
ja nuorten helposti saatavat ja saavutettavat koulutus- ja harrastusmahdollisuudet vaikuttavat laajassa maa-
kunnassa nuorten tulevaisuuden uskoon ja viihtymiseen maakunnassa. On tärkeää lisätä vapaa-ajan matalan 
kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, turvata lähipalvelut sekä kehittää koulujen kerhotoimintaa. Maakun-
nan kunnat, järjestöt sekä koulut ovat vahvasti mukana harrastamisen Suomen mallissa. Mallin päätavoit-
teena on lasten sekä nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli 
pysyväksi toimintatavaksi Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Vanhemmat ikäluokat ovat tottuneet henkilökoh-
taiseen palveluun, vaikka ovatkin oppineet käyttämään digitaalisia palveluja. Saavutettavuutta tullaan kehit-
tämään uusilla malleilla, jossa yhdistyvät fyysinen palvelu ja digitaalisuus eri ryhmien tarpeilla.   
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Sisältökärjet:  
• Koulutuspolkujen sujuvuuden ja saavutettavuuden turvaaminen koko maakunnassa.  

• Vetovoimaisten kampusten ja niiden yhteistyön kehittäminen.  

• Harrastamisen Suomen mallin alueellinen toimeenpano ja edelleen kehittäminen Pohjois-Pohjan-

maan malliksi.  

 

Digitaalisuuden laaja hyödyntäminen    

Digitalisaatio ja aluerakenteen monikeskuksisuus turvaavat sekä edistävät palvelujen saatavuutta ja erikois-
tuneiden palveluiden kehittämistä. Digitaaliset alustat tarjoavat hyvän mahdollisuuden paikallisidentiteet-
tien vahvistamiselle. Vahvan paikallisidentiteetin omaavat alueet ja kunnat ovat omaleimaisia ja erottuvia. 
Kovien teknologioiden rinnalle tarvitaan myös pehmeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, kuten elinympäristön 
viihtyvyys, mutta erityisesti tunnetasolla: esimerkiksi tyytyväisyys, luottamus, innostus, henkinen ilmapiiri ja 
hierarkiat.  Toisaalta teknologioiden avulla voidaan myös edistää pehmeitä veto- ja pitovoimatekijöitä. Digi-
talisaation vaikutukset näyttäytyvät arjessa sen useilla eri osa-alueilla. Digitaaliset ratkaisut ovat vakiintuneet 
osaksi koulujen arkea, työelämää, vapaa-ajan toimintoja sekä viranomaisasiointia, ne voivat lisätä arjen su-
juvuutta ja yksilöiden hyvinvointia, mutta edellyttävät käyttäjältään riittäviä digitaitoja.  
 
Alustat mahdollistavat uudella tavalla työteon ja opiskelun paikoilla missä paikkariippumatonta työtä halu-
taan tehdä. Palvelupaketit ovat sujuvasti käyttöönotettavissa ja niitä voidaan myös räätälöidä eri alueita 
ja tarpeita vastaavaksi. Digitalisaation kehitys on nopeaa ja laajenee yhä uusille aloille. Teknologiset alustavat 
yhdistävät esimerkiksi kuntia, kyliä, harrastus- tai muita ryhmiä. Kehittäjät ja ylläpitäjät voivat tulla yhtä mo-
nipuolisista taustoista.  Julkisen sektorin/kuntien ja asukkaiden yhteiskehittämistä voidaan edistää sähköis-
ten alustojen avulla. Tämä edellyttää ihmisten osallistumisen ja osallisuuden edistämistä, tilan antamista kan-
salaisaktiivisuudelle sekä alhaalta-ylös toiminnan suosimista. Yhdenvertaisuuden näkökulma tulee huomi-
oida digitaalisuuden hyödyntämisen yhteydessä. Kun digitaalisuuden tuomia hyötyjä halutaan laajasti hyö-
dyntää, on huolehdittava siitä, että kaikilla maakunnan asukkailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tähän.   
    
Keskeinen mahdollistaja paikkariippumattomalle työlle, opiskelulle ja vapaa-ajalle on toimiva tietoliikennein-
fra. Pohjois-Pohjanmaan saavutettavuuden kehittymisen yhtenä keskeisenä edellytyksenä on kaikille avoin 
ja koko maakunnan kattava valokuituverkko, jonka rinnalla kulkee kattava mobiiliverkko. Näiden yhdistel-
mästä voidaan rakentaa tulevaisuuden tietoverkko, jonka tavoitteena ovat 1 gigan yhteydet eri puolilta maa-
kuntaa.   
  

Sisältökärjet:  
• Uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä digitaalisten valmiuksien kehittäminen.  

• Alustat, jotka luovat paikallista yhteistyötä, vahvistavat identiteettiä ja madaltavat hierarkioita.   

• Yhteyksien kehittäminen uudelle tasolle laajakaistan ja 5G:n avulla.  

• Tulevaisuuden yhteyksien ja palvelujen edelläkävijyyden vahvistaminen 6G-teknologian avulla.  

 

Mahdollistava alue- ja väestörakenne  

Maakunnan 414 000 asukkaasta yli 60 prosenttia asuu Oulun seudulla ja väestön siirtyminen kaupunkiseu-
dulle näyttää jatkuvan. Oulun seudun kehitys on ensiarvoisen tärkeää koko Pohjois-Suomen toiminnalle ja 
taloudelle, mutta maakunnassa tarvitaan aluerakenteen määrätietoista suunnittelua ja kehittämistä myös 
muiden kaupunkiseutujen - Raahen seudun, Pyhä- ja Kalajokilaakson ja Koillismaan – osalta, pohjaten niiden 
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omiin vahvuuksiin. Maakunnan tulevaisuuden aluerakennetarkastelu tehdään uuden maakuntakaavaan val-
mistelun yhteydessä rinnan kansallisen alueidenkäytön kehityskuvatyön kanssa. Etenkin luonnonvaroihin pe-
rustuvien investointien ja niihin liittyvien ratkaisujen, monipaikkaisuuden ja palvelurakenneuudistusten vai-
kutukset aluerakenteeseen sekä maakunnan eri osien vetovoimaisuuteen on tärkeä tunnistaa. Myös matkai-
luun tehdään investointeja kaikissa maakunnan matkailukeskuksissa.    
  
Pohjois-Pohjanmaalla mahdollistava alue- ja väestörakenne merkitsee useita vahvoja alueita ja seutuja, jotka 
ovat vuorovaikutuksessa lähialueiden sekä muiden maakuntien kanssa. Aluekehittäminen on verkostotyötä, 
jossa lisäarvo syntyy eri tahojen antamasta panoksesta. Alueiden erilainen ja profiloitunut väestö-, elinkeino- 
ja osaamisrakenne pehmentää talouden heilahteluja ja mahdollistaa muuttoliikkeen maakunnan sisällä, jol-
loin työmarkkinoista tulee joustavammat. Verkostomainen rakenne ei korosta rajoja tai hierarkiaa vaan luon-
tevaa yhteistyötä. Seutukaupunkiverkoston avulla verkostoon kuuluvat kaupungit ovat profiloineet omia 
vahvuuksiaan. Aluekehittämistoimia tulee kohdentaa mahdollisimman joustavasti ja tarvelähtöisesti, aluei-
den rakenteelliset ja toiminnalliset eroavaisuudet huomioiden. Pohjois-Pohjanmaalla kiinnitetään erityistä 
huomiota yritysten sijoittumiseen ja yrityksille tarjottavaan palvelurakenteeseen tasapuolisesti maakunnan 
alueella. Näin turvataan sekä työpaikat että kuntien ja kaupunkien veto- ja pitovoima.  Tärkeää että alueelli-
nen yhteistyö elinkeinoelämän edistämisessä palvelee sekä suurempia kuin pienempiä paikkakuntia. 
 
Koko maakunnassa työikäinen väestö on miesvoittoista. Miesten lähtömuutto on alhaisempaa kuin naisilla, 
mutta naisten tulomuutto kääntää nettomuuton miesten osalta enemmän negatiiviseksi. Tasapainoinen su-
kupuolirakenne ja sitä tukeva monipuolinen koulutus- ja työpaikkarakenne on haasteellinen tavoite koko 
maakunnan alueella, erityisesti pienen väestömäärän alueilla. Sukupuolijakauman tasoittaminen koulutuk-
sen eri aloilla ja asteilla sekä eri toimialoilla on tärkeä kehittämiskohde.  

 
Taulukko: Väestön sukupuolirakenne Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa 
 
Kaupunkiseutuja on syytä kehittää kuntarajat ylittävällä strategisella maankäytön ja kestävän liikkumisen 
suunnittelulla. Tasapainoinen aluerakenne edellyttää paitsi kaupunkiseudun ja alueellisten keskusten veto-
voiman vahvistamista myös monipuolista kaupunki–maaseutu vuorovaikutusta. Maaseudun maankäytön 
suunnittelussa on tärkeää painottaa elinvoimaisten ja hyvinvointia edistävien asuin- ja työympäristöjen sekä 
resurssiviisaan yhdyskuntarakenteen yhtäaikaista muodostumista.   
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Maakunnan hyvän saavutettavuuden ja tasapainoisen aluerakenteen perustana ovat hyväkuntoinen liiken-
neverkko ja toimintavarmat liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä tulevaisuuden tietoliikennetarpeet tyydyt-
tävä maakunnan kattava valokuituverkko. Näillä varmistetaan monikeskuksisen maakunnan sisäiset yhtey-
det, yhteydet muualle Suomeen sekä kansainvälisesti. Liikenneyhteyksillä (ml. tietoliikenneyhteydet) on rat-
kaisevan tärkeä rooli elinkeinojen toimintaedellytyksille ja yritysten sijoittumiselle.  Elinkeinoelämän kehittä-
misen lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla tulee edistää monimuotoisen ja maantieteellisesti laajan maakunnan es-
teetöntä ja saavutettavaa palveluverkkoa.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ja naapurimaakuntakeskusten välisissä yhteyksissä merkittäviä ovat valtatiet 8 ja 22. 

Valtatie 8 on läntisen Suomen tärkein yhteys, joka palvelee Perämeren satamien, tuotantolaitosten ja asu-

tuskeskittymien liikennettä ja kuljetuksia. Sitä täydentävät valtateiden välissä sijaitsevia kuntia palvelevat 

kantatiet 86 ja 63. Valtatie 22 yhdistää Kainuun Perämeren satamiin ja tuotantolaitoksiin. Lisäksi se on tärkeä 

itä-länsisuuntainen yhteys Venäjän Karjalaan. Koillismaan saavutettavuuden kannalta merkittävimmät tieyh-

teydet ovat Oulun seudun ja Koillismaan yhdistävä valtatie 20 sekä itäisen Suomen etelä-pohjoissuuntainen 

yhteys valtatie 5. Kantatiet yhdistävät alueen Kainuuseen sekä Pudasjärven kautta Rovaniemelle ja edelleen 

Norjaan. Maakunnan eteläosassa poikittaisyhteyksien kannalta merkittäviä ovat Pohjois-Pohjanmaan ranni-

kon ja Pohjois-Savon yhdistävät valtatie 27 ja kantatie 88 sekä Pohjois-Pohjanmaan rannikon ja Kainuun yh-

distävä valtatie 28. Alemman asteen maantieverkko on tärkeä metsä- ja biotuoteteollisuuden puuraaka-ai-

neen kuljetuksille sekä maatalouden kuljetuksille. Kovaa vauhtia rapautuvan alempiasteisen tieverkon kun-

nostukseen on varattava riittävät määrärahat. 

 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla on tärkeä asema pohjoisimman Euroopan keskuksena Itämeren alu-
een ja Barentsin alueen solmukohdassa. Tavoitteena on maakunnan kehittäminen tasapainoisen alueraken-
teen pohjalta kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisvyöhykkeitä voimistaen. TEN-T ydinverkkokäytävän laa-
jentuminen pohjoiseen avaa maakunnalle suuria mahdollisuuksia. Maakunnan tasapainoista aluerakennetta 
täydentää kuntakeskusten tarjoama palveluverkko, joka takaa palvelujen tasapuolisen tarjonnan maakun-
nassa. 
 
Alueellisiin vahvuuksiin perustuva liikennejärjestelmä tukee tasapainoista aluerakennetta. Tarkennetut maa-
kunnan liikennejärjestelmän kehityskohteiden tavoitteet linjataan Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa.  
 

Sisältökärjet:  
• Alueellisella yhteistyöllä lisäarvoa elinkeinoelämän edistämiseen ja palvelujen järjestämiseen.  

• Saavutettavuus maakunnan elinvoiman edellytyksenä.   

• Laajakaista nopeasti etenevän digitalisaation mahdollistajana.  

• Sukupuolijakauman tasoittaminen koulutuksessa ja eri toimialoilla.  

 KÄRKIHANKKEET  
• Etätyön ja monipaikkaisen työn mahdollisuuksien kehittäminen. 

• Tulevaisuuden kampuksien ja oppimisympäristöjen kehittäminen huomioiden digitaalisuus ja hybri-

dimallit.  

• Digitaitava Pohjois-Pohjanmaa: kuntalaisten, viranomaisten ja yritysten digisiirtymän tukeminen.  

• Tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.  

• Julkisen ja yksityisen väyläverkon kehittäminen ja kunnon turvaaminen. Liikenneväylien ja -palvelu-

jen toimivuus.   
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YRITTÄVÄ JA UUDISTUVA POHJOIS-POHJANMAA  

  

TAVOITELTU MUUTOS 2025  
 

Vuonna 2025 Pohjois-Pohjanmaan maakunta on kansallisesti, kansainvälisesti verkostoitunut ja vahvasti 
osaamisellaan profiloitunut maakunta. Toiminta perustuu vahvaan yrityslähtöiseen koko maakunnan tasoi-
seen yhteistoimintaan. Maakunnassa on vaikuttavaa yritysvetoista ja yritystarpeisiin perustuvaa ohjelmal-
lista toimintaa sekä kokeilujen ja hyväksi todettujen toimintatapojen jakamista. Kaikki yksityiset ja julkiset 
toimijat vaikuttavat päätöksillään niihin asioihin, joihin voidaan aidosti vaikuttaa tai muuttaa. Toiminta on 
kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta ja vaikuttavaa.   
  
Uudistaminen yritystoiminnassa, työelämässä ja osaamisessa tapahtuu sekä yksityisellä ja julkisella puo-
lella moderneja kanavia hyödyntäen. Vuonna 2025 meillä on menestystarinoita, joihin on vaikutettu fokusoi-
duilla ohjelmakokonaisuuksilla, rahoituksilla ja yrityksiä hyödyntävillä toimenpiteillä. Maakunnallisilla yritys-
lähtöisillä kehittämisohjelmilla ja kärkihankkeilla on selkeät metodit, joissa on hyödynnetty ja jaettu toimia-
lasta riippumatta kansainvälistä kokemusta, tutkimusta sekä tietoa.  Näillä toimilla on synnytetty menestyviä 
innovaatioita ja luotu kestäviä arvoketjuja sekä saavutettu asetettuja tavoitteita. Maakunnassa on tehty roh-
keita tekoja hyödyntäen ja jakaen eri sukupolvien ajatusmaailmaa ja osaamista käyttäen kansainvälisiä aree-
noita ja laadukasta viestintää.  
  

Yrittäjyyden kasvua, työllisyyttä työelämän muutoksia tukevien toimintaympäris-

töjen parantaminen  

Vahva yrittäjyyspolitiikka on tehokasta aluekehityspolitiikkaa, joka luodaan paikallisesti ja maakunnalli-
sesti. Maakunnan menestys ja työllisyys perustuu jatkossakin yhä suuremmassa määrin pk-yritysten va-
raan. Yrittäjyyden olosuhteet, toimintaympäristöt sekä yrittäjyyden mahdollistaminen ovat alueen elinvoi-
maisuuden tae. Maakunnan pitäminen yrittäjyyden kautta elinvoimaisena luo pohjaa myös julkisten palve-
luiden rahoituksen kestävyydelle. Jatkuvat toimintaympäristöjen, markkinoiden ja työelämän muutosten 
huomioiminen läpileikkaavasti sekä päätöksenteossa, johtamisessa ja kansainvälistyvässä markkinassa on 
huomioitava kaikilla tasoilla, lähimarkkinaa unohtamatta. Yritysten kasvuhakuisuutta pitää lisätä toimenpi-
teillä, jossa yrittäjien johtamista ja jaksamista tuetaan.  Kasvun pullonkauloja tulee ratkaista ja yritysten osaa-
mista jakaa vahvemmin. Pohjois-Pohjanmaan yritysten toimialoista suurin on palvelut, sen jälkeen kauppa, 
rakentaminen ja teollisuus. Teollisuuden osuudessa kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja toimialojen uu-
distaminen on tärkeää kaikilla toimialoilla, siten, että luodaan kansainvälistä kasvupotentiaalia. Alueen yri-
tyksen ovat kansallisessa vertailussa kasvuhakuisempia kuin koko maassa keskimäärin.  Markkinoiden, mark-
kinoinnin ja viestinnän tehtäviä pitää johtaa ja tuottaa yritysjohtoisesti, mutta julkisten toimijoiden kanssa 
vahvassa yhteistyössä. Julkisen sektorin olennainen tehtävä on luoda maakunnallisen ja kunnallisen elinkei-
nopolitiikan keinoin yrityksille alustoja ja toimintaympäristöjä menestyä ja kasvaa muuttuvissa ympäris-
töissä. Yritysten kasvun esteiksi on tunnistettu luvitus, työvoiman saatavuus, työllistämisen kalleus, työllistä-
misen riski, rekrytointiosaaminen sekä taloudellinen kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.  
 
Pohjois-Pohjanmaan yritysten toimintaympäristö liittyy vahvasti sijaintiin, saavutettavuuteen sekä monipuo-
lisuuteen vastuullisesti. Syrjäinen sijainti haastaa alueen yrityksiä vastaamaan sekä kustannuksissa, että saa-
vutettavuudessa. Pitkät välimatkat ja vaikeat talviolosuhteet lisäävät yritysten kustannuksia ja heikentävät 
kilpailukykyä. Yritysten sijaintipäätösten näkökulmasta tarvitaan pitkäjänteisteistä liikennejärjestelmäsuun-
nittelua, joka luo vakautta elinkeinoelämälle. 
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PK- ja mikroyrittäjyys on suurin yrittäjyyden muoto maakunnassa. Koko Suomen tasolla kaksi kolmasosaa on 
yksinyrittäjiä.  Kyseessä on merkittävä työelämänmuutokseen liittyvä trendi, joka on pysyvä.  Uutena ilmiönä 
on tapa toimia laskutusyrittäjänä, jolloin ei ole olemassa Y-tunnusta, jolloin ei rekisteröidytä yrittäjäksi. Täl-
löin nousee tarve tietää yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö, kyky ja osaaminen markkinointiin sekä toi-
minnan turvaamiseen. Yritysten verkostointimainen toiminta on lisääntymässä ja sitä pitää tukea. Työllistä-
misen kynnyksen madaltaminen, työehtosopimusten muutokset ja mahdollisuus palkata työntekijä pitää olla 
riskittömämpää ja osana mikro- ja yksinyrittäjiä tukevia ja kannustavia toimintoja.  
 
Yritystoiminnan menestyminen edellyttää aktiivisia toimia, joilla edistetään yritysten kykyä kasvaa, kansain-
välistyä ja työllistää. Yhtä suuri tarve on tehokkaille työllistymistä edistäville toimille, jotta työn ulkopuolisilla 
työllistyminen on mahdollisimman ripeää ja osallisuus työhön kasvaa. Korona-aika on heikentänyt heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Maakunnan työllisyysasteen nosto tukee sekä yksilöitä, että 
yrityksiä ja se lisää kuntien taloudellista toimintakykyä.  
 
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät Pohjois-Pohjanmaalla kolmella kokeilulla (Oulun seutu, Raahen 
seutu, Ylivieskan seutu) maaliskuussa 2021. Kokeilujen ulkopuolella on 14 kuntaa.  Kokeilujen tarkoituksena 
on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pää-
syä työmarkkinoille.  Työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kunnille tapahtuu vaiheistetusti vuoden 2024 aikana. 
Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää alueen ja kuntien työllisyysdynamiikkaa, työntekijöiden nopeaa 
työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuoli-
suutta. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan kahdessa vaiheessa vuonna 2022.  Mallissa pai-
nottuu henkilökohtainen asiakastyö ja yhteydenpito. Kuntaomisteisessa mallissa kunnilla on vastuu eri toi-
minnoissaan edistää uusien työpaikkojen luomista, yritysten syntymistä, vaikuttaa työn kysyntään ja tarjon-
taan. Uudistuksessa tuleva rahoitusmalli tulee olla kunnille kannustava. 
  
Työn tuottavuus Pohjois-Pohjanmaalla on heilahdellut muita maakuntia enemmän. Vuoteen 2008 asti Poh-
jois-Pohjanmaan tuottavuus kasvoi hyvin nopeasti, minkä jälkeen tuottavuus alkoi heikentyä. Vuodesta 2010 
tuottavuuden kasvu on ollut suhteellisen hidasta, kuitenkin nopeampaa kuin keskimäärin Suomessa. Tuotta-
vuuden muutokset ovat noudattaneet ICT-klusterissa tapahtuneita muutoksia. 
 

Sisältökärjet:  
• Johtamisen tukeminen ja kansainvälisen osaamisen kokemusten ja osaamisen jakaminen.   

• Yrittäjien jaksamiseen vaikuttavien riskien arvioiminen ja näiden riskien madaltaminen. 

• Osalla aktiivisen kasvun edistäminen, osalla olemassa olevan markkinan hallitseminen.  

• Kasvua ja työllisyyttä tukevan (mikro)yrittäjyyden tavoitteellisen myynti- ja markkinointiosaaminen 

kehittäminen ja tukeminen.  

• Yrittäjyyden ja työllistämisen kynnyksen alentaminen ja työvoiman arvioinnin, tarpeen ja yritysyh-

teistyönnäkökulman vahvistaminen.  

• Yritysten kansainvälistymiskehityksen tukeminen.  

• Hyödynnetään ja kehitetään alueemme palvelumarkkinaa laajasti ja yhteensovitetaan, että julkinen 

sektori ei kilpaile yksityisen palvelumarkkinan kanssa. 

• Työllistymisen edistäminen, erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työllistäminen.  

• Tuottavuuden kehittäminen kaikilla toimialoilla.   

Muutoskyvykkyyden vahvistaminen yrittäjyydessä ja elinkeinoelämässä   

Kuntien kehitysyhtiöillä on ja tulee olemaan yhä suurempi rooli kuntien elinkeinopolitiikan seuraajina ja ke-
hittäjinä. Elinkeinopolitiikkaa tehdään yhä vahvemmin osana kuntien perustoimintaa ja jatkossa siihen liittyy 
myös työllisyystoiminta. Elinkeinopolitiikka tehdään kunnissa, mutta joka kunnassa ei tarvitse tehdä kaikkea. 



 24 

 

 

Monet kehitysyhtiöt seuraavat nykyisten ja uusien yritysten mahdollisuuksia toimia ja sijoittautua. On tär-
keää tarjota yrityksille kontakteja ja apuja yritystoiminnan kehittämiseen. Alueiden tulee löytää omat vah-
vuutensa ja luoda omat toiminnalliset verkostonsa. Alihankintaketjujen rakentaminen ja yritysyhteistyön li-
sääminen tukee myös uusia liiketoimintamalleja ja laajempien kokonaisuuksien tarjontaa asiakkaille.   
  
Liiketoimintojen uudistaminen ennakoimalla, digitalisaatiota hyödyntämällä ja ohjausmekanismien kuntoon 
laittamisella lisää yritysten muutoskyvykkyyttä. Erityisesti tulevina vuosina painottuu yritysten ympäristö-, 
sosiaalinen ja hallinnollinen vastuu tuotannossa, tuotteissa ja myynnissä sekä henkilöstöasioissa.  Tällä het-
kellä EGS –raportointivelvollisuus koskee yli 500 henkilön työntekijäyhtiöitä. Yhtiön antamien raporttien tu-
lee sisältää tiedot siitä, miten huolehditaan ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ih-
misoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta.  Tällä hetkellä GRI-
standardiraportti on maailmalla laajimmin käytetty vastuullisuusraportoinnin malli. Tähän on tulossa muu-
tos, koska huhtikuussa 2021 Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksen uudesta kestävän kehityksen rapor-
toinnin direktiivistä Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). On viisasta ennakoida, että kestä-
vän kehityksen vaateet tulevat koskemaan jatkossa myös pk-yrityksiä.  
 
Alueelliset strategiat kuten älykäs erikoistuminen nostaa esiin alueen vahvuudet. Ennakointi osaltaan nostaa 
esiin alueen koulutustarpeen, osaamisvaateet, markkinoiden muutokset ja kansainväliset trendit. Innovaa-
tiopanosten tulee näkyä tuotekehityksessä, uudistumisessa, uusissa tuotteissa, digitaalisessa markkinoin-
nissa sekä vastuullisuudessa. Maakunnan alueellinen resilienssikyvykkyys tulee selvittää ja selvityksen kautta 
tehdä toimenpiteitä, jotka ratkaisevat kasvua rajoittavia esteitä. Tulevaisuuden työvoiman ja yritysten työl-
listämistarpeet tarvitsee panostusta koulutukseen ja sen muutoskyvykkyyteen. Innovaatiopanostukset tulee 
näkyä investoinneissa, tuotekehitys ja laatutyössä, vastuullisuustyössä sekä niiden rahoituksessa. Pk-yritys-
ten kytkeminen vahvemmin alueellisiin innovaatioekosysteemeihin koko maakunnassa on entistä tärkeäm-
pää. Yliopistot, korkeakoulut ja muut koulutusorganisaatiot, kunnalliset elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä muut 
alueen elinkeinopalvelut ovat useimmiten pk-yritysten lähimpiä kehittämis- ja innovaatiokumppaneita. Tut-
kimus- ja innovaatiostrategiat, yrityskeskeiset innovaatiopalvelut, hautomot ja kokeiluympäristöt ovat mer-
kittäviä toimintaympäristöjä, joissa voidaan yrityslähtöisesti luoda uutta ja uudistuvaa osaamista ja kilpailu-
kykyä.  
 
Tietoliikenneverkot ovat isoin merkittävä panostus yritysten toimintojen digitaalisuuteen ja uudistumiseen 
uusien liiketoimintamallien, kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin, monipaikkaisuuteen sekä jat-
kossa myös   vastuullisuusraporttien luomiseen. Tietoliikenneverkko on maakunnan kaikkien toimijoiden pe-
rusinfrastruktuuria. Digitalisoituneet yritykset ovat tutkimusten mukaan muita uudistuskykyisempiä ja kas-
vuhakuisempia.   

  
Sisältökärjet:  

• Investointeihin kannustaminen ja niiden rahoittaminen.  

• Yritysten kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen tukeminen ja rahoitus.  

• Tuotekehityksen jatkuva varmistaminen ja tukeminen.   

• Kasvua rajoittavien käytännön esteiden poistaminen ja niiden tukeminen (pk-yritykset).  

•  Yritystoiminnan liiketoimintamallien uudistamistyö ja uusien teknologioiden hyödyntäminen (digi-

taalisuus, automaatio ja tekoäly).  

• Vastuullisuusajattelun ja liiketoimintaideologian kehittäminen ja näkyväksi tekeminen pk-yrityk-

sissä. 
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Yritysmyönteisyyden lisääminen päätöksenteossa ja palveluissa  

Yritysten toiminta ja siihen liittyvien toimintojen kuten lupien, verotuksen ja valvonnan tulisi olla mahdolli-
simman sujuva prosessi. Merkittävää on, että yritykset ja yrittäjät ovat alueen julkishallinnon (valtio, kunta, 
ELY, AVI, TE-hallinto) merkittävä asiakasryhmä, jolla on paljon viranomaisasiointia edellyttäviä velvoitteita ja 
tarpeita. Tämä tarkoittaa, että julkisten palveluiden digitalisointi järkevöittää yritysten viranomaisprosesseja, 
säästää vaivaa ja aikaa sekä tehostaa palvelutasoa. Palvelukanavien digitalisointi lisää niiden saavutetta-
vuutta ja kannustaa molempia osapuolia digitalisointiin. Palveluiden saatavuus pitää olla kieliversioitu, koska 
sillä tuetaan myös kansainvälisiä toimijoita.  
 
Mitä pienempi yritys, sitä suurempana voidaan kokea hallinnollinen taakka tehdä ja toimia oikein. Kuntien 
yritysarviointitoiminta pitää sisältää päätöksentekoon ja virkamiestyöhön. Yrittäjien alueellinen ja kansalli-
nen edunvalvonta on tärkeää koko alueen kilpailukyvyn vahvistamiselle. Yritykset eivät ole julkisen sektorin 
passiivisia kumppaneita vaan myös aktiivisia kumppaneita. Tavoite on usein molemmilla osapuolella sama - 
menestyminen.  Digitalisaatiossa yrittäjien ja yritysten rooli alueen julkisten palveluiden tuottajina ja kehit-
täjinä sekä niitä täydentävinä palvelun tarjoajina korostuu. Alueen julkista sektoria on aktiivisesti rakennet-
tava alustaksi asiakaslähtöisille palveluekosysteemeille, jotka sisältävät sekä julkisia, että yksityisiä palvelun-
tarjoajia. Monituottajamallin mahdollistajana on avoimien rajapintojen kautta liikkuva, ajantasainen ja asiak-
kaan suostumuksella hyödynnettävä tieto ja palvelutarve.  Asioiden sujuvuuteen liittyy kunnollinen digi-
infra ja se tulee huomioida ennakoiden kaavoituksessa tietoliikenneverkkojen kehittämistarpeina. Yhteinen 
tavoiteltava tila on, että varmistetaan, ettei lupa- ja muut hallinnolliset käytännöt hidasta niiden rakenta-
mista.   
 

Sisältökärjet:  
• Alueellisen edunvalvonnan vahvistaminen.  

• Digitaalisten palveluiden saatavuus monella eri kielellä.   

• Yritysmyönteisyys, sujuvuus sekä vaikuttavuusarviointi päätös-, lupa- ja kaavaprosesseissa.   

• Olemme tavoitettavia, oikein asennoituvia sekä kielitaitoisia asiakaspalvelijoita toinen toisillemme. 

 

Yrittäjyyspolkujen monipuolistaminen ja sujuvoittaminen huomioiden omistaja-

vaihdosasiat  

Yrittäjyyden perusedellytykset ovat Suomessa erinomaiset. Suomi on vakaa, vapaa ja turvallinen maa elää 
ja yrittää. Yrittäjyyden muodot ovat moninaiset ja mahdollisuudet yrittäjyyteen ovat moninaiset. Yritystoi-
minnan ja työntekeminen on yhä vähemmän riippuvainen paikkaa tai sijaintiin tietoliikenne- ja digitaalisuu-
den ansioista. Yrittäjyys mallien mahdollistaminen ja kokeilu tulee olla yhteiskunnan tukemaa ja hyväksymää. 
Merkittävä trendi on esimerkiksi yksinyrittäjyyden kasvu. Yksinyrittäjien määrän kasvu on ollut merkittävää 
erityisesti 2000 luvulla, kasvu on ollut koko maassa 55 prosenttiyksikköä. Kolmas merkittävä ajuri yrittäjyys-
polkujen monipuolistamistarpeisiin on yrittäjien ikääntyminen. Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjien keski-ikä 
on 49,46 vuotta ja tämä edellyttää toimia yritysten toiminnan jatkuvuuteen. Yrittäjyyden vaatimukset sekä 
toimintaympäristöjen muutokset haastavat yhä enemmän yrittäjien jaksamista sekä tulevaisuuden enna-
kointia.  Pohjois-Pohjanmaan yrittäjissä on 4111 jäsentä.  Paikalliset yrittäjät luovat maakuntaan yrittä-
jyyshenkeä. Heitä tarvitaan verkostona, joka kertoo ja jakaa tietoa yrittäjyydestä. Vaihtoehdot osa-aikayrit-
täjyyteen tai kokeiluun jo opiskelu ja kouluvaiheessa olisi turvaamassa yritysten toiminnan jatkumista.   
 
Nuorten yrittäjyysinnon kasvattaminen mahdollisuutena pysyä kotipaikkakunnalla tai yleensä Suomessa on 
huomioitava kannustava mahdollisuutena. Maakunnan muuttotrendien hallinnassa mahdollisuus yrittäjyy-
teen edellyttää yrittäjyyskasvatuksen tuomista perusopetukseen. Työelämän arvopohjaisuus näkyy nuorten 
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asenteissa. Työelämän neljä tärkeintä elementtiä ovat 2020 luvulla vapaus, joustavuus, luottamus ja yhden-
vertaisuus.  Uuden yrittäjäpolven kasvattaminen on maakunnan elinvoimatyötä parhaimmillaan. Nuorten 
yrittäjyyssuhde vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Mitä vahvempaa on yrittäjyysasenne, sitä vahvemmin se näkyy 
tarpeena pärjätä myös palkkatyössä ja elämässä. On tärkeää, että kuntien yrittäjät ovat aktiivisesti mukana 
oppilaitosten ja yhteisöjen toiminnassa. He antavat nuorille oman esimerkkinsä.  Yrittäjät kantavat usein pk-
yrityksissään ylisukupolvista vastuuta. Yrittäjyyteen ei synnytä, siihen kasvetaan. Siinä vaiheessa, kun jatkajaa 
ei löydy omasta perheestä jää vaihtoehdoiksi yritystoiminnan lopettamine, sen myyminen ja omistajanvaih-
dos. Maahanmuuttajien potentiaalia siirtyä yrittäjiksi tulee vahvistaa jatkossa peremmin yrityskannan säily-
misen ja kehittämisen näkökulmasta.   
 
Pohjois-Pohjanmaan kevään 2021 PK-Barometri mukaan alueemme yrittäjistä kahden vuoden aikana 15 pro-
senttia     aikoo luopua yrityksestään ja seuraavan viiden vuoden aikana 29 % aikoo luopua yrityksestään. 
Tällä on iso merkitys maakunnan yritysten määrään sekä työllisyyteen, jos jatkajaa yritykselle ei löydy. Tule-
van neljän vuoden aikana on tarpeen tukea yrittäjävaihdos toimintaa tuloksellisesti maakunnassa.   
 

Sisältökärjet:  
• Yrittäjyyskokeilujen mahdollistaminen elämän eri vaiheissa. 

• Yrittäjyysopetuksen vahvistaminen kaikilla koulutustasoilla. 

• Osa-aikayrittäjyyden tukeminen. 

• Omistajavaihdostoiminnan turvaaminen.  

• Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen.  

• Startup -yrittäjyyden edistäminen.  

• Monipaikkaisen yrittäjyyden edistäminen. 

  

KÄRKIHANKKEET  
• Työ- ja elinkeinopalveluiden sujuva siirtyminen kunnille.   

• Maakunnan kansainvälinen, uudistuvien yritysten yrityslähtöinen kasvu- ja tukihanke (veturiyrityk-

set, pk- ja mikroyritykset, Hub-ekosysteemimalli).  

• Yrittäjien johtamisen ja jaksamisen kärkihanke.   

• Uudistuva ja muutoskykyinen yrittäjyys (omistajanvaihdokset, digitaalisuus, uudet tavat toimia sekä 

yrittäjyyskasvatus). 
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KANSAINVÄLISESTI HOUKUTTELEVA JA MENESTYVÄ POHJOIS-

POHJANMAA   

  

TAVOITELTU MUUTOS 2025  
 

Pohjois-Pohjanmaa on monimuotoinen, avoin ja kansainvälinen maakunta. Maakunta on vetovoimainen 
asukkaille ja opiskelijoille kansallisesti ja kansainvälisesti. Pohjois-Pohjanmaa on kehittyvä ja edistyksellinen 
maakunta, jonne osaajat tahtovat tulla. Maakunnan kilpailukyky turvataan siten että osaajia riittää elinkei-
noelämän tarpeisiin. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään. Maakuntaan sijoittuu uusia yrityksiä ja hou-
kuttelemme enemmän kansainvälisiä investointeja. Innovaatiotoiminta on kytkeytynyt aikaisempaa parem-
min kansainvälisiin arvoverkostoihin ja TKI-toiminta on kansainvälisesti korkealla tasolla. Oppilaitoksemme 
ja korkeakoulumme ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisia. Maakuntaan suuntautuva matkailu 
on lisääntynyt. Pohjois-Pohjanmaan ainutlaatuinen luonto on maakunnan vetovoimatekijä. 
 

Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja näkyvästi kiinnostava sijoittumisympäristö    

Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa ja vetovoimaa kehitetään uusien asukkaiden, opiskelijoiden, matkailijoiden, 
yritysten ja investointien saamiseksi maakuntaan. Elinvoimaisuus tarkoittaa kasvua, jota syntyy alueen kehit-
tyvistä yrityksistä, alueelle sijoittuvista uusista yrityksistä, investoinneista, lisääntyvästä työpaikkojen mää-
rästä, vahvasta vetovoimasta ja uusista asukkaista. Elinvoimaa edistetään käytännön toimenpiteillä, kuten 
esimerkiksi maankäytöllä, laadukkailla yrityspalveluilla sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tehtä-
vällä yhteiskehittämisellä. Vetovoiman kehittäminen lisää maakunnan kiinnostavuutta myös kansainväli-
sesti.   
  
Yrityksiä palveleva asenne ja yrityspalvelut vaikuttavat merkittävällä tavalla yritysten sijoittumis- ja investoin-
tipäätöksiin. Kuntia ja muita toimijoita kannustetaan aktiivisuuteen yritysten toimintaympäristöjen kehittä-
misessä, tonttitarjonnassa ja elinkeinopalveluiden kehittämisessä. Laadukkaiden elinkeinopalveluiden lisäksi 
myös yritysten toimintaa tukevat verkostot ja tutkimusympäristöt vaikuttavat sijoittumispäätöksiin.  
  
Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kiinnostavuus ja laadukas, monipuo-
linen koulutustarjonta on keskeistä opiskelijoiden saamisen kannalta. Opiskelu Pohjois-Pohjanmaalla on kan-
sainvälinen kokemus, joka kehittää monipuolisia kulttuurisia taitoja ja osaamista sekä valmistaa opiskelijoita 
tulevaan työelämään. Koulutuksen digitalisoituminen tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja tuo 
kansainvälisen koulutuksen laajan joukon saataville. Oppiminen ja osallistuminen moninaisissa kulttuurisissa 
konteksteissa tuottaa kotikansainvälistymisen kokemuksia, joilla on myönteinen vaikutus myös kansainvälis-
ten ja kotimaisten opiskelijoiden integroitumiselle yhteisöön. Laadukkaat perehdytyskäytännöt ja kotimais-
ten kielten opetus takaavat yhteisön uusille kansainvälisille jäsenille sujuvan alun elämälle Pohjois-Pohjan-
maalla.    
  
Maakunta tarjoaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja elämiselle sekä kaupunkiympäristössä että maaseu-
dulla. Tärkeää on, että Pohjois-Pohjanmaan asukkaat viihtyvät kotimaakunnassaan ja voivat elää oman nä-
köistänsä elämää. Omaan elämäntyyliin sopiva asuminen ja asumisen edullisuus ovat vetovoimatekijöitä. 
Kuntia kannustetaan tarjoamaan vetovoimaisia ja monipuolisia asumisen ratkaisuja. Myös vapaa-ajan moni-
puoliset mahdollisuudet, virikkeellinen ympäristö ja tarpeita vastaavien palveluiden saatavuus vaikuttavat 
kotikunnan valintaan.  
  



 28 

 

 

Imagolla, mielikuvilla ja maineella on tärkeä merkitys vetovoiman kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaan iden-
titeetillä, ilmapiirillä, luonnolla ja kulttuurilla on merkitystä maakunnan vetovoimalle ja asukkaiden viihtyvyy-
delle. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa tuodaan aktiivisesti esille positiivisen maineen lisäämiseksi maakun-
nan vetovoiman lisäämiseksi. Toimenpiteillä vahvistetaan yleisesti alueen tunnettavuutta sekä vetovoimai-
suutta tuomalla viestinnässä esille mm. maakunnan tarjoamia elinkeino- ja työmahdollisuuksia.  
  
Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta, aito vahvojen matkailukohteiden Pohjois-Pohjan-
maa 
   
Strategiakauden alussa tavoitellaan kotimaan matkailun kasvua, joka auttaa matkailua toipumaan ko-
ronapandemiaa edeltävälle tasolle. Strategiakauden loppupuolella tavoitteena on, että kansainvälinen mat-
kailu lähtee kasvuun.   

   
Pohjois-Pohjanmaan matkailun tavoitteet 2021–2023   

1. Pohjois-Pohjanmaata kehitetään ympärivuotisesti maan vetovoimaisimmaksi matkailumaakunnaksi, 
jonka matkailukohteet ovat tunnetuimpia ja parhaiten saavutettavia sekä kotimaisille että kansain-
välisille matkailijoille.   

2. Maakunnan monipuoliset vetovoimatekijät on tuotteistettu sekä kotimaisia että kansainvälisiä mat-
kailijoita puhutteleviksi elämyksellisiksi tuotteiksi, jotka ovat kilpailukykyisiä, kestäviä ja kannatta-
via.   

3. Matkailu on Pohjois-Pohjanmaalla tärkeä, kasvava ja kannattava elinkeino sekä vetovoimainen työl-
listäjä.   

4. Kestävän matkailun polku on käynnistetty kaikilla maakunnan matkailualueilla.   

     
Pohjois-Pohjanmaan matkailu tunnetaan matkailukohteidensa kautta, ja maakunnan matkailualueiden ja -
kohteiden vetovoimatekijöitä tulee vahvistaa entisestään. Pienempien matkailutuotteiden brändäämi-
nen kiinnostaviksi ja vetovoimaisiksi kokonaisuuksiksi luo mahdollisuuksia pidentää matkailijoiden viipymää 
alueilla. Vetovoimatekijöiden lisäksi keskeistä on tunnistaa ja valita kohderyhmät, heitä puhuttelevat viestit 
ja oikeat markkinointi- ja myyntikanavat huomioiden sekä kuluttaja- että yrityskohderyhmät. Monipuoliset 
markkinoinnin keinot on tärkeätä hyödyntää myynnin tukena, ja vahvistaa maakunnan matkailukohteiden 
näkyvyyttä ja tunnettuutta voimakkaasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti.   
  

Sisältökärjet:  
• Elinvoimainen ja vetovoimainen maakunta on kiinnostava myös kansainvälisesti.   

• Asukkaiden, opiskelijoiden, matkailijoiden, yritysten ja investointien houkuttelu maakuntaan.  

• Maakunnan vetovoiman ja mainekuva kehittäminen ja esilletuonti.  

• Suomen voimakkaimmin kasvava matkailu- ja kulttuurimaakunta.  
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Kansainvälinen ja houkutteleva osaavalle työvoimalle  

Pohjois-Pohjanmaalla yhä useampi yrityksistä kokee osaajapulan kasvun esteenä. Lisäksi Pohjois-Pohjan-
maalle ja Pohjois-Suomeen on odotettavissa suuria investointeja esimerkiksi energia-, bio- ja kaivosaloille. 
Merkittävää osaajapulaa on myös ICT-alalla ja vaatii globaalia rekrytointia. Maakunnassa tarvitaan myös kan-
sainvälistä kausityövoimaa. Euroopan unioni pyrkii yhdistämään laillisen maahanmuuton tiiviimmin osaami-
sen, kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan edistämiseen. Kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa on tuettava tu-
lijoiden työelämätietoutta, perehdyttämistä toimialojen suomalaiseen lainsäädäntöön ja työn laadunvar-
mennukseen.   
 
Työperäinen maahanmuutto nähdään ratkaisuksi sekä väestön vähenemisen kierteeseen että työvoimapu-
laan. Maahanmuutto tarjoaa alueille ja kunnille mahdollisuuden vahvistaa elinvoimaansa. Alueen kuntien 
tulisi koordinoida ja yhdistää voimansa suunnitelmallisessa maahanmuutto- ja kotouttamistyössä.   
  
Maakunnassa on kiinnitettävä huomiota yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin, kansainvälisten osaajien 
tuomaan lisäarvoon liiketoiminnalle sekä tuettava yrityksiä näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyö-
dyntämisessä. Työnantajien kyvykkyyttä rekrytoida kansainvälisiä osaajia tuetaan.  
  
Lisäksi tarvitaan toimia, jotka parantavat Pohjois-Pohjanmaalle muuttavien ulkomaalaisten ammattilaisten ja 
opiskelijoiden jokapäiväistä elämää. Tähän sisältyy asettumispalvelut, työllistyminen ja ammatillisen kehityk-
sen tuki huomioiden myös mukana muuttavat puolisot ja perheet. Verkostoitumista tukemalla tuetaan ko-
toutumista. Kotoutuminen on hyödyllistä sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Onnistuneessa kotou-
tumisprosessissa henkilö kiinnittyy asuinpaikkaansa, ympäröivään luontoon ja työhönsä, mikä on avainasia 
työnantajankin näkökulmasta.  
  
Myös työhön tulevien oleskelulupaprosesseja on kehitettävä ja nopeutettava lupien käsittelyä. Pohjois-Poh-
janmaa on mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin pilotointeihin. Työn-
antajille tarjotaan tukea prosesseista ja välitetään kokemuksia valtakunnalliseen kehittämiseen.   
  
Lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja rekrytointivierailuja työntekijöiden lähtömaihin, alueen näkyvyyden ja vetovoi-
man lisäämistä, myönteisen imagon edistämistä sekä tuotteistettuja vierailuja potentiaalisille työnhakijoille.  
  
Erityisesti Oulun seutu houkuttelee ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, mutta toimia on tehtävä, jotta he 
työllistyvät ja jäävät alueelle. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja työikäisen väestön 
integroitumista Suomen työmarkkinoille. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan alueellista yhteistyötä 
kaupunkien, kuntien, julkisten toimijoiden ja alueen elinkeinoelämän kesken. Esimerkiksi erilaiset mentoroin-
tiohjelmat vahvistavat niin alueellisia ja kansallisia kuin globaalejakin verkostoja. Tavoitteena on selkeyttää 
Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien työllistymispolkuja sekä edistää heidän työllistymistään alueen 
yrityksiin.  
  
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulee nousta omalla profiloinnillaan maakunnaksi, jonne kannattaa tulla 
asumaan, tekemään työtä, opiskelemaan ja voimaan hyvin. Maakunnan tunnettavuus kansallisesti ja kan-
sainvälisesti edellyttää vahvaa panostusta viestinnällisiin toimiin sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Poh-
jois-Pohjanmaan näkyminen alueena, jossa on menestyksen eväät koko elämään edellyttää suunnitelmallista 
ja kokoavaa toimintaa monella eri tasolla yhteisen viestin kirkastamiseksi. Pohjois-Pohjanmaa on aidosti poh-
joisen hyvinvoinnin ja kasvun rakentaja kansainvälisellä otteella.  
  

Sisältökärjet:  
• Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen ja ulkomaisen työvoiman alueella pitäminen 

o KV-rekrytointien helpottaminen ja yritysten valmentaminen KV-työvoiman rekrytointiin  
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o Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden työllistymispolkujen vahvistaminen  

o Kotoutuminen ja asettautuminen  

 

Verkostoitunut innovaatiotoiminta ja vahvat ekosysteemit ja TKI-toiminta    

Pohjois-Pohjanmaalla edistetään elinkeinoelämäverkottunutta ekosysteemikehitystä ja TKI-toimintaa kasvun 
ja elpymisen vauhdittamiseksi. Toiminnalla edistetään toimialoja ylittävää yhteistyötä yritysten ja tutkimus-
laitosten kesken, tavoitteena pk-yritysten liiketoiminnan kiihdyttäminen. Uutta luovat korkean osaamisen 
aktiviteetit sijoittuvat lähelle koulutuksen ja tutkimuksen keskittymiä. Uuden luominen vaatii korkeaa osaa-
mista ja jatkuvaa uuden tiedon tuottamista.    
  
Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen on aluelähtöistä innovaatiopolitiikkaa, jossa on tunnistettu maa-
kunnan innovaatiotoiminnan kansainväliset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Älykkään erikoistumisen tavoit-
teena on luoda alueille innovaatioekosysteemejä, jotka tukevat elinkeinoelämän uudistumista. Yhteistyö tut-
kimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi 
on strategian peruspilareita. Tärkeää on myös täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä mui-
den kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kan-
sainvälisistä verkostoista. Yritysekosysteemien toimintaa tuetaan tuotteiden ja palveluiden kaupallista-
miseksi, yrityksien TKI-investointien kasvattamiseksi sekä viennin edistämiseksi.  
  
Pohjois-Pohjanmaan liitto tarkistaa älykkään erikoistumisen strategian ajantasaisuutta vuosittain toistuvassa 
prosessissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tässä yhteydessä analysoidaan strategian toteumaa ja toimeenpa-
noa, ja tarvittaessa päivitetään strategian sisältöä.   
   

  
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategiset painopistevalinnat   

 
Pohjois-Pohjamaan innovaatiotoiminnan haasteena ovat puutteet kaupallistamis- ja rahoitusosaamisessa. Li-
säksi kauempana Oulusta koetaan, etteivät korkean tutkimusosaamisen hyödyt konkretisoidu seuduille riit-
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tävällä tasolla. Maakunnan TKI-menojen osuus on hyvällä tasolla, mutta alueellisesti keskittynyttä Oulun seu-
dulle. Kaikkien seutujen TKI-toiminnan kasvattamiseen on kiinnitettävä huomioita. Myös yritysten kasvu ja 
viennin vähäisyys ovat haasteita, sillä maakunnan yrityksistä 92 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyri-
tyksiä. 
 
Pohjois-Pohjanmaa osallistuu erikoistumista tukeviin EU-tasoisiin kumppanuusverkostoihin, tavoitteena 
EU:n suoran TKI-rahoituksen saaminen alueelle ja pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Kumppanuuk-
sien painoalueita ovat terveyteen, teollisuuteen, autonomisiin ajoneuvoihin ja älykkäisiin kaupunkiympäris-
töihin liittyvät langattomat ratkaisut. Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto johtavat EU-tasoista kump-
panuutta, joka keskittyy langattomiin ICT-teknologioihin. Pohjois-Pohjanmaa on lisäksi mukana terveyteen, 
lääketieteen teknologiaan, turvalliseen ja kestävään liikkuvuuteen, akkuklusteriin, vesiklusteriin, geotermi-
seen energiaan ja elintarvikkeiden jäljitettävyyteen liittyvissä kumppanuuksissa. Kumppanuusverkostoista 
haetaan tukea alueen yritystoiminnan kehittämiselle.   
  
Korkeakoulut ekosysteemeineen toimivat alueidensa innovaatiomoottoreina, tuottaen uutta tietoa ja koulu-
tettua työvoimaa. Oulun yliopisto tavoittelee huippututkimuksen kautta ratkaisuja maailmanlaajuisiin kysy-
myksiin viidellä fokusalueella, jotka ovat Kestävät materiaalit ja järjestelmät, Digitalisaatio ja älykäs yhteis-
kunta, Ihmiset muuttuvassa maailmassa, Elinikäinen terveys, sekä Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö. 
Näiden alojen tutkimuksesta syntyy maailmanluokan osaamista ja innovaatioita, joita voidaan hyödyntää 
mm. päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä koko maailmassa ja jotka kannattelevat alueemme elinvoimai-
suutta. Tutkimuksen infrastruktuurit ovat ehdoton edellytys menestyksekkään ja vaikuttavan tutkimuksen 
tekemiseksi sekä elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseksi.  

   
Vihreää siirtymää tukeva TKI-toiminta   
Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotoimien kytkentä elinkeinoihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin on kes-
keistä. Kehitystyötä tehdään mm. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartassa linjattujen kärkiteemojen kautta ja 
työ kiinnittyy maakunnan älykkääseen erikoistumiseen. Merkittäviä TKI-tarpeita liittyy esimerkiksi bio- ja 
kiertotalouteen, energiantuotantoon ja liikenteeseen. Kansallisesti merkittäviä klustereita, joihin myös Poh-
jois-Pohjanmaa osallistuu, ovat mm. akkuklusterin ja vetyklusterin kehittäminen.   
  
Vetytalouden valtava potentiaali on tunnistettu kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vedyllä on tärkeä 
rooli, kun teräs- ja kemianteollisuuden prosessit muuttuvat vähähiilisiksi. Asia on merkittävä Pohjois-Pohjan-
maalle alueella olevan terästeollisuuden takia. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tulee vaatimaan metal-
linjalostusteollisuudelta massiivisia investointeja ja tuotekehitystä 2020-luvulla. Puhtaasti tuotetun vedyn 
käyttö on tulevaisuudessa Suomessa ja globaalisti suuressa roolissa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 
Päästötön vedyn tuotanto vaatii paljon CO2-vapaata sähköenergiaa.   
  
Siirtyminen hiilineutraaliin metallienjalostukseen vaatii laajoja ja moniulotteisia systeemisiä muutok-
sia mm. kestävän energian ja vedyn tuotannossa ja jakelussa sekä metallinvalmistusprosesseissa.   
  
Oulun innovaatioallianssi (OIA) on yritysten, tutkimus- ja koulutusosapuolten ja muiden julkisten toimijoi-
den tiivis yhteistyöverkosto. Oulun innovaatioallianssin strategiset kohdealat ovat kaupunkiseudun ja valtion 
välisen ekosysteemisopimuksen sisältöjä.  
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OYSTER on digitaaliseen terveyteen keskittyvä TKI-keskus. Tavoitteena on perustaa Ouluun Euroopan johtava 
sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, testaus-, koulutus-, innovaatio- ja kehitystoimintaan keskittyvä 
OYSTER-keskus, jossa tulevaisuuden terveysteknologian ja palveluiden kehitystä kiihdytetään ainutlaatuisissa 
puitteissa hyödyntäen ja soveltaen 5G- ja myöhemmin tulevaisuudessa myös 6G -huippututkimuksen tulok-
sia. 
 
Radiopuisto on Euroopan johtava langattomien tuotteiden (RF-tuotteet) tutkimuksen, kehitykseen, testauk-
seen, verifiointiin ja tyyppihyväksyntää keskittyvä kokonaisuus, joka mahdollistaa langatonta tiedonsiirtoa 
käyttävien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja testaamisen. Tavoitteena on rakentaa Radiopuisto Ou-
luun lähivuosina.  
 
Kasvun suunta 2030-strategia on Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutu-
kunnan kuntien yhteinen näkemys alueen kehittämisen mahdollisuuksista ja tahtotilasta. Strategisia päämää-
riä ovat   laadukkaan koulutuksen turvaaminen, kansainvälisten verkostojen kehittäminen, yritysten kasvun 
ja kansainvälistymisen tukeminen sekä klusterien kehittäminen.  
  

Sisältökärjet:  
• Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen toimeenpano. 

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

• TKI-toiminnan kasvattaminen kaikilla seuduilla. Mm. Oulun ekosysteemisopimuksen mukaisen inno-

vaatioallianssin ja Oulun eteläisen Kasvun suunta 2030 strategioiden toimeenpano.   
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Liikenne ja digitaalisuus kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta   

Pohjois-Pohjanmaan TEN-T tavoitteet 2021-2025+  
Pohjois-Pohjanmaa on Itämeren alueen ja Arktisen alueen leikkauspisteessä oleva strateginen multimodaa-
linen liikenteen solmukohta.  Itämerenpohjukan Perämerenkaari yhdistää pohjoisen Euroopan merkittävim-
män teollisuuden, tutkimuksen ja osaamisen keskittymän. Pohjois-Suomen merkittävät metsä-, metalli- ja 
kaivosteollisuuden investoinnit lisäävät kuljetus- ja matkustajamääriä.  
 
North Sea–Baltic (NSB) ydinverkkokäytävää on juuri pidennetty pohjoiseen TEN-T suuntaviiva-asetuksella 
Helsingistä Oulun ja Tornio-Haaparannan (Perämerenkaaren) kautta edelleen Luulajaan Ruotsin puolelle yh-
distäen Suomen rautatieverkon ydinverkkokäytävään. Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytävä jatkuu Etelä-
RuotsistaTukholmasta Luulajan ydinsatamaan, josta se jatkuu Norjan Narvikin ydinsatamaan. Liikenne 12 -
suunnitelman tavoitteet edellyttävät TEN-T politiikan nostamista kansallisen liikennejärjestelmän käytännön 
kehittämisen keskeiseksi ohjenuoraksi. Tämä koskee niin fyysistä liikenneinfraa, kuin liikennejärjestelmän 
kestävyyttä ja älykkyyttä sekä yhteistyötä naapurimaiden kanssa. CEF2 -ohjelmakaudella (2021–2027) on 
huomioitu Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävän laajentuminen pohjoiseen. Raideliikenteessä ydinverk-
kokäytävien rooli tulee edelleen korostumaan erityisesti EU-rahoituksessa. CEF2-ohjelman tavoitteena on 
rakentaa, kehittää, modernisoida ja saattaa valmiiksi Euroopan laajuiset liikenne-, energia- ja digitaaliset ver-
kot. Tavoitteina ovat ydinverkon toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 
mennessä, ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja TEN-T-verkon osien kehittäminen sekä siviili- että sotilaalli-
sen liikkuvuuden parantamiseksi. 
 
Suomi on sitoutunut rakentamaan TEN-T ydinverkon omalta osaltaan asetuksen mukaiseen kuntoon vuoteen 
2030 mennessä. Pääradan kehittäminen on tärkeää talouden kasvun ja kestävän liikkumisen osalta. Pääradan 
Ylivieska–Oulu-rataosuus on toiseksi merkittävin ja vilkkain tavaraliikenteen rataosuus valtakunnassa ja hen-
kilöliikenteen osalta se palvelee yli miljoonaa matkustajaa vuodessa.  Liikenne12-suunnitelman päivityksissä 
TEN-T ydinverkkokäytävän laajennus tulee ottaa huomioon aiempaa paremmin toimenpideohjelman sisäl-
lössä. 
 
Lisäksi Kemi–Laurila–Haaparanta-radan sähköistys avaa yhteyden Pohjois-Ruotsin kautta rahti- ja matkusta-
jaliikenteelle Eurooppaan ja Jäämerelle. Ratayhteys mahdollistaa uuden kuljetusreitin, palvelee teollisuutta 
ja avaa potentiaalia myös rajat ylittävään matkustajaliikenteeseen. Kapasiteetin lisääminen edellyttää kak-
soisraiteen rakentamista Tampereelta pohjoiseen ja kesken jääneen Seinäjoki-Oulu kaksoisraiteen loppuun-
saattamista. Liminka-Oulu-kaksoisraiteen suunnittelu ja rakentaminen on erittäin tärkeää Pohjois-Suomen 
kasvavan tavara- ja henkilöliikenteen ja kestävän logistiikan kannalta.  
 
Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää 
osana Bothnia Corridoria. Nelostien merkitys Suomen kansantaloudelle on erityisen suuri. Vuonna 2020 val-
mistui selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”. Siinä 
määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-
ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Valtatie 4:n palvelutaso tulee nostaa vastaamaan TEN-T asetuksen 
standardeja. Valtatie 4 ja 29 osalta vajaat 40 prosenttia tieosuudesta kattaa ydinverkkokäytävän kriteerit ja 
kriteerit kattavat väyläosuudet sijoittuvat Etelä-Suomeen. Painopisteinä ohjelmakaudella maantieverkon 
osalta (vt 4) ovat suunnitelmavalmiuden oleellinen nostaminen yhteysvälillä Jyväskylä-Oulu sekä Oulu-Kemi 
II vaiheen osalta Iin ohikulkutie -hankkeen edistäminen.  
 
TEN-T-uudistuksen suuntaviivoihin esitetään Oulun satamaa ja lentoasemaa ydinverkon satamaksi ja ydin-
verkon lentokentäksi ja Oulua esitetään multimodaalisena TEN-T kaupunkisolmuna Pohjois-Suomessa (Ur-
ban node). Vesiväylähankkeilla on myönteisiä ilmastovaikutuksia päästöjen vähentyessä kuljetettua tonnia 
kohti.  
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CEF-rahoituksen saannon kannalta olennaista on yhteisen liikenteellisen vision laatiminen. Visio laaditaan 
EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteiden mukaisesti. Edistetään alueen logistisia, kestäviä 
liikenneratkaisuja, kuljetus- ja matkaketjuja sekä eri liikennemuotojen yhdistettävyyttä niin henkilö- kuin ta-
varaliikenteen sekä infrastruktuuri-investointien näkökulmasta. Digitaalisilla yhteyksillä ja ratkaisuilla odote-
taan olevan kasvava merkitys alueen logistiikalle ja kilpailukyvylle. Huomiota kiinnitetään myös rajat ylittä-
vään digitaalisen infrastruktuuriin.  
  
Liikenteen palvelujen kehittäminen  
Pohjois-Pohjanmaan henkilöliikenteen saavutettavuuden kannalta oleellista on lentoliikenteen palvelui-
den ylösajo koronan jälkeen. Koronapandemian jälkeen lentoliikenteen, mukaan lukien charter-lentojen pa-
lautuminen, sekä suorien kansainvälisten lentoyhteyksien kehittäminen kotimaan yhteyksien varmistamisen 
ohella, on tärkeää, jotta kansainvälinen matkailu elpyy pandemiasta. 
   
Keskeistä on tukea liikematkustamisen sekä matkailun elpymistä koronaepidemian aiheuttaman merkittävän 
vähenemisen jälkeen. Lisäksi Oulun lentokenttä tulee asettaa Suomen toiseksi kansainväliseksi lentokentäksi. 
Erityisen tärkeää on maakunnallisten matkaketjujen kehittäminen.   
 
Joukkoliikennettä tulee kehittää palvelemaan matkailua, ja erityisesti alueen sisäisiä matkaketjuja. Kansain-
väliset matkailijat saapuvat lentäen, ja tarvitsevat joukkoliikennettä kohteisiin liikkuessaan. Kotimaan ja lähi-
alueiden matkailijat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita liikkumaan maateitse ilmastosyistä.  
 
Toimivat matka- ja kuljetusketjut sekä solmupaikkojen saavutettavuus ovat liikennejärjestelmän keskeisiä 
kehittämistavoitteita. Solmupisteiden palveluiden kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä ja yhteistä sitoutu-
mista eri osapuolten kesken. Tavoitteena on, että solmupisteiden palvelutasoa kehittämällä pystytään suju-
voittamaan matkaketjuja ja lisäämään julkisen liikenteen matkaketjujen houkuttelevuutta ja sitä kautta lisätä 
kestävien kulkutapojen käyttöä. Solmupisteissä tarjottavien palveluiden tulisi perustua käyttäjien tarpeisiin.  
 

Sisältökärjet:  
• Laajempi näkökulma TEN-T ydinverkkokäytävän (NSB) mahdollisuuksista mukaan lukien rajat ylit-

tävä liikenne. Pohjois-Pohjanmaan TEN-T tavoitteet 2021-2025+  

• Lentoliikenne. Liikematkustamisen ja matkailun lisääminen ja tarpeet, matkailun käynnistyminen 

keskeistä.   

• Matkaketjujen toimivuus ja hyödynnettävät digitaaliset palvelut.  

• Maakunnan liikennejärjestelmä mahdollistaa elinkeinoelämän kustannustehokkaan toiminnan ja 

palveluiden kehittämisen.  

• Älykäs liikenne ja digitalisaatio.  

• Ympäristöllisesti kestävät ja digitalisaatiota hyödyntävät liikennepalvelut 

 

KÄRKIHANKKEET  
  

Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja näkyvästi kiinnostava sijoittumisympäristö   

• Maakunnan kansainvälinen ja kansallinen viestinnän ja markkinoinnin profilointihanke.  

• Pohjois-Pohjanmaan mainekuvan lisääminen maakunnan toimijoiden yhteistyönä (mm. matkailu, 

teollisuus, ICT) 

• Oppilaitosten ja korkeakoulujen vetovoiman lisääminen. 

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen   
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• Työperäisen maahanmuuton kehittämisohjelma Pohjois-Pohjanmaalle.  

• Mukanaolo kansallisessa Talent Boost-työssä sekä TalentHub –toiminta.  

Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta, aito vahvojen matkailukohteiden Pohjois-Pohjan-
maa  

• Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian toimeenpano.  

Verkostoitunut innovaatiotoiminta ja vahvat ekosysteemit ja TKI-toiminta   

• Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen toimeenpano.  

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

• TKI-toiminnan kasvattaminen kaikilla seuduilla. Oulun ekosysteemisopimuksen mukaisen innovaa-

tioallianssin ja Oulun eteläisen Kasvun suunta 2030 strategioiden toimeenpano 

• Radiopuisto-hanke ja OYSTER-hanke. 

• Tutkimusympäristöjen ja -infrastruktuurien jatkuva kehittäminen sekä yritysten kytkeminen niiden 

käyttöön ja tutkimustulosten hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen. 

 

Liikenne ja digitaalisuus kansainvälisen vetovoiman näkökulmasta  

• TEN-T kärkihankkeiden edistäminen.  Erityisesti kaksoisraide Ylivieska-Liminka-Oulu sekä Oulun ase-

makeskuksen toteuttaminen.  

• Ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen kehittäminen.  
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KESTÄVÄSTI KASVAVA POHJOIS-POHJANMAA  

TAVOITELTU MUUTOS 2025  
 

Vihreä siirtymän tuomat mahdollisuudet on hyödynnetty määrätietoisesti alueen vahvuuksiin pohjau-
tuen. Pohjois-Pohjanmaalla kestävä kasvu perustuu kehitykseen, joka huomioi ekologiset, aluetalous-, sosi-
aaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Toimet tukevat sekä maakunnan talouskasvua että ihmisten ja luonnon 
hyvinvointia ja kukoistusta. Kestävän kasvun mahdollistavan toimintaympäristön kehittäminen toteuttaa sa-
manaikaisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, hiilinielujen turvaamista sekä luonnon mo-
nimuotoisuudesta, vesistöjen hyvästä tilasta ja viherympäristöistä huolehtimista.  
 
Pohjois-Pohjanmaa on määrätietoisesti matkalla kohti hiilineutraalisuutta. Maakunnan näköinen ilmastotyö 
perustuu tietoon ja laajaan yhteistyöhön. Kestävän kasvun toimenpiteiden määrittämisessä, edistämisessä ja 
toteutuksessa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa merkittävässä roolissa ovat alueen toimijat. 
Keskeisiä ovat eri sektorien alueellisista ohjelmista vastaavat tahot, kuten   ELY-keskus (esim. Maaseutuoh-
jelma) sekä Metsäkeskus (Alueellinen metsäohjelma). Helmikuussa 2021 hyväksytty ilmastotiekartta linjaa 
seitsemän kärkiteemaa ja liki 130 toimenpidettä. Kestävästi kasvava, hiilineutraali Pohjois-Pohjanmaa saa-
vutetaan eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöllä: ’Kaikki ratkaisee’.  
 

Kansalliset ja kansainväliset verkostot ja kumppanuudet ovat tärkeitä toimenpiteiden vaikuttavuudelle. Poh-
jois-Pohjanmaan yhteistyö arktisuuteen liittyvissä verkostoissa profiloi aluetta. Arktisen alueen merkitys on 
korostunut kansainvälisesti ja arktisen alueen monimutkaiset haasteet vaativat erityistä tukea ja huomiota 
Euroopan unionilta. Arktisella alueella on potentiaalia johtaa vihreää siirtymää ja alue on keskeinen osa Eu-
roopan unionin toimia. Euroopan unionilla on keskeinen rooli arktisen alueen kestävän kehityksen edistämi-
sessä. Vauraampi arktinen alue hyödyttää Itämeren aluetta ja päinvastoin. 
 
Kestävästi kasvavan Pohjois-Pohjanmaan tavoitteet ovat osa muita maakuntaohjelman teemoja. 
 

 

 

 Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021–2030 kärkiteemat 
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Bio- ja kiertotalouteen perustuva uudistuminen ja innovaatiotoiminta   

Bio- ja kiertotalous ovat nopeasti kehittyviä aloja ja niiden toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti. 
Poliittiset ohjauskeinot, lainsäädäntö sekä tavoitteet kohti hiilineutraalia taloutta, mutta ennen kaikkea 
markkinalähtöinen kysyntä, joka on pohjana kannattavalle liiketoiminnalle, puoltavat uusiutuviin biopohjai-
siin raaka-aineisiin pohjautuvaa tuotantoa. Luonnonvarojen, niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien, kestä-
vään käyttöön pohjautuvien tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen kasvaville markki-
noille tarvitaan uudistuvaa ja innovatiivista tki-osaamista. Ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa on osa maakun-
nan älykkään erikoistumisen strategiaa, jonka tavoitteena on tukea elinkeinoelämän uudistumista paikalli-
seen osaamiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön pohjautuen. Jaettu johtajuus, ilmasto-
työn sekä laajasti luonnon hyvinvoinnin edistämisen koordinointi, toimijoiden hankkeet ja niihin tarvittavien 
taloudellisten resurssien (EU:n vihreän kehityksen ohjelma, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmat, sekä 
kansalliset rahoitukset) täysimääräinen hyödyntäminen on edellytys tavoitteiden toteutumiseen. Pohjois-
Pohjanmaalla kestävään kasvuun panostetaan maakunnan ilmastotiekartassa linjattujen toimenpiteiden mu-
kaisesti laajasti eri sektoreilla.  
 
Pohjois-Pohjanmaa on osaltaan mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä, alueen runsaita luonnonvaroja hyö-
dynnetään kestävästi ja huolehditaan ekosysteemien turvaamisesta. Pohjois-Pohjanmaa on bio- ja kiertota-
lousmaakunta, jossa toimintaympäristö tukee näitä päämääriä.   
  
Pohjois-Pohjanmaan vahvuuksia ovat runsaat biomassavarannot ja niihin liittyvä perustuotanto, puhdas 
maaperä, vesi ja arktisen tuotannon edut, sekä toimivat kuljetusyhteydet. Alueen yritykset, osaajat ja tki-
organisaatioiden panostukset toimialaan sekä yhteistyö luovat mahdollisuuksia biotaloudessa monipuolisen 
Pohjois-Pohjanmaan menestymiseen myös globaalien ratkaisujen tarjoajana.  Pohjois-Pohjanmaalla biota-
lous hyödyttää maakuntaa monipuolisesti, niin kasvukeskuksia kuin maaseutualueita. Maakunnassa keskei-
simmät alat ovat maa- ja metsätalous, kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus sekä elintarviketeolli-
suus.  Biotalous muodostaa merkittävän osan Pohjois-Pohjanmaan liiketoiminnasta. Uusiutuvien luonnonva-
rojen tuotannon ja jalostuksen osuus yksityissektorin liikevaihdosta on liki 20 %: alkutuotanto, biotuotteiden 
jalostus, energiatuotteet ja jätteiden käsittely. Kun mukaan luetaan matkailu, luonnonvirkistyskäyttö 
ja ekosysteemipalvelut aineettomine hyötyineen, on merkitys vielä suurempi.  
 
Pohjois-Pohjanmaalla ja sen lähialueilla on vireillä suuria biotaloushankkeita sekä biojalostuksen raaka-aine-
pohjan muutoksia. Teollisen mittakaavan prosesseissa sivuvirrat voivat tarjota uutta, kannattavaa liiketoi-
mintaa pk-sektorin yrityksille. Tutkimustiedon lisääntyminen ja uudet innovaatiot avaavat uusia jalostusmah-
dollisuuksia mm. korkean lisäarvon tuotteisiin ja tarjoavat edellytyksiä uudelle vähähiiliselle yritystoimin-
nalle. Aluetaloudellisesti raaka-aineen tuotantoa suurempi potentiaali on jatkojalostuksessa.   
  
Yritykset yhteistyössä tki- ja julkisen sektorin kanssa kehittävät bio- ja kiertotaloutta aktiivisesti. Maakun-
nassa on useita kiertotalouteen perustuvia ekosysteemejä kehitteillä. Näitä mahdollisuuksia kestävän kasvun 
ajureina on laajasti tuettava. Teknologiaosaamisen lisäksi tarvitaan liiketoimintaosaamista ja markkinatunte-
musta, jotta menestytään kilpailussa. Tutkimusten käytäntöön viemiseksi demo- ja pilotmitan rahoitus 
on olennaista. Tarvitaan uusia investointeja alueelle ja kansainvälisille markkinoille pääsyyn.  
  
Vesistöjen tilan ja moninaiskäytön parantaminen ja kehittäminen tulee huomioida luonnonvarojen hyödyn-
tämisessä. Pohjois-Pohjanmaalla on meneillään hankkeita, kuten Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 
(ARVOVESI-hanke) ja Iijoen vesistövisio ja sen toimenpideohjelman toteuttaminen (Iijoki-sopimus), jotka ovat 
hyviä esimerkkejä laajasta yhteistyöstä ja konkreettisesta toiminnasta, jollaista tulee edelleen edistää.  
 
Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella ilmastonmuutoksen sopeutumistoimiin on panostettava. Hyvänä esi-
merkkinä sopeutumistoimista ovat maakunnassa toimivat tulvariskiryhmät.   
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Ilmastotiekarttatyössä bio- ja kiertotalous tunnistettiin ilmastotyön perustaksi. Bio- ja kiertotalouteen kuulu-
via toimenpiteitä on useissa tiekartan kärkiteemoissa.    
  
  
Sisältökärjet:  

• Luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouteen pohjautuvien tuotteiden, palvelujen ja liike-

toiminnan kehittäminen: korkean jalostusarvon tuotteet ja pitkään hiiltä sitovat tuotteet, puura-

kentaminen.   

• Älykäs bio- ja kiertotalous ilmastotyön perustana.  

• Maatalous kehittyy hiilensitojana.  

• Metsät ja suot tehokkaina hiilinieluina.  

• Vesistöjen ekologisen tilan ja moninaiskäytön parantaminen ja kehittäminen.  

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

 

Tehokas maankäyttö ja vähäpäästöinen liikkuminen   

Maankäytön tehtävinä on varmistaa tehokas maankäyttö, vähäpäästöinen liikkuminen, bio- ja kiertotalou-
den sekä uusiutuvan energiantuotannon edellytykset. Samanaikaisesti maankäyttö on keskiössä ilmaston-
muutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa, hiilinielujen turvaamisessa ja monimuotoisen viherym-
päristön luomisessa. Alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varauduttava lisääntyviin sään 
ääri-ilmiöihin ja muihin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin. Ilmastotavoitteet ja luon-
non monimuotoisuuden turvaaminen sekä niitä toteuttavat toimenpiteet on viety osaksi tarkempia pitkän 
aikavälin suunnitteluvälineitä, kuten maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. 
 
Kestävä kasvu vaatii niin pitkän kuin lyhyen aikavälin toimia. Maankäytön ratkaisut ovat keskiössä pitkän ai-
kavälin ratkaisuissa. Maankäytön tehtävinä on varmistaa tehokas maankäyttö, vähäpäästöinen liikkumi-
nen, bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energiantuotannon edellytykset. Näitä ratkaisuja toteutettaessa 
on samalla minimoitava metsätalousmaan ja viheralueiden väheneminen sekä varmistettava vesistöjen hyvä 
tila. Alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varauduttava lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ja mui-
hin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja riskeihin. Ilmastotavoitteet ja luonnon monimuotoisuu-
den turvaaminen sekä niitä toteuttavat toimenpiteet on viety osaksi tarkempia pitkän aikavälin suunnittelu-
välineitä, kuten maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma.  
  
Pohjois-Pohjanmaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat 797 ktCO2e. Tieliikenteen osuus 
maakunnan taakanjakosektorin päästöistä oli 22 %. Maankäytön ratkaisuilla luodaan edellytykset myös vä-
häpäästöiselle liikkumiselle. Liikenteen päästöjen vähentämisessä korostuvat yhteistyö eri sektorien välillä ja 
erilaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen. Valtakunnallisten liikennettä koskevien päästövähennyssi-
toumusten alueellisessa toimeenpanossa keskiössä ovat edellytysten luominen vähäpäästöisille liikenneväli-
neisiin siirtymiselle sekä poikkileikkaavan ilmastotavoitteen toteuttaminen tietoon pohjautuvassa liikenne-
järjestelmäsuunnittelussa. Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 liikenteen poikki-
leikkaavat kehittämistavoitteet ovat kilpailukyky, päästövähennystavoitteet ja saavutettavuus.   
 
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartassa linjatut toimenpiteet liikenteen osalta: vähäpäästöiset liikenneväli-
neet, uusiutuvat polttoaineet, kestävä liikkuminen, tehokkaat tavarakuljetukset ja liikkumistarpeen vähentä-
minen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Näistä kärkiteemoista maakuntaohjelman sisältökärjiksi on nos-
tettu maankäytön suunnittelua edellyttävät teemat sekä uusiutuvat polttoaineet, joka luo mahdollisuuk-
sia alueellisen, kiertotalouteen pohjautuvien, biopolttoaineiden tuotannon kehittämiseen.  
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Sisältökärjet:  
• Ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutu-

minen. 

• Vähäpäästöiset liikennevälineet.  

• Kestävän liikkumisen infrastruktuuri ja palvelut.   

• Uusiutuvat polttoaineet.  

 

Kestävä, tehokas ja vähäpäästöinen energiantuotanto   

Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöistä liki neljännes aiheutuu kaukolämmön tuotannosta ja säh-
könkulutuksesta (taakanjakosektori, Suomen ympäristökeskus). Energiatalouden voimakas murros on käyn-
nissä ja alueella vastaamme haasteeseen.   
  
Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaa on Suomen johtava tuulivoiman tuottaja. Maan tuulivoimasta lähes 40 % 
(950 MW) tuotetaan täällä. Tuotantokapasiteetti kasvaa myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suunnitteilla, 
kaavoitus- tai YVA-prosesseissa olevien manneralueen tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu teho on yli 7000 
MW. Tuulivoiman nopean kasvun vuoksi maakunnassa on käynnissä TUULI-hanke, jonka tavoitteena on edis-
tää alan kehittymistä kestävästi. Maakuntakaavassa tuulivoiman sijainninohjaus tapahtuu viherrakenne ja 
ekologiset yhteydet huomioiden. Merituulivoima tarjoaa runsaasti lisäpotentiaalia energiantuotantoon. Pe-
rämeren merituulivoiman potentiaalia on tarkasteltu hyväksytyssä Merialuesuunnitelmassa ja rannikkoalu-
eella on lainvoimaisia merituulivoiman yleiskaavoja.  

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta käsitteli 2.9.2021 Pyhäjärvelle, Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellun 
suuren kokoluokan energiavaraston (PPHES) investointitukiasiaa ja on päättänyt puoltaa Työ- ja elinkeino-
ministeriön esitystä 26.3 miljoonan euron investointituen myöntämisestä hankkeelle. Hankkeen toteutumi-
nen on kulmakivenä Pyhäsalmen kaivosalueelle ja sen lähialueille kehittyvälle Pyhäjärven Callion yrityspuis-
tolle.  

Turpeen merkitys energiantuotannossa vähenee. Turvetuotannon sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä 
ja energiahuoltovarmuus ovat keskeisiä ratkaistavia asioita. Polttoon perustavassa energian tuotannossa 
turve korvautuu pääosin puulla. Arvio kasvihuonekaasupäästövähenemästä vuoteen 2035 mennessä on 
700 kt CO2e.  
  
Pohjois-Pohjanmaan Raahessa sijaitseva SSAB:n terästehdas on osa vetyteknologiaan pohjautuvaa HYBRIT-
hanketta. Toteutuessaan fossiilivapaan teräksentuotanto vähentäisi Suomen kasvihuonekaasupäästöjä 7 
%.    
  
Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle on suunnitteilla Hanhikiven ydinvoimala, joka valmistuessaan tuottaisi säh-
köä noin 9 TWh vuodessa eli Suomen vuoden 2018 sähkön kokonaiskulutuksesta noin 10 %. Hanhikiven ydin-
voimalan odotetaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2028 ja sen odotetaan vähentävän sähköntuotannon 
kasvihuonekaasupäästöjä.   
  
Biokaasun tuotanto tarjoaa vahvalle maatalousmaakunnalle uusia mahdollisuuksia niin aluetalouteen kuin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.   
  
Pohjois-Pohjanmaa kehittyy ja sitä kehitetään jatkossakin uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian maakun-
tana. Maakunnassa kehitetään ja lisätään fossiilittoman energian tuotantoa ja sen varastointia, älykkäitä 
energiajärjestelmiä ja energiatehokkuutta. Pohjois-Pohjanmaa on vahvasti mukana tulevaisuuden energia-

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/tuuli-hanke/
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muotojen kehittämisessä ja energiatalouden murroksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemisessa. Maan-
käytön ratkaisut, yritykset ja uusien teknologioiden mahdollistava tki-toiminta ovat merkittävässä roolissa 
energiatuotannon kestävässä kasvussa. Energiamurros tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan kunnille ja kaupungeille 
uusia merkittäviä mahdollisuuksia, joihin tarvitaan laajasti toimintaympäristön tukea.  
 

Sisältökärjet:  
• Fossiilista energiaa korvaavaa uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia edistetään maakunnan 

vahvuuksiin pohjautuen (mm. tuulivoima, aurinkoenergia, biokaasu, geoterminen energia, metsä-

energia sekä vety- ja akkuteknologia).  

• Energiakäytön tehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä tuetaan sekä kehitetään tehokasta ja joustavaa 

energiajärjestelmää.  

Uudistuva maatalous   

Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti merkittävä maatalousmaakunta. Päätuotantosuuntia ovat naudan-
lihan- ja maidontuotanto. Kasvinviljelystä perunan viljely on maakunnalle ominainen. Luomutilat ovat pinta-
alaltaan valtakunnan suurimpia ja niiden lukumäärässä on selkeää nousua. Tavoitteena maakunnassa ovat 
puhtaat elintarvikkeet, hyvinvoivat eläimet ja tuottajat sekä ympäristö. Pohjois-Pohjanmaan maatalouden 
hiilidioksidipäästöt vuonna 2018 olivat 1048 kt CO2e, mikä on noin 30 % maakunnan taakanjakosektorin CO2-
päästöistä. Luvuissa ei ole huomioitu maatalouden hiilensidontaa.  

Maaseutuelinkeinot ovat suuressa murroksessa. Maatalous on huomattava työllistäjä ja tulontuoja useilla 
seuduilla, mutta moni tila kohtaa akuutisti vakavia ongelmia. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen tilanteen 
parantamiseksi on keskeistä. Maatalouden ja elintarviketuotannon turvaaminen ja kannattavuuden lisäämi-
nen on tärkeää koko maan ruokahuoltovarmuuden kannalta.  

Vastuullinen elintarviketuotanto kattaa koko arvoketjun alkutuotannosta tuotteiden jalostukseen ja sivuvir-
tojen hyödyntämiseen. Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia on sitoutunut kestävyyteen ja sen 
takaavaan toiminnan kannattamiseen. Toiminnassa huomioidaan alueen vahvuudet, sekä rikkaat ja puhtaat 
luonnonvarat. Samalla toiminnassa arvioidaan ja varaudutaan kokonaisvaltaisesti ilmaston lämpenemisen 
tuomiin muutoksiin elintarviketeollisuudessa, ja etsitään tapoja vastata näihin muutoksiin kestävän tuotan-
non ja kulutuksen keinoin. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan puhdasta ja turvallista ruokaa monipuoli-
sesti. Alueemme on yksi Suomen suurimmista luomuruoan viljelyaloista. Lähiruoan merkitys on suuri kult-
tuurillisesti, taloudellisesti, mutta myös asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.  
  
Maataloudella on ilmastonmuutoksen hillinnässä jo nyt olennainen rooli hiilen sitojana. Uudistumisen ja in-
novaatiotoiminnan kautta maatalouden kyky pienentää ruoantuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksia 
korostuu. Tulevaisuudessa maatalous kehittyy hiilinieluna yhä tärkeämmäksi. Toimenpiteet noudattavat 
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan linjauksia.  
  

Sisältökärjet:  
• Maaperän hiilinielun vahvistaminen ja hiiliviljely.  

• Turvemaiden viljelytoimien kehittäminen ympäristöystävällisimmäksi.  

• Maatalouden resurssitehokkuuden edistäminen.  

• Elintarviketuotannon turvaaminen ja kannattavuuden lisääminen. 

• Älykäs elintarviketuotanto.  

• Biojakeiden ja sivuvirtojen kestävä hyödyntäminen. 

KÄRKIHANKKEET:   
• Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava.   
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• Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021–2030 toimeenpano.  

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

• Kuntia ja kaupunkeja koskeva uusien energiamuotojen kehittäminen (kuten akkuteknologia ja vety-

talous). 

• Pyhäjärven energiavarastohanke ja Pyhäsalmen kaivosinfrastruktuurin uusiokäyttö energiamur-

rosta palvelevaksi. 

• Haapaveden biojalostamohanke. 

• Päästöttömän terästeollisuuden edistäminen 
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KATSAUS RAHOITUSOHJELMIIN  

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma   
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR). Euroopan so-
siaalirahaston (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF).   
  
Ohjelmassa on yhteensä seitsemän toimintalinjaa:  

• Innovatiivinen Suomi, EAKR  

• Hiilineutraali Suomi, EAKR  

• Saavutettavampi Suomi (vain Itä- ja Pohjois-Suomi), EAKR  

• Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, ESR+  

• Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, ESR+  

• Aineellista puutetta torjuva Suomi, ESR+  

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Valmistellaan v. 2021  

  
EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin inno-
vaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehok-
kuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuo-
toisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR-rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehit-
tämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.   
  
JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. 
JTF-rahastolla tuetaan erityisesti talouden monipuolistamista, uusien työpaikkojen ja yritystoiminnan kehit-
tämistä. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden 
elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittä-
miseen. Rahaston taustalla on turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyvien sosioekonomisten haittavai-
kutusten pienentäminen.  
 
Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus.   
Pohjois-Pohjanmaan rahoitus 2021-2027 (EU+valtio) on rahastoittain seuraava:  

• EAKR+valtio 152,7 milj. € 

• ESR+valtio 84,2 milj. € 

• JTF+valtio 119,4 milj. € 
  
Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma  
CAP-suunnitelma (2023–2027) pitää sisällään kaikki maatalous- ja maaseudun kehittämisen tuet. Maaseudun 
kehittämisen osalta alueella on laadittu oma alueellinen suunnitelma, koskien hanke-, yritys- ja maatalousin-
vestointeja. Lisäksi paikalliset Leader-ryhmät ovat laatineet omat strategiansa.   
  
Maaseudun kehittämisen tuet on tarkoitettu maaseutualueille. Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiksi on 
määritelty koko alue, pl. Oulun kaupungin keskeiset kaupunkialueet. Erityisenä tuen myöntämisen perus-
teena painotetaan harvaan asutun ja ydinmaaseudun alueita, ao. alueella asuu noin 100 000 pohjoispohja-
laista.  
  
Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023–2027 visiona on, että Pohjois-Pohjanmaan 
maaseutu menestyy alueidensa vahvuuksiin nojaten, sekä yhteistyössä rohkeasti ja kestävästi uutta kehit-
täen. Rahoituksen painopisteinä ovat: 1) Aktiivinen maatalous ja ruuantuotanto 2) Ympäristö- ja ilmastoviisas 
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maatalous ja maaseutu 3) Uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Näillä tavoitellaan sitä, että alueella on kan-
nattavasti kasvava maatalous ja elintarvikejalostus ja että toiminta on resurssitehokasta ja ympäristömyön-
teistä sekä se, että alueellamme on kilpailukykyinen, pito- ja vetovoimainen maaseutu.  
  
Maaseudun kehittämishankkeiden osalta työnjako Leader-ryhmien kanssa tehdään hankkeiden laajuuden ja 
koon mukaan. ELY-keskus rahoittaa kooltaan seutukuntaa laajempia ja vaikutuksiltaan merkittäviä maaseu-
dun kehittämisen hankkeita. Yritystukien osalta ELY-keskus puolestaan rahoittaa toiminta-alueeltaan laajem-
pia ja kokoluokaltaan suurempia yrityksiä.  
  
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 2021–2027  
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmassa on neljä toimintalinjaa: 1. Kestävä ka-
lastus ja vesiympäristön ennallistaminen ja suojelu, 2. Kestävä vesiviljely sekä jalostus ja markkinat, 3. Kestä-
vän sinisen talouden mahdollistaminen rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla sekä kalastus- ja vesiviljely-yhtei-
söjen kehittämisen edistäminen sekä 4. Meripolitiikka. Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy al-
kuvuodesta 2022.   
 
Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 
Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon 
tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeu-
tumista. Helmi-ohjelmasta rahoitetaan seuraavia teemoja, neuvontaa antavat YM ja ELY-keskukset:  

• Soiden suojelu ja ennallistaminen 

• Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen 

• Perinnebiotooppien hoito 

• Metsäisten elinympäristöjen hoito 

• Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus 
  
Business Finlandin rahoitus   
Business Finland tarjoaa kansallista innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkai-
lua ja investointeja Suomeen. BF rahoittaa esim. digitalisaatiota, terveyttä ja hyvinvointia, kuluttajaliiketoi-
mintaa, biotaloutta ja cleantechiä sekä matkailua.   
  
Suomen kestävän kasvun ohjelma  
Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Rahoittajana toimii 
mm. Business Finland. Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:  

• Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa  

• Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saata-

ville   

• Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi  

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden 

lisääminen.  

  

EU:n kansainväliset rahoitusohjelmat  
 

Interreg Aurora 2021–2027  
Ohjelma on Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välinen yhteistyöohjelma. Ohjelma-alueessa 
on mukana Suomesta viisi maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Poh-
janmaa. Ohjelman rahoitus on 161,1 milj. €, ml. kansallinen rahoitus. Ensimmäisen hakukierroksen arvioidaan 
avautuvan helmikuussa 2022.  
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Ohjelman sisältövalinnat ovat seuraavat: 1. Kilpailukykyisempi Eurooppa, 2. Vihreämpi Eurooppa ja 4. Sosi-
aalisempi Eurooppa, sekä Interreg-erityistavoite Yhteistyön hallinnoinnin parantaminen.  
Kilpailukykyisempi Eurooppa rahoittaa tutkimus- ja innovaatiovalmiuksia sekä pk-yritysten kasvua ja kilpailu-
kykyä. Vihreämpi Eurooppa rahoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnon monimuotoisuuden suo-
jelua ja multimodaalista kaupunkiliikennettä osana siirtymistä kohti nollanettohiilitaloutta. Sosiaalisempi Eu-
rooppa rahoittaa yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kult-
tuurin ja kestävän matkailun kehittämistä.  
  
Karelia 2021–2027  
 Ohjelmakaudella 2021–2027 EU:n ulkorajat ylittävää yhteistyötä jatketaan uudessa Karelia CBC -ohjelmassa. 
Ohjelma-alue on Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa Suomesta ja Karjalan tasavalta Venäjältä. Poh-
jois-Pohjanmaan liitto toimii hallintoviranomaisena uudessa ohjelmassa. EU:n komission arvioidaan hyväksy-
vän ohjelman tapahtuvan keväällä 2022, jonka jälkeen Suomi, Venäjän Federaatio sekä EU:n komissio laativat 
rahoitussopimuksen. Ohjelman täysipainoinen käynnistys tapahtuu arviolta vuonna 2023.   
  
Pohjoinen Periferia ja Arktinen 2021–2027  
Pohjoisen periferian ja arktisen ohjelman alue kattaa Euroopan pohjoisimmat osat ja pohjoisen Atlantin alu-
eet. Ohjelma-alueeseen kuluvat Pohjois- ja Itä -Suomi, Pohjois-Ruotsi ja Irlannin pohjois- ja länsialueet. Lisäksi 
EU:n ulkopuolisista alueista alueeseen kuuluvat Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja Norjan pohjoisosat. Alueita 
yhdistäviä tekijöitä ovat harva asutus, syrjäinen sijainti ja heikko saavutettavuus. Alueella on runsaita luon-
nonvaroja, mutta alueiden talous perustuu usein vain harvoihin toimialoihin. Lisäksi ilmastonmuutoksen vai-
kutukset tuntuvat alueella merkittävästi.  
  
Ohjelman toimintalinjat:  

• Innovaatiokyvyn vahvistaminen, vetovoimainen ja joustava Pohjoinen periferian ja arktisen alue  

• Pohjoisen periferian ja arktisen alueen ilmastonmuutokseen sopeutumiskyvyn vahvistaminen ja 

voimavarojen riittävyyden vahvistaminen  

• Pohjoisen periferia ja arktisen alueiden toimijoiden yhteistyökyvykkyyden edistäminen  

• Pohjoisen periferia ja arktisen ohjelman suunniteltu kokonaisbudjetti on 67,3 milj. €, josta EU:n 

osuus on 43,7 milj. € ja kansallisen rahoituksen osuus on 23,6 milj. €.  

   
Horisontti Eurooppa  
Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, josta rahoitetaan laajasti erilaista 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa noin 95,5 miljardilla eurolla 2021–2027. Tavoitteina on torjua il-
mastonmuutosta, tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä EU:n kilpailukykyä. Lisäksi 
ohjelman kautta tuetaan läpimurtoinnovaatioita ja etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Hori-
sontti Euroopasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja ne 
tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Rahoitus on suunnattu mm. innovatiivisille start up- ja 
pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa ja kansainvälistyä. Lisäksi hakuja on yksittäisille tut-
kijoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille sekä kolmannen sektorin toimijoille, kunnille ja viranomaisille.   
  
Digitaalinen Eurooppa   
Digitaalinen Eurooppa-ohjelma tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa. 
Ohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan sen eri teknologiapainotuksiin ja 
keskeisiin aloihin, joita ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja luottamus, edistyneet digitaaliset 
taidot sekä digiteknologian laaja käyttöönotto taloudessa ja yhteiskunnassa. Eurooppalaiset digitaaliset in-
novaatiokeskittymät (EDIH) ovat ohjelmassa tärkeässä roolissa. Rahoitusta haetaan EU-komissiolta.  
  
Verkkojen Eurooppa (CEF)  
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Verkkojen Eurooppa (CEF) -välineestä rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-, energia- ja digitaalisia yhteyksiä. 
Väline jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) ja TEN-TELE (tietoliikenne). Väli-
neen painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen torjunta, alueellisten erojen kaventaminen sekä rajat ylittävät 
hankkeet. Tarkoituksena on edistää puhtaita liikennemuotoja, nopeita laajakaistayhteyksiä ja helpottaa uu-
siutuvan energian käyttöä. Samalla pyritään kehittämään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään 
suuntaan. Rahoitusta suunnataan erityisesti rajat ylittäville hankkeille, jotka tuovat EU:lle lisäarvoa. Rahoi-
tuskelpoisten hankkeiden kriteerit ovat erilaisia eri hakujen välillä. Rahoituksen saajina voivat olla hausta riip-
puen energia-, liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajia ja kehittäjiä.  
   
Verkkojen Eurooppaa hallinnoi suurimmilta osin Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toi-
meenpanovirasto CINEA. CEF-liikennehankkeiden koordinoinnista Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficom.  
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SEURANTA JA MITTARIT  

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnoista tode-
taan, että maakuntaohjelman tulee sisältää ohjelman määrällistä ja laadullista seurantaa varten tarvittavat 
vaikuttavuustavoitteet ja niitä koskevat mittarit. Maakunta määrittää maakuntaohjelman seurannassa käyt-
tämänsä vaikuttavuustavoitteet ja seurantatiedot siten, että ne kuvaavat monipuolisesti alueen kehitystä ja 
aluekehittämisen tavoitteiden edistymistä. Tietojohtamisen vahvistaminen ja tilannekuvan laaja-alainen ana-
lyysi ovat edellytyksenä menestyksekkäälle aluekehitykselle. Tilastoseuranta onkin keskeinen osa maakunta-
ohjelman toteuman seurantaa. Maakuntaohjelman tilastoseuranta ja kerätty tieto tukee aluekehityskeskus-
telun määrällistä tilannekuvaa ja sen pohjalta luotua tulkintaa aluekehityksen kehitysnäkymistä. Seurattava 
tilastotieto ja havainnollinen tilastovalikko löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/mako-seuranta/ ja päivitykset tehdään heti uuden aineiston tullessa saataville. 
 
Maakuntaohjelmasta 2017–2021 tehdyn ulkoisen arvioinnin suositus on, että ohjelman painopisteiden ete-
nemistä tulisi seurata tarkemmin ja hyödyntää seurantamittareita. Seurantaan ja jatkotoimenpiteiden ope-
rationalisoimiseen tarvitaan selkeä toimintamalli esimerkiksi seurantaryhmien muodossa tai kumppanuus-
verkostoja hyödyntäen.   
  
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 toteutumista seurataan laadullisen ja määrällisen seu-
rannan kautta.  Laadullisessa seurannassa käydään läpi päätavoitteiden kehittämisteemojen etene-
mistä.  Määrällinen seuranta muodostuu mittareista, jotka kuvaavat kehittämisteemojen sisältökärkien ke-
hittymistä. Mittareille on asetettu määrälliset ja/tai laadulliset tavoitteet.  Asetettuja mittareita ja tavoitteita 
voidaan tarkistaa ja täsmentää maakuntaohjelmakauden aikana. Läheskään kaikkien sisältökärkien osalta ei 
ole olemassa määrällistä mittaria ja osalla on jouduttu valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista soveltuvim-
mat. Tämän lisäksi maakuntaohjelmaan sisällytetyillä ohjelmilla ja strategioilla, esimerkiksi älykkään erikois-
tumisen strategialla, on oma yksityiskohtaisempi seurantajärjestelmä. Älykkään erikoistumisen seuranta on 
osa maakuntaohjelman seurantaa. Tämän takia seurannassa korostuu säännöllisesti toteutettava laadulli-
nen seuranta, minkä yhteydessä maakunnan kehityksestä raportoidaan maakuntavaltuustolle.   
  
Yhteisiä kokouksia ja teemaseminaareja yhteistyötahojen kesken järjestetään tarvittaessa seurannan tuke-
miseksi. Seurannan koordinointivastuu on maakunnan liitolla. Lakisääteinen ohjelman ympäristövaikutusten 
seuranta järjestetään osana tätä seurantajärjestelmää. Maakuntaohjelman toteuttaminen on verkostoyh-
teistyötä, jossa tarvitaan kuntien, valtion, tutkimuslaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin panosta. Kulla-
kin toimijalla on oma merkittävä roolinsa.   
 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/mako-seuranta/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/mako-seuranta/
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Kuva: Maakuntaohjelman seurannan periaatteet 
 

POHJOIS-POHJALAINEN AKTIIVINEN, HYVÄ JA TOIMIVA ARKI  
  
MITTARI 1  
Maakunnan huono-osaisuustilanteen seuranta (summaindikaattori “huono-osaisuuden sosiaaliset seurauk-
set”)   
Vaikuttavuus: Huono-osaisuus Suomessa karttasivuston summamuuttuja indikaattori ”huono-osaisuuden so-
siaaliset seuraukset” ja tätä täydentämään paikallinen kokemustieto Minun arkeni ja elämäni -kyselyn osalli-
suuskysymysten vastauksista  
  
Lähtötaso:  
a) Maakuntien vertailussa Pohjois-Pohjanmaa on viidenneksi paras vertailuarvolla 97.1 mutta huono-osai-
suuden pitkäaikainen trendi ollut nouseva vuodesta 2014 lähtien (uusin arvo 96,4 % (2017–2019) eli las-
kua/parannusta vuosien 2016–2018 lukuun)  
b) Maakunnan sisällä isoja eroja kuntien välillä sosiaalisessa huono-osaisuudessa (Tyrnävä 58,9 vs. Pyhäjärvi 
151)  
  
Lähde: Diak, huono-osaisuus Suomessa linkki  
  
Tavoitetaso:   
Saada maakunnan sosiaalisen huono-osaisuuden huono kehityssuunta muutettua ja maakunnan sisällä kun-
tien väliset sosiaalisen huono-osaisuuden erot kaventumaan   

  
MITTARI 2   
Kulttuuri kunnan toiminnassa –tiedonkeruu eli kulttuurin TEAviisari tulosten seuranta. Tiedonkeruu selvit-
tää kulttuurin, erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toiminta-
käytäntöjä kunnissa. Tietoja kerätään kahden vuoden välein.   
 

  

https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/
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Lähtötaso:    
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kulttuurin TEAviisarin pistemäärä jää alle 75 pisteen (2019). Kaikkien osa-
alueiden (sitoutuminen, johtaminen, seuranta, voimavarat, osallisuus, muut ydintoiminnot) kohdalla 
on maakunnassa parannettavaa.  
   
Tavoitetaso:    
Pohjois-Pohjanmaan maakunta yltää kulttuurin TEAviisarin tuloksissa kaikkien osa-alueiden kohdalla hyvään 
tulokseen.   
  
Lähde: THL, TEAviisari, Kulttuuri kunnan toiminnassa linkki  
  
MITTARI 3 

Pohjois-Pohjanmaan pistearvo mittareilla Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari)  
  
Lähtötaso:   
Pohjois-Pohjanmaan pistearvo mittareilla Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta. 38 (TEAviisari 2020)  
  
Tavoitetaso:  
Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta → tavoitteena selvä positiivinen muutos  
  
Lähde: THL, TEAviisari, Liikuntapaikat linkki  
  
MITTARI 4  
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%, FinSote)  
  
Lähtötaso:   
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%). 57,7 % (FinSote 2020)  
  
Tavoitetaso:  
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) à tavoitteena liian vähän liikkuvien osuus 
laskevalle trendille  

  

Lähde: THL, FinSote, linkki  

  

MITTARI 5 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1 000 asukasta  
  
Lähtötaso:  
Pohjois-Pohjanmaa: 5,8 rikosta/1 000 asukasta (2020)  
Koko maa: 6,5 rikosta/1 000 asukasta (2020)  
  
Tavoitetaso:   
Pohjois-Pohjanmaa pysyy koko maan keskiarvoa turvallisempana maakuntana  

  

Lähde: THL, Sotka.net, ind.3113 linkki  
 

 
  

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL&y=2020&r=ELY1513&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LIIVoiG&y=2020&y=2018&y=2016&y=2014&y=2012&y=2010&chartType=pointer&cmp=r&r=ELY1513
http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_Z1AwA=&region=szYPsTYqAgA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109160838
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SAAVUTETTAVA, ALUEIDEN VAHVUUKSIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN POHJOIS-
POHJANMAA  
 
MITTARI 1  
Koulutustaso. Väestön koulutustasomittain 20 vuotta täyttäneelle väestölle (indeksipisteluku)  
  
Lähtötaso:   
Yhteensä 381,3 (2019)  
Miehet 362,5   
Naiset 400,4  
  
Tavoitetaso:  
Koulutustason tasainen kasvu, sukupuolten välisen eron kaventuminen  
  
Lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne linkki  
 
MITTARI 2  
Vastavalmistuneiden työllistyminen. Tutkinnon suorittaneiden (kaikki koulutusasteet) työllisten ja työllisten 
opiskelijoiden osuus (%) kaikista tutkinnon suorittajista vuoden kuluttua valmistumisesta. Pääasiallinen toi-
minta perustuu tilastovuoden lopun työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.  
  
Lähtötaso:  
68,8 % (2019)  
  
Tavoitetaso:  
Tasainen kasvu  
  
Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot linkki  
  
MITTARI 3  
Kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian kaukana. Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta 
(%), jotka ovat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että nuorille sopivat harrastuspaikat sijaitsevat liian kau-
kana.  
  
Lähtötaso:  
Perusopetus 8. ja 9. lk 27,3 % (2021)  
Lukio 1. ja 2. vuosi 26,8 %  
Ammatillinen oppilaitos 25,8 %  
  
Tavoitetaso:  
Saavutettavuuden paraneminen  
  
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kouluterveyskysely linkki  
  
MITTARI 4  
Kiinteän laajakaistan (100 Mbit/s) saatavuus   
  
Lähtötaso:  
2020: 76 %  
  

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/ennakointi-ja-tilastotieto/vaesto/koulutustaso/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/korkea-tyollisyys-ja-osaaminen/#vasta
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
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Tavoitetaso:  
Saatavuuden kasvattaminen  
  
Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom linkki  

 
YRITTÄVÄ JA UUDISTUVA POHJOIS-POHJANMAA 
 
MITTARI 1 (ÄES)  
Yrityskanta   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2019 yrityskanta oli 23 153.  
  
Tavoitetaso:   
Kasvaa vuosittain  
  
Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset linkki  
  
MITTARI 2 (ÄES)  
Yritysten liikevaihto (mrd)   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2019 yritysten liikevaihto oli 24,2 mrd. euroa.   
  
Tavoitetaso:   
Kasvaa vuosittain  
  
Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto linkki  
  
MITTARI 3 (ÄES)  
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 yritysten vientiliikevaihdon indeksi oli 120,5.  
  
Tavoitetaso:   
Kasvaa vuosittain  
  
Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu linkki  
  
MITTARI 4  
Työllisyysaste (%) linkki  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 työllisyysaste oli 69,1 %.   
  
Tavoitetaso:   
Työllisyysaste paranee vuosittain.  
  
Lähde: Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus linkki  

https://www.traficom.fi/fi/tilastot/kiintean-verkon-laajakaistasaatavuus
https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/yrityskanta/#yrityskanta
https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/yrityskanta/#liikevaihto
https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/yrityskanta/#vienti15
https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/korkea-tyollisyys-ja-osaaminen/#aste
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/korkea-tyollisyys-ja-osaaminen/#aste
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MITTARI 5  
Työpaikkamäärä   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2018 työpaikkamäärä oli 165 128.   
  
Tavoitetaso:   
Työpaikkamäärä kasvaa vuosittain.  
  
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto linkki  
  
MITTARI 6  
Nuorisotyöttömyys (TEM) (%)   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 nuorisotyöttömyysaste oli 19,6 %.  
  
Tavoitetaso:   
Nuorisotyöttömyys alle 15 %   
  
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto; SotkaNet ind.189 linkki  

 
KANSAINVÄLISESTI HOUKUTTELEVA JA MENESTYVÄ POHJOIS-POHJANMAA  
 
MITTARI 1  
Muuttoliike. Kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto Pohjois-Pohjanmaalla.  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 kuntien välinen nettomuutto oli –494 henkilöä ja nettomaahanmuutto +882 henkilöä (vuoden 
2021 tilastot julkaistaan 13.5.2022)  
  
Tavoitetaso:  
Kuntien välisen nettomuuton suunnan kääntäminen positiiviseksi.  
  
Nettomaahanmuuton tasainen kasvu  
  
Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike linkki  
  
MITTARI 2  
Rekisteröidyt yöpymiset Pohjois-Pohjanmaalla ja kansainvälisten matkailijoiden osuus yöpymisistä   
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä 1,6 miljoonaa kertaa. Kansainvälis-
ten matkailijoiden osuus yöpymisistä oli 11,6 % (vuoden 2021 tilastot julkaistaan tammikuun loppupuo-
lella 2022)   
  
Tavoitetaso:   
Yli 2 miljoonaa yöpymistä (2 milj. matkailustrategian tavoite vuodelle 2023)  
Kansainvälisten matkailijoiden yöpymisten osuus yli 22 % (22 % matkailustrategian tavoite vuodelle 2023)  

https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/korkea-tyollisyys-ja-osaaminen/#tp
https://pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/korkea-tyollisyys-ja-osaaminen/#nuoriso
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/maakuntakuvan-ja-kulttuurin-vahvistaminen/#nettom
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MITTARI 3  
Ulkomaalainen työvoima (vuoden lopussa)   
  
Lähtötaso:  
Vuoden 2018 lopussa ulkomaalaisen työvoiman määrä Pohjois-Pohjanmaalla oli 3 832 henkilöä  
  
Tavoitetaso:  
Ulkomaisen työvoiman määrän voimakas kasvu  
  
Lähde: Työssäkäyntitilasto  
   

MITTARI 4  
Ulkomaalaisten työttömyysaste  
  
Lähtötaso:  
Vuonna 2020 ulkomaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli keskimäärin 
27,3 (%) (vuoden 2021 tilastot julkaistaan tammikuun loppupuolella 2022)  
  
Tavoitetaso:  
Ulkomaalaisten työttömyysasteen aleneminen  
  
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto  
  
MITTARI 5  
Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka korkeakouluihin (Oulun yliopisto ja maakunnassa toimivat ammattikor-
keakoulut)  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 Oulun yliopiston yhtä aloituspaikka kohti oli 2,28 ensisijaista hakijaa ja maakunnan ammatti-
korkeakoulujen yhtä aloituspaikkaa kohti oli 3,45 ensisijaista hakijaa (vuoden 2021 viimeisen lisähaun tilastot 
julkaistaan 27.9.2021)   
  
Tavoitetaso:   
Vetovoiman tasainen nousu (ottaen huomioon aloituspaikkojen määrän muutos)  
  
Lähde: Vipunen  
  
MITTARI 6  
KV-opiskelijoiden määrä  
  
Lähtötaso:  
Vuonna 2019 uusia ulkomaalaisia opiskelijoita 57 lukioissa, 411 ammattikouluissa  
Vuonna 2020 uusia ulkomaalaisia opiskelijoita 102 ammattikorkeakouluissa, 207 yliopistossa  
  
Tavoitetaso:  
Kasvava kansainvälistyminen  
  

Lähde: Vipunen lukio ammatillinen ammattikorkea yliopisto  

  

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Lukiokoulutus%20-%20uudet%20opiskelijat%20-%20ulkomaalaiset%20-%20maakunta.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillinen%20koulutus%20-%20uudet%20opiskelijat%20-%20ulkomaalaiset%20-%20maakunta.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulujen%20uudet%20opiskelijat%20-%20amk.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopistokoulutuksen%20uudet%20opiskelijat-n%C3%A4k%C3%B6kulma%20maakunta.xlsb
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MITTARI 7  
Kv-opiskelijoiden työllistyminen 1 v. tutkinnon jälkeen  
  
Lähtötaso:  
Oulun yliopisto: 51,1 % työllinen, 21,3 % muuttanut maasta, 23,4 % muut, 0,7–2,8 % opiskelija, 0,7–
2,8 % työtön (vuosi 2019)  
Maakunnan ammattikorkeakoulut: 63,2 % työllinen, 21,1 % muuttanut maasta, 10,5 % muut, 1,8–7 % opis-
kelija, 1,8–7 % työtön (vuosi 2019)  
  
Tavoitetaso:  
Työllistymisen lisääminen  
  
Lähde: Lähde: Vipunen ammattikorkea yliopisto  
  
MITTARI 8 (ÄES)  
Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2019 T&K-menot: 732,6 miljoonaa € ja T&K-henkilöstön määrä: 8 329 henkilöä (vuoden 2020 tilastot 
julkaistaan 28.10.2021)   
  
Tavoitetaso:   
T&K-menot ovat 0,9 miljardia vuonna 2025. Kasvu on positiivista kaikilla seuduilla.  
T&K-henkilöstön määrä kasvaa 600 henkilöä vuoteen 2025 mennessä.   
  
Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta linkki  
  
MITTARI 9 (ÄES)  
PRH:een tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta  
  
Lähtötaso:   
Vuonna 2020: 94 kpl (6 % koko maan hakemuksista)  
  
Tavoitetaso:  
Tasainen kasvu  
  
Lähde: PRH, patentit linkki  
  
MITTARI 10  
Pohjois-Pohjanmaan lentoasemien matkustajamäärä  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2020 lentoasemilla oli yhteensä 383 835 matkustajaa (Oulu: 312 892 ja Kuusamo: 70 943) (vuoden 
2021 tilastot julkaistaan tammikuun alussa 2022)   
  
Tavoitetaso:   
Matkustajamäärien kasvu koronaa edeltävälle tasolle (Oulu: yli 1 miljoona ja Kuusamo: yli 100 000)  

  

 
 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulusta%20valmistuneiden%20ty%C3%B6llistyminen%20-%20amk,%20p%C3%A4%C3%A4asiallinen%20toiminta%20(prosenttiraportti).xlsb
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/mako-seuranta/elinkeinoelaman-innovaatiojarjestelma/
https://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja/patenttihakemukset_maakunnittain.html
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Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen seuranta:   
Seurantaindikaattorit:  
MITTARI 1   
Yrityskanta   
  
MITTARI 2   
Yritysten liikevaihto (mrd)   
  
MITTARI 3   
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)  
  
MITTARI 8   
Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä  
  
MITTARI 9  
PRH:een tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta  
  
TKI-rahoituksen seuranta ÄES-painopisteittäin:  

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitus   

• Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-rahoitus  

• BusinessFinlandin rahoitus  

 

KESTÄVÄSTI KASVAVA POHJOIS-POHJANMAA  
 
MITTARI 1  
Tuulivoimakapasiteetti  
  
Lähtötaso:    
906 MW vuonna 2020.  
 Tavoitetaso:   
Kestävä kasvu  
  
Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys linkki  
  
MITTARI 2  
Kasvihuonekaasupäästöt  
  
Lähtötaso:    
Vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan kokonaispäästöt olivat taakanjakosektorilla 3 198,6 kt CO2e ja päästö-
kauppasektorilla 4 431 kt CO2e.   
  
Tavoitetaso:   
Jatkuva alenema kohti hiilineutraalia maakuntaa.  
  
Lähde: Syke, kuntien ja alueiden khk-päästöt linkki (Alueellinen laskenta Alas Hinku-rajauksin); Tilastokeskus, 
kasvuhuonekaasut (linkki)  
 
MITTARI 3 

Vesistöjen tila  

https://tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima-suomessa/toiminnassa-olevat-puretut
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ymp__khki/statfin_khki_pxt_122d.px/
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Suomen ympäristökeskus tekee laajaa vesistöjen tilan seurantaa. Tämän pohjatiedon perusteella ELY-keskus 
tekee vesistöjen tilaluokituksen. Seuranta tehdään kuuden vuoden välein; viimeisin vuonna 2019. Seuran-
nassa esitetään niiden Pohjois-Pohjanmaan jokien, järvien ja rannikkovesien osuus, jotka ovat saavuttaneet 
vesienhoidossa asetetun tilatavoitteen: hyvä tai erinomainen tila sekä keinotekoisissa ja voimakkaasti muu-
tetuissa vesissä hyvä potentiaali. Jokivesistöissä osuudet arvioidaan pituuden, järvissä ja rannikkovesissä 
pinta-alan mukaan. Linkki seurantaan: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakunta-
ohjelma-2018-2021/maakuntaohjelman-2018-2021-seuranta/laadukas-ymparisto/#vesist%C3%B6t 
 

Tavoitetaso:  
Vesienhoidon tilatavoitteen saavuttaneiden vesistöjen osuus kasvaa.  
 
MITTARI 4 
Kunnostetut ja hoidetut luontokohteet sekä luonnon monimuotoisuus 

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen HELMI-elinympäristöohjelma (2021–2030) 
vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalve-
luja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä 
ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulko-
puolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Elinympäristöjä ja niiden tarvit-
semia ennallistamis- ja hoitotoimia tarkastellaan laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä.  

Eri viranomaiset ja tutkimuslaitokset raportoivat vuosittain ministeriöille toteutuneista toimista, joita ovat 
mm.  

• Soiden suojelu ja ennallistaminen.  
• Lintuvesien ja kosteikoiden kunnostus.  
• Perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen hoitaminen. 
• Pienvesien ja rantaluonnon hoitaminen ja kunnostus.  

Tavoitetaso: 
Viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa sovitaan yhteiset maakuntaohjelmassa seurattavat mittarit. 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/maakuntaohjelman-2018-2021-seuranta/laadukas-ymparisto/#vesist%C3%B6t
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/maakuntaohjelma-2018-2021/maakuntaohjelman-2018-2021-seuranta/laadukas-ymparisto/#vesist%C3%B6t
https://ym.fi/helmi

