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Toimenpanon elementit

Viestintä Vastuut
Edunvalvontatyö

Resurssit
- Ihmiset & aika
- Monipuolinen 

rahoitus

Seuranta ja ohjaus
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Maakuntaohjelman toimeenpano kuuluu 
kaikille maakunnan toimijoille 

• Maakuntaohjelman viestintäsuunnitelma (PPL)
- materiaalin suunnittelu kaikkien toimijoiden käyttöön

Maakuntaohjelma 2022–2025 - Pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä
(pohjois-pohjanmaa.fi)
Aluekehittämismallin ohjaavat asiakirjat kootaan yhteen: VN aluekehittämispäätös, 
maakuntastastrategia, Aluekehityskeskustelu, Älykäs erikoistuminen  (ÄES) 
integroituna maakuntaohjelmaan,  toimeenpanosuunnitelma & rahoitus, 
alueelliset erikoistumisstrategiat ja ohjelmat, ekosysteemisopimukset jne
Maakuntaohjelman kärjet ja maakunnan kärkihankkeet
• Integraatio Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022-2024

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/mako2025/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/mako2025/
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Aikataulutusta 2022
Maaliskuu - toukokuu
• Kunta- ja sidosryhmä kierros 
• Hankkeiden suunnittelu ja käynnistys
• ALKE-keskustelun  toimeenpano
• Skenaariotyö
• Resilienssiselvityksen käynnistyminen

Kesäkuu - elokuu
• Hankkeiden käynnistykset
• PPL TTS 
• ÄES seuranta
• ALKE- keskustelun teemavalmistelu

Syyskuu-marraskuu
• ALKE-keskustelun tilannekuvankoonti maakunnassa
• MAKON seurantaindikaattorit
• Hankkeiden ja strategioiden  tilannekatsaukset
• rahoituskohdennukset
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PPL strategia 
”Pohjoisen 

vastuullinen 
vaikuttaja -

kansallisesti ja 
kansainvälisesti”

• Kuuleminen, keskustelu kuntalähtöisesti, sisältäen 
edunvalvontatavoitteita ->  yhdessä tekeminen 
kasvaa 

• Topsu -asiakirja on  ajassa elävä ja päivittyvä 
dokumentti

• Kierros konkretisoituu kuntien maakuntaohjelmaa 
tukeviin toimenpiteisiin sekä ALKE-
keskusteluteemoihin ja uuden hallitusohjelman 
edunvalvonta-asioihin 

• Kuulemisen jälkeen valmistellaan rahoitustaulukot 
ja painopisteet, valmis lokakuussa (MYR hyväksyy)

• Ennen rahoituslähtöisesti, jatkossa lähtee  
toiminnan vaikuttavuus ja kehitysnäkökohdista –
kykyä reagoida halutaan lisätä
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet 1/3
Aktiivinen, hyvä ja toimiva arki

• Maakunnallinen osallisuusohjelma. (kevät 2022, DIAK ja ODL) 

• Lapsistrategian alueellinen toimeenpano ja 
yhteistyörakenteiden luominen. (seminaarityöskentely 
15.3.2022)

• Lähiluonnon laatuohjelma: lähiluonnon monimuotoisuuden, 
palvelujen laadun ja saavutettavuuden kehittäminen kaikissa 
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. (Metsähallituksen 
luonnonvarasuunnitelman päivitys Pohjois-Pohjanmaalla, 
hankevalmistelu PPL vastuu)

• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin 
kehittämisohjelman 2030 toimeenpano. (Kulttuurikenno)

• Maakunnallinen valmistautuminen Oulu 
2026 kulttuuripääkaupunki hankkeeseen. (Säätiörahoitus)

• Maakunnallinen hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma. 
(Hyvinvointialue)

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa
• Etätyön ja monipaikkaisen työn 

mahdollisuuksien kehittäminen.

• Tulevaisuuden kampuksien ja oppimisympäristöjen 
kehittäminen huomioiden digitaalisuus ja hybridimallit.

• Digitaitava Pohjois-Pohjanmaa: kuntalaisten, viranomaisten ja 
yritysten digisiirtymän tukeminen. (Digiosallisuus hanke)

• Tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten 
palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeita 
vastaavaksi. (Laajakaista hankkeet, EAKR)

• Väyläverkon kehittäminen ja kunnon turvaaminen. 
Liikenneväylien ja -palvelujen toimivuus.  (Edunvalvontatyö, 
investointiohjelma, liikenne12 suunnitelma päivittäminen)
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet 2/3
Yrittävä ja uudistuva
• Työ- ja elinkeinopalveluiden sujuva siirtyminen 

kunnille. (Alke-keskustelu, Akke rahoitus)

• Maakunnan kansainvälinen, uudistuvien 
yritysten yrityslähtöinen kasvu- ja tukihanke. (PPL 
käynnistää)

• Yrittäjien johtamisen ja jaksamisen kärkihanke. (PPY, ESR)

• Uudistuva ja muutoskykyinen yrittäjyys. (PPY, useita 
hankkeita, useita kokonaisuuksia)

Kestävästi kasvava
• Ilmastomaakuntakaava.

• Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021–
2030 toimeenpano.

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

• Kuntia ja kaupunkeja koskeva uusien energiamuotojen 
kehittäminen (kuten akkuteknologia ja vetytalous) 

• Pyhäjärven energiavarastohanke ja Pyhäsalmen 
kaivosinfrastruktuurin uusiokäyttö energiamurrosta 
palvelevaksi. (TEM invesointirahoituspäätös), Akke
jätteetön kaivos

• Haapaveden biojalostamohanke.
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Maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihankkeet 3/3
Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä
Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja näkyvästi kiinnostava 
sijoittumisympäristö

• Maakunnan kansainvälinen ja kansallinen viestinnän ja 
markkinoinnin profilointihanke. (PPL, Akke ja EAKR, 
osallistaminen)

• Pohjois-Pohjanmaan mainekuvan lisääminen maakunnan 
toimijoiden yhteistyönä. (voi hankkeistua toimialakohtaisesti, 
yhdistyy myös edelliseen, kv /kielet, viestintä)

• Oppilaitosten ja korkeakoulujen vetovoiman 
lisääminen. (korkeakoulujen omaa profilointia)

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen

• Työperäisen maahanmuuton kehittämisohjelma Pohjois-
Pohjanmaalle. (kuntayhteistyö, yhteistyökeskusteluun)

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

Suomen voimakkaimmin kasvava matkailumaakunta, aito 
vahvojen matkailukohteiden Pohjois-Pohjanmaa

• Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian toimeenpano.

Verkostoitunut innovaatiotoiminta, 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 innovaatioallianssin ja 
Oulun eteläisen Kasvun suunta 2030 strategioiden 
toimeenpano.

Liikenne ja digitaalisuus kansainvälisen vetovoiman 
näkökulmasta

• TEN-T kärkihankkeiden edistäminen.

• Ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen kehittäminen.
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Pohjois-Pohjanmaa liiton Makoydintyöryhmä

• Ilpo Tapaninen ja Tiina Rajala: Prosessinvetovastuu, koordinaatio ja kokoaminen 
• Päivi Keisanen: Toimeenpano, rahoitus, painopistealueet (ml ÄES)
• Saija Tikkanen : ÄES seurannan koordinaatio
• Mikko Väisänen: Skenaariot ja ennakointi
• Ari Näpänkangas: Indikaattoriseuranta
• Arja Hankivaara: Viestintä sisäinen ja ulkoinen 
• Ritva Isomäki : Ilmastotiekartta
• Ville Koivuniemi : Kärkihankkeiden yhteistyön viestintä 

• etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
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Kiitos!
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