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Pohjoisia ratkaisuja huoltovarmuuteen,
maatalouteen ja ilmastoon

Tavoitteet

Varmistetaan maataloussektorin kannattavuus, kilpailukyky ja kokonaiskestävyys pellolta 
pöytään samalla varmistaen ruokaomavaraisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva.

• Maatalouden toimintaympäristön tukirakenteiden on tuettava aktiivista ja kestävää 
tuotantoa – pellot viljelyyn.

• Hajautetun bioenergiatuotannon (sähkö, lämpö ja biopolttoaineet), ravinteiden 
talteenotto ja kiertotalousratkaisujen edistäminen ja esteiden purku.

• Vahva ja proaktiivinen EU-politiikkaan vaikuttaminen ja ymmärryksen lisääminen 
alueelle erityisissä maa- ja metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä, ja niiden 
merkityksestä ja suhteesta voimassa oleviin ilmastotavoitteisiin.

• Varmistetaan elintarvikesektorin riittävä koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 
alueella sekä pienyrittäjyyden toimintamahdollisuudet
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Pohjois-Pohjanmaa ratkaisu 
Suomen energiamurroksessa

Tavoitteet

Hallitusohjelmassa on tunnistettava alueen merkitys uusiutuvassa ja kestävässä 
energiatuotannossa ja turvattava energian ja raaka-aineiden saatavuus 
alueella.  Pohjoisia investointeja vihreän vedyn ja biokaasun tuotantolaitoksiin, 
sähkön varastointiin sekä sähkön tuotannon tasaamiseen on nopeutettava 
merkittävillä tukitoimilla. Pohjoiseen on syntymässä tuulivoimaklusterin 
osaamiskeskittymä palvelemaan kansallisia tarpeita. 

Sektorin TKI –toimintaa tulee tehostaa alueella. Sujuvoitetaan Vihreää 
siirtymää tukevien hankkeiden (mm. tuulivoima) 
lupamenettelyjä. Vetytalouteen ja älykkäisiin sähköverkkoihin sekä 
akkuteknologioihin panostetaan ja luodaan ja kehitetään niille tarvittavia 
edellytyksiä. Tämä edellyttää hallituksen erillisen TKI rahoituksen 
kohdennettua panostusta. On tärkeää rakentaa sähköintensiivistä teollisuutta 
Pohjois-Pohjanmaalle, lähelle tuuli- ja vesivoiman tuotantoa.
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Osaaminen ja 
innovaatiopolitiikka

Tavoitteet

Innovaatiopolitiikan vahvistaminen kansallisin keinoin: Sitoudutaan TK-menojen 
nostamiseen 4 %:iin/BKT vuoteen 2030 mennessä toimeenpanemalla 
säädettävää T&K-rahoituslakia.

Lain lähtökohta on, että yksityisen sektorin T&K-investoinnit kehittyvät siten, 
että yksityisten ja julkisten T&K-panostusten taso nousee yhteensä 4 %:iin 
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
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Osaaminen ja 
innovaatiopolitiikka

Tavoitteet

Vahvistetaan Oulua tietoliikenneteknologian ja 5G/6G-kehityksen pohjoisena 
innovaatiopääkaupunkina, jolla on merkitystä koko maailman 
teknologiakehitykselle.

Tuetaan Oulun yliopiston, OAMK:n, Centrian ja toisen asteen toimia korkean 
teknologian yritysten osaamisen ja tutkimustoiminnan kehittämisessä ja 
tulevaisuuden teknologian standardoimisessa. Nokian investointi Ouluun on 
viesti panostuksista alueen osaamiseen, jolla on iso merkitys myös 
valtakunnallisesti.
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Osaaminen ja 
innovaatiopolitiikka

Tavoitteet

Mahdollistetaan riittävällä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
perusrahoituksella maailmanluokan innovaatiot ja varmistetaan 
pitkäjänteinen tutkimus- ja opetustyö 
Pohjois-Pohjanmaalla. Valtio osoittaa lisäksi erillisen rahoituksen 
eurooppalaisten verkostoyliopistojen toimintaan.

Valtio osallistuu aloitteisiin, joilla tuetaan pohjoisen korkeakoulujen 
kansainvälistä ja kansallista vetovoimaa, saavutettavuutta ja kykyä toteuttaa 
tutkimusta ja opetusta relevantilla tavalla myös tulevaisuudessa. 

Tuetaan Oulun yliopiston, OAMK:n ja Centrian mahdollisuutta olla merkittäviä 
osaamisperustaisen ulkomaisen työvoiman väyliä Pohjois-Pohjanmaalle ja 
ulkomaalisen työvoiman mahdollisuutta työllistyä ja hakea työtä Suomesta.
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Pohjoinen saavutettavuus ja portti länteen

Tavoitteet

Sitoutuminen kansainväliseen liikennepolitiikkaan osoitetaan toteuttamalla
TEN-T -ydinverkon pohjoisia liikennehankkeita Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälinettä 
hyödyntäen. TEN-T -ydinverkon toteutukseen osoitetaan kehys valtion väyläverkon 
investointiohjelmassa.

Maayhteyksien kehittäminen länteen ja kytkeytyminen Ruotsin ja Norjan tie- ja 
raideverkkoon. Päärataa kehitetään kokonaisuudessaan, pohjoisessa rakennetaan 
puuttuva kaksoisraideosuus Liminka-Oulu. Raideyhteyden kehittäminen pohjoiseen 
huomioiden komission esitys eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymisestä.

Pohjoisten pääväylien kehittäminen tavoitteellisesti: Iin ohituksen toteutus valtatiellä 
4. Valtatien 4 ja valtatien 8 risteysalueen toteutus ja osuudet Haurukylä-Haaransilta 
(vt4) sekä Limingan kohta (vt8).

Elinkeinoelämän investointeja ja toimintaedellytyksiä tukevat parantamishankkeet 
(NordFuel Haapavesi, vt8 ohituskaistat ja yhteydet satamiin).
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Pohjoinen saavutettavuus
ja portti länteen
Tavoitteet

Tienpidon rahoitustason korottamista vaaditaan huomioiden alkutuotannon, 
huoltovarmuuden ja teollisuuden tarpeet myös alemman asteen tieverkolla.

Valtio kehittää vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkkoa painopisteenään 
raskaan liikenteen tarpeet sekä alueellinen tuotanto.

Oulun kehittäminen pohjoisen liikenteen ja logistiikan solmukohtana. 
Lähijunaliikenteen käynnistäminen ja valtion osallistuminen asemakeskuksen 
investointikokonaisuuteen.

Oulun lentoasemaa kehitetään Skandinavian alueellisen lentoliikenteen 
solmukohtana. Alueellisen lentoasemaverkoston kehittämistä tehdään 
tulevaisuuden lentoliikenteeseen valmistautuen ja huomioiden 
puolustusvoimien erilaiset tulevaisuuden tarpeet.

Hallitus huomioi talvimerenkulun tarpeet ja satamien merkityksen kilpailukyvyssä. 
Oulun satamaa kehitetään TEN-T ydinverkon satamaksi.
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Pohjoinen saavutettavuus
ja portti länteen

Tavoitteet

Digitaalinen saavutettavuus ja digitaalisten palveluiden saavutettavuus. Oulun 
alueella on valtakunnallisesti merkittävää digitaalisen saavutettavuuden osaamista. 
Pohjois-Pohjanmaa on harvaan asuttua aluetta. Tarvitsemme sekä langattomia että 
kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä.

Erilaiset tukiratkaisut ovat tarpeen myös rakennetulla alueella kuin 
haja-asutusalueella.

Laajakaista- ja digipalvelurahoituksen turvaaminen maakunnassa tulevalla 
hallituskaudella. 
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Kulttuurin pohjoisia
merkityksiä vahvistetaan

Tavoitteet

Oulun Kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ohjelmassa sekä Pohjois-
Pohjanmaan liiton Kulttuurin kehittämisohjelmassa tunnistettuja Pohjois-
Pohjanmaan kulttuurin ja kulttuuriympäristöjen erityispiirteitä ja niiden 
stimuloimaa kulttuurin omaehtoista tuotantoa tuetaan merkittävästi. 

Kulttuuripääkaupunkivuosi toimii vipuvartena luovien alojen ja luovan 
teollisuuden kehittämisessä Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä lisää Pohjois-
Pohjanmaan vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Kulttuurialan tavoitteena on nostaa kulttuurin osuus valtion budjetissa yhteen 
prosenttiin. Resurssien jaossa sekä rahoituskanavia ja –välineitä kehitettäessä 
tulee huomioida pohjoisten alueiden ja harvaanasutun maaseudun 
erityistarpeet kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi sekä 
kulttuurin laaja-alaisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi.
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EU:n alue- ja 
rakennepolitiikka

Tavoitteet

EU:n koheesiopolitiikka on keskeinen rahoitusväline kestävän kasvun, 

työllisyyden ja osaamisen edistämiseksi sekä alueiden välisten 

kehittyneisyyserojen kaventamiseksi. Olemassa olevilla 

rahoitusvälineillä ja monitasohallinnolla vastataan ajankohtaisiin 

haasteisiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen harva asutus ja pysyvät erityishaasteet 

huomioidaan ja alueen tukien pysyvyys varmistetaan. Suomen 

perusrahoituksen ja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden 

erityistuen taso turvataan.
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Maakuntien liitot 
vahvoja aluekehittäjiä

Tavoitteet

Maakuntien liitoilla on vahva rooli alueidensa kehittäjänä ja kuntien 
edunvalvojana. Suomen aluehallinnon rakenne on tasapainoinen ja 
työnjako selkeä.

Kehittämisrahoituksen kansallinen taso tulee säilyttää riittävällä 
tasolla ja sopimuksellista yhteistyötä vahvistaa.



Kiitos!


