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Esipuhe  

 
Muutoskykyinen ja innovatiivinen maakuntamme 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaan 

liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022–2024. Kannattavan yritystoiminnan ja kilpai-

lukyvyn edellytykset -strategisen linjauksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin Pohjois-Pohjanmaan 

muutoskykyselvityksen laatiminen, jolla tuetaan ja vahvistetaan maakunnan tutkimus- ja innovaa-

tiotoimintaa sekä kilpailukykyä. 

Tavoite on nyt toteutunut ja muutosjoustavuutta on tutkittu Norrum Oy:n ja TK-Eval Ay:n toi-

mesta. Maailman, Pohjois-Pohjanmaan, Suomen ja koko Euroopan muuttuneen geopoliittisen ti-

lanteen sekä Euroopan talouden muutosten vuoksi tutkimus osui ajankohdallisesti juuri siihen vai-

heeseen, jossa sitä todella tarvitaan. Itsensä asemointi, syiden ja seurausten ymmärtäminen, ske-

naarioiden asettaminen, auttaa sekä julkista että yksityistä sektoria hakemaan uusia ratkaisumal-

leja toimintoihinsa.  

Muutoskyvykkyyden ennakoinnin ja hallinnan tulee olla pitkäaikaista, suunnitelmallista ja riittä-

västi resursoitua, mutta sen toteutuksen tulee olla riittävän ketterää. Pohjois-Pohjanmaa tulee koh-

tamaan haasteita ja sen tulee löytää myös ratkaisuja. Osa ratkaisuista, kuten hyvinvointihallinnon 

uudistusten toteutus, tapahtuu jo lähivuosina, osa ajoittuu pidemmälle aikavälille. Vallitseva työ-

voimapula on alueemme yksi selkeä haaste. Kouluttautuminen on useiden vuosien prosessi, tutki-

mus ja innovaatiotoiminta on jatkuvaa ja kuitenkin niihin liittyvät päätökset ovat liian hitaita. Tar-

vitaan lähiajan ja pitkän ajan suunnitelmia. 

Ihmisten hyvinvointia rakennetaan joka päivä, kuntien talous elää edelleen vuosibudjetti- ja val-

tuustokausitasolla, ennakointia on lähes mahdotonta tehdä eli haasteita riittää. Kuntien rooli on 

nyt ja jatkossa suuri. Oppilaitos- ja koulutusorganisaatiot ovat ”ison vartijoina”, koska ne tuottavat 

tulevaisuuden tekijät ja veronmaksajat. Pystymmekö pitämään heidät ja onnistummeko houkutte-

lemaan maakuntaan lisää tekijöitä sekä yrityksiimme että julkiselle sektorille? Onko meillä enem-

män kysymyksiä kuin vastauksia – mitä esitämme toimenpiteiksi ja keitä toteuttajiksi? Nyt jos 

koskaan, on dialogin aika kaikkien toimijoiden kesken. 

Tässä tutkimuksessa tehtiin laaja haastatteluaineisto, joka antaa meille faktaa siitä, missä maakun-

nan arjessa mennään. Nyt on tullut aika hyödyntää sitä ja tutkimusta maakunnallisessa päätöksen-

teossa ja ohjata toimintoja ja kehitystyötä, jotta löydämme ratkaisuja sekä nykyhetkeen että tule-

vaisuuden muutosten hallintaan. 

Kiitämme tutkimuksen tekijöitä ja kaikkia haastateltuja, jotka mahdollistivat tutkimuksen toteu-

tuksen. Luodaan yhteistä visiota ja tehdään itsellemme askelmerkkejä, joihin sitoudumme jokai-

nen omalta osaltamme. Sitoudumme aidosti tukemaan maakunnan ihmisten, kuntien ja yritysten 

hyvinvointia ja tätä kautta lisäämään alueemme kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä 

innovaatiotoimintaa. 

Maakuntaliitossa 30.11.2022 

Tiina Rajala 

kehitysjohtaja 
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Tiivistelmä 

Pohjois-Pohjanmaan muutosjoustavuutta tutkittiin Pohjois-Pohjanmaan liiton tilaamassa ja Nor-

rum Oy:n sekä TK-Evalin vuoden 2022 aikana toteuttamassa muutoskykytutkimuksessa. Alueelli-

nen muutosjoustavuus (resilienssi) liittyy alueen toimijoiden kykyyn vastata muuttuviin olosuhtei-

siin, esimerkiksi tehtaan sulkemisiin ja muihin rakennemuutostilanteisiin. Tutkimuksessa selvitet-

tiin Pohjois-Pohjanmaan kykyä vastata ja varautua riskeihin lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.  

Tutkimuksessa tunnistettiin ja analysoitiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja alueen 30 kunnan 

riskit ja voimavarat keskeisten toimialojen ja aluetalouden näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa 

toteutettiin yrityshaastatteluja sekä Pohjois-Pohjanmaan päättäjille ja sidosryhmille suunnattu 

muutoskykytyöpaja.    

Kuntahaastatteluissa nostettiin keskeisenä ja kaikkia kuntia koskevana muutoskykyä rajoittavana 

tekijänä krooninen osaajapula, mikä vaarantaa Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden kehitystä ja 

muutoskykyä. Yritysten vetovoima ja työllistämiskyky kunnissa koettiin tärkeäksi, mutta paino-

tukset ja toimenpiteet yritysten houkuttelemiseksi ja pitämiseksi kunnassa vaihtelevat kuntakoh-

taisesti. Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan positiivisesti, mutta kunnista ei juurikaan 

nouse konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työperäisen maahanmuuton hyödyntämiseksi. Energia-

asiat koetaan merkittävänä ja erittäin ajankohtaisena muutoskykytekijänä, ja uusiutuvia energia-

lähteitä halutaan kehittää paikallisesti. Pohjois-Pohjanmaalla etenkin tuulivoimaan kohdistuu suu-

ria toiveita ja odotuksia. Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytutkimuksessa tunnistettiin runsaasti 

kuntakohtaisia hyviä käytäntöjä muutoskyvyn vahvistamiseksi, esimerkkeinä mm. Oulun seudun 

tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön perustuva osaamiskeskittymä, matkailualan pitkäjänteinen 

ja systemaattinen kehittäminen Kuusamossa, ja Iin kunnan vahva profiloituminen ilmastokysy-

myksiin ja ilmastonmuutokseen varautumiseen.  

Pohjois-Pohjanmaan kunnilla on tutkimuksen mukaan halua, mutta ei riittävästi omia resursseja 

systemaattiseen pitkäjänteiseen muutoskykytyöhön. Kunnat keskittyvät ajankohtaisiin riskeihin, 

mutta systemaattinen riskitarkastelu elinkeinojen näkökulmasta ei ole yleistä. 

Yrityshaastatteluissa nostettiin esille Pohjois-Pohjanmaahan liittyvänä keskeisenä riskinä osaavan 

työvoiman saatavuus – liittyen kaikkiin toimialoihin. Yritykset nostivat lisäksi riskeinä esille in-

flaatio- ja kustannuskehityksen sekä energiakriisin aiheuttamat säästöpaineet, mutta myös halutto-

muuden investoida sekä innovaatioiden hyödyntämättä jättämisen liiketoiminnassa. Politiikkaan 

ja sääntelyyn liittyvänä riskinä nousi esille ylipäänsä sääntely ja lupaprosessien hallittavuus ja no-

peus. Infrastruktuuriin liittyvänä riskinä yrityksissä nähdään alueen saavutettavuus yleensä, maa-

kunnan sisäisen joukkoliikenteen puute sekä jossain määrin myös lentoliikenteen haasteet.  

Yrityshaastattelujen mukaan Pohjois-Pohjanmaalle keskeinen voimavara löytyy luonnonvarojen 

ja ympäristön teemasta. Alue nähdään hyvin raaka-aineomavaraisena ja sen todetaan olevan uu-

siutuvan energian johtava alue Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan voimavaroiksi nähtiin myös toi-

miva infrastruktuuri ja hyvä sijainti ajatellen pohjoismaista ja Pohjoiskalotin yhteistyötä ja kaup-

paa.  Yritykset korostivat alueen voimavaroissa myös ns. henkistä pääomaa. Alueen eri oppilaitos-

ten tietotaito, innovatiivisuus ja yritysyhteistyö nähtiin tärkeiksi voimavaroiksi. Oulun seudulla 

todettiin olevan vahvaa kumuloitunutta tutkimus- ja yritysosaamista huipputekniikan aloilla. Voi-

mavarana pidettiin myös hyvää yhteistyötä kaupunkien/kuntien ja kauppakamarin kanssa. Lisäksi 

alueen hyvää yrittämisen henkeä ja liiketoimintahenkisyyttä tuotiin esille. 

Norrum ja TK-Eval kokosivat tutkimuksen pohjalta jatkotoimenpidesuositukset, joiden tavoit-

teena on varmistaa laajapohjainen ja systemaattinen muutoskykytyö Pohjois-Pohjanmaalla.   
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1. Luo yhteinen ’visio 2035’ Pohjois-Pohjanmaalle ja laadi muutoskyvyn askelmerkit sekä 

toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Yhdessä sovittu selkeä visio kannattaa laatia ohjaamaan muu-

toskykytyötä. Vision tueksi kannattaa koota toteutuneiden vuosien kehityspolku ja tilannekuva, 

joka luo ymmärrystä päätösten vaikuttavuudesta sekä auttaa tulevien toimien suunnittelussa.   

2. Kytke muutoskykyvisio 2035 nykyiseen strategiatyöhön ja sitä tukeviin dokumentteihin. 

Maakunnan ja kuntien kokemus kannattaa hyödyntää muutoskykytyössä. On tärkeää varmistaa 

yhteistyö muutoskykytyön ja maakunnan sekä kuntien muun strategia- ja ohjelmatyön välillä.  

3. Varmista osaava työvoima Pohjois-Pohjanmaalla. Osaavan työvoiman saatavuus on tunnis-

tettu muutoskykytyössä kriittiseksi tekijäksi Pohjois-Pohjanmaan kehittymiselle – koko maakun-

nassa, kaikissa kunnissa ja yritystoiminnan kaikilla toimialoilla. Työvoimakoulutukseen lisäksi on 

panostettava alueen ja kuntien veto- ja pitovoimaan, nuorten pysymiseen maakunnassa sekä po-

tentiaalisiin paluumuuttajiin ja työperäiseen maahanmuuttoon.  

4. Hyödynnä ilmastonmuutokseen sopeutumista mahdollisuutena Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pohjois-Pohjanmaalla kannattaa tunnistaa ja kehittää maakunnan luonnonvarojen ja osaamisen 

kannalta parhaiten hyödynnettäviä toimialoja, teknologioita ja tuotteita, joilla ilmastonmuutokseen 

varautumisesta tehdään maakunnan ja kuntien sekä yritysten kilpailutekijä. 

5. Hyödynnä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioekosysteemi. Pohjois-Pohjanmaan muutoskyky 

on jatkossakin hyvin riippuvainen innovaatioekosysteemin laadukkaasta toiminnasta. Maakunnan 

koko potentiaalin hyödyntämiseksi on erityistä huomiota kiinnitettävä yhteistoimintaan Oulun in-

novaatioekosysteemin ja maakunnan muiden innovaatiotoimijoiden välillä.       

6. Erikoistu ja hyödynnä synergiat. Pohjois-Pohjanmaan osaamispohja tarjoaa erinomaisia mah-

dollisuuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin mm. tieto- ja viestintäteknologian, digitalisaation 

sekä pohjoisten luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä. Toimialojen välille on luotavissa 

synergiaa ja uutta liiketoimintaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa hyödyntämällä. 

7. Hyödynnä hyviä käytäntöjä. Suomesta ja ulkomailta on hyödynnettävissä Pohjois-Pohjan-

maalle hyviä käytäntöjä, joilla voidaan vahvistaa muutoskykyä. 

8. Vahvista Pohjois-Pohjanmaan myönteistä kehitysilmapiiriä. Muutoskykytyötä helpottaa 

merkittävästi positiivisen ilmapiirin vahvistaminen. Ulkomailta on esimerkkejä alueiden positiivi-

sen kehitysasenteen vaikutuksesta sekä alueellisen ylpeyden merkityksestä.  

9. Osallista koko Pohjois-Pohjanmaa muutoskykytyöhön. Pohjois-Pohjanmaan liitto varmistaa 

muutoskykytyön jatkumisen maakunnassa sekä kannustaa kuntia omaehtoiseen toimintaan ja 

aloitteellisuuteen kunnan muutoskyvyn vahvistamiseksi. Yritykset on tärkeää ottaa mukaan muu-

toskykytyöhön. Pohjois-Pohjanmaan liitolle ehdotetaan vuosittaista muutoskykypäivää sisältäen 

mm. ajankohtaiskatsauksen muutoskykytyöstä.  

10. Kerää opit pandemiavaiheesta ”seuraavaa pandemiaa” varten. Mitä opittiin, mitä voidaan 

hyödyntää uusiin riskeihin varauduttaessa Pohjois-Pohjanmaalla? 
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1. Johdanto ja tutkimuksen toteutus 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto valitsi tarjouskilpailun perusteella Norrum Oy:n ja TK-Evalin toteutta-

maan touko-marraskuussa 2022 Pohjois-Pohjanmaan muutoskykyä/resilienssiä koskevan tutki-

muksen. Tutkimus käsittelee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja alueen 30 kunnan muutosjousta-

vuutta eri riskien ja voimavarojen osalta. Muutosjoustavuutta käsitellään maakunnan ja kuntien 

keskeisten toimialojen ja aluetalouden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

Pohjois-Pohjanmaan kykyä vastata ja varautua riskeihin lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Tutki-

muksessa käsitellään aluetalouteen vaikuttavia riskejä seuraavista näkökulmista: taloudelliset, tek-

nologiset, hintavaihteluun, kysynnän muutoksiin, politiikkaan ja sääntelyyn, geopolitiikkaan ja 

ympäristöön liittyvät riskit. 

Muutosjoustavuus on noussut viime vuosina aluekehityksessä merkittäväksi analyysin kohteeksi. 

Kansainvälisesti muutosjoustavuutta ovat tutkineet mm. OECD ja Nordregio. Muutosjoustavuu-

della tarkoitetaan ketterästi muutostilanteissa toimivien talous- ja tuotantotekijöiden yhdistelmää, 

niiden välistä synergiaa sekä alueellista houkuttelevuutta ja innovatiivisuutta lisääviä ominaisuuk-

sia. Alueellinen muutosjoustavuus (resilienssi) liittyy alueiden kykyyn vastata hitaasti tai äkilli-

sesti tapahtuviin muuttuviin olosuhteisiin, esimerkiksi tehtaan sulkemisiin ja muihin rakennemuu-

tostilanteisiin. Resilienssitarkastelut ovat tulleet entistä ajankohtaisemmiksi etenkin koronapande-

mian ja Venäjän Ukrainaan 2022 kohdistaman hyökkäyssodan vaikutusten takia.  

Pohjois-Pohjanmaan resilienssitarkastelussa sovellettiin Nordregion pohjoismaisessa resilienssi-

tutkimuksessa kehitettyä tarkastelukehikkoa, joka pohjautuu OECD:n analyysimalliin (OECD 

2014). Resilienssitarkastelun ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin ja analysoitiin Pohjois-Pohjan-

maan maakunnan ja alueen 30 kunnan riskejä ja voimavaroja keskeisten toimialojen ja aluetalou-

den näkökulmasta. Tarkastelukehikoihin on koottu keskeiset taloudelliset, teknologiset, hintavaih-

teluun, kysynnän muutoksiin, politiikkaan ja sääntelyyn, geopolitiikkaan ja ympäristöön liittyvät 

riskit sekä Pohjois-Pohjanmaan lyhyen ja pitkän aikavälin voimavarat liittyen rahoitukseen, hen-

kiseen pääomaan, luonnonvaroihin ja ympäristöön, infrastruktuurin ja sijaintiin, politiikkaan sekä 

sosiaaliseen yhteisöön.  

Analyysi kuntien riskeistä ja voimavaroista perustuu kuntien tilinpäätösasiakirjoihin, kuntastrate-

gioihin sekä kuntahaastatteluihin, jotka toteutettiin 1.6–30.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan kunnan-

johtajien tai heidän osoittamien henkilöiden kanssa. Kuntakohtaisten analyysien lisäksi Oulussa 

toteutettiin 28.9.2022 muutoskykytyöpaja. Muutoskykytutkimukseen sisällytettiin myös yritys-

haastatteluja.  
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2. Mitä on muutoskyky?  

Muutoskyvyllä tarkoitetaan ketteryyttä vastata hitaasti tai äkillisesti tapahtuviin muuttuviin olo-

suhteisiin. Muutoskyvystä käytetään myös termiä muutosjoustavuus sekä resilienssi, jota käyte-

tään etenkin englanninkielisessä kirjallisuudessa. Alueellinen muutosjoustavuus on sekä reagoin-

tia riskeihin ja kriiseihin että tulevien riskien ja kriisien ennakointia ja varautumisesta riskeihin. 

Hyvä alueellinen muutoskyky on ketterästi muutostilanteissa toimivien talous- ja tuotantotekijöi-

den yhdistelmä, niiden välinen synergia sekä alueellinen houkuttelevuus ja innovatiivisuus sekä 

niitä lisäävät ominaisuudet. Pitkän aikavälin haasteiden esiin nostaminen ja uusien kehityssuun-

tien ennakoiminen on ratkaisevan tärkeää alueellisen muutosjoustavuuden kannalta. (OECD 

2014). 

Pohjoismainen tutkimusinstituutti Nordregio julkaisi 2019 selvityksen muutoskyvystä Pohjois-

maissa, jossa Pohjois-Pohjanmaata tarkasteltiin yhtenä tapaustutkimusalueena (Giacometti & Te-

räs 2019). Pohjois-Pohjanmaan tapaustutkimuksessa tarkasteltiin alueellisia voimavaroja ja riskejä 

sekä mm. kuvattiin Oulun seudulla tapahtunutta positiivista rakennemuutosta ICT-alalla, jossa 

Nokian toimintojen vähentyessä Pohjois-Pohjanmaalla kyettiin alueen ICT-toimintaa uudistamaan 

varsin nopeasti toimijaryhmää monipuolistaen. Uudistuksen onnistumisen edellytyksiksi tunnistet-

tiin alueen sosiaalinen pääoma, elinkeinotoimijoiden saumaton yhteistyö sekä yhteishenki, nopeat 

toimet, selkeä työnjako alueen toimijoiden välillä ja myös työntekijöiden lojaalisuus ja uskollisuus 

kotiseutua kohtaan. ICT-uudistumisen menestystarinan lisäksi raportissa nostettiin esiin muutos-

kykyä lisäävinä tekijöinä mm. maakunnan kattavat analyysit alueen elinkeinorakenteesta sekä sen 

riskeistä ja voimavaroista. Myös muutosjoustavuus (resilienssi) -käsitteen tunnistaminen läpileik-

kaavasti maakunnan strategioissa ja toimeenpanosuunnitelmissa nähtiin alueellisena voimavarana.  

Tutkimus tunnisti Pohjois-Pohjanmaan (kuten muidenkin Pohjoismaisten tapaustutkimusmaakun-

tien) haavoittuvuuden maailmanlaajuisten taloudellisten shokkien edessä (kuten esim. Brexit, Ve-

näjän talouspakotteet 2014, EU:n maatalouspoliittiset linjaukset, luonnonkatastrofit tai äkilliset 

kysynnän tai hinnan muutokset). Alueellisista riskeistä nostettiin esiin osaavan työvoiman saata-

vuushaasteet, työn kohtaanto-ongelma, väestön väheneminen ja väestörakenteen muutos, korkea 

nuorisotyöttömyys sekä yleinen alueen houkuttelevuus. Tutkimus nosti esille, että alueiden on 

helppo nostaa esiin menestystarinoitaan, mutta haasteiden käsitteleminen ja haasteista oppiminen 

jää helposti pienemmälle huomiolle. Tutkimuksen mukaan muutosjoustavuuden kannalta on tär-

keää säilyttää pitkän aikavälin näkökulma sekä ennakoida riittävästi myös hitaasti tapahtuvia ra-

kennemuutoksia. Äkillisten kriisien taustalla on usein tekijöitä, jotka ovat pitkällä aikavälillä hei-

kentäneet alueiden kilpailukykyä.  

Kuvassa 1 on esitelty alueita kohtaavia riskejä havainnollisesti: usein on kyseessä yksittäisen ris-

kin sijasta yhdistelmä erilaisia riskejä, joita alueet joutuvat kohtaamaan.  

 

  Kuva 1. Editorial Cartoon 

Graeme MacKay, The Hamilton Spectator – 

Wednesday March 11, 2020. https://mac-

kaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-

march-11-2020/  

https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/
https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/
https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/
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3. Aluetaloudellinen katsaus muutoskyvyn näkökulmasta 

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen toiseksi suurin maakunta, jossa on 30 kuntaa ja 7 seutukuntaa. 

Vuonna 2021 maakunnassa oli 415 603 asukasta, joista yli puolet asuu Oulussa. Pohjois-Pohjan-

maalla on muuhun maahan verrattuna suhteellisen nuori väestörakenne ja alle 15-vuotiaiden osuus 

väestöstä on maamme korkein (18 %). Alueen vahvuuksina pidetään korkeaa teknologian osaa-

mista, maatalousvaltaisuutta sekä vahvaa panostusta tutkimus- ja tuotekehitykseen. Suuressa maa-

kunnassa elinkeinorakenteet eroavat kuitenkin seutukuntien välillä. Oulu kasvavana yliopistokau-

punkina ja teknologiakeskittymänä houkuttelee suuriakin yrityksiä ja uusia asukkaita. Samaan ai-

kaan elinkeinorakenne yksipuolistuu ja väestö vähenee ja vanhenee monessa harvemmin asutussa 

kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kaupungistumisesta huolimatta pienetkin kunnat haluavat säilyt-

tää elinvoimaansa. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 nostaa yrittäjyyden ja elinkeinoelämän muu-

toskyvyn vahvistamisen yhdeksi tavoitteekseen (Maakuntaohjelma 2022–2025). Alueellisen muu-

toskyvyn ymmärtämistä pidetään Pohjois-Pohjanmaalla tärkeänä, jotta osataan oikeilla toimenpi-

teillä vastata kasvua rajoittaviin tekijöihin. Maakuntaohjelman mukaan kuntien ja seutukuntien 

kehittämisyhtiöt toimivat yhä tärkeämmässä roolissa yrityspalveluiden kehittäjinä. Pohjois-Poh-

janmaalla toimivat kehittämisyhtiöt avustavat nykyisiä ja uusia yrityksiä alueella toimimisessa ja 

alueelle sijoittautumisessa. Kehitysyhtiöiden kyky tarjota yrityksille kontakteja ja apuja yritystoi-

minnan ja kansainvälistymisen kehittämiseen nähdään ratkaisevana myös tulevaisuudessa. Maa-

kunnassa toimii runsaasti paikallisia ja seudullisia kehitys/kehittämisyhtiöitä: Business Oulu (Ou-

lun seutu), Nihak Nivala-Haapajärven seutukunnassa, Koillismaan Naturpolis, Raahen seudun ke-

hitysyhtiö sekä Muhoksen, Utajärven, Vaalan yhteinen Humanpolis. Seudullisten kehitysyhtiöi-

den lisäksi kunnallisia elinkeinopalveluita tarjoavat mm. Nivalan yrityspuisto, Pudasjärven kehi-

tys, Pyhäjärven kehitys sekä Utajärven yrityspuisto.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa tuodaan esille maakunnan ennakointityö, joka nostaa 

esiin alueen koulutustarpeen, osaamisvaateet, markkinoiden muutokset sekä kansainvälisten tren-

dien väistämättömän vaikutuksen myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinkeinoelämälle. Muu-

toskyvyn arviointi täydentää maakunnan ennakointityötä muutoskyvyn vahvistamiseksi sekä 

konkreettisten toimintatapojen löytämiseksi. Seuraavassa esitetään tiivis nykytilakatsaus muutos-

kyvyn kannalta tärkeistä teemoista Pohjois-Pohjanmaalla.   

Taulukossa 1 on esitelty muutoskyvyn kannalta keskeisiä indikaattoreita. Taulukosta käy ilmi, että 

suurin osa maakunnan väestöstä asuu Oulussa ja sen lähikunnissa. Vaikka syntyvyys Pohjois-Poh-

janmaalla on maan toiseksi voimakkainta, on väestön ikääntyminen vilkastunut viime vuosina kui-

tenkin koko maakunnassa. Yli 65-vuotiaiden osuus on korkein alle 10 000 asukkaan kunnissa, 

jotka sijaitsevat melko kaukana Oulusta. Seitsemässä kunnassa (Hailuoto, Vaala, Pyhäjärvi, Pu-

dasjärvi, Siikalatva, Utajärvi ja Taivalkoski) yli 65-vuotiaiden osuus on yli 30 %.  

Myös yrityskanta painottuu Oulun seudulle, mutta on korkea myös muissa seutukuntien keskuk-

sissa kuten Kuusamossa, Raahessa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Väkilukuun suhteutettuna yritysten 

määrä on korkein Hailuodossa, Kalajoella, Kuusamossa, Utajärvellä, Kärsämäellä ja Siikajoella. 

Työpaikkojen kokonaismäärään suhteutettuna eniten julkisen sektorin työpaikkoja on Hailuo-

dossa, Merijärvellä, Oulaisissa ja Taivalkoskella. Yksityiselle sektorille työllistyminen on erityi-

sen vahvaa Kärsämäellä, Sievissä, Siikalatvassa ja Kempeleessä.  
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POHJOIS-POHJANMAAN KESKEISIÄ INDIKAATTOREITA MUUTOSKYVYN 

KANNALTA 

Kunta Väki-

luku 

2021 

Yli 65-vuo-

tiaiden 

osuus % 

Yritys-

kanta 

2021* 

Alueella työssäkäyvät 2020 

Yht. Julk.** 

% 

Yks.*** 

% 

Pohjois- 

Pohjanmaa 

415603 20.5 25321 162329 31.6 68.3 

Alavieska 2491 25.7 162 704 32.5 67.3 

Haapajärvi 6802 26.2 470 2730 39.0 61.0 

Haapavesi 6613 25.0 414 2531 34.4 65.6 

Hailuoto 950 39.7 90 226 44.2 55.8 

Ii 9912 21.7 581 2379 39.8 60.0 

Kalajoki 12412 26.6 1079 4389 25.9 74.1 

Kempele 19116 15.9 1035 6566 22.6 77.2 

Kuusamo 15165 29.2 1268 5848 28.1 71.8 

Kärsämäki 2533 29.3 206 963 17.0 82.9 

Liminka 10218 10.8 611 2591 37.1 62.9 

Lumijoki 2018 19.0 120 446 26.5 73.3 

Merijärvi 1076 24.2 52 241 41.9 58.1 

Muhos 8909 19.0 479 2501 33.3 66.6 

Nivala 10396 23.9 646 3679 31.7 68.3 

Oulainen 7102 28.2 444 2792 41.7 58.3 

Oulu 209551 16.9 11908 91589 32.4 67.4 

Pudasjärvi 7702 33.4 546 2394 37.2 62.7 

Pyhäjoki 3048 29.3 211 929 27.0 72.8 

Pyhäjärvi 4964 36.1 364 1455 32.9 67.1 

Pyhäntä 1631 23.3 107 714 12.3 87.7 

Raahe 24260 26.6 1213 9576 27.6 72.4 

Reisjärvi 2690 28.2 188 922 28.4 71.5 

Sievi 4781 20.0 377 2065 19.7 80.3 

Siikajoki 5028 25.3 401 1565 28.7 71.2 

Siikalatva 5131 31.9 400 1714 22.2 77.8 

Taivalkoski 3913 31.5 220 1239 41.6 58.4 

Tyrnävä 6593 14.2 345 1381 34.7 65.3 

Utajärvi 2568 31.9 214 780 35.1 64.7 

Vaala 2673 38.3 183 833 50.1 49.9 

Ylivieska 15357 21.0 987 6587 31.2 68.8 

*Yrityskanta 2021 vastaa toisen vuosineljänneksen lukuja Tilastokeskukselta.  

**Yksityinen sektori työnantajana, jos työpaikka valtiolla, kunnassa tai valtion omistamassa yhtiössä. 

***Yksityinen sektori työnantajana, jos yrittäjä tai muuten yksityisellä sektorilla työskentelevä 

Lähde: Tilastokeskus 

 

Taulukko 1 Pohjois-Pohjanmaan keskeisiä muutoskyvyn indikaattoreita   
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3.1. Väestönkehitys  

Pohjois-Pohjanmaa on väestöltään kasvava maakunta. Lasten osuus väestöstä on maakunnassa 

Suomen korkein. Syntyvyys lähti kuitenkin laskuun 2010-luvun alussa, ja samaan aikaan väestön 

keski-ikä sekä väestön huoltosuhde ovat olleet jatkuvassa nousussa. Väestönkasvua on tapahtunut 

kahdeksan Oulun seudulle sijoittuvan kunnan alueella viimeisen 20 vuoden aikana. Väestön vähe-

neminen on kuitenkin ollut vallitseva kehityssuunta 22 maakunnan kunnassa. Seutukunnista Oulu 

on ainoa väestöltään kasvava alue. Nopeinta väestön väheneminen on ollut Haapavesi-Siikalatvan 

seutukunnassa.  

Tilastokeskuksen väestöennusteen 2021 mukaan maakunnan väestö jatkaisi kasvuaan vuoteen 

2030 asti, jonka jälkeen se kääntyisi hitaaseen laskuun ja maakunnan väestö olisi vuonna 2040 

vain hiukan nykyistä tasoa korkeammalla. Oulun lisäksi väestön ennakoidaan kasvavan vain 

Kempeleen, Ylivieskan ja Limingan kunnissa (kts. liite 1). Seutukunnittain tarkasteltuna vain Ou-

lun seudulla (kts. liite 2) väestö jatkaisi kasvuaan. Tilastokeskus ennakoi voimakkaimman väestön 

vähenemisen tapahtuvan Nivala-Haapajärven seutukunnassa, jossa se väestöennusteen mukaan 

laskisi vuoteen 2040 mennessä yli 20 % vuoden 2021 tasosta.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 asettaa maakunnan väestötavoitteen vuoteen 

2040 mennessä 435 000 asukkaaseen (kts. liite 3). Tämä tavoite on Tilastokeskuksen vuoden 2021 

ennustetta lähes 19 000 asukasta korkeampi. Maakunta uskoo kuitenkin väestöennustetta voimak-

kaampaan väestönkasvuun, sillä syntyvyys on viime vuosina lähtenyt hienoiseen nousuun, muut-

totappio kuntien välillä on selvästi hidastunut ja nettomaahanmuutto on ollut positiivista. Nähtä-

väksi kuitenkin jää, onko syntyvyyden kasvu ja muuttotappion hidastuminen vain väliaikainen ko-

ronavuosien seuraus, ja onnistuuko maakunta houkuttelemaan enemmän osaajia myös ulkomailta 

pohjoiseen toimintaympäristöönsä.  

3.2. Työllisyys ja työvoima 

Työikäisen väestön osuus laski 2010-luvun alkupuolella Pohjois-Pohjanmaalla ja sen kaikissa seu-

tukunnissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman seurannan mukaan maakunnan työlli-

syys oli nousussa vuosina 2016–2019, mutta kääntyi jälleen lievään laskuun vuonna 2020. Työ- ja 

elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen 2022 mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoi-

masta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaan alueella 11,2 % ja koko maassa 10,3 %. Maakun-

nittaisen työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuussa 2022 lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kun-

nissa työttömiä työnhakijoita oli vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on alentunut kaikissa 

ikäryhmissä. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on pudonnut vuoden takaisesta Lumijoella, 

Merijärvellä ja Utajärvellä. Alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (5,9 %) ja Lumijoella (6,2 %) 

ja korkein Pudasjärvellä (13,4 %) ja Oulussa 12,9 %. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimialojen muutosanalyysin 2020 mukaan maakunnan yrityksistä 92 

% on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Yli 100 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 

vuonna 2018 yhteensä vain 95 kappaletta, alle puoli prosenttia kaikista yrityksistä. Keskimäärin 

Pohjois-Pohjanmaalla yritystoimipaikat työllistävät 4 henkilöä, mikä vastaa kansallista keskiar-

voa. Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaan yli 200 henkilöä työllistävät toimipaikat ovat kansallista kes-

kiarvoa suurempia, työllistäen keskimäärin 490 henkilöä, koko maan vastaavan luvun ollessa 430 

henkilöä. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 ennakoi työpaikkojen määrällisesti suurimman 

kasvun terveys- ja sosiaalipalveluihin. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan arvioidaan kasvavan mer-

kittävästi osittain suurten hankkeiden myötä. Lisäksi ammatillisen, tieteellisen ja teknisen 



 12 

toiminnan kasvun oletetaan olevan voimakasta suurten infrahankkeiden ja ulkoistusten 

myötä. Työpaikkoja vähenee eniten tukku- ja vähittäiskaupasta, kasvinviljelystä ja kotieläintalou-

desta sekä koulutuksesta. Suhteellisesti työpaikkoja lisääntyy eniten kotitalouksien toimin-

nassa, kiinteistöalan toiminnassa, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa, taiteessa, 

viihteessä ja virkistyksessä sekä muussa teollisuudessa. On huomattava, että maakuntaohjelman 

ennuste laadittiin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan keväällä 2022 ja siten mm. tietoa Fenno-

voima-hankkeen keskeyttämisestä ei työpaikkojen kehitysnäkymässä ole huomioitu. Yksityiskoh-

taisemmat tiedot työpaikkojen määrän kehittymisestä on esitetty liitteessä 4.  

3.3. Elinkeino- ja yritystoiminta 

Tässä luvussa on kuvattu Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän nykytilaa, joka osaltaan luo perus-

taa alueen muutoskykytarkastelulle. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino koostuu seitsemän seutukunnan melko erilaisista elinkeinoraken-

teista (kuva 2). Maakunnassa on etenkin vahvaa ICT-osaamista, maataloutta, metsä- ja puuteolli-

suutta sekä metalliteollisuutta. 

 

Kuva 2. Seutukuntien keskeiset sektorit ja elinkeinorakenteen monipuolisuus (Seutukuntien 

nimen alla asukasluku 31.12.2021) (Muokattu Nordregion 2019 tutkimuksesta s. 26)  

Oulun seutu on toiminut alueellisen muutoskyvyn malliesimerkkinä toipuessaan nopeasti infor-

maatio- ja kommunikaatiotekniikan äkillisestä rakennemuutoksesta entistä monipuolisemmaksi 

huipputekniikan keskittymäksi. ICT-ala on rakennemuutosvaiheen jälkeenkin Pohjois-Pohjan-

maan talouden keskeinen ja Oulun seudulla suhteellisesti eniten työllistävä toimiala, ja Nokia on 

Oulun suurin yksityinen työnantaja. Maakunnan korkean teknologian osaamista on pyritty liittä-

mään myös perinteisille teollisuus- ja palvelualoille. Digitaalisen teknologian avulla on haettu 

tuottavuutta mm. metalli-, metsätalous- ja kaivosteollisuudessa sekä ennen kaikkea e-



 13 

terveyspalveluita kehittämällä (Nordregio, 2019). Muissa seutukunnissa eniten työllistäviä toimi-

aloja ovat puunjalostusteollisuus sekä metalliala. Tarkemmat tiedot yksityisen sektorin toimialo-

jen henkilöstön osuudesta seutukunnittain Pohjois-Pohjanmaalla 2018 ks.  Pohjois-Pohjanmaan 

toimialojen muutosanalyysi 2020. 

Kehitysnäkymien arvion (TEM, 2022) mukaan ICT-alan tilaus- ja projektikanta on useissa yrityk-

sissä hyvällä tasolla ja varsinkin tietoturva korostuu kriisiaikoina. Osaavan työvoiman puutteet 

rajoittavat yritysten kasvua, ja kilpailu osaajista jatkuu kiihkeänä. Alalla positiivisia odotuksia luo 

mm. Nokian 150–200 M€ investointi nykyaikaisempiin toimitiloihin Oulun Linnanmaalla. Toimi-

tilainvestointi liittyy myös radioteknologian huippututkimuksen ja tuotekehityksen vahvistami-

seen Oulussa (Kaleva, 2022). 

Puunjalostusteollisuus on maakunnan keskeisin teollinen toimiala. Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 

seutukunnassa on useita puunjalostusteollisuuden yrityksiä. Suurimpia yrityksiä ovat Stora Enso 

Oulussa, Pölkky Kuusamossa, Junnikkala Kalajoella sekä Kontio Oy Pudasjärvellä. Alalla on kui-

tenkin runsaasti pk-yrityksiä ympäri maakuntaa. Toimialan osuus yksityisen sektorin henkilös-

töstä on korkeinta Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa (17 %, 2018) ja erityisesti Pyhännällä. 

Alalle on tiedossa useita investointeja ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Oulussa Stora Enso suunnit-

telee toisen paperikoneen muuttamista kartonkituotantoon ja myös Junnikkala rakentaa modernia 

sahakokonaisuutta Ouluun. Stora Enson arvion mukaan kartonkituotantoinvestoinnin pääomakus-

tannukset olisivat 900–1 000 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026 (YLE 2022b). Lisäksi useat sa-

halaitokset tehostavat toimintaansa (mm. Orasko Utajärvellä, Pölkky Taivalkoskella ja Ha-Sa 

Haapavedellä). Pula ammattitaitoisista työntekijöistä arvoketjun eri osissa luo kuitenkin kasvulle 

haasteita.  

Metalliteollisuudella on Pohjois-Pohjanmaalla pitkät perinteet Raahen terästehtaan (SSAB) ja sen 

jatkojalostusyksiköiden sekä tehdasta palvelevien kunnossapitoyritysten ympärillä. Metalliteolli-

suus työllistää maakunnassa lukuisia alihankkijoita ja on tärkeä elinkeino Raahen lisäksi myös 

etenkin Nivalassa (mm. Pro Estore Oy, AQ Mecanova Oy & NTcap Oy), Oulaisissa (SSAB), Sie-

vissä (mm. Celermec), Taivalkoskella (Telatek), Tyrnävällä (Metalpower) ja Ylivieskassa (Pre-

mec Oy, Alutec Oy, Nordec ja Caverion Industria Oy). Raskaita teräsrakenteita ja niiden osia val-

mistetaan erityisesti Raahessa, Ylivieskassa, Oulussa, Iissä, Taivalkoskella ja Kalajoella (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2015). Meriteollisuus on Pohjois-Pohjanmaan metalliyrityksille erittäin tärkeä 

asiakas. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kehitysnäkymäkatsauksen mukaan (TEM, 2022) Pohjois-Pohjan-

maan metallialan yritysten liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2020 alkaen ja monissa 

metalli- ja konepajayrityksissä on lisätty myös tuotantokapasiteettia uusilla laiteinvestoinneilla. 

Positiivista virettä alalle lisäävät SSAB-investoinnit hiilivapaan teräksen valmistamiseen. Haas-

teita alalle luovat raaka-aineiden hintojen nousu (esim. nikkeli, alumiini, teräs), sekä toistuvat hin-

tavaihtelut.  

Maatalous on tärkeä elinkeino yli puolelle Pohjois-Pohjanmaan kunnista (Pohjois-Pohjanmaan 

liitto 2015). Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin maidon sekä naudanlihan tuottajamaakunta.  

Maidontuottajatiloja löytyy erityisesti Nivalasta, Siikalatvasta, Kalajoelta ja Haapavedeltä. Eniten 

käytössä olevaa maatalousmaata löytyy Siikajoelta, Siikalatvasta, Nivalasta ja Kalajoelta (LUKE 

2022). Elintarviketeollisuus jalostaa maatalouden päätuotantosuuntien tuotteita, maitoa sekä nau-

dan- ja poronlihaa. Suurimpia elintarvikealan jalostusyrityksiä ja toimijoita maakunnassa ovat Va-

lio, Atria, Hätälä, Maitokolmio sekä Kuusamon juusto (Korkia Consulting 2021).  

Työ- ja elinkeinoministeriön kehitysnäkymäkatsauksen (TEM 2022) mukaan maatalous on ollut 

kustannus- ja kannattavuuskriisissä, ja näkymät ovat heikentyneet Venäjän sotatoimien seurauk-

sena. Tuotantopanosten hinnat ovat nousseet entisestään erityisesti viljassa, rehuissa, energiassa ja 
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lannoitteissa – lisäys on yli kaksinkertainen aiemmasta. Kohonneita kustannuksia ei ole saatu siir-

rettyä tuotteiden hintoihin - Pohjois-Pohjanmaalla moni tila kamppailee selvitäkseen. 

Rakentaminen oli vuonna 2020 neljänneksi työpaikkavaltaisin toimiala Pohjois-Pohjanmaalla 

työllistäen yhteensä reilut 13 000 työntekijää. Maakunnassa on runsaasti talonrakennus-, hirsira-

kennus– ja puurakentamisyrityksiä mm. Kontio Oy Pudasjärvellä, Kuusamon Hirsitalot, Jukkatalo 

Pyhännällä ja Topi-Keittiöt Kalajoella. Rakentaminen on ollut maakunnassa positiivisessa vi-

reessä myös koronavuosina. Toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 yhteensä 9,1 prosenttia 

(TEM 2022). Rakennuskustannusten nousu heikentää monien investointien kannattavuuslaskel-

mia, mikä on lisännyt yritysten varovaisuutta. Tästä huolimatta Pohjois-Pohjanmaalle on tiedossa 

useita isoja rakennushankkeita ja asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana varsinkin Oulussa. Kor-

jausrakentamisen kysyntä jatkuu myös vilkkaana. Monessa kunnassa on meneillään tai avautu-

massa julkisia tilainvestointeja hyvinvointipalveluihin.  

Pohjois-Pohjanmaalla on tärkeä rooli Suomen energiaomavaraisuudelle, ja maakunta on aktiivi-

nen uusituvan energian käyttöönotossa ja tuotannossa. Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaa-

kunta, sillä noin 40 % Suomen tuulivoimasta tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja tuulimyllyjä on jo 

ainakin 12 kunnan alueella. Kolmasosa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla 

(n. 350 kpl) ja vuoden 2022 loppuun mennessä tuotannossa arvioidaan olevan noin 500 voimalaa. 

Eniten tuulimyllyjä on Kalajoella ja Iissä. Suurimmat vesivoimalaitokset Pohjois-Pohjanmaalla 

ovat Muhoksen Pyhäkoski, Vaalan Nuojua sekä Iijoen Raasakka. Näiden lisäksi Utajärvellä, Mu-

hoksella, Vaalassa, Oulussa ja Iissä toimii 20–60 MW voimalaitoksia. Myös hake ja muut uusiu-

tuvat polttoaineet ovat tärkeä osa uusiutuvan energian lähteitä Pohjois-Pohjanmaalla.  

Euroopan energiakriisin myötä energiatuotannon vihreän siirtymän odotetaan saavan uutta vauh-

tia. Kalajoelle, Nivalaan ja Utajärvelle on myös suunnitteilla suuria aurinkovoimalahankkeita. 

Maatalousyrityksissä on kiinnostusta lisätä raaka-aineiden kiertoa ja tuottaa biokaasua. Biokaasu-

hankkeita on suunnitteilla etenkin Muhokselle ja Haapavedelle. Fennovoiman ydinvoimalahank-

keen keskeytyksellä 2022 on mittavia aluetaloudellisia vaikutuksia alueelle. Myös energiaturpeen 

käytön lakkauttamisella voi olla vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaalle; välilliset vaikutukset huomioi-

den turvetuotanto on työllistänyt Pohjois-Pohjanmaalla noin 470 henkilötyövuoden verran. Utajär-

velle suunnitteilla oleva aurinkoenergiapuisto, johon kaavaillaan jopa 350 000 aurinkopaneelia, 

olisi Suomen suurin aurinkovoimala. Voimalan vuosituotanto voisi laajimmillaan olla 200 000 

MWh, joka suunnattaisiin teollisuus- ja yritysalueen käyttöön (YLE, 2022a). 

Matkailu on Pohjois-Pohjanmaalla tärkeä työllistäjä etenkin Koillismaalla ja Oulunkaarella.  Koil-

lismaalla Kuusamo on yksi Suomen suurimmista kesämökkikunnista ja vilkas kohde myös kan-

sainvälisille matkailijoille. Utajärven, Muhoksen ja Vaalan alueelle sijoittuva Rokuan Geopark ja 

Suomen eteläisin tunturi Iso-Syöte Pudasjärvellä ovat tärkeitä Oulunkaaren luontomatkailukoh-

teita. Myös Oulu suurena kaupunkina houkuttelee matkailijoita.  

Viime vuosina yritysten nettolisäys maakunnassa on ollut positiivista, ja yritysten perustamis-

aktiivisuus on ollut hyvää tasoa valtaosassa kuntia. Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten ke-

hitysnäkymien (kevät 2022) ja Tilastokeskuksen mukaan kuitenkin lähes 60 % maakunnan yrityk-

sistä kokee vaikeuksia rekrytoinneissa. Haasteita kokevien yritysten osuus on kasvanut aiemmasta 

ja kansallisessa vertailussa Pohjois-Pohjanmaan tilanne on Suomen vaikeimpia. Työvoimapula 

näkyy kaikilla toimialoilla - ennen kaikkea seutukuntien keskeisillä teollisuussektoreilla (kts. kuva 

2), mutta myös rakentamisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa lähiajan nä-

kymät ovat hyvin haasteellisia. 

Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sitä edeltänyt koronakausi ovat hidastaneet talouskehitystä 

Pohjois-Pohjanmaalla. Hintojen raju nousu, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuushaasteet 

sekä ennakoitu energiakriisi heikentävät yritysten kannattavuutta, vaikeuttavat monen toimialan 
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tilannetta sekä vaativat eri osapuolten sopeutumistoimia muutoksen edessä. Aluksi sodan suorat ja 

välittömät vaikutukset maakunnalle ja sen yrityksille arvioitiin kohtuullisen vähäisiksi. Aluetalou-

den kasvuodotukset ovat madaltuneet aiemmasta myös mm. Fennovoima-hankkeen peruuntu-

misen myötä. Suurimmiksi sodan välillisiksi vaikutuksiksi arvioidaan ennen kaikkea inflaa-

tion, energiakriisin ja materiaalien sekä komponenttien saatavuuden haasteita (TEM, 2022). 

Riskinä on, että kustannuskehityksen nopea muutos johtaa tuotannon vähentymisiin ja irtisa-

nomisiin.  

3.4. Osaaminen, koulutus ja innovaatiotoiminta 

Maakunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) menot vuosina 2015–2020 nousivat 657 mil-

joonasta eurosta 774 miljoonaan euroon. T&K-menot olivat Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2020 

valtakunnan toiseksi korkeimmalla tasolla maakuntien vertailussa. T&K-menot ja T&K-henkilös-

tön määrä ovat suurimmat yrityksissä (Pohjois-Pohjanmaan liitto/Maakuntaohjelman seuranta). 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 mukaan alueellisten innovaatiopanosten tulee 

näkyä investoinneissa, tuotekehitys- ja laatutyössä, uudistumisessa, uusissa tuotteissa, digitaali-

sessa markkinoinnissa sekä vastuullisuustyössä sekä niiden rahoituksessa. 

Pienten ja keskisuurten yritysten kytkeminen vahvemmin alueellisiin innovaatioekosysteemeihin 

koko maakunnassa nähdään entistä tärkeämpänä. Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, ja 

muut koulutusorganisaatiot, kunnalliset elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä muut alueen elinkeinopal-

velut ovat pk-yritysten tärkeitä kehittämis- ja innovaatiokumppaneita. Oulun yliopisto ja Oulun 

ammattikorkeakoulu tarjoavat koulutusta yhteensä noin 20 000 opiskelijalle. Lisäksi Pohjois-Poh-

janmaalla on runsaasti ammatillisia oppilaitoksia ja opistoja mm. OSAO, Luovi, JEDU, Haapajär-

ven opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto, KAO, Rastor-instituutti, Taitotalo ja Diakoniaopisto, 

Haapaveden opisto ja Jokihelmen opisto.  

Muutoskyvyn kannalta tärkeää innovaatiotoimijoiden välistä synergiaa lisää Oulun seudulla 2009 

perustettu Oulun innovaatioallianssi, joka perustettiin tukemaan koulutuksen, tutkimuksen, liike-

elämän ja julkisen sektorin yhteistyötä. Innovaatioallianssin kumppaneita ovat Oulun kaupunki, 

Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luonnonvarakeskus, 

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Technopolis Oy. 

Innovaatioallianssin kolme strategista kohdealaa ovat Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutok-

sessa, Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut - OuluHealth sekä Kestävä kiertotalous ja 

puhtaat ratkaisut.  

Oulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on vahvaa ja se nähdäänkin koko maa-

kunnan kehittämisen vahvuutena. Maakunnan haasteena kuitenkin on alhainen T&K-toiminnan 

määrä Oulun seudun ulkopuolella – toimenpiteitä tulisi kohdistaa erityisesti yritysten T&K-toi-

minnan lisäämiseen ja Oulun innovaatiokeskittymän ja muun maakunnan välisen innovaatioyh-

teistyön lisäämiseen (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2020) 

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa 2021–2024 uudistumiskyky nähdään 

läpileikkaavana painopistevalintana.  Strategian mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on kolme kes-

keistä älykkään erikoistumisen painopisteteemaa: Uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa, 

Ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa sekä Kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut Pohjois-

Pohjanmaa (ks.  kuva 3).   
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Kuva 3. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopistevalinnat (Lähde: Pohjois-Pohjan-

maan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024)   
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4. Pohjois-Pohjanmaan muutoskykyanalyysi 2022 

 

Norrum Oy:n ja TK-Evalin toteuttama Pohjois-Pohjanmaan muutoskykyanalyysi keskittyi eri-

tyisesti kuntatason, aluetason ja yritystason muutoskykytarkasteluun. Seuraavassa on esitelty 

pääkohdat muutoskykyanalyysista 2022. 

4.1. Kunnat 

Pohjois-Pohjanmaan kuntatason muutoskykyanalyysi painottui kuntien muutoskykyyn liitty-

vien strategioiden, ohjelmien ja muiden asiakirjojen tarkasteluun sekä kuntahaastatteluihin. 
Kuntahaastattelut toteutettiin jaksolla kesäkuu-lokakuu 2022 Teams- tai puhelinhaastatteluina 

Pohjois-Pohjanmaan kunnanjohtajien tai kunnanjohtajien osoittamien avainhenkilöiden kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaan kaikkiin kuntiin oltiin tutkimuksessa yhteydessä, ja kuntahaastatteluihin 

osallistui 28 kuntaa: Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsä-

mäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhä-

järvi, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Yli-

vieska. Haastatteluissa hyödynnettiin kuntien tilinpäätös- ja toimintakertomusten perusteella esi-

täytettyjä riski- ja voimavarataulukoita. Kuntakohtaisten riskien ja voimavarojen lisäksi kunnilta 

kysyttiin, miten kunnat tekevät muutoskykytyötä ja miten he varautuvat erilaisiin riskeihin. Li-

säksi koottiin kuntien mielipiteitä mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton roolista muutoskykytyössä. 

Haastatelluista kunnista koottiin muutoskyvyn kuntakortit, jotka ovat tämän raportin liitteessä 5. 

(Huom! Joissakin kuntakorteissa on tyhjiä vastausrivejä johtuen asian käsittelystä kuntakortissa 

jonkin toisen vastauksen yhteydessä, tai koska haastattelussa ei kyseiseen kysymykseen ole an-

nettu vastausta.) 

4.1.1. Kuntien riskit kuntahaastatteluiden perusteella 

Taloudelliset riskit nousivat kuntahaastatteluissa esiin kaikkein selvimmin. Kaikki kunnat nosta-

vat kuntatalouden haasteet esiin, vaikka talouden sopeuttamistoimien mittakaava ja laajuus vaihte-

levat. Useissa kunnissa on tarvetta peruspalveluiden rakenteellisille ratkaisuille tehokkuuden ja 

taloudellisuuden parantamiseksi. Osa kunnista tarkastelee palveluverkkoa (mm. kouluverkkoa) 

ennakoimalla tulevien sukupolvien ikää ja kokoa. Syntyvyyden lasku koko maakunnassa näkyy 

näissäkin päätöksissä siitä huolimatta, että väkiluku kasvaa. Moni kunta mainitsee kuntakiinteis-

töihin liittyvät riskit selkeiksi taloudellisiksi riskeiksi. Kuntakiinteistöihin liittyy tulevia investoin-

titarpeita. Erityistä epävarmuutta on havaittavissa sote-kiinteistöjen osalta: sote-kiinteistöjen ra-

kentamiselle on painetta, mutta vuokralaisena säilyminen hyvinvointialueuudistuksen myötä on 

monelle epävarmaa.  

Suurimpana huolenaiheena haastatteluissa nousee esiin osaajapula ja rekrytointivaikeudet, jotka 

nähdään kasvun riskinä kuntien yrityksille. Osaajapulaa esiintyy kaikilla toimialoilla, sekä yksityi-

sellä että julkisella puolella. Myös inflaatio nähdään selkeänä taloudellisena riskinä etenkin ener-

giahintojen, rakennustarvikkeiden hintojen (ja saatavuuden), yritys- ja kuntainvestointien ja kulut-

tajien ostovoiman näkökulmasta. Energiahintojen nousu tuo merkittäviä lisäkustannuksia kuntiin, 

ja monet kunnat miettivät pikaisia säästötoimia mm. kuntakiinteistöjen lämmityskustannuksista. 

Rakentamiskustannusten nousu koetaan riskiksi myös tilaajan kannalta, ja se voikin siten heijastua 

kuntainvestointeihin ja rakennushankkeiden toteutumiseen. Kuluttajien ostovoiman heikkenemi-

nen koetaan suureksi riskiksi etenkin kunnissa, joissa kauppa- ja palveluala on voimakasta.   

Pienissä, hyvin tuotantovaltaisissa kunnissa muutoskyky koetaan varsin vähäiseksi. Tällaiset kun-

nat voivat olla monella tapaa riippuvaisia yhdestä toimialasta tai jopa yhdestä yrityksestä, jonka 
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lakkauttaminen toisi suuria taloudellisia vaikeuksia (mm. yhteisöverotuottojen väheneminen) kun-

taan. Pienissä kunnissa yritysten investointihalukkuutta haluttaisiin parantaa, jotta yritykset inves-

tointiensa myötä olisivat halukkaita pysymään alueella.  

Teknologisina riskeinä kunnat nostavat poikkeuksetta esiin tietotekniikkaan ja tietoturvaan liitty-

vät riskit. Digitalisaation myötä moni palvelu (ml. infrastruktuuri) on mutkattomasti toimivien oh-

jelmistojen ja tietoverkkojen varassa. Tämä lisää haavoittuvuutta, etenkin jos tekninen osaaminen 

ei pysy nopean kehityksen tahdissa. Myös kyberuhkat koetaan entistä suurempina riskeinä Ukrai-

nan sodan myötä. Useat kunnat hyödyntävät ostopalveluita tietoteknisissä tarpeissaan. Aktiivi-

sempaa kuntayhteistyötä ehdotetaan joidenkin kuntien toimesta kehittämisvaihtoehdoksi tietotek-

nisen osaamisen parantamiseksi ja/tai ostopalveluiden kohdentamiseksi.   

Hintavaihteluun ja kysynnän muutoksiin liittyvät riskit nähtiin kuntahaastatteluissa ennen 

kaikkea kunnan elinkeinorakenteeseen ja yritystoimintaan liittyvänä riskinä etenkin kunnissa, 

joissa suhdanneherkät alat (mm. metalli- ja sahateollisuus) ovat tärkeä osa elinkeinorakennetta. 

Hintavaihteluun liittyvät riskit puhututtivat etenkin energiakriisin osalta. Maatalousvaltaisissa 

kunnissa myös maatalouden tuotantopanosten huolestuttavan hintakehitys nousee selvänä riskite-

kijänä esille, mikä vaikeuttaa maataloustuottajien asemaa. Riskinä nähdään, että isoja tiloja lak-

kautetaan. Yhtenä kysynnän muutokseen liittyvänä riskinä osa kunnista näki syntyvyyden laskun, 

joka aiheuttaa muutoksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen tarpeissa. Yleisesti 

ikärakenteen muutos lisää palveluasumisen ja muiden ikäihmisten palveluiden kysyntää. Tällai-

seen muutokseen osa kunnista on jo varautunut.  

Politiikkaan ja sääntelyyn liittyvistä riskeistä eniten kuntahaastatteluissa puhututti hyvinvointi-

alueuudistus, jonka osalta monia mietityttävät etenkin uudistuksen rahoitus- ja säästöpaineet. 

Kunnissa on pelkoa palvelun laadun ja määrän heikkenemisestä. Etenkin maakuntakeskusten ul-

kopuolella pelätään palvelurakenteen heikkenemistä. Epävarmuutta uudistuksen edessä luovat 

myös hankalat rajapintakysymykset hyvinvointialueiden ja kuntien välillä mm. työllisyyden hoi-

don näkökulmasta. Myös TE-palvelut 2024-uudistuksessa osa kunnista näkee riskejä.   

Yleisesti politiikkaan liittyviksi riskeiksi tunnistettiin kuntien lisääntyvät velvoitteet, kuntien uusi 

rahoitusrakenne alueuudistuksen myötä, sekä mahdolliset muutokset valtionosuuksissa ja kiinteis-

töverolainsäädännössä.  

Geopolitiikkaan liittyvistä riskeistä tunnistettiin Ukrainan sodan välilliset vaikutukset aluetalou-

delle ja turvallisuudelle. Suorimpana sodan seurauksena nähdään Fennovoima-hankkeen lakkaut-

taminen, jonka vaikutukset ovat merkittävät etenkin Pyhäjoella, Kalajoella, Raahessa, Oulaisissa 

ja Oulussa – etenkin menetetyissä verotuloissa ja työpaikoissa. Fennovoima-hankkeen keskeytys 

on tuonut haasteita etenkin paikallisille rakennusyrittäjille – suurhanke olisi mahdollistanut mer-

kittävää yritysten taloudellista lisäyhteistyötä. Myös pandemian jatkuminen tai uusien pandemioi-

den syntyminen nostettiin usean kunnan haastatteluissa esille geopoliittisten riskien yhteydessä. 

Pandemian jatkuminen vaikeuttaisi entisestään komponenttipulaa, kivijalkamyymälöiden positii-

visia tulevaisuuden näkymiä, matkailualaa, tapahtumatuotantoa ja yleisesti sosiaalista toimintaa ja 

yhteisöllisyyttä.   

Ympäristöriskit nähtiin kuntahaastatteluissa suurimmalta osin paikallisina riskeinä, joita voisivat 

olla mm. tulvariskit, maastopalot, pohjavesien pilaantuminen tai niiden ehtyminen. Kaivostoimin-

nasta aiheutuneiden ympäristöriskien mahdollisuutta arvioitiin Haapajärven, Kuusamon, Nivalan, 

Pyhäjärven, Raahen ja Taivalkosken kuntahaastatteluissa. Mahdolliset ympäristöriskit ovat hyvin 

kuntakohtaisia ja paikkaan sidottuja – tyypillisiä Pohjois-Pohjanmaan ympäristöriskejä on hankala 

nimetä.  



 19 

Alueen erityispiirteisiin liittyvät riskit koettiin hyvin kuntakohtaisina. Huomionarvoista on, että 

pienet kunnat lähes poikkeuksetta nostivat kuntaorganisaation haavoittuvuuden keskeiseksi riskik-

seen. Haavoittuvuus johtuu ennen kaikkea rajallisista henkilöstöresursseista ja sopivan henkilös-

tön saatavuushaasteista. Turpeesta luopuminen kansallisessa energiapolitiikassa näkyy myös kun-

tahaastatteluissa ja niiden vastauksissa. Muutama vahva turvetuottajakunta (mm. Vaala, Haapa-

vesi, Siikalatva ja Siikajoki) mainitsee turpeen käyttöön tulevat muutokset haasteekseen. Myös 

pitkät välimatkat ja vuokra-asuntojen puute tulevat esiin monessa kuntahaastattelussa. 

4.1.2. Kuntien voimavarat kuntahaastatteluiden perusteella 

Taloudellisina ja rahoituksellisina voimavaroina nousivat kuntahaastatteluissa esiin etenkin 

tuulivoimaloiden voimakas rakentaminen kuntiin. Kunnat odottavat valtiolta mittavia kiinteistöve-

rotuloja, kun suunnitellut tuulimyllyt saadaan rakennettua. Tuulivoima nähdään siis kunnissa suu-

rena mahdollisuutena - mutta samalla se asettaa kunnat eriarvoiseen asemaan, kun muutamat kun-

nat etenkin maakunnan itäosassa eivät saa puolustusvoimien myönteistä lausuntoa myllyjen ra-

kennushankkeisiin.  

Puu-, sahatavara-, puunjalostus- sekä metallituotteiden valmistus on vahvaa monessa Pohjois-

Pohjanmaan kunnassa. Kuntahaastatteluissa korostuivat näiden toimialojen positiiviset odotukset 

ja myönteinen suhdanne taloudellisina voimavaroina. Positiivista virettä on esimerkiksi Haapajär-

ven, Nivalan, Raahen, Oulun, Oulaisten, Taivalkosken ja Ylivieskan metallituoteyrityksillä sekä 

puurakentamisessa mm. Pudasjärvellä.  

Monet kunnat kertovat positiivisesta yrityskehityksestä kunnassaan. Yrityslähtöisyyteen ja -palve-

luihin halutaan panostaa ja yritysten nettolisäys onkin ollut positiivista viime vuosina monessa 

kunnassa. Myös teollisuuteen halutaan panostaa jatkossakin. Investointeja on tehty ja uusille teol-

lisuusalueille halutaan houkutella lisää yrityksiä. Erityisesti vihreään siirtymään liittyviä teolli-

suushankkeita kunnissa on runsaasti.  

Henkinen pääoma voimavarana tuli esille etenkin paikallisen ammatillisen koulutuksen tärkey-

tenä ja korkeana lasten ja nuorten määränä sekä perheystävällisiin palveluihin panostamisena pie-

nissäkin kunnissa. Myös kuntien vahva profiloituminen koetaan useassa kunnissa selkeäksi eduksi 

elinvoiman, vetovoiman ja myönteisen kuntakuvan kannalta. Matkailu, ilmastoviisaus, hirsiraken-

taminen, yrittäjämyönteisyys tai maatalousvaltaisuus tulevat esiin vahvasti profiloituneiden kun-

tien teemoina. Kuntamarkkinointi vaihtelee kunnissa joko yritysten (tonttitarjonta, yrityspalvelut, 

yritysten sijoittumistoimet) tai asukkaiden houkuttelun painotuksin. 

Poikkeuksetta kunnat mainitsivat paikallisen ammatillisen koulutuksen sekä yritysten ja ammatil-

lisen koulutuksen välisen yhteistyön erittäin tärkeäksi elinvoimatekijäksi – sisältäen myös kunnat, 

joista ammatillinen oppilaitos puuttuu. Monet kunnat mainitsivat yritysten ja oppilaitosten teke-

män yhteistyön mm. oppisopimusten lisääntyneen määrän, tärkeäksi veto- ja pitovoiman keinoksi. 

Paikallisen oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön uskotaan parantavan nuorten halukkuutta 

pysyä kotiseudullaan. 

Henkisenä voimavarana koettiin myös paikallisten kehitysyhtiöiden tekemä elinvoimatyö. Aktii-

vinen kehitysyhtiön rooli ja kehittämishankkeiden runsaus koetaan voimavarana. Haastatteluissa 

tuli esiin mm. Naturpoliksen ja Nihakin aktiivinen hanketoiminta.  

Luonnonvarat ja ympäristö nähtiin kunnissa voimavaroina etenkin metsäluonnonvarojen, maa-

talouden sekä uusiutuvien energialuonnonvarojen osalta. Kuntahaastatteluissa otettiin esille mm. 

Pohjois-Pohjanmaan vesivoima sekä useiden kuntien osalta myös tuulivoima. Myös monipuoliset 
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luontoalueet ja virkistysmahdollisuudet nähtiin tärkeänä osana paikallista identiteettiä ja tärkeinä 

vetovoimatekijöinä. Pohjois-Pohjanmaalla on 10 Hinku-verkostoon sitoutunutta kuntaa. Kunnissa 

on runsaasti meneillään olevia uusiutuvan energian hankkeita. Suurin osa kunnista nostaa aktiivi-

sen varautumisen vihreään siirtymään tärkeänä voimavaranaan.  

Infrastruktuuriin ja sijaintiin liittyvissä voimavaroissa kuntia yhdisti etenkin hyvät tai vähin-

täänkin riittävät tietoliikenneyhteydet myös maaseudulla. Suurimmassa osassa kuntia valokuitu-

verkkoja on rakennettu aktiivisesti. Toinen paljon keskustelua herättänyt teema liittyi ener-

giainfrastruktuuriin ja korkeaan energiaomavaraisuuteen, jotka nähtiin kunnissa erittäin tärkeinä. 

Etenkin Oulun työssäkäyntialueen kunnat kokivat sijaintinsa suotuisaksi ja houkuttelevaksi. Mo-

nissa kunnissa sekä yrityksille että asukkaille sopiva tonttitarjonta on tärkeä vetovoimatekijä. 

Useat kunnat kertoivat hyvästä vuokra-asuntokannasta, mutta muutamalla kunnalla sopivien 

vuokra-asuntojen tarjonnassa on haasteita (esim. Kuusamo ja Liminka). Rannikkokunnat näkivät 

merellisen sijaintinsa tärkeänä mahdollisuutena satama- ja vientitoiminnan kannalta. 

Infrastruktuuriin ja sijaintiin liittyvissä asioissa otettiin voimavarojen lisäksi kantaa myös mahdol-

lisiin infrastruktuuripuutteisiin. Sähkön runkoverkon puutteet nousivat esiin etenkin Koillismaalla. 

Maakunnan sisällä on paljon pendelöintiä, mutta monet haastateltavista nostivat joukkoliikenteen 

puutteet riskitekijäksi. Kunnissa haluttaisiin kehittää maakunnan sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä, 

etenkin lähijunaliikenteen osalta. 

Poliittinen ilmapiiri koetaan valtaosassa kuntia hyväksi ja rakentavaksi. Avointa keskustelukult-

tuuria pidetään voimavarana. Toisaalta osa kunnista tiedostaa, että tällainen tilanne voi kääntyä 

nopeastikin. Muutamassa kunnassa huolenaiheena koettiin virkamiesten ja päättäjien sitouttami-

nen kuntaan.  

Sosiaalisina voimavaroina pidettiin mm. aktiivista kylä- ja yhdistystoimintaa. Erityisesti pienissä 

kunnissa yhteisöllisyys koettiin tärkeäksi voimavaraksi. Myös kuntayhteistyö nousi tärkeäksi sosi-

aaliseksi voimavaraksi. Kuntayhteistyötä maakunnassa on jo jonkin verran, mutta monet kunnat 

kertoivat mahdollisuuksista laajentaa kuntayhteistyötä mm. ympäristöterveyden ja -turvallisuu-

den, rakennusvalvonnan ja eläinlääkintätoiminnan ympärille. Kuntahaastatteluiden perusteella 

kunnilla on tahtotilaa seudullisen yhteistyön tehostamiseksi. Myös perheystävälliset palvelut ja 

houkuttelevat harrastusmahdollisuudet nähdään tärkeinä sosiaalisina voimavaroina.  

4.1.3. Kuntahaastatteluiden yhteenveto 

Kuntahaastatteluiden keskeisenä ja kaikkia kuntia koskevana muutoskykyä rajoittavana tekijänä 

nostettiin haastatteluissa esille krooninen osaajapula, mikä haastateltavien mukaan on yritysten 

kasvun merkittävänä esteenä ja vaarantaa Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden kehitystä ja muutos-

kykyä. Yritysten vetovoima ja työllistämiskyky kunnissa koettiin tärkeäksi, mutta painotukset ja 

toimenpiteet yritysten houkuttelemiseksi ja pitämiseksi kunnassa vaihtelevat kuntakohtaisesti. 

Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan positiivisesti, mutta kunnista ei juurikaan nouse 

konkreettisia kuntakohtaisia toimenpide-ehdotuksia työperäisen maahanmuuton hyödyntämiseksi 

(vrt. Laxån kunta Keski-Ruotsissa Örebron läänissä, joka runsaan 5000 asukkaan kuntana on on-

nistunut laatimaan kattavat, yksilölliset ja tulokselliset palvelut maahanmuuttajien kotoutumiseksi. 

Lisätietoa Laxån mallista ks. Älykäs sopeutuminen VN Teas 2022, linkki: https://julkaisut.valtio-

neuvosto.fi/handle/10024/164165)).  

Monet kunnat näkevät voimavaranaan korkean lasten ja nuorten osuuden väestöstä. Syntyvyys on 

ollut kuitenkin laskussa ja ikäihmisten määrä nousussa koko maakunnassa, joten 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164165
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164165
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väestönmuutoksen haasteet koskettavat myös Pohjois-Pohjanmaata huolimatta useiden kuntien 

verrattain positiivisesta väestörakenteesta. Varautuminen väestönmuutokseen ja ikääntymiseen 

näkyy selkeimmin kunnissa, joissa sitä on tapahtunut jo vuosia. Väestön kääntyminen laskuun on 

myös tällä hetkellä kasvavien kuntien riski.  

Energia-asiat koetaan merkittävänä ja erittäin ajankohtaisena muutoskykytekijänä. Energiatehok-

kuuteen halutaan parannuksia jo kustannuskehityksenkin vuoksi. Uusiutuvia energialähteitä halu-

taan kehittää paikallisesti. Pohjois-Pohjanmaalla etenkin tuulivoiman merkitys korostuu ja siihen 

kohdistuu suuria toiveita ja odotuksia jatkoa ajatellen. Vihreä siirtymä on otettu kunnissa vaka-

vasti, mutta suunnitelmat ja konkreettiset toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen puut-

tuvat valtaosassa kuntia.  

Julkishallinnon uudistukset tuovat epävarmuutta kunnille etenkin hyvinvointialueuudistuksen ja 

kuntien uuden rahoitusrakenteen muodossa. Hyvinvointialueuudistuksen rahoitus ja säästöpaine 

mietityttävät kuntia ja etenkin sotekiinteistöihin, hoitajapulaan ja työllisyyden hoitoon liittyen on 

kunnilla vielä monia ratkaisemattomia kysymyksiä.   

Voidaan myös todeta, että kunnilla on halua, mutta ei riittävästi omia resursseja systemaattiseen 

pitkäjänteiseen muutoskykytyöhön. Kansainvälisen epävakaan tilanteen myötä monet kunnat ovat 

päivittäneet omia valmius- ja varautumissuunnitelmiaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Myös 

kuntien omiin riskiarvioihin on alettu kiinnittämään huomiota osana vuosittaista tilinpäätös- ja toi-

mintakertomusta. Tarkemmat tulevaisuuden skenaariot pidemmällä aikavälillä jäävät kuitenkin 

vähälle. Kunnat keskittyvät enemmän ajankohtaisiin riskeihin, mutta systemaattinen riskitarkas-

telu elinkeinojen näkökulmasta ei ole yleistä. 

4.1.4. Kuntien hyviä käytäntöjä muutoskyvyn vahvistamiseksi  

Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytutkimuksessa on tunnistettu kuntakohtaisia hyviä käytän-

töjä muutoskyvyn vahvistamiseksi. Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä Pohjois-Pohjan-

maan kuntakohtaisista hyvistä käytännöistä. Lisätietoja hyvistä käytännöistä on liitteenä ole-

vissa kuntakorteissa.  

• TKI- ja klusteriyhteistyö (esim. painettu äly Oulu): Oulun seudun ja erityisesti Oulun 

innovaatioyhteisön pitkäaikainen ja systemaattinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-

työ on luonut kansainvälisestikin merkittävän osaamiskeskittymän Oulun seudulle. 

Tietotekniikan keskittymän lisäksi Oulun seudulle on synnytetty vahvoja osaamisklus-

tereita, kuten esimerkiksi painetun älyn Printocent-klusteri.  

• Pohjois-Pohjanmaan matkailun kansainvälisestikin tunnettuna kohteena voidaan nos-

taa esille Kuusamon pitkäjänteinen ja systemaattinen brändityö matkailijoiden ja va-

paa-ajan asujien houkuttelemiseksi. Kuusamolle on onnistuttu luomaan kiinnostava 

näkyvyys onnistuneilla tapahtumilla ja markkinointikampanjoilla.  

• Kuntien tilannekuvan ja pidemmän aikavälin kehityspolun kuvaaminen: esimerkkinä 

Utajärven kehityspolun kuvaus osana Valtioneuvoston kanslian Älykkään sopeutumi-

sen ÄLY-projektia. Toteutuneiden toimenpiteiden kehityspolku ja tilannekuva tukee 

yhteisen vision saavuttamista. ÄLY-projektissa kehitetyllä kuntakohtaisella työkalulla 

lisätään kunnissa ymmärrystä toimien/päätösten vaikuttavuudesta sekä avustetaan tule-

vien toimien suunnittelussa.  
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• Kuntakonsernin säännölliset ja systemaattiset riskitarkastelut tilinpäätöksen yhtey-

dessä, jossa arvioidaan toiminnallisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä riskejä (esi-

merkkinä Nivalan käytäntö). Nivalassa kukin tytäryhtiö käy sovitut kategoriat oman 

toimintansa kannalta läpi. Myös toimialajohtajat valmistelevat riskikartoituksen 

omalle toimielimelle. Samalla määritellään riskin todennäköisyys ja vaikuttavuus. Tar-

kastelussa määritellään riskikertoimet, jotka nostetaan yhteiseen tarkasteluun ja tilas-

tointiin. Prosessissa käydään tarkemmin läpi riskit, jotka edellyttävät jatkotoimenpi-

teitä. 

• Vahva profiloituminen ilmastokysymyksiin ja ilmastonmuutokseen varautuminen, esi-

merkkinä Iin kunta. Iissä nähdään ilmastoasioihin panostaminen tärkeänä voimavarana 

(mm. pitkäaikainen Hinku-kuntaverkostoon sitoutuminen). Ii on saanut mainetta Suo-

men parhaana päästövähentäjäkuntana. Myös EU on palkinnut Iin kunnan ympäristö-

teoistaan. Iissä järjestetään säännöllisesti jo perinteeksi muodostunutta Ilmasto Areena 

-tapahtumaa. Ii markkinoi itseään Euroopan vihreimpänä kuntana ja Iillä on tarkat ta-

voitteet vähähiilisyyden tavoittamiseksi. 

• Työperäisen maahanmuuton ja ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelemiseen on kiin-

nitetty erityistä huomiota ulkomaalaisten polku Oulun eteläiselle alueelle (ULPO) -

verkostohankkeessa. Hankkeeseen kuuluu koulutuskeskus JEDU, Haapaveden kau-

punki ja Haapaveden Opisto. Hankkeessa helpotetaan maahanmuuttajien tuloa alueelle 

yhden luukun mallilla, jossa kaupunki, alueen oppilaitokset ja yritykset muodostavat 

selkeän, toimivan ja tuloksellisen yhteistoimintamallin ulkomaalaistaustaisten integ-

roitumisen tueksi. Hankkeen kautta on löydetty osaajia mm. matkailuun ja puurakenta-

miseen. Tavoitteena on hyödyntää hanketta myös hoitoalan osaajien houkuttele-

miseksi. Lisätietoa hankkeesta: https://www.jedu.fi/hanke/ulkomaalaistaustaisten-

polku-oulun-etelaiselle-alueelle/1781  

  

https://www.jedu.fi/hanke/ulkomaalaistaustaisten-polku-oulun-etelaiselle-alueelle/1781
https://www.jedu.fi/hanke/ulkomaalaistaustaisten-polku-oulun-etelaiselle-alueelle/1781
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4.2. Maakunta 

Maakuntatason tarkastelussa hyödynnettiin aineistoanalyysin lisäksi muutoskykytyöpajaa sekä 

tutkimuksen ohjausryhmän kokouksia. Seuraavassa esitellään muutoskykytyöpajan päätuloksia 

sekä Pohjois-Pohjanmaan muutoskyvyn maakuntakortti. 

4.2.1. Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytyöpaja 

  

Tutkimuksen välitarkasteluvaiheessa järjestettiin muutoskykytyöpaja Oulussa 28.9.2022. Työ-

pajaan kutsuttiin kuntien edustajia sekä muita maakunnan keskeisiä sidosryhmiä. Työpajatyösken-

telyn aiheina olivat maakunnan keskeiset riskien ja voimavarojen tunnistaminen sekä muutosky-

kytyön organisointi ja vastuunjako maakunnassa. Muutoskykyteemaa työstettiin kuntahaastatte-

luiden tulosten sekä kommenttipuheenvuorojen pohjalta kahdessa työpajaryhmässä.  

  

 
Kuva 4. Muutoskykytyöpaja pidettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa Oulussa  

  

  
Kommenttipuheenvuoroja kuultiin Pohjois-Pohjanmaan yrittäjiltä, Finnveralta sekä Kuusamon 

kaupungilta, joiden näkemyksiä täydensivät muiden kuntien, Business Oulun, Oulun kauppaka-

marin sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajat. Kommenttipuheenvuoroissa sekä jatkokeskuste-

lussa korostuivat ennen kaikkea maakunnan mahdollisuudet, joita mm. seuraavat lainaukset valot-

tavat:  

  
”Jotta oikeita asioita osattaisiin tehdä riittävän ajoissa, pitäisi proaktiiviset toimet valita poru-

kalla. Niin ei tarvitsisi odotella pakon hetkeä, vaan väistämättömiin muutoksiin sopeutuminen 

olisi hallitumpaa. Kunnat ovat joka tapauksessa uuden elinkeinopolitiikan edessä vuonna 2023, 

jossa kehittäminen on aivan uudessa roolissa. Tässä olisi hyvä pysähtymisen paikka kuntaelinvoi-

man ylläpitämiseksi.” - Marjo Kolehmainen, Toimitusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät 
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”Pohjois-Pohjanmaan mahdollisuutena on nyt tarttua globaaleihin haasteisiin. Digi- ja ilmasto-

asiat ovat jo nyt maakunnan vahvuusasioita, ja ilmastonmuutos ohjaa nyt selkeästi rahoituksen 

suuntautumista. Tulevaisuudessa puutteet ilmastonäkökulmissa voi johtaa kalliimpaan marginaa-

liin ja/tai lainan saatavuuteen. Sopiva hetki/aikaikkuna tulevaisuuden menestystekijöille ja kilpai-

luedulle on nyt ja lähivuosina. Edelläkävijän asemaan olisi mahdollisuuksia mm. vetytalouden ja 

vihreän siirtymän osalta. Pohjois-Pohjanmaan merkittävänä kilpailuetuna on päästötön energian-

tuotanto ja maakuntaan rakennetaan paljon tuulivoimaa. Tuulivoima on hieno asia, mutta olisi 

tärkeää miettiä, missä määrin se tuo oikeasti alueelle pysyvää kasvua... Pohjois- Suomeen olisi 

hyvä saada arvoketjun seuraava osa, jossa osataan hyödyntää paikallista päästötöntä energiaa ja 

jalostaa se tuotantoketjun lisäarvoksi.” - Pasi Vartiainen, Pohjois-Suomen aluejohtaja, Finnvera  

  
”Iso asia, mihin kunta voi elinkeinojen tukemisessaan panostaa, on viestintä. Siis ennen kaikkea 

yritysten äänen kuuleminen päätöksenteossa. Tarvitaan omaehtoista toimintaa ja aloitteelli-

suutta.” - Juho Niemelä, Elinvoimajohtaja, Ylivieskan kaupunki 

  
Kuvassa 5 on esitelty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskeisiä riskejä, jotka tunnistettiin muu-

toskykytyöpajassa. Esityksessä on hyödynnetty nelikenttätarkastelua, jossa riskit on sijoitettu ke-

hikkoon niiden todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta arvioiden. Nelikentän vasempaan alalaitaan si-

joittuvat vaikutukseltaan pienemmät ja todennäköisyydeltään matalammat riskit. Ylös vasemmalle 

sijoittuvat matalamman todennäköisyyden riskit, joita voi olla vaikea ennakoida, mutta jotka to-

teutuessaan olisivat vaikutukseltaan merkittäviä. Oikealle alas sijoittuvat todennäköiset riskit, 

jotka vaikutukseltaan ovat vähäisempiä. Oikealla ylhäällä on kuvattu todennäköisiä ja jo ennakoi-

tuja riskejä, joiden vaikutukset maakunnan elinkeinoelämään ja muutoskykyyn olisivat merkittä-

viä.  

  

 
Kuva 5. Keskeisiä riskejä Pohjois-Pohjanmaalla 2022 perustuen muutoskykytyöpajaan  
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4.2.2. Maakuntakortti 

Taulukot 2 ja 3 on laadittu Pohjois-Pohjanmaan liiton tuottaman aineiston (mm. maakuntaohjelma 

2022–2025, toimialojen muutosanalyysi, älykkään erikoistumisen strategia), muutoskykyprojektin 

kuntahaastatteluiden ja maakunnassa järjestetyn työpajan perusteella. Taulukossa 2 on koottu 

Pohjois-Pohjanmaan keskeisiksi tunnistettuja riskejä, joihin varautumalla maakunta voi vahvistaa 

muutoskykyään. Taulukossa 3 on kuvattu keskeisiksi tunnistettuja voimavaroja, jotka tukevat ky-

kyä vastata ja varautua riskeihin ja lisäävät maakunnan kilpailuasemaa osana globaalia toimin-

taympäristöä.  

 

 

 

 

Taulukko 2 Keskeisiä riskejä Pohjois-Pohjanmaalla 2022 
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4.3. Elinkeinoelämä  

Tutkimuksessa toteutettiin myös yrityshaastatteluita elinkeinoelämän näkemysten sisällyttä-

miseksi tarkasteluun. Yrityshaastatteluita tehtiin kahdessa vaiheessa. Haastatellut yritykset (sekä 

järjestöt) olivat seuraavat: Iso-Syöte, Kalajoen Teräs Oy, Kontio Oy, Kotivara, Lunacon Oy, Me-

ranti Oy, Nordic Tank Oy, Oulun Energia, SSAB, Stora Enso ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät. Li-

säksi toteutettiin muutamia suppeampia yrityskeskusteluja, joita hyödynnettiin analyysin kokoa-

misessa.   

Yrityshaastatteluissa kerättiin yritysten näkemyksiä maakunnan liiketoimintaympäristön riskeistä 

ja voimavaroista. Yrityksiä pyydettiin tunnistamaan Pohjois-Pohjanmaahan liittyviä riskejä nii-

den oman toiminnan näkökulmasta. Esille nostetut riskit ovat osittain luonteeltaan ns. yleisiä ris-

kejä, jotka koskevat periaatteessa koko Suomea. Yksi eniten esille nostetuista tunnistetuista ris-

keistä oli osaavan työvoiman saatavuus. Tämän haasteen voidaan sanoa liittyvän kaikkiin toi-

mialoihin. Tilanteen kerrottiin olevan parempi kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa, mutta riskejä 

asian suhteen nähtiin laajasti. Joissakin tapauksissa yritykset osallistuvat aktiivisesti koulutuksen 

hankkimiseen tarvitsemansa työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Ne myös tarjoavat mielel-

lään opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja tulevaisuuden työvoimatarpeitaan silmällä pi-

täen. Taloudellisiksi riskeiksi nähtiin ennen kaikkea inflaatio ja kustannustason nousu, mutta 

myös haluttomuus investoida, komponenttien saatavuus ja lisääntynyt käyttöpääoman tarve. Tek-

nologisena riskinä nousi esille innovaatioiden hyödyntämättä jättäminen liiketoiminnassa.  

Yhtenä riskinä haastatteluissa nousi energiakriisi ja sen vaikutukset. Energiakriisin aiheuttamat 

säästötalkoot heikentävät Pohjois-Pohjanmaan kuluttajien ja yritysten tilannetta. Politiikkaan ja 

sääntelyyn liittyvänä riskinä nousi esille ylipäänsä sääntely ja lupaprosessien hallittavuus ja 

Taulukko 3 Keskeisiä voimavaroja Pohjois-Pohjanmaalla 2022 
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nopeus. Tämän nähtiin olevan kustannustekijä, mm. vaikuttaen metsien käyttöön raaka-aineena.  

Ympäristöön ja infrastruktuuriin liittyvänä riskinä yrityksissä nähdään alueen saavutettavuus 

yleensä sekä maakunnan sisäisen joukkoliikenteen puute. Tämä heijastuu myös omalta osaltaan 

työvoiman saantiin. Tässä yhteydessä nousi esille myös alemman tieverkon kunto ja ylläpito. Li-

säksi riskeinä nähtiin kapasiteetin riittävyys sähkönsiirrossa ja sähkön hinta suhteessa kilpailija-

maissa toimiviin yrityksiin. Lisäksi pohdintaa aiheutti mm. se, voidaanko vanhoja tuotantoraken-

teita ja investointeja hyödyntää energiamurroksesta huolimatta. Riskipuolelle nostettiin myös 

haasteet nuorten pitämisessä maakunnassa tulevan työvoiman saannin näkökulmasta ja pitkät väli-

matkat Etelä-Suomeen. Riskitarkastelussa (kuten myös voimavarojen tarkastelussa) on hyvä pitää 

mielessä, että Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin erityyppisiä alueita ja kuntia, joilla on myös erilaisia 

tarpeita. 

Yrityksiä pyydettiin tunnistamaan maakuntaan liittyviä voimavaroja oman toimintansa näkökul-

masta. Kuten edellä riskien käsittelyssä, esille nostetut voimavarat ovat osittain luonteeltaan ns. 

yleisiä voimavaroja, joita löytyy myös muista maakunnista. Yksi keskeinen Pohjois-Pohjanmaan 

voimavara löytyy luonnonvarojen ja ympäristön teemasta. Alue nähdään hyvin raaka-aineomava-

raisena ja sen todetaan olevan uusiutuvan energian johtava alue Suomessa (mm. sähkön tuotanto 

ja kulutus lähellä toisiaan). Lisäksi paikallista energiaa on saatavilla ja alueella on tilaa rakentaa 

mm. energiantuotantokapasiteettia. Pohjois-Pohjanmaan voimavaroiksi nähtiin myös toimiva inf-

rastruktuuri ja hyvä sijainti ajatellen pohjoismaista ja Pohjoiskalotin yhteistyötä ja kauppaa.  Alu-

eella on tehty myös panostuksia matkailuinfrastruktuuriin ja isoja, uutta kysyntää luovia hankkeita 

on näköpiirissä. Alueen vahva metsäteollisuusklusteri ja terästuotanto nousivat myös esille niihin 

kytkeytyvine kunnossapito- ja palvelutoimijoineen ja laitetoimittajineen. Alueen voimavaraksi 

nähtiin myös alhainen kustannustaso Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna esim. asumis-

kustannuksissa. 

Yritykset korostivat alueen voimavaroissa myös ns. henkistä pääomaa. Alueen eri oppilaitosten 

tietotaito, innovatiivisuus ja yritysyhteistyö nähtiin tärkeiksi voimavaroiksi. Oulun seudulla todet-

tiin olevan vahvaa kumuloitunutta tutkimus- ja yritysosaamista huipputekniikan aloilla. Voimava-

rana pidettiin myös hyvää yhteistyötä kaupunkien/kuntien ja kauppakamarin kanssa. Erikseen 

nostettiin tässä yhteydessä esiin matkailumarkkinointi ja palvelut viennin edesauttamiseksi ja elin-

voimaisuuden tukemiseksi. Lisäksi alueen hyvää yrittämisen henkeä ja liiketoimintahenkisyyttä 

tuotiin esille. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu toimialatarkastelu muutoskyvyn näkökulmasta perustuen muu-

toskykytutkimuksen aineistoon, ja etenkin yrityshaastatteluihin. Taulukon tarkastelussa tulevat 

pääsääntöisesti esille edellä mainitut keskeiset riskit ja voimavaratekijät elinkeinoelämän näkökul-

masta. Lisäksi taulukko tuo esille yksityiskohtaisempia toimialakohtaisia riskejä ja voimavaroja. 

Tällaisia erityisesti Pohjois-Pohjanmaan toimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat mm. riippu-

vuudet eri toimialojen tai suurhankkeiden luomasta kysynnästä (mm. metallissa meriteollisuudesta 

ja Fennovoima-hankkeen peruuntuminen) tai turvetuotannon loppuminen. Alueen toimintaympä-

ristöön liittyviä voimavaroja ovat erityisesti Oulun seudun ICT-alan kansainvälisen tason osaa-

miskeskittymä, hyvä sijainti pohjoismaiseen yhteistyöhön/kauppaan ja kehittyneet matkailukes-

kukset ja loma-asunnot. 
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Toimiala Riskit Voimavarat 

ICT  
(Painottuu Oulun seu-
dulle) 

Tuotantoyksiköitä siirtyy Pohjois-Pohjan-
maan ulkopuolelle, osaavan työvoiman saa-
tavuus ja sitouttaminen alueelle 

Kansainvälisen tason osaamiskeskittymä Oulun 
seudulla, paljon start-up yrityksiä, aktiivista in-
novaatiotoimintaa 

Maatalous ja elintar-
viketeollisuus (mm. 
Nivala, Tyrnävä, Siika-
latva, Haapavesi, Ka-
lajoki, Sievi, Kuusamo, 
Lumijoki) 

Tuotantopanosten (energia, polttoaineet, 
lannoitteet ja rehut) hintojen nousu luo va-
kavia haasteita. Kausityövoiman saatavuus. 
Osa tiloista miettii vakavasti toiminnan jat-
koa, millä olisi isoja vaikutuksia 

Inflatorinen toimintaympäristö uhka ja mahdol-
lisuus, nurmiviljelyn kautta hiilineutraalisuuteen 
& huoltovarmuusajattelun kasvun vaikutus tule-
vaisuuden näkymiin 

Saha- ja puunjalos-
tusteollisuus (mm. 
Oulu, Pudasjärvi, Tai-
valkoski, Utajärvi, 
Haapajärvi) 

Hintavaihtelut, puun saatavuushaasteet, uu-
sien asiakkuuksien löytäminen Venäjän 
markkinoiden tilalle, tiestön korjausvelka, 
kasvanut kysyntä ja kilpailu, pula osaavasta 
työvoimasta arvoketjun eri osissa, haasteet 
EU-politiikan ennakoinnissa 

Alan positiivinen vire, korkea osaaminen, aktiivi-
nen yritysten ja ammatillisten oppilaitosten yh-
teistyö, kasvava kysyntä, paikallinen hyvä raaka-
ainesaatavuus. 

Metalliteollisuus 
(mm. Haapajärvi, Ka-
lajoki, Raahe, Nivala, 
Sievi) 

Työvoima- ja osaajapula monessa kunnassa 
on kasvun riski alan yrityksille, komponent-
tien saatavuushaasteet, Fennovoima-hank-
keen peruuntuminen, energian hinnan py-
syvä/pidempiaikainen muutos, alihankinnat 
riippuvaisia Suomen meriteollisuudesta ja ris-
teilyaluskysynnästä, sähkön siirtokapasitee-
tin riittävyys, etäisyydet päämarkkina-alueille 
(pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset) 

Alan positiivinen vire ja korkea kysyntä, korkeaa 
osaamista koko jalostusketjussa, hiilineutraalin 
teräksen kehittyminen, ammattikoulujen aktiivi-
suus työvoima-asioissa, koulutusyhteistyö yli-
opiston ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Hyvä sijainti pohjoismaiseen yhteistyöhön/kaup-
paan (ml. Pohjoiskalotti), palvelut viennin edes-
auttamiseksi ja elinvoimaisuuden tukemiseksi, 
yhteistyö- ja alihankkijaverkosto alueella 

Rakentaminen Rakennustarvikkeiden hintojen nousu ja saa-
tavuushaasteet - varovaisuutta alan yrityk-
sille, Fennovoima-hankkeen peruuntuminen, 
kotitalouksien investointihalukkuuden lasku 

Aktiivista omakotitalo- ja asuntorakentamista 

Matkailu (mm. Kuu-
samo, Pudasjärvi, 
Oulu, Kalajoki, Uta-
järvi) 

Pandemian vaikutusten jatkuminen, kansain-
välisen matkailun vilkastuttamisen haasteet, 
geopoliittinen tilanne 

Kehittyneet matkailukeskukset ja loma-asunnot 
mm. Koillismaa, kansallispuistot, Rokuan 
Geopark, Kalajoen matkailu. Kehittämisyhtiöi-
den panostukset 

Energiantuotanto: 
Vesivoima, tuuli-
voima, kaukolämpö… 

Hintojen nousu ja saatavuushaasteet, turve-
tuotannon loppuminen  

Vesivoiman hyödyntäminen, tuulivoimahank-
keet, bioenergiainvestoinnit ja panostus kierto-
talouteen sekä energiaomavaraisuuteen  

Palvelut Investointiherkkyyden puuttuminen: halutto-
muus investoida, uudistuskyvyttömyys.  
Hintakilpailu. 
Innovaatioiden hyödyntämättä jättäminen 

Hyvä sijainti (kilpailutilanne ei niin raadollinen ja 
hyvä työmoraali). Isoja kysyntää luovia hank-
keita mm. rakentamisessa. Onnistunut elinkei-
nopolitiikka, joka tuo uusia työpaikkoja alueelle. 

Taulukko 4 Toimialojen riskit ja voimavarat 

 
 

Elinkeinoelämän näkemyksiä kerättiin myös kehittämistarpeista liittyen mm. riskeihin varautumi-

seen, alueen voimavarojen edelleen kehittämiseen ja yritysten odotuksiin alueen kehittäjätahoille. 

Seuraavaan luetteloon on koottu yhteenveto yrityshaastatteluissa esitetyistä kehittämisehdotuk-

sista. 

 

o Toimivan yritysverkon tukeminen ja parantaminen myös jatkossa (esim. palvelu- ja kun-

nossapitotoimittajat) 
o Edunvalvonta (Pidetään paikallinen kehitys liikkeellä ja lippu korkealla) 
o Logistiikasta ja joukkoliikenteestä huolehtiminen (tiestön ylläpito, lentoliikenne Ouluun, 

kuntien välinen liikenne)   
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o Kuntien elinvoimaan panostaminen (uusien ratkaisujen hakeminen vs. säästölinja). Yhteys 

uusien hyvinvointialueiden syntymiseen. Haetaanko elinvoimaa miettimällä omat palvelu-

prosessit uudelleen? 
o Selkeän näkemyksen luominen siitä, mihin vahvuustekijöihin panostetaan tulevaisuudessa 

ja tämän tukeminen maankäytössä. Ei satsata kaikkeen, vaan tiettyä keskittämistä 
o Ajankohtainen tiedottaminen Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta saatavilla olevista kehittä-

misrahoista 
o Matkailu- ja matkailuinfrahankkeiden jatkaminen ja kehittämisvireen ylläpitäminen 

o Tukea tarvitaan tuotekehityshankkeisiin, nyt niitä on rahoitettu myös omarahoitteisesti. 

o Vientitoiminnan kehittämistuki (mm. BusinessOulu) on erittäin tärkeää alueen yrityksille. 

Messuille osallistumiset ja siihen saatava tuki tärkeää. Tätä tukea tarvitaan edelleen 

o Päivähoidon ja vuokra-asuntojen saatavuuteen huomiota (työvoiman saatavuusnäkö-

kulma) 

o Alueen muustakin elinvoimasta (liittyen: muuttamaan alueelle, pysymään alueella) huo-

lehtiminen. Alueen (Oulu) houkuttelevuus tärkeää. Luonto lähellä, mikä on tärkeää viihty-

vyyden näkökulmasta 

o Kaivataan yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja liitonkin osalta: tulkaa vielä lähemmäs pk-

yrittäjiä ja konkretiaa. Ja sen ymmärryksen lisääminen, että yrittäjät tajuavat oman merki-

tyksensä alueelle ja yhteisölle 

o Uskallusta uusien yritysten perustamiseen 
o Yritykset toivovat lisää vuoropuhelua Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa: Esim. vuosittai-

set läsnätapaamiset yritysten kanssa koetaan tärkeinä etenkin pandemian jälkeisenä aikana 

o Muutoskykytyöhön mukaan nykyisten päätöstentekijöiden lisäksi myös niitä tahoja, jotka 

olivat Oulun seudun menestystä aiemmin luomassa, sekä uutta nuorta osaajasukupolvea. 
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5. Toimenpidesuositukset   

Norrum Oy ja TK-Eval ovat koonneet Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytyön pohjalta jatkotoi-

menpidesuosituksia. Tavoitteena on varmistaa systemaattinen muutoskykytyö, johon osallistuu 

laaja joukko Pohjois-Pohjanmaan kehittämistahoja. Seuraavassa on esitelty keskeiset toimenpide-

suositukset sekä backcasting-menetelmä hyödynnettäväksi muutoskykytyössä.   

 
1. Luo yhteinen ’visio 2035’ Pohjois-Pohjanmaalle ja laadi muutoskyvyn askelmerkit 

sekä toimenpiteet sen saavuttamiseksi 

Yhdessä sovittu selkeä visio kannattaa laatia ohjaamaan kehittämistoimenpiteitä muutoskyvyn li-

säämiseksi. Laadi visio tulevaisuuden kehityksen skenaarioiden pohjalta. Proaktiivinen tarkastelu 

mahdollisiin riskeihin varautumisessa vahvistaa muutoskykytyötä. Luo vision pohjalta askelmer-

kit ja välitavoitteet visioon pääsemiseksi. Yhteisen vision laatimisen tueksi kannattaa koota toteu-

tuneiden vuosien kehityspolku ja tämänhetkinen tilannekuva, joka luo ymmärrystä toimien/pää-

tösten vaikuttavuudesta sekä auttaa tulevien toimien suunnittelussa.  

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta tarkastelusta on valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan 

älykkään sopeutumisen ÄLY-projektissa 2021-2022 kehitetty kuntien kehityspolkutarkastelu, 

jossa kehityspolkukuvaajan kautta kuntien älykkään sopeutumisen toimia tarkasteltiin 20 vuoden 

aikajanalla. Pitkän aikavälin kehityspolun hahmottaminen toimii hyvänä työkaluna oman toimin-

nan arvioimiselle.  

Kuntien ja maakunnan ’askelmerkkejä’ eli kehittämisohjelmia ja toimenpiteitä kannattaa tarkas-

tella erilaisten skenaarioiden kautta: vahvan positiivisen kehityksen skenaario, ”jatkuu kuten tä-

hänkin asti” -skenaario ja negatiivisen kehityksen skenaario. Tavoitteet on hyvä asettaa korkealle, 

mutta proaktiivinen suhtautuminen mahdollisiin riskeihin lisää muutoksien hallittavuutta. On tär-

keää, että skenaariot ulotetaan riittävän pitkälle aikavälille. Pohjois-Pohjanmaan liiton kokoamat 

ohjelmakokonaisuudet, mm. älykkään erikoistumisen strategia painopistealoineen, tarjoavat kun-

nille, tutkimus- ja oppilaitoksille sekä elinkeinoelämälle suuntaviivoja jatkokehitykseen. Maakun-

taliiton kannattaa panostaa tulevaisuusosaamiseen ja skenaarioajatteluun ja tarjota alan asiantunte-

mustaan myös kunnille ja muille sidosryhmille.  

2. Kytke muutoskykyvisio 2035 nykyiseen strategiatyöhön ja sitä tukeviin dokumenttei-

hin 

Hyödynnä maakunnan ja kuntien kehittämisohjelmia ja strategioita muutoskykytyössä. On tärkeää 

varmistaa synkronoidut painotukset strategioiden, investointiohjelmien ja muiden alue- ja kunta-

suunnittelun keskeisten asiakirjojen välillä. Suunnitelmallisuutta auttaa, jos suunnitteluprosessia 

toteutetaan yli vaalikausien ulottuvana, systemaattisena prosessina. 

3. Varmista osaava työvoima Pohjois-Pohjanmaalla  

Osaavan työvoiman saatavuus on tunnistettu muutoskykytyössä kriittiseksi tekijäksi Pohjois-Poh-

janmaan kehittymiselle – koko maakunnassa, kaikissa kunnissa ja kaikilla toimialoilla. Työvoi-

man koulutukseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi on panostettava alueen ja kuntien veto- ja pito-

voimaan, nuorten pysymiseen maakunnassa sekä potentiaalisiin paluumuuttajiin.  

Asuntotarjonta ja vapaiden asuntojen saatavuus on ratkaiseva veto- ja pitovoiman vahvistamisessa 

ja edistää osaavan työvoiman houkuttelua. Houkuttelun yhtenä suurena esteenä on asuntojen rajal-

linen saatavuus. Pitkällä aikavälillä heikko asuntotilanne heijastuu kunnan muutoskykyyn. 
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On myös selvää, että kotimaan väestönkehitys ja osaavan työvoiman tarjonta ei jatkossa riitä paik-

kaamaan työvoimapulaa, vaan osaajia on kyettävä houkuttelemaan myös ulkomailta. Yksilölliset 

ja paikkakuntaan räätälöidyt palvelut maahanmuuttajien kotoutumiseksi ovat tärkeä osa kunnan 

veto- ja pitovoiman kehittämistä. Pienten kuntien ketteryys voi olla hyvä mahdollisuus yksilöllis-

ten palveluiden kehittämiselle osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Pohjois-Poh-

janmaalla tarvitaan yksilöllisiä, työntekijän sekä usein myös hänen perheensä onnistuneeseen ko-

toutumiseen keskittyviä toimenpiteitä.    

4. Hyödynnä ilmastonmuutokseen sopeutumista mahdollisuutena Pohjois-Pohjan-

maalla 

Ilmastonmuutos ohjaa entistä vahvemmin elinkeinoelämän kehitystä sekä rahoituksen suuntautu-

mista, myös Pohjois-Pohjanmaalla. Rahoituslaitokset tarkastelevat yritysten laina-arvioinnissa sel-

västi enemmän liiketoiminnan kestävyyttä ja ilmastovaikutuksia, joilla on jo nyt vaikutusta lainan 

saatavuuteen ja lainaehtoihin. Pohjois-Pohjanmaan mahdollisuutena on tarttua ilmastonmuutoksen 

globaaleihin haasteisiin ja avustaa mm. kuntatasoa tunnistamaan mahdollisuuksia ilmastonmuu-

toksen hyödyntämisessä. Ilmastonmuutoksella on selkeä yhteys alueen ja kuntien resilienssiin – 

kaikilta toimijoilta edellytetään nyt ja jatkossa suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka tukevat ilmas-

totavoitteisiin pääsemistä.  

Tunnista ja kehitä Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarojen ja osaamisen kannalta parhaiten hyödyn-

nettäviä toimialoja, teknologioita ja tuotteita, joilla hyödynnetään ilmastonmuutosta ja tehdään 

siitä maakunnan ja kuntien kilpailutekijä. 

5. Hyödynnä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioekosysteemi 

Pohjois-Pohjanmaan vahvuutena on verkottunut innovaatiotoiminta, jossa Oulun vahvalla inno-

vaatioekosysteemillä on erityinen rooli. Pohjois-Pohjanmaan muutoskyky on jatkossakin hyvin 

riippuvainen innovaatioekosysteemin laadukkaasta toiminnasta. Maakunnan koko potentiaalin 

hyödyntämiseksi on erityistä huomiota kiinnitettävä yhteistoimintaan Oulun innovaatioekosystee-

min ja maakunnan muiden innovaatiotoimijoiden välillä. Paikallisilla kehitysyhtiöillä ja oppilai-

toksilla on tässä asiassa merkittävä rooli.      

6. Erikoistu ja hyödynnä synergiat 

Pohjois-Pohjanmaan osaamispohja tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden 

haasteisiin mm. tieto- ja viestintäteknologian, digitalisaation sekä pohjoisten luonnonvarojen kes-

tävässä hyödyntämisessä. Toimialojen välille on luotavissa synergiaa ja uutta liiketoimintaa maa-

kunnan älykkään erikoistumisen strategiaa hyödyntämällä. 

Älykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti ja muutoskyvyn lisäämiseksi synergiaetujen 

luomista toimialojen välille kannattaa hyödyntää. Kunnissa halutaan panostaa lisää energiaomava-

raisuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, mikä näkyy Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2022 tilan-

teessa ennen kaikkea tuulivoiman voimakkaana rakentamisena. Maakunnan muutoskyvyn ja kil-

pailukyvyn kannalta on tärkeää pohtia, miten tuulivoimaa voidaan edelleen hyödyntää omassa 

maakunnassa ja luoda siten paikallista lisäarvoa ja pysyvää kasvua. Kunnissa olisi tärkeä käydä 

myös keskustelua siitä, mitä tapahtuu kuntataloudelle, jos kiinteistöverolainsäädäntöä tuulivoima-

loiden osalta muutetaan. 
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7. Hyödynnä hyviä käytäntöjä 

Kunnat kohtaavat arjessaan usein samantyyppisiä haasteita. Suomesta ja ulkomailta on hyödyn-

nettävissä Pohjois-Pohjanmaalle hyviä käytäntöjä, joilla voidaan vahvistaa muutoskykyä. Hyvien 

käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto edistää kuntien yhteistä oppimista sekä yhteistyötä ja 

tarjoaa konkreettisia hyödyntämismahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytyössä on jat-

kossa hyvä koota ja levittää muutoskyvyn vahvistamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä hyödyntäen 

esimerkiksi muutoskykyasioihin liittyvää internet-sivustoa. Esimerkkejä muutoskykytutkimuk-

sessa esille tulleista hyvistä käytännöistä ks. 4.1.4. Kuntien hyviä käytäntöjä muutoskyvyn vahvis-

tamiseksi.  

8. Vahvista Pohjois-Pohjanmaan myönteistä kehitysilmapiiriä 

Muutoskykytyötä helpottaa merkittävästi positiivisen ilmapiirin vahvistaminen. Ulkomailta on 

esimerkkejä alueiden positiivisen kehitysasenteen vaikutuksesta sekä alueellisen ylpeyden (regi-

onal pride) merkityksestä. Samalla on kuitenkin muistutettava muutoskykytyön tärkeydestä ja kii-

reellisyydestä (sense of urgency). 

9. Osallista koko Pohjois-Pohjanmaa muutoskykytyöhön (Ota vastuuta muutoskyky-

työstä ja organisoi/roolita) 

Pohjois-Pohjanmaan liiton aloitteellisuus maakunnan muutoskyvyn vahvistamiseksi sai muutos-

kykytutkimuksessa positiivista palautetta kunnista. Muutoskykytyölle on eduksi, jos Pohjois-Poh-

janmaan liitto varmistaa muutoskykytyön ja -keskustelun jatkumisen ja teeman näkyvyyden maa-

kunnassa. Samanaikaisesti on tärkeää, että maakuntaliitto voi kannustaa kuntia myös omaehtoi-

seen toimintaan ja aloitteellisuuteen kunnan muutoskyvyn vahvistamiseksi.  

Pohjois-Pohjanmaan liitolla on luonteva rooli maakunnan muutoskykytyön vahvistamisessa. Sa-

manaikaisesti on tärkeää, että kunnat panostavat myös omaehtoiseen toimintaan ja aloitteellisuu-

teen muutoskykynsä vahvistamiseksi. Yritykset on tärkeää ottaa mukaan muutoskykytyöhön. Poh-

jois-Pohjanmaan muutoskykytyöhön ja kehittämiseen tulee kutsua nykyisten päätöstentekijöiden 

lisäksi myös niitä tahoja, jotka olivat Oulun seudun menestystä aiemmin luomassa, sekä uutta 

nuorta osaajasukupolvea. Konkreettisena toimenpiteenä Pohjois-Pohjanmaan liitto voisi järjestä 

vuosittaisen muutoskykypäivän, jossa voitaisiin mm. esitellä ajankohtaiskatsaus Pohjois-Pohjan-

maan muutostilanteesta.   

10. Kerää opit pandemiavaiheesta ”seuraavaa pandemiaa” varten 

Mitä opittiin, mitä voidaan hyödyntää uusiin riskeihin varauduttaessa Pohjois-Pohjanmaalla? 
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Backcasting- menetelmän käyttö: Niin sanottua Backcasting menetelmää voidaan hyödyntää 

tilanteissa, joissa tavoiteltava tulevaisuuden tila on selkeästi määritelty ja tavoiteltavasta tulevai-

suudesta vallitsee laaja yksimielisyys, mutta tavoista päämäärän saavuttamiseksi ja niiden vaiku-

tuksista eri toimijoihin ja toimintoihin on epävarmuutta. Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytyössä 

suositellaan hyödynnettäväksi backcasting-menetelmää (ks. etenkin toimenpidesuositukset 1–2).  

 

Kuva 6 Backcasting-menetelmä muutoskyvyn vahvistamisessa (Kuvaa muokattu alkuperäi-

sestä lähteestä https://www.naturalstep.ca/backcasting) 
  

https://www.naturalstep.ca/backcasting
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Liite 4. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 ennakoitu työpaikkakehitys  
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Liite 5. Kuntakortit:  

Viimeisessä liitteessä on esitetty kuntakohtaiset yhteenvedot riskeistä ja voimavaroista, perustuen muutoskyky-

tutkimuksen kuntakohtaisiin aineistoihin sekä kuntahaastatteluihin. 

Kuntakortit on järjestetty aakkosjärjestykseen kunnan nimen mukaan: 

• Haapajärvi 

• Haapavesi 

• Hailuoto 

• Ii 

• Kalajoki 

• Kempele 

• Kuusamo 

• Kärsämäki 

• Liminka 

• Lumijoki 

• Merijärvi 

• Muhos 

• Nivala 

• Oulainen 

• Oulu 

• Pudasjärvi 

• Pyhäjoki 

• Pyhäjärvi 

• Raahe  

• Reisjärvi 

• Sievi 

• Siikajoki 

• Siikalatva 

• Taivalkoski 

• Tyrnävä 

• Utajärvi 

• Vaala 

• Ylivieska 

 

 

 

 



 39 

 

  



 40 

 

 

 

 

 

  



 41 

  



 42 

  



 43 

  



 44 

  



 45 

  



 46 

 

  



 47 

  



 48 

  



 49 

  



 50 

  



 51 

  



 52 

  



 53 

  



 54 

  



 55 

  



 56 

  



 57 

  



 58 

  



 59 

  



 60 

  



 61 

  



 62 

  



 63 

  



 64 

  



 65 

  



 66 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

  



 68 

  



 69 

 


