POHJOIS-POHJANMAA

Nuorten maakunta

Pohjoispohjalaiset
tekevät tulevaisuutensa

Alueen yhteinen tahto
Maakuntasuunnitelma kertoo alueen yhteisistä tavoitteista, jotka toteutuvat vähitellen vuoteen 2030 mennessä. Luottamus tulevaisuuteen, ihmisiin, kotiseutuun ja pohjoisiin mahdollisuuksiin rakennetaan järjestelmällisesti. Se on pitkää työtä. Myönteinen kehitys saadaan aikaan, kun kaikilla on sama käsitys siitä, mihin halutaan mennä.
Tämä yhteinen käsitys on muotoiltu maakuntasuunnitelmaksi.
Pohjois-Pohjanmaa 2030 on hyvinvoiva, elinympäristöltään laadukas ja luonnoltaan
monimuotoinen. Se suuntaa voimia ja varoja monipuoliseen osaamiseen, kansainvälistymiseen ja elinvoimaisuuteen alueensa joka kolkassa. Kehitystyön kärkenä etenee
Oulu, tasapainoisesti kehittyneen Suomen toinen keskus. Tämä on visio, yhteinen näkemys hyvästä tulevaisuudesta.

Visiosta voidaan purkaa viisi konkreettista osaa, kehitystyön päätavoitetta:

Alueiden, yhteistyön ja nuorten maakunta. Väestöltään Suomen nuorin maakunta pitää sisällään monta maamme vanhimpiin kuuluvaa kaupunkia. Uusi ja vanha
lyövät kättä, niin myös vanhat ja nuoret. Yhteistyöllä tehdään tulevaisuutta, josta voi
olla yhtä ylpeä kuin menneisyydestäkin. Pohjois-Pohjanmaa on Itämeren ja Barentsin
talousalueiden solmukohdassa. Kaikki rajat tulee ylittää yhteistyöllä ja verkostoitua
osaksi kansainvälistä yhteisöä. Niillä vahvuuksilla, mitä täältä löytyy.
Yrittäjien maakunta. Pohjois-Pohjanmaa elää viennistä. Yrittäjyys on taitoa ponnistaa pohjoisen maaperästä vahvaksi kansainväliseksi verkostoksi.

Hyvinvointi ja kulttuuri. Ihmisen vahvat juuret kasvavat arvostavassa ja arvostetussa omassa kulttuurissa. Hyvinvointi lisääntyy yhteisöllisesti. Hyvä voi olla elämänmittainen.
Osaaminen, koulutus ja innovaatiot. Pohjoisimman Euroopan tutkimus, liiketoiminta ja asuinyhteisö verkottuu Oulun kautta maailmalle. Tutkimus ja koulutus
ovat kansainvälisesti korkealla tasolla.
Hyvän ympäristön maakunta. Ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto Kalajoen hiekoilta Kuusamon koskille sekä hyvin rakennettu kulttuuriympäristö. Näiden
osien sopiva sekoitus luo viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Ilmastovastuuta kannetaan kehittämällä määrätietoisesti energiataloutta.

Elämme

hyvän tulevaisuuden
solmukohdassa.

Teemme
kansallista aluepolitiikkaa
Suomalainen alueiden kehittäminen perustuu erilaisuuden kautta haettavaan kilpailuetuun. Erilaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti kotimaista, mutta kehittyneimpien
alueiden kannalta enenevässä määrin myös maailmanlaajuista työnjakoa. Onnistuakseen työnjako vaatii hyvää
osaamista. Pohjois-Pohjanmaa – kärkenään Oulu – on
kasvavien, kehittyneimpien ja osaavien alueiden joukossa.
Olemme kiinteästi mukana maailmanlaajuisessa työnjakoprosessissa, kilpailussa. Tämän vuoksi osaamisemme ja
sen erikoistuneimman tason pitää liikkua maailmanliigassa. Nokian ja Oulun yliopiston kehittyminen alueellisesta
kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja tunnustetuksi toimijaksi on tästä hyvä esimerkki.
Erikoistuminen suhteellisen suppealla talousalueella pitää
sisällään myös riskin. Riski on valintojen oikeellisuudessa ja
ajoituksessa. Kuinka alueen menestyksen edellyttämää erikoistumista edelleen terävöitetään ja samalla aluetalouden
pohjaa laajennetaan ja vahvistetaan? Kun tähän haasteeseen liitetään ainutlaatuisen nuori ja uudistuva väestöpohja, olemme taatusti erilainen alue Pohjois- ja Itä-Suomen

viitekehyksessä. Koulutukseen ja tutkimukseen ohjataan
alueella merkittävä rahoitus. Toinen iso rahoitus alueelliseen kehittämiseen suunnataan EU:n rakennerahastovaroista. EU-rahoitus määräytyy tulevaisuudessa Pohjois- ja
Itä-Suomen muodostamalle kokonaisuudelle mm. harvan
asutuksen perusteella. Tässäkin tietoisuus omasta roolista
osana kokonaisuutta mahdollistaa parhaan aluekehitysvaikutuksen kaikille alueille.
Aluepolitiikka ei ole tukipolitiikkaa. Aluepolitiikan kautta
kukin maakunta ja alue tuovat omat vahvuutensa Suomen
kasvuun ja menestykseen. Erikoistumisen pohja vaatii niin
metropolialueella kuin muuallakin yhteisten koulutus-,
tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen käyttöä. Näiden resurssien jaossa oikeudenmukaisuus lähtee vaikuttavuuden
tunnistamisen kautta. Tulevaisuusinvestointien vaikuttavuudessa emme häviä, ja tulemme perustelemaan tarpeemme kasvavaan osuuteen tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Uskomme, että maakuntien kyky
kehittää erilaistuvaa aluerakennetta konkretisoituu tulevaisuudessa kasvavaksi päätöksentekovallaksi.
Maakuntajohtaja Pauli Harju

Olemme suunnannäyttäjiä
Avoin ja ennakkoluuloton asenne, sisu ja suoruus, halu
löytää ja luoda uutta, halu selviytyä vaikeuksienkin keskeltä ovat leimanneet perinteisesti pohjalaista kulttuuria. Kaupankäynnin ja merenkulun perinteet ovat luoneet
yritteliään ilmapiirin, jota kannattaa vaalia. Talkoohenki,
yhteisöllisyys, ”kaveria ei jätetä”- ajattelu kantavat maakuntaa.
Alueen monet vahvuudet on syytä ottaa käyttöön täysimittaisina. Lapset ja nuoret ovat suuri mahdollisuus ja
samalla haaste. Luonnonvarat, väestöpohja, kulkuyhteydet, huippututkimuslaitokset ja monet elinkeinot antavat
ulottuvuuksia Pohjois-Pohjanmaalle. Ammattitaito pohjaa
korkeatasoiseen ja monipuoliseen koulutukseen. Hyvät liikenneyhteydet vievät maailmalle ja maailmalta tänne.
Maakuntaohjelma kertoo konkreettisesti ne lähivuosien
tavoitteet, joilla suurempaa suunnitelmaa toteutetaan. Se

on tärkeä kahdella tavalla. Yhtäältä siinä avataan se tulevaisuus, joka on sovittu toteutettavaksi. Toisaalta sen pohjalta jaetaan rahaa alueen kohteisiin ja suunnitelmiin.
Ohjelman päätavoitteena on lisätä alueen ihmisten hyvinvointia ja vahvistaa maakunnan monien keskenään erilaisten alueiden sekä yritysten kilpailukykyä. Tavoitteita kohti
mennään kärkihankkeilla.
Päätavoitteen lisäksi ohjelmassa on viisi erillistä tavoitetta,
joista puhutaan toimintalinjoina. Niitä esitellään seuraavilla sivuilla. Koko ohjelman läpi kulkee vielä kaksi tärkeää
teemaa, jotka ovat osa kaikkea muuta. Osaaminen kaikissa
muodoissaan. Toinen poikkileikkaus liittyy ilmastoon, energiaan ja maaseutuun. Suomen kansallisiin tavoitteisiin on
listattu suunnannäyttäjän rooli luonnonvara-alalla, uudet
innovaatiot ja kestävän kehityksen mukaiset energiamuodot. Ollaan siis suunnannäyttäjiä.

Tavoitteena monipuoliset
elinkeinot ja korkea työllisyys

Elinvoimaa, kansainvälistä kilpailukykyä ja pysyvä kotiseutu tulevaisuudentekijöille. Näihin tavoitteisiin haluamme
päästä ja matka kohti päämääriä on hyvässä vauhdissa.
Kasvaville nuorille täytyy löytyä siis mielekästä tekemistä ja
uusiin mahdollisuuksiin on tartuttava ripeästi.
Yrittäjäystävällisen maakunnan rakentaminen on tahdon
asia, jossa kaikilla osapuolilla niin yrittäjillä, oppilaitoksilla
kuin viranomaisillakin on oltava asenne kohdallaan. Viranomaisten tehtävä on puhaltaa yhteen hiileen yrittäjien
kanssa niin, että alueelle syntyy kannattavaa liiketoimintaa joka on korkean työllisyyden perusta. Uusia yrittäjiä
halutaan valmentaa työhönsä entistä paremmin kaikissa
opinahjoissa.
Monipuolinen osaaminen ja työvoiman hyvä saatavuus
täytyy turvata. Määrätietoinen tutkimus ja kehitystyö luovat uusia tuotteita ja palveluita. Avoin ja ennakkoluuloton
asenne uutta luovaan kehitystyöhön auttaa tunnistamaan
uusia teemoja palveluiden, tavaroiden ja prosessien tuotannossa. Korkea teknologia, metsä, metalli, maatalous ja
matkailu muodostavat taloudelle kestävän pohjan.
Uusia teemoja löytyy luonnonvarojen, uudistuvan energiatalouden, arktisen tutkimuksen, kulttuurin, hyvinvoinnin ja luovuuden monilta aloilta. Painopiste on siirtymässä teknologian kehittämisestä sen soveltamiseen. Alueen
menestyksen kulmakivet ovat erikoistuminen ja jalostusasteen nosto.

Alueen asukkaiden oma osaaminen, kasvava väestö ja nuorten
suuri määrä ovat menestymisemme
salaisuus. Nuorten hyvinvointia ja
osaamista on kehitettävä. Nyt on
aika tarttua toimeen, sillä hyvin
suunniteltu ei kuitenkaan ole vielä
ollenkaan tehty.

”

Kari Juntunen, Kuntayhtymänjohtaja,
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oulun yliopiston yhteistyötä elinkeinoelämän ja valtion tutkimuslaitosten kanssa tulee tiivistää.
Kansainvälisyyteen täytyy myös
panostaa entistä voimakkaammin.
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja
ympäristökysymykset ovat yksi yliopiston painoaloista. Niiden aito
kehittäminen luo hyvinvointia
myös tuleville sukupolville.

”

Lea Kauppi, pääjohtaja Suomen ympäristökeskus,
Oulun yliopiston hallituksen jäsen

Alueellisten rahavirtojen tulee kohdistua yritystoiminnan kaikkiin
vaiheisiin. Näin yritykset saadaan
pysymään Suomessa ja omassa
maakunnassa.
Timo Lindborg, toimitusjohtaja Kalvinit Oy, Oulun yliopiston dosentti

Uutta luova tutkimus ja innovaatiot ovat monialaisia mahdollisuuksia. Niiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen kannattaa panostaa.
Tanja Risikko, T & K kehityspäällikkö
Oulun Eteläisen Instituutti

Alueen talous
seisoo tukevasti

monella erityisalalla.

”
”

Tasapainoinen aluerakenne,
laadukkaat yhteydet

Pidetään koko maakunta asuttuna ja turvataan palvelut
rannikolta rajalle. Tämä vaatii konkreettisia toimia, ei juhlapuheita.
Oulu ja sen seutu tahkoaa hyvinvointia koko Pohjois-Suomelle ja Pohjanmaan jokilaaksoille. Alueen rakenteen tiivistämiseksi tehdään yhteisiä maankäytön suunnitelmia.
Aluerakenteen eheytyminen lisää sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia ja säästää kustannuksia.
Liikenneyhteydet meiltä pelaavat kaikkiin ilmansuuntiin.
Juna, laiva, lentokone tai rekka kuljettavat hyvinvointia
pohjoiseen. Tiedon valtatie, laajakaista tuo pohjoisen selkoset kaikkien palveluiden äärelle. Perustiestö on pidettävä kunnossa jotta koko aluetta voidaan asuttaa, palvella
ja työllistää. Pohjanmaan radan toinen raidepari on välttämätön. Yhdet raiteet eivät ehdi kantaa kaikkea tarvetta.
Maakunta on hyviä kouluja täynnä. Niistä saadaan kaikki
tehot irti, kun yhteistyötä parannetaan eri kuntien, kouluasteiden tai työelämän välillä. Yliopistot ja korkeakoulut
palvelevat maakuntaa suuremman alueen tarpeita. Niitä
on hyvä kehittää edelleen juuri tuohon suuntaan.
Pohjois-Pohjanmaa on vahvojen ihmisten maa. Rakennetaan siitä yhdessä sellainen, että se kestää maailman tuulet itselleen ominaisella, parhaalla mahdollisella tavalla.

Kasvukeskusten väliin jää maaseutu, jonka elinvoima voidaan turvata sujuvasti liikenteellä. Valtatie 22
pitää parantaa vastaamaan ajan
tarpeita. Oulujokilaakso odottaa.
Kyösti Juujärvi, kunnanjohtaja
Utajärvi

Yritysten menestyminen luo pohjan
koko maakunnan menestymiselle. Toimiva logistiikka on yritysten
kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn avain. Perustiestön kunto vaatii jatkuvaa huoltoa, jotta peruspalvelut voidaan taata kaikille.
Aila Postareff-Jurvelin, aluejohtaja Itella Oyj, Oulun
kauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja

On tärkeää turvata teollisuuden ja
kaupan raskaat kuljetukset. Seinäjoki-Oulu radan tulee olla logistiikan ykköshanke.
Matti Räinä, ylijohtaja PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Yhteistyöllä
yli pohjoisten rajojen.

”
”
”

Vetovoima syntyy
nuorista ja hyvinvoinnista

Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne on maan tasapainoisin. Tämä on nuorten maakunta ja sellaisena sitä halutaan
kehittää. Koulutus, työ ja palvelut pidetään läpi koko alueen sellaisina, ettei täältä tarvitse lähteä niiden perässä
minnekään muualle. Nuorisotyöttömyys nujerretaan ja
syrjäytymistä vastaan kamppaillaan vaihtoehtoisten koulutus-ja työväylien sekä tukitoimien avulla. Luottamusta
siihen, että oma kotiseutu kantaa läpi elämän voidaan lujittaa järjestelmällisesti.
Pohjois-Pohjanmaasta on saatava niin vetovoimainen, että
se pystyy houkuttelemaan työvoimaa myös muualta. Luovan, yritteliään, innostuvan ja innostavan työvoiman tarvitsemat olosuhteet voidaan rakentaa.
Alue tullaan tuntemaan kansainvälisesti vahvuuksistaan;
ihmisten aitous, alueen monet kasvot, korkean teknologian ja luonnon rinnakkaisuus näkyvät arjessa. Niin myös
ilmapiiri, joka kannustaa luomaan uutta, ottamaan riskejä,
yrittämään yhdessä ja yhteisöllisesti. Alueen turvallisuutta vaalitaan edelleen. Se on myös tärkeä vetovoimatekijä.
Monimuotoinen kulttuuri pysyy ja paranee, kun suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys pidetään korkealla.
Maakunta tarjoaa maamme vanhimpiin kuuluvaa omansa
näköistä kaupunkikulttuuria. Aivan kaupungin kainalossa
on tarjolla maaseudun rauhaa ja puhdasta luontoa. Retkeilijä voi sammuttaa janonsa suoraan erämaan purosta.
Luonnon vetovoimaa voidaan laajentaa hyvinvoinnin, kulttuurin, lääketieteen ja liikunnan avulla uudella tavalla.
Terveyden edistäminen, varhainen puuttuminen vaikeuksiin ja syrjäytymisen ehkäisy vaativat erityisiä toimia. Ihmistä rohkaistaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä
ja hyvinvoinnistaan.

Elämänkaariajattelua
ja elinikäisen oppimisen
riemua.

Palvelut pitää tuottaa tulevaisuudessa yhä paremmin yhteistyössä
ja verkostoituen. Päällekkäistä toimintaa on karsittava, jotta lopullinen hyöty suuntautuu tärkeimpään
– ihmiseen joka on kiinnostunut ja
innostunut omasta terveydestään.

”

Ilkka Kurttila, Kunto- ja terveysliikuntapäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

Toimiva arjen ympäristö ja alueen asukkaiden hyvinvointi luovat
alueelle vetovoimaa ja myönteistä
imagoa.
Maija Niemelä, arkkitehti

”

Näetkö?
Mitkä mahdollisuudet.
Pohjoisen Euroopan keskus

Murmansk

Itämeren ja Barentsin
alueiden solmukohdassa

Rovaniemi

Barentsin alue

Oulu

Kajaani

Kokkola

Helsinki

Oslo

Pietari

Tukholma
itämeren alue

Kööpenhamina

Näissä haluamme onnistua:
Nuoret

Energia

Hyvinvoivat ja aktiiviset nuoret maakunnan voimavarana. Pidetään huolta nuorten koulutuksesta ja
työllistymisestä.

Vahvistetaan energiataloutta ja -teknologiaa.

Osaaminen
Oulun yliopistolle turvataan riittävät resurssit.

Hyvinvointi
Hyvinvointiohjelmaa toteutetaan järjestelmällisesti.

Luonnonvarat

Aluepolitiikka

Edistetään malmivarojen hyödyntämistä ja kaivoshankkeita.

Tehostetaan kansallista aluepolitiikkaa, rannikolta
rajalle hyviä mahdollisuuksia.

Uudet avaukset

Kuljetukset

Panostetaan innovaatioverkostojen johtamiseen.
Kehitetään kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Seinäjoki-Oulu-rata rakennetaan vastaamaan liikenteen tarpeita.

Oulu
Lisätään Oulun keskustan vetovoimaa.
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