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SAATTEEKSI
Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on
laadittu yhteisellä prosessilla. Uuden maakuntasuunnitelman aikajänne on vuoteen 2030. Maakuntaohjelma kattaa
toteuttamisvuodet 2011–2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 linjaa maakunnan kehittämisen
pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmalla tuodaan esille pohjoispohjalainen
kehittämisen suunta ja tahtotila, johon myös valtiovallan
odotetaan omilla toimenpiteillään kumppanina sitoutuvan.
Näiden alueiden kehittämistä ohjaavien asiakirjojen
asemaa ja ohjausvaikutusta on viimeaikaisten uudistusten
myötä selkeytetty ja vahvistettu. Maakuntaohjelman ja erityisesti sen toteuttamissuunnitelman velvoittavuutta ja ohjausvaikutusta suhteessa viranomaistoimintaan on aluekehityslakiuudistuksen yhteydessä lisätty. Maakuntaohjelman
oikeusvaikutukset ovat samansuuntaisia maakuntakaavan
ns. viranomaisvaikutusten kanssa.
Yhteistyönä rakennettuna sekä maakuntasuunnitelma
että maakuntaohjelma antavat luontevan pohjan eri tahojen samansuuntaiselle työlle kehittää Pohjois-Pohjanmaata
strategian mukaisesti alueiden, yhteistyön ja erityisesti
nuorten maakuntana.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman toteuttaminen on
verkostoyhteistyötä, jossa tarvitaan kuntien, valtion, yritys-

ten ja kolmannen sektorin panosta. Maakuntaohjelmassa
kuvataan yksityiskohtaisemmin muun muassa se, kuinka ja
millä kärkiteemoilla ja toimenpiteillä Pohjois-Pohjanmaan
eri alueet yhteistä strategiaa toteuttavat. Maakunnan kehittäminen on yhteinen tavoite, jossa kullakin toimijalla on
oma merkittävä roolinsa.
Valmisteluprosessin aikana korostui tarve painetun raportin tiiviydestä. Asia on ratkaistu siten, että tämä raportti
keskittyy strategian ja ohjelman toimeenpanon kannalta
oleellisiin asioihin. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma ovat
kokonaisuudessaan saatavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton
internet-sivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/
maakuntaohjelma. Tämä laajempi sähköinen versio sisältää
liiteosiot ja taustamateriaalin, mm. maakuntasuunnitelman
ja -ohjelman valmisteluvaiheiden kuvauksen, Pohjois-Pohjanmaan skenaariotarkastelun, kuvauksen maakunnan ja
sen osien nykytilasta ja arvion maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta, seurannan sekä ympäristöselostuksen yhteenvedon. Myös ympäristöselostuksen
sähköinen versio löytyy samaisesta osoitteesta.
Pohjois-Pohjanmaan liitto kiittää kaikkia yhteistyöosapuolia aktiivisesta osallistumisesta asiakirjojen valmisteluun
ja toivoo yhteistyön edelleen tiivistyvän jatkossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimeenpanon myötä.
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Johdanto
Suunnittelun lähtökohdat
Vuoden 2010 alusta lukien on ollut voimassa uusi laki alueiden kehittämisestä. Se sisältää säännökset alueiden kehittämisen tavoitteista, suunnittelujärjestelmään liittyvistä
tehtävistä ja niitä hoitavista viranomaisista. Vastuu alueiden
kehittämisestä on valtiolla ja kunnilla. Maakunnan liitot toimivat maakuntien aluekehittämisviranomaisina.
Maakunnan liittojen tehtäviä on lakiuudistuksen yhteydessä tarkennettu ja niiden asemaa aluekehitysviranomaisena on vahvistettu. Samalla maakunnan yhteistyöryhmää
koskevat säännökset on siirretty uuteen lakiin ja yhteistyöryhmien asemaa alueellisina yhteistyöeliminä sekä strategisten linjausten ja aluepolitiikan toimeenpanon yhteen
sovittajina on vahvistettu. Lisäksi uusi laki alueiden kehittämisestä sisältää muun muassa säännöksiä alueiden kehittämiseen liittyvien ohjelmien ja muiden asiakirjojen sisällöstä
sekä niiden valmistelusta. Alueiden kehittämistä ohjaavien
asiakirjojen asemaa ja ohjausvaikutusta on selkeytetty ja
vahvistettu. Myös Valtioneuvoston vaikutusmahdollisuuksia alueiden kehittämistavoitteiden ohjaukseen valtion hallinnossa on vahvistettu.
Maakuntaohjelman ja erityisesti sen toteuttamissuunnitelman velvoittavuutta ja ohjausvaikutusta suhteessa viranomaistoimintaan on lakiuudistuksen yhteydessä lisätty,
kuten esimerkiksi on säädetty maakuntakaavojen osalta.
Maakuntaohjelma on osa keskushallinnon ja alueiden välistä tulosohjausprosessia, jolloin aluekehittämiseen käytet-

tävät julkiset kehittämisvarat ohjataan entistä kattavammin
alueen eri toimijoiden yhteisesti valitsemiin strategisiin painopisteisiin ja toimenpidekokonaisuuksiin. Aluekehityslain
uudistamisen myötä myös maakuntien yhteistoiminnan rakenteet ovat muuttuneet.
Uudistusten seurauksena maakunnan liitto vastaa entistä vahvemmin maakunnan strategiaperusteisesta kehittämisestä ja yhteistoiminnan johtamisesta. Kumppanina kehittämisen toimeenpanossa on mm. aiempaa monialaisempi
valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä toisaalta valtion ohjelmaperusteista kehitystyötä kokoava kilpailukyky- ja koheesio-ohjelma (KOKO).
KOKO-ohjelman työ on kytketty maakuntaohjelmatyöhön
ja alueelliseen rahanjaon valmisteluun. Valtioneuvoston
hyväksymän alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman
ohjelma-asiakirjan mukaan valtioneuvosto linjaa kaupunkiseutujen kehittämispolitiikan periaatepäätöksellään kaupunkien kehittämisestä. Hallitus hyväksyi periaatepäätöksen
kaupunkien kehittämisestä vuosiksi 2009–2011 13.5.2009.
Hallitus linjasi kaupunkipolitiikan painopisteiksi kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja koheesion vahvistamisen sekä
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisen.

Maakuntaohjelmalla on vahva oikeusvaikutus
Aluepoliittinen ajattelu muutoksessa:

Osaamisen rinnalle
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
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Maakunnan
suunnittelujärjestelmä
Maakunnan liittojen toimivallan keskeisimmät välineet ovat
maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava.
Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen
suunnitelma, joka tulee ottaa huomioon maakuntakaavan
ja maakuntaohjelman laatimisessa. Kaikki muut maakunnan kehittämisen suunnitelmat ovat näiden johdannaisia.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoiteaika
on vuosi 2030. Maakuntasuunnitelman visioista ja päämääristä on selvä polku maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpidekokonaisuuksiin sekä alueidenkäytön kehittämiseen ja edelleen toteuttamissuunnitelman toimenpiteisiin ja
hankkeisiin.
Aluekehityslain mukaisesti maakunnan liitto vastaa
maakunnan suunnitteluun kuuluvan maakuntaohjelman
laatimisesta ja hyväksyy sen. Maakuntaohjelmaa laadittaessa
otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset
alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittaiset alueiden kehittämisstrategiat ja maakuntaa koskevat muut ko.
laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi,
maakunnan kannalta oleelliset hankkeet ja suunnitelman
ohjelman rahoittamiseksi.
Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton

ylin päättävä toimielin, maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelmaa tulee myös tarvittaessa tarkistaa. Valtion viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma sekä edistettävä ohjelman toteuttamista ja arvioitava
toimenpiteiden vaikutuksia aluekehitykseen.
Maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, TOTSU. Toteuttamissuunnitelma sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden
rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen
valtion talousarvion määrärahoista. Maakuntaohjelman
toteuttamissuunnitelman tehtävänä on luoda suuntaviivat
aluekehittämiselle sekä aihekokonaisuuksille, alueelliselle
allokaatiolle ja yleisemmille aluekehittämiseen vaikuttaville
toimille.
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan
yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sen laatii ja hyväksyy
maakunnan liitto. Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä
maakunnan kehittämisessä ja sen suunnittelussa. Maakuntakaavassa maakunnan kehittämisstrategia konkretisoituu
kaavakartan ja kaavamääräysten avulla alueiden käytön kehittämisperiaatteiksi ja aluevarauksiksi.

Maakuntasuunnitelma

Maakuntaohjelma ja
sen toteuttamissuunnitelma

Maakuntakaavoitus

Kuntakaavat

Muut
suunnitelmat

EU-ohjelmat

Erityisohjelmat

Muut kehittämisohjelmat

Maakuntasuunnitelma
2030

Maakuntasuunnitelma 2030
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Tätä tavoittelemme:

Pohjois-Pohjanmaan
visio 2030
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POH J OI S -POH JA N M A A N V I S I O 2 0 3 0
Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa
Pohjois-Pohjanmaa on hyvinvoinnin, laadukkaan elinympäristön ja monimuotoisen
luonnon maakunta. Se on osaava, kansainvälinen ja elinvoimaisten alueiden
yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, tasapainoisesti kehittyneen Suomen toinen keskus.

Visio on aktiivinen tahtotila ja samalla arkijohtamisen peruskivi. Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin.
Visio on jotakin, jonka haluamme saavuttaa ja joka innostaa. Se on arvo - jotakin taloudellista voittoa suurempaa
ja merkityksellisempää. Ilman visiota aluekehittämisessä ei
ole merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan.
Vision arvolähtökohtana on ihminen, yksilönä ja yhdessä
sekä luottamus ja sen rakentaminen kaikessa toiminnassa.
Luottamus kotiseutuun, maakuntaan ja pohjoisen mahdollisuuksiin on myönteisen aluekehityksen perustekijä. Kun
ihmiset voivat luottavasti rakentaa omaa ja yhteistä tulevaisuuttaan, ovat maakunnan parhaat voimavarat käytössä ja
yhteinen tavoite luo työlle suunnan ja päämäärän.
Ihmisen hyvinvointi on ollut kehittämisen lähtökohtana.
Tavoitekuvan mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on myös tulevaisuudessa hyvä elää. Hyvinvointi on käsitteenä laaja ja
alan kehittämiseen sekä hyvinvoinnin edellytysten luomiseen on panostettu niin, että maakunnalla on valtakunnallista kehittämisvastuuta. Pohjois-Pohjanmaalla pidämme
huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme. Hyvinvointialan osaaminen on avannut uusia mahdollisuuksia
alaa palvelevalle liiketoiminnalle sekä hyvinvointiteknologian kehittämiselle ja soveltamiselle.
Pohjois-Pohjanmaan ainutkertaisen monimuotoinen
luonto Kalajoen hiekkadyyneiltä Kuusamon vaaramaisemiin
on maakunnan erityinen valtti, laadukkaasti hoidetut taajamat ja muut asuinympäristöt luovat viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Pohjoispohjalaiset arvostavat elinympäristöään – sekä
monimuotoista luontoa että kulttuuriympäristöä. Kulttuurin
arvostus sekä erityisesti lasten ja nuorten kulttuuri rakentavat henkistä ilmapiiriä sekä tervettä itsetuntoa.
Menestymisen perustana on laajasti sisäistynyt yrittäjyys, jonka seurauksena myös yrittäjätiheys on noussut
maan keskitasolle, kun se ennen oli selvästi sitä alempi.

Kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa toimii pohjoisten
alueitten veturina – yli valtakunnan rajojen. Maakunnan
osaaminen Oulun seudun johdolla tulee korostamaan Pohjois-Suomen ja Barentsin alueen merkitystä niin Euroopassa
kuin globaalistikin. Alueen korkean osaamisen ja luonnonvarojen hyödyntämisen edellytyksenä on vahva verkostoitunut maakunta, jossa koulutus, tutkimus, elinkeinot ja
viranomaiset luovat yhteistyössä kansainvälisesti aktiivisen
ja menestyvän alueen. Pohjoispohjalaiset toimijat ovat arvostettuja kumppaneita kansainvälisissä alueen kehitykselle
lisäarvoa tuovissa yhteistyöverkostoissa.
Globaalit ympäristökysymykset – ilmasto, energia, makea vesi, luonnon monimuotoisuus – vaikuttavat alueiden
toimintaan lisääntyvästi. Pohjois-Pohjanmaa osallistuu eturivissä näiden ympäristöongelmien hoitoon ja tuottaa kansainvälisen tason energia- ja ympäristöosaamista. Maakunta lähtee mukaan ilmastomuutoksen hillintään ja sopeutuu
muutokseen hyvissä ajoin. Pohjois-Pohjanmaa kehittyy eurooppalaiseksi energiataitajaksi ja energiaosaamisesta syntyy kasvuala. Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen
onnistutaan pysäyttämään, ja alue tunnetaan yhä paremmin
monimuotoisesta luonnostaan. Elinympäristö kehittyy nykyistä energiatehokkaammaksi ja viihtyisämmäksi alueen
osaamista hyödyntäen.
Pohjois-Pohjanmaan visio on haasteellinen ja tavoitetilan saavuttamiseen eivät riitä tavanomaiset keinot. Aluekehitysosaamisen parantaminen on välttämättömyys sekä
maakunnan että koko maan kannalta. Tarvitsemme myös
innovatiivisuutta ja rohkeita ratkaisuja sekä niiden tuloksena läpimurtoja eri aloilla. Oleellista on kaikkien eri alojen
ja alueiden toimijoiden samansuuntainen ja motivoitunut
työ. Päämääränä on alueiden pohjalle rakentuva maakunta
ja -identiteetti. Tuloksellinen yhteistyö on maakunnalle tyypillistä ja sen jatkuva kehittäminen yli alue- ja sektorirajojen
on haastava mahdollisuus.

Maakuntasuunnitelma 2030
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YHTEISÖLLISYYS
Yhteisöllisyys on aineetonta pääomaa, jonka muutamme
aineelliseksi pääomaksi. Tämä on mahdollista yhteisöllisyyden positiivisten vaikutusten ansiosta: hyvinvointi, terveys
ja tuloksellisuus lisääntyvät.

VASTUULLISUUS
Pohjois-Pohjanmaalla otetaan kehittämistoiminnassa huomioon niin ympäristön kuin ihmistenkin hyvinvointi.

SUVAITSEVAISUUS JA
MONIARVOISUUS
Pohjois-Pohjanmaalla eri-ikäiset ja toimintakyvyltään erilaiset ihmiset, monikulttuuriset toimijat, naiset ja miehet,
toimivat yhteistyössä. Näin toimien synnytetään innovatiivisten ja luovien toimintojen verkostoja, joissa ihmisten välinen luottamus ja avoimuus ovat avainasemassa.

TASA-ARVOISUUS
Tasa-arvo ilmenee Pohjois-Pohjanmaalla sosiaalisena, alueellisena sekä sukupuolten ja -polvien välisenä tasa-arvona.
Sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa tasapuolisten mahdollisuuksien takaamista eri väestöryhmille. Alueellinen tasaarvo tarkoittaa mm. samantasoisien palvelujen toteutumista
maakunnan eri alueilla.
Elinkeinoja ja työmarkkinoita kehitettäessä otetaan huomioon eri-ikäisten ja molempien sukupuolten mahdollisuudet
toimia työelämässä.

LUOVUUS JA ROHKEUS
Luovuus on rohkeutta ja itseensä uskomista. Luovuus on
päämärätietoista työtä maakunnan hyväksi. Se pitää sisällään osaamista, asiantuntemusta, tahtoa, intohimoa ja asennetta.

Maakuntasuunnitelma 2030
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Määrälliset
kehitystavoitteet
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Pohjois-Pohjanmaan väkiluku
450 000 vuonna 2030
Tulevina vuosikymmeninä työvoiman kysyntä kasvaa voimakkaasti muualla Suomessa eläköitymisen myötä. Pohjois-Pohjanmaalla tulomuutto muista pohjoisista maakunnista vähenee muuttoaktiivisten ikäluokkien pienentyessä.
Maakunnan tavoitteena on vetovoimaisuuden lisääminen,
jotta ihmisillä olisi edellytyksiä asua ja tehdä työtä PohjoisPohjanmaalla. Monipuolinen ja uudistumiskykyinen elinkeinorakenne sekä korkeatasoinen ja oikein kohdennettu
koulutus ovat avaintekijöitä tämän tavoitteen saavuttamisessa.
Maakunnan väestömäärä on noin 390 000 asukasta
(vuoden 2009 lopun tilanne), mikä on hieman yli seitsemän
prosenttia koko maan väestöstä. Maakunnan väestötavoite
vuodelle 2030 on 450 000 asukasta eli lähes kahdeksan prosenttia koko maan ennustetusta väestömäärästä (Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaan
asukasluku on 440 000 vuonna 2030). Tavoitteen mukaan
väestö on kasvanut eniten Oulun seudulla, missä asuu
280 000 asukasta. Muualla maakunnassa väestönkehitys on
pysynyt vakaana ja vuonna 2030 väestömäärä on 170 000
asukkaan tasolla. Hyvän väestökehityksen taustalla on korkea luonnollinen väestönlisäys ja nettomuuton tasapainottuminen niin maakunnan sisällä kuin Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan ja muun maan välillä.

Pohjois-Pohjanmaa 2030
Väestötavoite
Oulun seudulla
muualla maakunnassa
Työikäinen väestö
Työvoima

450 000 asukasta, josta
280 000
170 000
255 000
186 000–189 000

Viime vuosina muuttoaktiivisuus on keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalla entistä enemmän 18–25-vuotiaiden
ikäryhmään. Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla
muuttoaktiiviset ikäluokat ovat myös tulevaisuudessa suhteellisesti suuremmat kuin muissa maakunnissa, joten nämä
maakunnat joutuvat kamppailemaan lisääntyvää muuttotappion uhkaa vastaan. Jatkossakin opiskeluun perustuva
muutto kohdistuu suurille kaupunkialueille ja siksi Oulu
on tämän suhteen vahvoilla. Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, että kuinka
suuri osa valmistuneista työllistyy opiskelumaakuntaan.

Ikääntyminen on tulevina vuosina voimakasta kaikissa
Suomen maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla ikärakenne
säilyy kohtalaisen hyvänä väestöennusteen mukaan vuoteen
2030 asti. Ikääntyminen tulee kuitenkin olemaan suhteellisesti nopeaa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Vanhusväestön
osuus on tällä hetkellä vielä alhainen, mutta ikääntyneiden
määrä tulee kasvamaan seuraavina vuosikymmeninä suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä. Merkittävä vaikutus
ikärakenteeseen on myös odotettavissa olevalla eliniän pidentymisellä.

Pohjois-Pohjanmaan
työllisyys vuoteen 2030
Pohjois-Pohjanmaan työllisten määrä nousi parhaimmillaan noin 160 000 työlliseen ja työllisyysaste 68 prosenttiin.
Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi vähentää työllisyyttä ja siirtää työllisyystavoitteiden toteutumista.
Pohjois-Pohjanmaan väestö kasvaa vuoteen 2030 mennessä maakunnan väestötavoitteen mukaan noin 450 000
henkilöön. Maakunnan tavoitteen mukainen työikäisen väestön määrä on 255 000 henkilöä. Työvoima 74 prosentin
työvoimaosuudella on puolestaan noin 189 000.
Työllisyyden tavoitteellinen taso 73 prosentin työllisyysasteella on tavoitteellisella perusteella 186 000 työllistä.
Nopeimmin työllisyys lisääntyy osaamisintensiivisissä liikeelämän palveluissa, joihin sisältyy tutkimus-, tuotekehitysja ohjelmistoyrityksiä. Väestön ikääntyessä hyvinvointipalvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, työllisyys
kasvaa tarpeiden kasvun myötä. Uusiutuvan energian tuotannon nopea kasvu, Pohjois-Suomen uudet kaivokset ja
Barentsin luonnonvarojen hyödyntäminen tarjoavat uusia
työmahdollisuuksia suoraan metallituote- ja konepajateollisuudelle, kuljetusalalle ja moniin teollisiin palveluihin ja
suunnittelupalveluihin ja välillisesti kaikille muillekin aloille.

Maakuntasuunnitelma 2030
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Tulevaisuuden
muutosvoimat ja
			 maakunnan
			 menestystekijät
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4.1 Tulevaisuuden muutosvoimat
Megatrendit eli kehityksen suuret aallot tai linjat viittaavat
sellaiseen ilmiöön tai ilmiökokonaisuuteen, jolla voidaan
nähdä olevan yleinen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava suunta ja jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa. Heikot signaalit ovat
oraalla olevia ilmiöitä, joilla ei ole yleensä selvästi tunnistettavaa menneisyyttä. Ne eivät ole aiemmin olleet olemassa tai
ainakaan olleet kovin merkityksellisiä.
Maakunnan kehittymiseen liittyviä muutosvoimia voidaan tarkastella näiden megatrendien, isojen muutostekijöiden ja ilmiöiden näkökulmista. Osa on sellaisia, joihin
emme voi vaikuttaa ja kyse on lähinnä sopeutumisesta,
mutta varsin moneen muutostekijään pystymme omin toimenpitein vaikuttamaan. Pohjois-Pohjanmaan muutosvoimat on tunnistettu PESTE-analyysin pohjalta.
Pohjois-Pohjanmaan skenaariotyössä on analysoitu toimintaympäristön muutostekijöitä ja vaikutuksia tavoitteena
kehittää toimijoiden ajattelua, parantaa muutosvalmiutta,
reagointikykyä ja ilmiöiden tulkintaa sekä saavuttaa uskot-

Poliittiset muutostekijät
• alue- ja paikallishallinnolliset muutokset
• alueen kilpailukyky ja painoarvo (alueiden välinen
kilpailu koventunut, maan tasapainoisen kehittämisen haasteet kasvaneet)
• valtion ja EU:n rooli: pohjoisen ulottuvuuden
arvonnousu EU:ssa
• sosiaalinen media ja uudet poliittiset ryhmittymät
• suhteet Venäjään ja kansainvälinen kehitys
• yleinen muutosnopeus, kompleksisuus ja keskinäisriippuvuus

tava tulevaisuudenkuva Pohjois-Pohjanmaan strategialle.
Neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden maailmaa ovat asiakirjan liiteosassa. Maakuntaohjelma kokonaisuudessaan (sisältäen liiteosat) löytyy osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.
fi/maakuntaohjelma.

Pohjois-Pohjanmaan strategiatyön viitekehys

Ulkoinen toimintaympäristö
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
toimintaympäristön kehitys
Muutostekijät:
Poliittiset ja hallinnolliset muutokset
Taloudelliset muutokset
Sosiaaliset muutokset
Ekologiset muutokset
Teknologiset muutokset
Skenaarioiden laatiminen

LUOVA
JÄNNITE

Nykyhetki

Tulevaisuus

Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan nykytila
Strategiset päätöksentekokysymykset

Strategiset johtopäätökset
• Vahvuudet ja heikkoudet > toimivuus
• Kehitysvaihtoehdot

Strategiset valinnat

Sisäinen toimintaympäristö

Maakuntasuunnitelma 2030
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Tutkimus- ja kehittämismenojen kumulatiivinen kasvu 1995–2007 maakunnittain

Kuva: Tutkimus- ja kehittämismenojen kasvu on ollut
voimakkainta Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Alle 20-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain

Pohjois-Pohjanmaa

2008
2030 (TK ennuste 2009)

Keski-Pohjanmaa
Itä-Uusimaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Ahvenanmaa
Uusimaa
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Varsinais-Suomi
Pohjois-Karjala

Nuoret ovat suurin kilpailutekijämme: Pohjois-Poh-

Satakunta

janmaan muuta maata ja Eurooppaa tasapainoisempi

Kainuu

väestörakenne korkeasti koulutettuine nuorineen on

Kymenlaakso

ainutkertainen kilpailuetu. Verrattuna muihin Suomen

Etelä-Karjala

maakuntiin nuorten suhteellinen osuus kasvaa entises-

Etelä-Savo

tään vuoteen 2030 tultaessa.
15
17
19
21
23
25
27
							

29
%

Lähde: Tilastokeskus
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Talouden muutostekijät

4.2 Maakunnan menestystekijät

• uudet toimialat, teknologiat ja resurssit
• osaamisen ja koulutuksen merkitys ja painotukset
• muutokset kansainvälisillä markkinoilla
• talouden ennustamattomuuden kasvu – talouskriisin vaikutukset aluekehitykseen
• taloudellinen polarisaatio kansallisesti ja kansainvälisesti

Maakunnan kehittäminen on kestävää, kun se pohjautuu
olemassa oleviin vahvuuksiin, menestystekijöihin. Menestystekijöillemme on ominaista, että ne ovat arvokkaita, hyvin hyödynnettyjä ja vaikeasti kopioitavissa. Tulevaisuuden
menestystekijöitä on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalla pitkäjänteisesti ja niillä vastaamme tulevaisuuden muutosvoimiin.

Sosiaaliset muutostekijät

Menestystekijät

• väestörakenteen kehitys ja eliniän piteneminen
• julkiset palvelut ja alueellinen ja sosiaalinen polarisaatiokehitys
• syrjäytymisen uudet muodot
• uudenlainen yhteisöllisyys
• työmarkkinoiden rakennemuutos ja työllisyyden
kehitys
• elämäntapojen, -tyylien ja ongelmien kirjavoituminen sekä hyvinvointiarvojen moninaistuminen
• ihmisten ajankäytön muutokset

Teknologiset muutostekijät
• globaali panostus ympäristöteknologiaan
• teknologian korostuminen kaikessa toiminnassa
• teknologian käyttäjälähtöinen kehittäminen
• teknologisoituvan yhteiskunnan riskien kasvaminen ja teknologian politisoituminen

Ekologiset muutostekijät
• ilmastomuutos ja energian saatavuus
• lähiympäristön merkityksen kasvu
• tietoisuus ympäristöstä kasvaa
• aluerakenteen keskittyminen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen
• puhtaan veden merkityksen kasvu

• Korkeasti koulutetut nuoret ja maan tasapainoisin ikärakenne
• Pohjoisen arvomaailma sekä korkeatasoinen
kulttuuri- ja sivistyselämä
• Vahva Oulu veturina – Oulu puolen Suomen
keskus (verkostometropoli)
• Monikeskuksinen aluerakenne, kasvukykyiset
alueet sekä rajat ylittävä yhteistyö
• Monipuolinen osaaminen ja koulutustarjonta
sekä kansainvälisen ja monialaisen yliopiston
kehitys
• Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät
innovaatiokeskittymät
• Huippuosaamiseen ja tutkimukseen panostaminen
• EU:n tasolla korkein T&K-intensiivisyys ja innovaatiopotentiaali
• Monipuolinen ja kansainvälinen vientiteollisuus
• Luonnonvarat ja monimuotoinen luonto
• Logistinen sijainti, liikenneverkko ja muu perusrakenne

Maakuntasuunnitelma 2030
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Tähän keskitymme:

strategiset
painopisteet 2030
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Yrittäjien maakunta
• Perinteiset ja uudet toimialat
luovat taloudellista hyvinvointia

Hyvän ympäristön maakunta
• Kantaa ilmastovastuun kehittyneellä energiataloudella
• Huolehtii luonnosta ja kulttuuriympäristöstä

Alueiden,
yhteistyön ja
nuorten
maakunta

Hyvinvointi ja kulttuuri
• Vahvojen kulttuurien maakunta
• Edelläkävijä hyvinvoinnin edistämisessä

Osaaminen, koulutus ja
innovaatioympäristö
• Oulu pohjoisimman Euroopan
osaamisen keskittymä
• Keskeinen rooli Perämerenkaaren innovaatioympäristössä

Pohjois-Pohjanmaa on alueiden,
yhteistyön ja nuorten maakunta
Nuorten maakunta
• Yhteiskuntavastuu jokaisen alle 25-vuotiaan koulutuksesta
ja työllisyydestä. Nuoret voimavarana tulevaisuutta suunniteltaessa. Nuorten näkökulma kaikessa kehittämissuunnittelussa, päätöksenteossa sekä toiminnassa. Parantunut
yrittäjyyden ilmapiiri ja asenteet nuorten keskuudessa –
korkea työmoraali ja valmiudet alkaa yrittäjäksi. Nuorten
elämänhallintataito ja tulevaisuuden polkujen kehittäminen huono-osaisille. Nuoret maakunnan nykyisinä ja tulevina asukkaina.
Alueiden ja yhteistyön maakunta
• Alueiden ja elinkeinoelämän kehittäminen klusteriperiaatteella toisiaan täydentävien yritys- ja osaamisverkostojen
kehittämisellä ja kansainvälisyyden vahvistamisella, jonka
ytimenä on 1+3-yhteistoimintamalli.

Johtava aluekehittäjä
• Maakunnan toimijoiden ja alueiden yhteinen, ennakkoluuloton ja innostunut tavoite, jossa huomioidaan eri väestöryhmien, sukupuolten ja alueiden tasapaino. Selkeytynyt
maakunnallinen suunnittelu-, johtamis- ja edunvalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä työnjako. Vuorovaikutteinen aluekehittäminen ja verkostoituminen kehittämisen
avaintekijä.
Tasapainoinen, monikeskuksinen aluerakenne
• Oulun ja muiden alueellisten keskusten verkostoon perustuva maakunnan aluerakenne. Aluerakennetta täydentävät
niitä yhdistävät kehittämisvyöhykkeet, kuntakeskukset
ja muut kehittämiskeskittymät. Maaseudun elinvoiman
turvaaminen luonnonresursseja ja aineettomia resursseja
hyödyntämällä sekä uusia elinkeinoja kehittämällä.

Maakuntasuunnitelma 2030

Aktiivinen kansainvälinen toimija
• Tunnettu ja arvostettu toimija kansainvälisissä verkostoissa. Pohjoispohjalaisten toimijat ja asiantuntijat kehittämässä eurooppalaista politiikkaa ja toimintamalleja. Hyvät
kansainväliset kumppanuusverkostot mm. EU rakennepolitiikan osalta. EU:n ja muiden kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tehokas hyödyntäminen.
Barentsin alueen johtava keskus
• Alueen johtava maakunta toimien Itämeren ja Barentsin
alueen siltana eurooppalaisessa yhteistyössä. Osaamisen
ja yritysten painoarvon nousu Barentsin alueella. Laajemman Venäjä-yhteistyön tukeminen Barents-yhteistyön
kautta saavutetulla venäjäosaamisella.
Maaseudun kehittäjä
• Elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen
kestävä käyttö. Maaseutu vahvasti mukana alueellisessa,
kansallisessa ja kansainvälisessä kehityksessä.

Pohjois-Pohjanmaa on yrittäjien
maakunta, jossa perinteiset ja
uudet toimialat luovat
taloudellista hyvinvointia
Hyvän työllisyyden maakunta
• Varhaiseen puuttumiseen suuntautuminen. Työllisyysasteen nostaminen maakunnan strategian tavoitteen mukaisesti. Työttömyyden kasvun ehkäiseminen, työurien
pidentäminen, sukupuolen mukaan eriytyneiden työmarkkinoiden tunnistaminen, nuorten työmarkkinoille
siirtymisen varmistaminen sekä sukupolvenvaihdoksiin
varautuminen. Nuorisotyöttömyyden ennaltaehkäisy ja
uusien työpaikkojen luominen. Kaventuneet alueiden erot
työllisyydessä.
Yrittäjyysmaakunta
• Osaamispohjainen elinkeinoelämä ja yritysten kyky reagoida muutoksiin
• Runsaiden luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen. Uusimmat teknologian sovellutukset (nano-, bio-, ja langattomat järjestelmät). Teollisuuden öljyriippuvuuden laskeminen 1/3 vuoden 2010 tasosta.
• Pk-yritysten suhteellisen osuuden viennin kokonaismäärästä ja -arvosta kasvaminen. Yritysten suorat kansainväliset yhteydet ja kauppa. Viennin muodostuminen valtaosin
teknologiateollisuuden tuotteista ja palveluista: teräs, paperi, puutuoteala, ICT ja kaivosteollisuuden tuotteet. Projektiviennin kasvaminen erityisesti Barentsin alueelle.
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• Luovien alojen ja kulttuurin viennin hyvät avaukset
• Kansainvälinen matkailu ja Venäjä-osaaminen. PohjoisPohjanmaan sijoittuminen matkailijoiden määrällä mitattuna heti Uudenmaan ja Lapin jälkeen kolmanneksi.
Oulun lentoasema tärkeä portti koko Pohjois-Suomen
matkailulle.
• Yrittäjien osuus työvoimasta on noussut 25 %. Akateemisen koulutuksen saaneiden yrittäjien osuus on noussut 50
% uusista yrittäjistä. Naisyrittäjyyden edistäminen. Aikuiskoulutus elinkeinoelämän keskeinen väline.
Barentsin ja Luoteis-Venäjän alueen uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäjä
• Toimivat verkostot maakunnan sisällä ja Barentsin alueella. Alueen elinkeinoelämän liiketoiminnan ja yhteistyön
hyvä toimintaympäristö Barentsin alueella. Barentsin
alueen luonnonvara- ja muut elinkeinohankkeet.
• Barents-yhteistyöllä saavutetut verkostot ja osaaminen
hyödyntävät laajemmin maakunnan yritysten Venäjän
kanssa käytävää kauppaa.
Edullisen logistisen aseman hyödyntäminen
• Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun sijoittuminen edullisesti liikenteen kansainvälisten kuljetusketjujen kannalta.
Barentsin alueen ja Itämeren alueen liikenteellinen leikkauspiste.
• Kansainväliset liikennekäytävät yhdistävät maakunnan
itä-länsi suunnassa Pohjois-Ruotsin ja -Norjan ja toisaalta Luoteis-Venäjän liikenneverkkoon sekä sieltä edelleen
Kauko-Itään. Itämeren alueen ja Manner-Euroopan yhdistyminen alueeseen korkeatasoisilla pohjois-eteläsuuntaisilla liikenneyhteyksillä. Solmupisteaseman hyödyntäminen.
Korkealuokkaisia liikenneyhteyksiä kehitetään elinkeinoelämän näkökulmasta
• Korkealuokkaiset tie-, rautatie-, meri- ja lentoyhteydet
Pohjois-Pohjanmaalle/-lta. Pohjanmaan rata, Oulun lentoasema, satamat ja päätiet: päivittäiset nopeat ja turvalliset yhteydet Etelä-Suomeen ja Keski-Eurooppaan. Maakunnan perustiestön kunto mahdollistaa luonnonvarojen
hyödyntämisen ja ihmisten päivittäisen vaivattoman liikkumisen. Tietoliikenneyhteyksien ratkaiseva merkitys alueen kilpailukyvylle.
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Pohjois-Pohjanmaa on hyvinvoinnin ja
vahvojen kulttuurien maakunta
Terve maakunta
• Kaikilla mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään.
Mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Kaventuneet
alueelliset ja sosioekonomiset terveyserot. Muuta maata
alhaisempi sairastavuus.
Vahvan maakuntaidentiteetin ja paikalliskulttuurien
Pohjois-Pohjanmaa
• Vahvalle maakuntaidentiteetille sekä paikallis- ja maakuntakulttuurille perustuva sivistyselämä. Henkiset ja
taloudelliset edellytykset olla kilpailukykyinen yhteistyökumppani kansainvälistyvässä Euroopassa. Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä.
Kansainvälisten ja osaavien nuorten maakunta
• Kansainvälisesti suuntautuneiden nuorten kansainvälinen
kokemus koulutuksen ja työn kautta. Luovat alat nosteessa.
Johtava hyvinvoinnin kehittäjä
• Hyvien käytäntöjen kehittäminen, käyttöönotto ja levittäminen. Kansainvälisesti arvostettu hyvinvointiteknologia.
Arjen turvallisuus ja turvallisuusyhteistyön kehittäminen.

Osallistuva ja yhteisvastuullinen maakunta
• Ihmisten omatoimisuus, osallisuus, yhteisvastuu sekä paikallisyhteisöjen ja vuorovaikutusverkostojen toimivuus.
Ihmisten edellytykset ja mahdollisuudet hyvinvoinnin
edistämiseen ja syrjäytymiskehityksen estämiseen. Ennalta
ehkäisevä toimintamalli palvelujärjestelmässä. Sosiaalinen
näkökulma päätöksenteon kaikilla alueilla. Sosiaalinen
media hyvinvoinnin edistäjänä.
Tarpeista lähtevien ja verkostossa tuotettujen palveluratkaisujen edelläkävijä
• Asiakaslähtöiset, joustavat, monipuoliset ja verkostomaiset
hyvinvointipalveluiden tuotantotavat. Järjestöt ja yksityinen sektori palvelun tuottajina julkisen sektorin lisäksi.
Toimivat markkinat ja innovatiivinen ympäristö hyvinvointialalla. Kustannustehokkuus.
Moniarvoinen ja vetovoimainen maakunta, jossa kulttuurienvälisyys on arkea
• Maakunnan yhteisöjen tavoitteellinen toiminta. Maakunnan kilpailukyvyn vahvistuminen globaaleilla markkinoilla. Kaikista lähtökohdista tulleilla ihmisillä ja perheillä
hyvä elää, tehdä työtä, yrittää, opiskella ja asua.

Maakuntasuunnitelma 2030
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Oulu on pohjoisimman Euroopan osaamisen keskittymä.
Oululla on keskeinen rooli Perämerenkaaren innovaatioympäristössä.

Käyttäjä- ja kysyntälähtöinen innovaatiotoiminta
• Käyttäjiltä tulevan palautteen ja kehitystyön hyödyntäminen maailman kärkiyritysten innovaatioprosesseissa.
Käyttäjät ja kuluttajat mukana innovaatioprosesseissa.
• Eri teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioprosesseissa. Monen eri alojen ratkaisujen kehittäminen vaativissa ja monitieteisissä teemoissa. Perustana
maakunnan omat osaamisvahvuudet.
Kansainvälinen toimintaympäristö
• Yritysten ja tutkimuslaitosten kansainvälistyminen kaikilla
tasoilla. Yritysten tuotteiden ja palveluiden laajat markkinat. Kansainvälistymisen huomioiminen rekrytoinneissa.
• Tutkimus- ja koulutuslaitosten innovaatiokoulutuksen ja
-yhteistyön kehittäminen. Sovellusten tuotteistamisen ja
kaupallistamisen korostuminen korkeakoulujen koulutusohjelmissa. Tutkimus- ja koulutuslaitosten palvelutoiminnan kehittämisen jatkaminen.
Innovaatioympäristön kyvykkyys
• Eri alojen asiantuntijat innovaatioiden kehittäjinä. Monitieteellisyys edellytyksenä uusien sovellusalueiden
löytämisessä. Maakunnan eri alueiden välisen innovaatioyhteistyön tukeminen. Radikaalien innovaatioiden syntyminen tuotannollisen osaamisen ja korkean tieteellisen
osaamisen avulla.
• Innovaatioiden syntyminen kehittämällä uusia rahoitusja muita tukimuotoja. Organisaatioiden sisäisen kyvykkyyden tukeminen. Kehittämisorganisaatioiden roolien ja
yhteistyön lähtökohtien uudelleen määrittäminen.

Kansainvälinen osaaja
• Arvostettu maailmanlaajuinen osaaminen. Erityisaloillaan
johtavan teknologisen osaamisen lisäksi alueella menestytään kansainvälisessä liiketoiminnan ja markkinoinnin
osaamisessa. Pohjoispohjalaiset toimijat merkittävissä
rooleissa eurooppalaisissa ja globaaleissa kehittäjäverkostoissa.
Oulu - pohjoisimman Euroopan osaamisen keskittymä
• Oulu on elinvoimainen ja inspiroiva sekä maailman laajuisesti verkottunut tutkimus-, liiketoiminta- ja asuinyhteisö.
Taloudellinen kehitys. Sosiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy.

25

Maakuntasuunnitelma 2030

Pohjois-Pohjanmaa on hyvän ympäristön maakunta.
Ilmastovastuullisesta energia- ja luonnonvarataloudesta
uutta voimaa.
Ympäristötietoinen maakunta
• Yleisen ympäristötietoisuuden kehittyneisyys. Maakunnallisen ympäristötyön verkottuminen (julkinen, yksityinen
ja kolmas sektori) ja sopimus strategisista tavoitteista. Ympäristötutkimuksen ja -teknologian profiloituminen kansainvälisesti.
Ilmastovastuun kantaja
• Ilmastomuutoksen syvällinen tiedostaminen. Jatkuva
maakunnallinen ilmastoyhteistyö. Muutoksen hillinnän ja
sopeutumistoimien eteneminen eri toimialoilla. Varautuminen tulvien ja kuivuuden hallintaan. Tulvasuojelun ja
energiatuotannon näkökulman sovittaminen vesistöjen
säätelyssä.
Kehittyneen energiatalouden maakunta
• Energiaosaamisen ja -teknologiatuotannon kehitys kasvualaksi. Energiatehokkuuden lisääntyminen, tuotannon
monipuolistuminen, jalostusasteen kasvu ja hajautetun
energiatalouden merkittävä kasvu. Kehitys kohti hiilineutraaliutta, tuontienergiavapautta ja biopolttoaineiden ravinnekiertoa etenemässä.
Kulttuuriympäristön vaalija ja korkealaatuisen rakennetun ympäristön tuottaja
• Kulttuuriympäristön tunteminen. Suunnittelun ja rakentamisen korkea taso, elinkaariajattelu ja energiatehokkuus.
Kulttuuriympäristön arvokohteiden hyvä hoito. Rakennettujen alueiden uudistaminen viihtyisiksi.
Ympäristön tilan parantaja
• Pintavesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen, hajakuormituksen vähentyminen. Pohjavesien hyvä käyttökelpoisuus. Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöinfran (vesi- ja jätevesijärjestelmät, jätehuolto) hyvä
kattavuus ja taso. Virkistysalueiden määrä ja laatu.
Monimuotoisen luonnon maakunta
• Luontoarvojen tunteminen. Monimuotoisuuden säilyminen ja vaurioalueiden parantaminen. Luontopalvelujen
kehittyminen. Ekologisia arvoja säilyttävän luontomatkailun kasvu.
Korkean arvonlisän biotalous
• Luonnonvaratuotannon monipuolisuus ja korkea jalostusaste (biojalostamot). Biomateriaalien kehittynyt logistiikka ja kiertojen sulkeminen (talouden parantaminen

ja ympäristövaikutusten vähentäminen). Keskitettyjen ja
hajautettujen tuotantomallien optimointi, maaseudun ja
kasvukeskusten vuorovaikutus. Maakunnallinen luonnonvarastrategia.
• Erityisesti luonnonvaroja hyödyntävien elinkeinojen osalta
maakunnassa on maailman laajuisesti johtavaa osaamista
ympäristön kannalta kestävän taloudellisen toiminnan
mahdollistajana. Luonnonvarateollisuus ja sen kehittäminen tuo mukanaan uutta ympäristöteknologian osaamista
jolla on globaali merkitys, niin teknologian siirrossa kuin
uusilla markkinoilla.

Maakuntasuunnitelma 2030

6

26

Maakunnan
aluerakenne 2030

27

Maakuntasuunnitelma 2030

6.1 Valtakunnalliset linjaukset
Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan aluerakennetta kehitetään
maassa tasapainoisena hyödyntäen olemassa olevia rakenteita. Tämä merkitsee sitä, että pyritään monikeskuksiseen,
verkottuvaan, hyviin liikenneyhteyksiin perustuvaan aluerakenteeseen. Toimivan aluerakenteen rungon muodostavat
maakuntakeskukset sekä kuntakeskusten verkosto. Maaseudun asutusta sekä matkailu- ja vapaa-ajan toimintoja on
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Ilmastomuutoksen eteneminen on tuonut omat haasteensa aluerakenteen kehittämiselle. Etenkin kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on avainasemassa. Liikennettä
pyritään vähentämään estämällä yhdyskuntarakenteen hajautumista ja sitä eheyttämällä. Maaseudulla parannetaan
edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen käytölle.
Kansainvälisiä liikennekäytäviä ja kehittämisvyöhykkeitä edistetään. Keskeiset kansainväliset kehittämisvyöhykkeet maakunnan kannalta ovat Northern Axis Narvikista
Vartiuksen kautta Pietariin ja uutena Pohjanlahden kiertävä Tukholma-Haaparanta-Helsinki-vyöhyke eli Bothnian
Corridor. Viimemainittu sisältää maakunnan alueella Perämerenkaaren ja sen jatkeena toimivan Kokkola-Oulu-vyöhykkeen. Lisäksi Muurmanskin suuntaan Lapin kautta kehitettävä Barentsin kehittämisvyöhyke on maakunnalle tärkeä
Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta.
Norhern Axis -vyöhykettä tulisi jatkaa Pietarin suunnan lisäksi Arkangeliin ja sieltä edelleen Komiin ja Belkomuriin.
Kaupunkipolitiikan linjausten mukaisesti kehitetään
Oulun seudun yhdyskuntarakenteen ja liikenteen ratkaisuja
parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta ja vetovoimaa. Tämä edellyttää yhteistä liikennejärjestelmä- ja maankäytön suunnittelua sekä kunta- että maakuntakaavoituksen pohjaksi.
Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Edistetään kaupunkien
ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun
toimintapohjan monipuolistamiseen.

6.2 Pohjois-Pohjanmaan
aluerakenteen tavoitteet 2030
Monikeskuksinen, verkottuva aluerakenne korkealuokkaisilla liikenneyhteyksillä varustettuna on peruslähtökohtana
Pohjois-Pohjanmaan aluerakenteen kehittämisessä. Maakunnan menestyminen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa edellyttää korkeaa osaamista, toimivia verkostoja,
korkealuokkaisia liikenneyhteyksiä ja omien luonnon- ym.
resurssien kestävää hyödyntämistä. Oulun seudun menestys
on avainasemassa koko maakunnan kehittämisessä. Oulun
seudun ja muun maakunnan yhteistyö on välttämätön edellytys Oulun seudun ja koko maakunnan kestävän kehittämisen mahdollistamiseksi.

Alueelliset keskukset ja kehittämisvyöhykkeet aluerakenteen runkona
Maakunnan aluerakenteen rungon muodostavat alueellisten
keskusten verkosto (ns. 1+3 periaate) ja ylimaakunnalliset
kehittämisvyöhykkeet. Alueellisia keskuksia ovat aiemmat
aluekeskusohjelman mukaiset aluekeskusalueet:
– Oulun kaupunkiseutu (1)
– Koillismaan ja Raahen seudut ja Oulun Eteläinen (3)
– Oulunkaaren seutukunta kuuluu osana alueellisten keskusten verkostoon
Kehittämisvyöhykkeitä ovat:
– Perämerenkaari
– Oulu-Kajaani-Arkangel-vyöhyke sekä
– uusina kehittämisvyöhykkeinä Perämerenkaaren jatkeena kehitetään Kokkola-Oulu -kasvuvyöhykettä (ns. Meripohjola) sekä valtateihin 4 ja 20 perustuvia matkailu-/
logistiikkakäytäviä.
Oulun kaupunkiseutu toimii kehityksen ytimenä maakunnassa. Sen vaikutusalue ulottuu laajemmallekin koko
Pohjois-Suomeen ja maan rajojen yli (ns. verkostometropoli-malli). Tasapainoisen aluerakenteen ylläpitäminen maakunnassa edellyttää Oulun kaupunkiseudun lisäksi muita
kehittyviä keskuksia ja kaupunki-maaseutu vuorovaikutusta.

Alueelliset keskukset ja kehittämisvyöhykkeet

tasapainoisen aluerakenteen ytimenä
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Kuntakeskukset, vetovoimaiset matkailukeskukset ja elinvoimainen maaseutu
Maakunnan tasapainoista aluerakennetta täydentää kuntakeskusten tarjoama palveluverkko, joka takaa palvelujen
tasapuolisen tarjonnan maakunnassa. Tavoitteena ovat kat-

tavat peruspalvelut maakunnan asukkaille. Niiden järjestäminen edellyttää riittävän suuria kuntakokonaisuuksia tai
yhteistoiminta-alueita. Kun maakunnan väestä asuu puolet
23 km:n etäisyydellä Oulun keskustasta, on keskeisessä asemassa palvelujenkin järjestämisessä Oulun kaupunkiseutu.
Maaseutu on säilytettävä asuttuna ja elinvoimaisena.

Maakunnan tavoitteellinen aluerakenne 2030

Pohjois-Pohjanmaan liitto OULU 2010

Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne 2030

Matkailualueet- ja keskukset (Kansainvälinen /
valtakunnallinen matkailukeskus

Valtakunnallinen / maakunnallinen keskus

Valtatie

Oulun seudun tiivis asutusrakenne

Kantatie

Alueellinen / seudullinen keskus
Alueelliset keskukset

Rautatie
Lentokenttä
Satama

Kehittämisvyöhykkeet

Kaivos
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Maaseudun asutuksen tulee perustua ensisijaisesti omien
luonnonvarojen ja väljyyden hyödyntämiseen. Luonnonvarojen hyödyntämisessä huomioidaan myös niiden matkailuelinkeinolle luomat mahdollisuudet. Pohjois-Pohjanmaalla
tämä ydinmaaseutu keskittyy ensisijaisesti jokilaaksoihin
ja pääliikenneväylien varsille. Kaupunkien läheinen maaseutu tarjoaa vetovoimaisen asuinympäristön ja työssäkäyntimahdollisuuden kaupungissa. Työmatkaliikenteen
ympäristövaikutuksia voidaan vähentää julkista liikennettä
kehittämällä. Harvaan asutulla maaseudulla tulee edistää
elinkeinopohjan monipuolistamista esimerkiksi bioenergiaa, lähiruoantuotantoa, matkailun ohjelmapalveluita ja etätyötä lisäämällä sekä yhdistämällä osaamista eri toimialojen
välillä kuten esimerkiksi ruoka- ja kulttuurimatkailua kehittämällä. Maaseudun perusinfrastruktuurin säilyttäminen ja
nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on edellytys
maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Koko maaseudun asuttuna ja viljeltynä säilyttäminen turvaa myös
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilymisen ja estää maisemien risukoitumisen.
Oheisessa maakunnan aluerakennekuvassa on perusinfrastruktuurin lisäksi nostettu esille alueelliset keskukset,
suurimmat palvelukeskukset (yli 5000 as.), ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet, vähintään valtakunnantasoiset
matkailualueet sekä toiminnassa olevat tai potentiaaliset
kaivokset. Oulun seudun osalta ei ole erikseen merkitty
palvelukeskuksia vaan esitetty yhtenäisen yhdyskunta- ja
aluerakenteen alue. Oulun Eteläisen eli Ylivieskan, NivalaHaapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien sisäinen aluerakenne muodostuu vahvojen palvelukeskusten
verkostosta.

6.3 Pohjois-Pohjanmaan aluerakenteen kansainväliset tavoitteet

Maakuntasuunnitelma 2030

kulkuliikenteen hyödyntämisessä ja suorien reittien kautta
nopeutuvina tavarankuljetusmahdollisuuksina. Yhteydet
Luoteis-Venäjälle ja sitä kautta edelleen Kauko-Itään sekä
Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kautta Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan edellyttävät kuitenkin vielä
huomattavia investointeja lähinnä naapurimaissa. Suomen
osalta väylät ovat jo pääosin olemassa lukuun ottamatta itälänsisuuntaisia raide- ja tieyhteyksiä Barentsin suuntaan.
Euroopan Unionin TEN-T verkkoon kuuluu jo Pohjois-Pohjanmaan läpi itä-länsisuunnassa kulkeva Pohjoinen käytävä
(Northern Axis) Vartiuksen kautta Pietariin ja Haaparannan
kautta Narvikiin. Sen jatkaminen Vartiuksesta Arkangelin
kautta Komiin ja edelleen Kauko-Itään (ns. Belkomur-rata)
on maakunnan pitkän aikavälin tavoitteena. Lähivuosien
tavoite on saada ns. Bothnian Corridor EU:n TEN-T prioriteettihankkeeksi. Bothnian Corridor liittää yhteen Pohjolan kolmion ja Pohjoisen käytävän ja nopeuttaa yhteyksiä
Keski-Eurooppaan. Suomessa se tarkoittaa ensisijassa Pohjanmaan pääradan kehittämistä korkealuokkaisena. Tavoite
on yhteinen Suomen ja Ruotsin kanssa. Meriyhteyksien kehittäminen Itämeren kautta (ns. Merten moottoritie) sekä
pitkällä aikavälillä Koillisväylän kautta Aasiaan parantavat
maakunnan logistista saavutettavuutta.
Ilmaston lämpenemisen myötä on lähivuosikymmeninä
avautumassa suorempi meritie Euroopasta Kauko-Itään, ns.
Koillisväylä. Tämä mahdollistaa nopean ja edullisen kuljetuskäytävän, joka voi muuttaa Pohjois-Pohjanmaan aluerakenteellisen aseman oleellisesti. Edellytyksenä ovat nopeat
rautatieyhteydet Lapin läpi maakuntaan. Asiaan on varauduttava pitkän tähtäimen strategisessa suunnittelussa.

Pohjois-Pohjanmaan sijainti
kansainvälisessä aluerakenteessa

Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla on tärkeä asema
pohjoisimman Euroopan keskuksena Itämeren alueen ja Barentsin alueen solmukohdassa. Itämeren aluetta kehitetään
taloudeltaan ja kulttuuriltaan vahvaksi aluekokonaisuudeksi
Keski-Euroopan rinnalle. Barentsin alueen luonnonvarojen
käyttö on nousemassa keskeiseksi Pohjois-Suomen kehittämisen perustaksi. Pohjois-Suomen kaivostoiminnan nopea
kehittyminen ja Barentsin meren öljy- ja kaasuresurssien
laajamittainen hyödyntäminen luovat positiiviset näkymät Pohjois-Suomen kehittämiseen lähivuosikymmeninä.
Pohjois-Pohjanmaan on oltava aktiivisesti mukana sekä Itämeren alueen että Barentsin alueen yhteistoiminnassa sekä
osaamiseen panostaen että infrastruktuuria kehittäen. Aktiivinen, rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen on osa
kansainvälistä aluerakennetta.
Kansainvälisten liikennekäytävien kehittäminen tarjoaa Pohjois-Pohjanmaalle uusia mahdollisuuksia kautta-
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Maakunnan
yhteistoiminnan
		 johtaminen

Maakunnan tuloksellisen kehittämisen edellytys on toimiva
yhteistoiminnan johtaminen ja ohjaus. Keskeistä on kansallisen ja kansainvälisen valmistelun ennakoiva seuraaminen
ja vaikuttaminen sekä siihen liittyvä työnjako. Maakunnalla
on keskeinen rooli mm. tulevan ohjelmakauden kansallisessa ja kansainvälisessä valmistelussa (2013 + EU:n alue- ja rakennepolitiikan sisältö). Maakunnan edunvalvontatoiminta
on systemaattista ja pelisäännöistä ja vastuista on sovittu.
Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii maakunnan mielipidejohtajana ja on profiloitunut vahvan luottamushenkilö- ja
virkamiesjohdon kautta julkisuudessa.
Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman
(TOTSU) asema on vahvistunut aluekehityksen voimavaroja
kokoavana ja kohdentavana välineenä. Maakuntaohjelman
oikeusvaikutukset ovat samansuuntaisia maakuntakaavan
ns. viranomaisvaikutusten kanssa. Maakuntaohjelmalla on
suora kytkentä uudistusten myötä syntyneiden alueviranomaisten ohjausjärjestelmään ja se on keskeinen osa mm.
ELYn strategisen suunnitelman valmistelua sekä keskushallinnon ja alueiden välistä tulosohjausprosessia. Maakuntaohjelmalla on aluehallinnon toimijoita ohjaava rooli.
Maakuntavaltuusto päättää maakuntasuunnitelmasta,
maakuntaohjelmasta sekä maakuntakaavasta aluekehityslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maakuntaohjelman rahoitussuunnitelma rakentuu toimintalinja- ja
aluetasoisesti ja konkretisoituu toteuttamissuunnitelmassa.
Toimintaperiaate mahdollistaa teema- ja aluelähtöiset hankehaut koskien erityisesti EU:n rakennerahasto-ohjelmia.
Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK) täsmentää EU:n
rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa sovittamalla
yhteen alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä ja
rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa. Maakunnan yhteistyöasiakirja valmistellaan rinnakkain toteuttamissuunnitelman kanssa ja niiden rahoitus kootaan toteuttamissuunnitelmaan.

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien
toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä
(MYR). Maakunnan liiton hallitus asettaa yhteistyöryhmän.
Maakunnan kehittäminen on yhteinen tavoite, jossa
kullakin toimijalla on oma merkittävä roolinsa. Verkoston
ja prosessien johtajan keskeinen taito on kyky synnyttää
luottamusta. Luottamus on lähtökohta asiajohtajuudessa,
sillä toimijoiden rohkeus työn ja vallan jakamisessa liittyy
olennaisesti luottamukseen.
Kehittämisen toimeenpanossa kumppaneina ovat mm.
aiempaa monialaisempi valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), aluehallintovirasto (AVI), maakunnan
alueet ja kunnat, oppilaitokset, sektoritutkimuslaitokset,
kolmas sektori jne. Alueet ovat mukana maakunnallisessa
kehittämistyössä.
Maakuntaohjelmaa toteutetaan:
– rahoituksen suuntaamisella
– rakenteiden ja prosessien uudistamisella ja käynnistämisellä
– edunvalvonnalla sekä
– toiminnallisia tavoitteita tukevin maankäyttöratkaisuin
Toimeenpano jäsentyy vuosittain Pohjois-Pohjanmaan
liiton johdolla tehtävässä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa, jonka maakuntahallitus hyväksyy.
TOTSU:ssa otetaan kantaa resursseihin, valtion tulo- ja menoarvion alueelle tärkeisiin momentteihin. Maakuntaohjelman toteuman seuranta on jatkuvaa ja arviointi tehdään
vuosittain toteuttamissuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Strategian ajantasaisuutta arvioidaan kerran vuodessa laajemmin maakuntavaltuuston syyskokouksen yhteydessä.
Strateginen oppiminen on oleellinen osa strategista johtamista.
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Maakunnan yhteistoiminnan johtamisprosessi
suunnittelu ja ennakointi
strateginen Johtaminen
• Ennakointiverkoston ylläpito
ja johtaminen
• Strategian laatiminen
– Prosessin suunnittelu ja
valmistelun johtaminen
– Toimijoiden sitoutuminen
ennakointityön johtopäätöksiin ja strategiaan
– Kuntalaisten osallisuus
suunnittelussa
– Maakuntavaltuusto päättää
painopisteistä ja toimenpiteistä sekä rahoituskehyksestä ja vastuutahoista

Maakuntasuunnitelma 2030
VALTION HALLINNON
TULOSOHJAUS

Maakuntakaava
(2020)

Maakuntaohjelma
2011–2014

TOTSU
2011 (+2012)

Kuntien
kaavoitus ja
viranomaisten
päätökset

Valtion aluehallinnon
strateginen tulossuunnittelu

2011–2014

2011, 2012...

Toiminnallinen tulossuunnittelu
vuosittain

Kuntien esitykset

DEMOKRAATTINEN OHJAUS

TOIMEENPANO

OPERATIINEN
JOHTAMINEN
• Verkosto- ja
prosessijohtaminen
• Asiajohtaminen
• Toimijoiden
luottamus
• Riittävä tiedonkulku
ja viestintä

Alueelliset
ohjelmat

Teemaohjelmat

MYAK (2 v.)

TOTSU-prosessi
– kehittämisen konkretisointi
– maakunnan esitykset valtion budjettiin (neuvottelumenettely)
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Maakuntaohjelma 2011–2014
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Maakuntaohjelman
strategiset tavoitteet

Kärkiteemat
Tähän keskitymme ensimmäisenä
• Nuorten koulutus ja työllistyminen sekä syrjäytymisen ehkäisy
– aloituspaikkamäärien nostaminen vastaamaan nuorten suhteellista osuutta ja
elinkeinoelämän tarvetta
– uuden yrittäjyyden esiin nostaminen – erityisesti nuorten osalta
– vaihtoehtoisten koulutus- ja työväylien sekä tukitoimien luominen

• Oulun yliopiston asema
– uudistuminen ja riittävät resurssit
– kansainvälinen huippuosaaminen

• Kansallisen aluepolitiikan maakunnallinen tehostaminen Oulu kärkenä
• Seinäjoki-Oulu -rata ja muut pääliikennehankkeet
• Kehittynyt energiatalous ja -teknologia
• Maakunnan hyvinvointiohjelman toteuttaminen
• Merkittävien kansainvälisten tutkimusyhteistyökokonaisuuksien edistäminen, mm. maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksen saaminen Pyhäjärvelle
• Pohjoisen malmivarat ja kaivoshankkeet
• Innovaatioverkostojen johtaminen
• Oulun keskustan vetovoiman lisääminen
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Maakuntaohjelma 2011–2014

Maakuntaohjelman päätavoite
Pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja
maakunnan alueiden ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen.

Tavoitteeseen pääsemme
• työllisyysasteen nostamisella ja nuorisotyöttömyyden nujertamisella
• työurien pidentämisellä ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
• myönteisen aluekehityksen voimistamisella ja maakunnan
tasapainoisella kehittämisellä
• maakunnan elin- ja vetovoiman kehittämisellä
• huolehtimalla ympäristön laadusta
• muuttoliikkeen tasapainottamisella
• elinkeinoelämän monipuolistamisella sekä tutkimus- ja osaamistason nostamisella
• eri väestöryhmien ja sukupuolten tasa-arvo huomioimalla
• pohjoisen sujuvien ja kilpailukykyisten liikenneyhteyksien varmistamisella
• julkisten palveluiden saatavuuden, laadun ja rahoituksen
turvaamisella
• pohjoisen kannalta myönteisten valtakunnallisten ja kansainvälisten ratkaisujen aikaansaamisella
• verkosto-osaamisen nostamisella

Maakuntaohjelma 2011–2014
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Toimintalinjat
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Maakuntaohjelma 2011–2014

Elinkeinoelämä ja työllisyys

Ilmasto, energia
ja maaseutu

Osaaminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman
2011–2014 rakenne

Kansainvälinen kilpailukykyinen
innovaatiojärjestelmä
Hyvinvointi

Vetovoima
Aluerakenne ja
saavutettavuus

2.1 Elinkeinoelämä ja työllisyys
Viime vuosina Pohjois-Pohjanmaa on menestynyt useimmilla mittareilla mitattuna hyvin muihin maakuntiin verrattuna. Tulevaisuuden kuva on kuitenkin kansainvälisen
taloudellisen laman myötä muuttunut hämärämmäksi ja
toimintaa joudutaan pohtimaan uusista lähtökohdista.
Kehitystoiminnan painopiste on edelleen yritystoiminnan monipuolistamisessa, yritysten toimintaedellytysten parantamisessa ja osaamisen lisäämisessä. Uusien
työpaikkojen luomisessa ja uusien yritysten syntymisessä
keskeisessä roolissa ovat innovatiiviset toimintaympäris-

töt, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kasvattaminen sekä
kansainvälinen verkottuminen. Toiminnan on oltava entistä
enemmän asiakaslähtöistä.
Tämä ohjelma pyrkii tavoittamaan mahdollisimman
monta pohjoispohjalaista yritystä ja kannustamaan niitä
etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja siten luomaan pohjaa kasvulle ja paremmalle työllisyydelle koko
maakunnassa.
Tässä ohjelmassa tarkastellaan maakunnan yritystoiminnan ja toimialojen kehittymistä ja kehittämistä yleisesti.
Erillisten toimialojen ja klustereiden kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet määritellään tarvittaessa erikseen laadittavien strategioiden puitteissa.

Yrittäjyyden edellytykset
Yritysten määrä on ollut koko 2000-luvun vahvassa nousussa koko maassa. Maatalousyrittäjät mukaan lukien yrityksiä
on yli 300 000. Pohjois-Pohjanmaallakin yritysten määrä
on ylittänyt 18 000, mikä oli edellisen maakuntaohjelman
2007–2010 tavoite vuoteen 2010 mennessä. PK-yritysten
määrä kaikista yrityksistä on yli 99 %. Yli 80 % uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin, joten pk-yritysten merkitys
maakunnan elinvoimalle on korvaamaton.
Yksi kuntien ja maakunnan eri toimijoiden tärkeimmistä tehtävistä on luoda toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminalle. Suurin osa kuntien ja julkisten
viranomaisten tekemistä päätöksistä vaikuttavat suoraan tai
välillisesti yritysten toimintaedellytyksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto-, tai kaavoituspolitiikasta
tai erilaisista investoinneista.
Yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla päätösten yritysvaikutukset jo päätösten valmisteluvaiheen yhteydessä. Yritysvaikutusten arvioinnista on tehtävä osa toimijoiden päätöksenteon arkipäivää.

Pk-yritysten rooli suomalaisessa yrityskentässä vuoden 2007 lopussa
Yritysten jakautuminen
koon mukaan

Yritysten liikevaihdon
jakautuminen koon
mukaan

Yritysten henkilöstön
jakautuminen koon
mukaan

94,2 %

51 %

37 %

17 %
7,0 %
0,2 %

16 %
16 %

mikroyritykset (1–9)
pienyritykset (10–49

16 %
20 %

27 %

keskisuuret yritykset (50–249)
suuryritykset (250– )

0,8 %

Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri
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Osaaminen ja luonnonvarat ovat

suuri mahdollisuus

A. Pohjois-Pohjanmaan talouden
perusta
Pohjois-Pohjanmaan talouden perusta on mahdollisimman
korkea työllisyysaste ja osaavan työvoiman hyvä saatavuus.
Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, tulee saada mahdollisimman alhaiseksi.
Pohjois-Pohjanmaalla toimii eri toimialoilla lukuisia
kansainvälisiä suurteollisuuden yksiköitä, joiden merkitys
maakunnan ja koko maan kehitykselle on ollut ja on jatkossakin suuri. Vuoden 2008 lopulla alkanut kansainvälinen
lama on vaikuttanut voimakkaasti kaikille toimialoille näkyen liikevaihtojen ja viennin pudotuksina sekä henkilöstön
lomautuksina ja irtisanomisina.
Osaamisintensiivinen ICT-ala ja uusi teknologia, metsä, metalli, energia, ja matkailu ovat edelleen maakunnan ja
koko Pohjois-Suomen talouden perusta tukeutuen alueen
luonnonvaroihin: puuhun, malmeihin, mineraaleihin ja
osaamiseen.
Metsäteollisuuden osalta on menossa vahva rakennemuutos, joka on näkynyt tuotantorakenteiden muutoksina.
Metalliteollisuudessa kaivostoiminnan merkitys kasvaa ja
kansainvälinen yhteistyö nousee yhä keskeisempään rooliin. Kilpailukykyisen energian saatavuuden turvaaminen
pohjoisen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle on avainky-

symyksiä ja siinä myös maakunnalla ja kunnilla on tärkeä
tehtävä, jotta kaavoituskysymykset eivät muodostaisi esteitä
investointien toteuttamiselle kohtuullisessa ajassa.
Globaalin kilpailutilanteen kiristyminen asettaa yhä
kovemmat vaatimukset alueiden saavutettavuudelle niin
matkailun kuin muunkin elinkeinoelämän kannalta. Haasteet kohdistuvat yhtä hyvin maantieliikenteen, rataverkon,
lentoliikenteen kuin tietoliikenteenkin kehittämiseen. Kansainvälisissä yhteyksissä suorat ja nopeat yhteydet KeskiEurooppaan ja Luoteis-Venäjälle ovat keskeisimpiä kasvun
käynnistäjiä.

Toimenpiteet:
a. Laaditaan avaintoimialojen kehittämisohjelmat
ja liitetään ne vuosittain osaksi toteuttamissuunnitelmia
b. Panostetaan edunvalvontaan ja tiedottamiseen
sekä kansallisella että EU-tasolla
c. Energiastrategian toteutumisen edistäminen ja
ilmastostrategian valmistuminen ja toimeenpanon käynnistäminen
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B. Talouden lisäarvo ja kasvu syntyy
yrityksissä
Yrittäjyyden edistäminen on kansallinen haaste, jossa toimiva ja yrittäjyyttä edistävä lainsäädäntö sekä hyvä mutkaton
yhteistyö yritysten ja viranomaisten välillä on keskeisessä
asemassa. Yrittämisen yleiset edellytykset eivät saa olla Suomessa muita maita vaikeammat. Lainsäädännön on oltava
ennustettavaa myös kulujen ja verojen osalta. Säätelyn sijasta
katseet on luotava kilpailukykyyn, jossa yrittäjän osaaminen
ja jaksaminen ratkaisevat. Monimutkaisia ja aikaa vieviä lupaprosesseja on kaikin keinoin pyrittävä helpottamaan.
Käytännön yrittäjyys koetaan edelleen haasteelliseksi
sekä yritystoiminnan riskien että valtiovallan taholta tulevien velvoitteiden vuoksi. Vain kansainvälisesti kilpailukykyinen, kannattava ja kasvava yritystoiminta mahdollistaa
kansalaisten hyvinvoinnin kasvun.
Pohjois-Pohjanmaalla on ylivoimainen etu: eurooppalaisittainkin tasapainoinen väestörakenne, joka turvaa
työvoiman saatavuuden pitkälle tulevaisuuteen. PohjoisPohjanmaalle on luotavissa positiivinen kierre yrittämiseen,
joka palkitsee yrittäjän. Menestystarinat luovat kaikille pohjoispohjalaisille mahdollisuuden asua kotimaakunnassaan
ja työskennellä kansainvälisesti haasteellisissa ja innostavissa tehtävissä.
Kansallisten yrityspalveluiden uusi toimintamalli ja organisaatio aloitti vuoden 2010 alusta, jolloin ELY-keskukset
käynnistivät toimintansa. Tavoitteena uutta toimintamallia
rakennettaessa on ollut yrityspalvelujen laadun ja saatavuuden parantuminen asiakkaiden tarpeista lähtien.

Toimenpiteet:
a. Nuorten yrittäjien kannustaminen ja heidän
erityistarpeittensa huomioiminen
b. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen taantumatilanteessa
c. Elinkeinopoliittisen yhteistyön tehostaminen
työllisyyden edistämiseksi
d. Naisyrittäjyyteen kannustaminen

C. Kunnat toimintaympäristönä ja
asiakkaina
Elinkeinoelämän ja kuntien välisen yhteistyön onnistuminen on tärkein lähtökohta myös kuntien mahdollisuuksille
hoitaa palvelutehtäväänsä. Kunnat ovat yhä enemmän vastuussa omasta taloudellisesta selviytymisestään ja tuottamiensa hyvinvointipalvelujen turvaamisesta asukkailleen. Tätä
tehtävää helpottaa suuresti, jos paikkakunnalla on vilkas ja
monipuolinen elinkeinoelämä, joka tarjoaa sekä työpaikkoja että verotuloja. Panostukset elinkeinojen yritysten ke-

Maakuntaohjelma 2011–2014

hittämiseen eivät siten ole poissa palvelujen tuottamisesta
vaan päinvastoin varmistavat niiden saatavuuden pitkällä
tähtäimellä.
Kunnan imagolla ja sen tunnettuudella on suuri merkitys silloin, kun yritys tekee päätöksen mille paikkakunnalle
yritystoiminta sijoitetaan. Yritystoiminnan perusedellytysten on kunnassa oltava kunnossa, jotta tuottava yritystoiminta on mahdollista ja että liiketoiminta ylipäätään voisi
olla yrittäjälle kannattavaa. Tällaisia perusedellytyksiä ovat
hyvät liikenneyhteydet, ammattitaitoinen työvoima, hyvät
neuvontapalvelut, toimiva kaavoituspolitiikka, koulutus,
hyvä terveydenhuolto, hyvät sosiaalipalvelut ja toimiva julkinen liikenne.
Kuntien ennakoivassa maa- ja kaavoituspolitiikassa on
otettava monet elinkeinoelämän erityisvaatimukset – teollisuuden, palvelujen, kaupan liikenteen ja rakentamisen
näkökulmasta riittävän ajoissa huomioon ja niihin on varauduttava usean vuoden tarpeiden mukaan. Varausten ja
kaavoitusten tekeminen viime tingassa on usein vaikeaa
mm valitusriskien takia, mikä voi estää esimerkiksi laajennusinvestoinnit. Kuntien on ennakoitava yrityselämän tarpeet ja pidettävä huolta, että sillä on hallussa sopivaa maata
eri tarkoituksiin.
Kuntien omat palvelumarkkinat, jotka omalta osaltaan
voivat tehostaa kunnan palvelujen tehokasta tuottamista ja
elinkeinoelämän monipuolistumista. Kuntien hankinnat
ovat tärkeitä yritystoiminnalle. Kuntien hankintapolitiikalla on suuri vaikutus siihen, miten yritykset haluavat lähteä
mukaan tarjoamaan ja kehittämään kuntapalveluita. Kilpailutuksessa on tärkeätä edistää toimivia markkinoita, jolloin
tarjoajia on runsaasti ja kilpailutilanne on aito.
Myös erilaisten viranomaismenettelyjen ennustettavuus ja nopeus edesauttavat yritysten kiinnostusta kehittää
toimintojaan paikkakunnalla. Kunnan omien toimintojen
asiakaslähtöinen virtaviivaistaminen ja kehittäminen on kilpailutekijä, jolla edistetään yritysten sijoittumista kuntaan.
Edulliset kunnalliset maksut, kuten energia-, vesi- ja
jätemaksut edistävät kunnan vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana ja tukevat yritysten kilpailukykyä.
Kuntien elinkeinopolitiikan järkevä tarkastelutaso on
työssäkäyntialue. Hyvällä kuntien yhteistyöllä tulee ehkäistä
tilanteet, jossa kunnat kilpailevat kaavoituksella ja tonttitarjonnalla toisiaan vastaan ja aiheuttavat liiketilojen ylikapasiteettia ja yhdyskuntarakenteen heikentymistä.

Toimenpiteet:
a. Kehitetään ja edistetään uusien liiketoimintaideoiden synnyttämistä, arviointia ja vauhdittamista.
b. Tuetaan hankkeita, joilla lisätään kuntien toimijoiden ymmärrystä liiketoiminnan luonteesta ja
tarpeista
c. Yhteispalvelutoimistojen / - pisteiden kehittäminen
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D. Osaamisen ja koulutuksen rooli

E. Osaamispääoman turvaaminen

Koulutuksen ja osaamisen merkitys maakunnan menestykselle on laajasti tunnustettu ja ymmärretty tosiasia. Yhtä
hyvin yritykset kuin julkishallinto tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Osaaminen ja työssä viihtyminen/menestyminen
tukevat toisiaan ja parantavat työyhteisön kilpailukykyä.
Alueella on turvattava yritysten ja työelämän tarpeista
lähtevän koulutuksen saatavuus, saavutettavuus ja korkea
laatu. Koulutusjärjestelmän joustavuutta muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin tulee kehittää arvioimalla ja seuraamalla jatkuvasti koulutuksesta työllistymistä sekä muuttamalla
tarvittaessa nopeastikin aloituspaikkoja eri alojen välillä.
Täydennyskoulutuksen ja aikuisopiskelun painopisteet on
suunnattava vahvasti niille aloille, joissa on työvoimapulaa.
Ammattiosaajien saatavuuden helpottamiseksi pitää
kehittää edelleen työnvälitystoimintaa, tukea työvoiman
alueellista ja ammatillista liikkumista, kehittää peruskoulun
päättäneille nopeita koulutusväyliä työelämään sekä huomioida myös työperäinen maahanmuutto. Maahanmuuttajien työllistäminen edellyttää useimmiten kielikoulutusta
ja muuta valmentavaa koulutusta.Maahanmuuttajat ovat
hyvin heterogeeninen väestöryhmä esimerkiksi koulutustasoltaan, joten erityyppisiin muuttajiin on kohdistettava
erilaisia toimenpiteitä.
Yrittäjyysopetus ja -kasvatus ovat yrittäjien ja kuntien
yhteistyön ydinaluetta. Resursseja on lisättävä kaikilla koulutusasteilla.
Aikuiskoulutuksella tulee olemaan nykyistä merkittävämpi rooli osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa, siksi koulutuspolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteyttä
on entisestään vahvistettava.
Pohjois-Pohjanmaan ylivoima vahvana tekijöiden maakuntana alkaa vahvistua ja edellytykset myös tuotannolliseen
yritystoimintaan paranevat merkittävästi edellyttäen, että
työikäinen väestö kyetään pitämään työkykyisenä ja motivoituneena osaamisensa ja ammattitaitonsa kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa työvoiman tarjonta on
ollut ja on myös tulevina vuosina kysyntää suurempi vaikkakin tässä ilmiössä on maakunnan sisällä suuria alueellisia
eroja. Maakunnan työttömyyden erityispiirre on nuorten,
alle 25-vuotiaiden, korkea työttömyys. Tämän ilmiön taustalla ovat demografiset syyt. Nuorten työttömyys korostuu
varsinkin Oulussa, jossa alle 25-vuotiaiden työttömyys on
suurten kaupunkien korkeimpia. Oulu on vetovoimainen
opiskelupaikkakunta ja sen vuoksi opiskelijoiden osuus
väestöstä on Oulussa maan korkeimpia. Vastavalmistuneet
ovat vähäisen työkokemuksen vuoksi alttiita pitkittyvälle
työttömyydelle, kun koulutusta vastaavaa työtä ei ole valmistumisen jälkeen heti saatavilla. Tämä ilmiö on havaittavissa varsinkin taloudellisesti huonoina aikoina, jolloin
uuden työvoiman rekrytointi vähenee. Vastavalmistuneiden
työllistymisessä tarvitaan uudenlaisia rekrytointijärjestelmiä, joissa huomioidaan myös työnhakijan omien sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen. Koulutettujen nuorten
tilanteeseen on puututtava mahdollisimman nopeasti valmistumisen tai työsuhteen päättymisen jälkeen, sillä 2–3
ensimmäistä kuukautta ovat työllistymisen kannalta kriittistä aikaa. Vastavalmistuneiden puutteellista työkokemusta
voidaan kompensoida osittain kehittämällä mm. opiskeluaikaista harjoittelua.
Nuorten työllisyydestä huolehtiminen on maakunnan
tulevien vuosien kärkihaaste. Maakunnassa on pidettävä
huolta erityisesti nuorten osaamisesta ja työvalmiuksista.
Maakunnassa tarvitaan paitsi riittävä määrä koulutuksen
aloituspaikkoja niin myös erityistoimenpiteitä, joilla voidaan tukea oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä.
Muutoin on vaarana, että maakuntaan syntyy uutta pitkittyvää työttömyyttä ja pysyvää syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Toimenpiteet:
a. Koulutustarpeen ennakointi
b. Kehitetään pätevöitymiskoulutusta täydentämään
maahanmuuttajien ammattiosaamista
c. Tuetaan korkeasti koulutettuja varten profiloituja
yrittäjyysohjelmia ja käynnistyspaketteja
d. Tuetaan yritysrakenteen uusiutumista
e. Kehitetään muuntokoulutusta aloille, joilla työvoiman kysyntä on hyvä
f. Työmarkkinoiden segregoitumisen vähentäminen

Toimenpiteet:
a. Alennetaan koulutettujen nuorten rekrytointikynnystä koulutusta vastaaviin tehtäviin mm. mestari-kisälli
-mallilla
b. Tuetaan työnantajaa palkkakustannuksissa korvaamaan vastavalmistuneitten työkokemuksen puutetta
sekä kehittämällä aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista
c. Edistetään oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä yritysten kanssa mm. kehittämällä oppisopimuskoulutusta ja lisäämällä työnantajan roolia opiskelijoiden ammattiuran suunnittelussa
d. Lisätään harjoittelupaikkoja
e. Tunnistetaan maakunnasta poismuuttoalttiit väestöryhmät ja tehdään tilannetta parantavia toimenpiteitä
f. Lisätään koulutuksen aloituspaikkamääriä vastaamaan nuorten suhteellista osuutta ja elinkeinoelämän
tarvetta
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F. Kansainvälistyminen ja viennin
edistäminen
Viime ohjelmakausilla toteutetut pk-yritysten kansainvälistymishankkeet eivät ole toimineet odotetulla tavalla.
Pohjois-Pohjanmaalla vain pienellä murto-osalla 18 000
yrityksestä on aitoa kansainvälistä liiketoimintaa. Globaalia
liiketoimintaa harjoittavien yritysten alihankkijoina sen sijaan toimii jo merkittävämpi määrä yrityksiä, mikä kertoo
niiden kansainvälisesti testatusta osaamisesta ja kilpailukyvystä.
Maakunnan tulevaisuuden elinvoiman näkökulmasta
tilanteen on muututtava, sillä globaalin talouden kehitystrendit tekevät alihankinnasta entistä haasteellisempaa. Yhä
useamman yrityksen olisi tähdättävä kansainväliseen tuote- ja palveluliiketoimintaan. Tilanne vaatii uusia toimia
kansainvälisesti toimivien kasvuyrityksien aikaansaamiseksi. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää maakunnan
yrityksiltä kykyä integroitua liiketoiminnallisesti kansainvälisiin markkinoihin.
Uudessa toimintamallissa tulisi huomioida erityyppisten yritysten tarpeet. Teknologiapohjaisten yritysten päämarkkinat ovat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Liiketoiminnan rakentaminen näille markkinoille vaatii
erilaista osaamista ja toimenpiteitä verrattuna perinteisen
teollisuuden vienti-ja tuontitoimintaan. Nämä erilaisuudet
on huomioitava myös kehittämistoimenpiteissä.
Noudatettu toimintastrategia ei siten ole toiminut ja sille
on laadittava vaihtoehtoinen toimintamalli, joka todella saa
yritykset ja yrittäjät miettimään omia mahdollisuuksiaan ja
valmiuksiaan vienti- tai tuontitoiminnan edistämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten ydinosaaminen on
business to business osaamisessa, projektiviennissä, jossa
korostuvat hyvät ja luottamukselliset asiakassuhteet ja yrittäjän henkilökohtainen panos. Keskeinen osa pk-yritysten
viennistä on ollut projektivientiä, johon mm Barentsin
alueen suuret hankkeet antavat runsaasti mahdollisuuksia
lähivuosina. Hankkeiden koko ja riskit kuitenkin edellyttää
yritysten välistä yhteistyötä.
Vuonna 2009 valmistunut elinkeinolähtöinen Barentsstrategia antaa hyviä viitteitä alueelle etabloitumisen mahdollisuuksista ja yritysten valmistautumistarpeista ko.
markkinoille.
Aikataulullisesti haasteellisemmaksi on muodostumassa Sotšin olympialaisten rakennushankkeet, joiden osalta
markkinointi ja myyntityö on jo käynnistynyt. Myös siellä
hankkeiden koko vaatii yhteistyörenkaiden muodostamista
ja aktiivista läsnäoloa.
Haasteellisia ja kasvavia markkinoita ovat edelleen Kiina
ja Intia joihin on rakennettava toimivia yhteistyörakenteita
ja tuettava näkyvästi yritysten läsnäoloa.
Yritysten kansainvälistymishankkeiden tueksi tarvitaan
tutkimustoimintaa ja yritysten tarpeiden mukaisesti suun-
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niteltua ja toteutettua koulutustoimintaa. Osaamisen tasoa
on kyettävä nostamaan yritysten kyvyssä tutkia markkinoita, etsiä yhteistyötahoja ja asiakkaita sekä kykyä hyödyntää
kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita.
Toimenpiteet:
a. Kannustetaan yrittäjiä arvioimaan ja kehittämään
kv-toimintaansa asiakaslähtöisesti
b. Edistetään ja tuetaan monialaisten vientirenkaiden
syntymistä
c. Kasvuyritysten tunnistaminen ja kasvun tukeminen

G. Rahoitus
Suomalaiset ja pohjoispohjalaiset yritykset painivat kasvavissa rahoitushaasteissa - eikä siitä voi kuin osaksi syyttää
kansainvälistä talouden taantumaa.
Nykyinen yritysten rahoitusmarkkina on kehittynyt
pääosin tuotantokeskeisille ja tuotantoinfrastruktuuriin investoiville yrityksille. Korkeaan osaamiseen pohjautuvissa
yrityksissä pääosa resursseista pitää kanavoida osaavan henkilöstön rekrytointiin, markkinakanavien rakentamiseen ja
markkinointiin. Yrityksille, joiden investoinnit suuntautuvat
osaamiseen ja kanaviin tuotantotoiminnan sijaan, nykyinen
suomalainen rahoitusmarkkina on hyvin haasteellinen.
Kasvuhakuisten, kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tilanne on kaikkein vaikein ja tähän on useita
syitä. Kauppa- ja teollisuusministeriön useissa selvityksissä
todettiin jo vuosia sitten, että suomalainen yritysrahoitusjärjestelmä soveltuu kasvuhakuisille yrityksille huonosti.
Myös yleinen asenneilmasto kasvuyritystoimintaa kohtaan
on todettu haasteelliseksi.
Uusien kasvuhakuisten yritysten on panostettava etupainotteisesti liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseen ja oikealla tavalla kohdennettu ja instrumentoitu julkinen rahoitus voi olla merkittävässä roolissa. Kansainväliset
esimerkit vahvistavat tämän. On kuitenkin huomioitava,
että siellä missä rahoitus toimii parhaalla tavalla, erityisesti
varhaisen vaiheen yritysten rahoitus on organisoitu ja instrumentoitu toisin kuin Suomessa.
Selvitykset osoittavat, että Suomessa varhaisen vaiheen
kasvuhakuisten yritysten rahoituksen tunnuspiirteet ovat
seuraavat:
• vahvasti julkisvetoista ja liiaksi riskejä karttavaa
• rahoitustarjonta on pirstaleista ja byrokraattista; se on
pikemminkin kustannus- kuin tuloshakuista
• rahoitus ei kohdennu yritysten markkinapotentiaalin
mukaan eikä tähtää liiketoimintapotentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen
• kohdentuu liiaksi infrastruktuuriin ja yritystoimintaa tukeviin toimijoihin, ei niinkään pääkohteisiin eli
yrityksiin.
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Suomessa julkisen rahoituksen vastinpariksi vaaditut
yritysten omarahoitusvaatimukset ovat korkeat useisiin kilpailijamaihin verrattuna. Tämä johtaa muun muassa siihen,
että julkista tukirahoitusta voivat hyödyntää pääosin vain
ne, joilla on jo ennestään runsaasti pääomia ja vahva kassavirta. Uusien osaamisperustaisten yritysten syntymisen
kannalta tilanne on ongelmallinen.
Yritysten sijoituskelpoisuuden kehittäminen on keskeinen haaste rahoitusvolyymin kasvattamiseksi. Yrityksen
elinkelpoisuus ei yksin riitä, vaan sen on oltava myös sijoittajan kannalta houkutteleva sijoituskohde. Toisaalta on
huomioitava, että mikäli pääomasijoitustoimiala (venture
capital) ei kehity siten, että kilpailukykyistä rahoitusta on
tarjolla, kilpailukykyisillekin yrityksille rahoituksen kerääminen on erittäin työlästä.
Varhaisen vaiheen yritysten kannalta omanpääomanehtoisen rahoituksen (mm. suorat sijoitukset, pääomalainat)
saatavuus on ratkaisevan tärkeää, koska omaa pääomaa voi
käyttää yrityksen kriittisimpiin tarpeisiin ja se soveltuu julkisen rahoituksen vastinosuudeksi.
Lukuisista yritysrahoituksen kehittämisehdotuksista
huolimatta käytännön kehitysaskeleet ovat Suomessa olleet
vähäisiä. Eräiltä osin tilanne on huonontunut.
Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti sellaisia yrityksiä,
jotka tarvitsevat kipeästi yritysten kasvua ja markkinoille
pääsyä edistävää rahoitusta. Tuoreet selvitykset osoittavat,
että pääomasijoitustoiminnan ja erityisesti yksityisen sijoitustoiminnan osalta Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tilanne on huonontunut. Varhaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta on kuihtunut ja näin ollen mittavat panostukset
koulutukseen, tutkimukseen ja yritysten kehittämiseen uhkaavat valua hukkaan kun osaamista ei kyetä muuntamaan
kannattavaksi ja kasvavaksi liiketoiminnaksi.
Yritysrahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaalla on
suunnattava merkittäviä resursseja kasvuhakuisten yritysten rahoitusasemaa vahvistavalla tavalla.
Toimenpiteet:
a. Tuetaan kansainvälisten ammattilaisten käyttöä
kasvuhakuisten yritysten rahoituskelpoisuuden
kehittämiseen
b. Omanpääomaehtoisen rahoitustarjonnan merkittävä lisääminen
c. Päämarkkinoille pääsyn tukitoimet ja rahoitus
d. Pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuuden parantaminen ja viennin kehittämistoimet
e. PK-yritysten projektivientirahoituksen kehittäminen
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H. Jaksaminen ja työyhteisöjen
kehittäminen
Yrittäjän hyvinvointi koostuu yrittäjyyttä tukevasta myönteisestä ilmapiiristä, hyvästä toimintaympäristöstä. Yrittäjän
tulee myös tiedostaa ja huolehtia omasta jaksamisestaan.
Yritysilmapiiri ja hyvä toimintaympäristö edellyttävät
mm. että, yrittäjän tukiverkostot ovat kunnossa. Kuntien
elinkeino-organisaatioissa panostetaan henkilöstön kouluttamiseen ja osaamiseen. Palveluiden tulee olla helposti
saatavilla.
Kunnilla on elinkeinostrategiat, palvelustrategiat ja hankintasuunnitelmat ajan tasalla ja niitä on työstetty tiiviissä
yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Yrittäjän oma jaksaminen edellyttää, että yrittäjällä on
mahdollisuus kehittää sekä omaa että henkilöstön osaamista. Pitää myös löytää keinoja ”yllyttää” yrittäjiä huolehtimaan omasta henkisestä ja fyysisestä kunnostaan. Yrittäjä
helposti unohtaa huolehtia itsestään. Yrityksen johtaminen
on mahdotonta, ellei yrittäjä itse ole kunnossa.
Yrittäjien keski-ikä kasvaa samassa suhteessa kuin alueemme väestönkin. Tällä hetkellä noin 27 % yrittäjistä on
luopumassa yritystoiminnastaan seuraavien 5 vuoden aikana. Suurin ongelma tällä hetkellä on, että yrittäjillä ei ole
tiedossa jatkajaa yritykselleen. Sukupolvenvaihdoksessa
voidaan mestari-kisälli mallilla varmistaa se, ettei yrityksen
hiljainen tieto katoa eläköitymisen myötä. Tällä tavalla uusi
yrittäjä pääsee aloittamaan oman yritystoiminnan helpommin, kun markkinat ja asiakaskunta ovat jo valmiiksi olemassa ja yrityskonsepti on toimiva.
Suuret organisaatiot madaltuvat ja johtaminen muuttuu. Menestystekijöiksi nousevat yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi työskentelevät ihmiset, tavoitteita tukevat
järjestelmälliset hallintamenettelyt sekä toiminnan jatkuva
parantaminen. Ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen
on siten avainasemassa.
Yritysten väliset rajapinnat ja verkostot sekä usean yrityksen yhteiset työpaikat yleistyvät. Työnantajien väliset
vastuualueet saattavat hämärtyä, tiedonkulkuun voi syntyä
katkoksia ja töiden suunnittelu ja yhteensovittaminen voivat vaikeutua.
Työmarkkinajärjestöt ovat kiinnittäneet erityistä huomiota työturvallisuuden sekä työterveyshuollon puutteisiin
mikroyrityksissä (alle 10 työntekijää). Vain noin 10 % mikroyrityksistä on työterveyshuoltopalvelun piirissä. Pienissä
yrityksissä jokaisen työntekijän työpanos on ratkaiseva.
Yrittäjän terveys ja työkyky sekä työssä jaksaminen ja osaaminen ovat pienen yrityksen elinehtoja.
Hyvään osaamiseen perustuva tuotanto ja palvelu ovat
Suomen menestystekijöitä. Innovatiiviset työn organisointiratkaisut edistävät sekä tuloksellisuutta että työntekijöiden
osaamisen kehittymistä. Työorganisaatioiden kehitystoiminnan ja oppimisjärjestelmien luonteen muutoksia tun-
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netaan kuitenkin huonosti. Asiantuntijatyössä vaaditaan
innovatiivisuutta yksilöltä ja yhteisöltä, mutta työn pirstaleisuus, tulospaineet ja johtamisen puute muodostuvat
usein innovatiivisuuden esteiksi. Tekemisen ilon, mielekkyyden ja motivaation palauttaminen työelämään on erityisen ajankohtaista.
Työyhteisöt monimuotoistuvat, kun väestö ikääntyy,
ammattirakenne muuttuu ja vieraista kulttuureista tulevien osuus kasvaa. Erilaisuuden ymmärtäminen voimavarana
vahvistaa yhteistyötä eri henkilöryhmien ja yksilöiden välillä. Työn ja muun elämän tasapainottaminen on tärkeää, sillä
työhön liittyvien joustovaatimusten lisääntyminen vaikeuttaa arjen ajan hallintaa. Naiset käyttävät edelleen valtaosan
perhevapaista, vaikka niiden tasaisempi jakautuminen lisäisi tasa-arvoa ja tasaisi työelämän kustannuksia.
Monikulttuuristen työyhteisöjen tavoitteena on molemminpuolisuuden edistäminen ja erilaisuuden ymmärtäminen positiivisena voimavarana, joka huomioi mm.
vammaisuuteen, etnisyyteen ja ikään liittyvät kysymykset
mahdollisuutena.
Toimenpiteet:
a. Tuetaan yrittäjien ja kuntien elinkeino-organisaatioiden yhteisten kehittämisfoorumien järjestämistä
b. Tuetaan toimenpiteitä, joilla edistetään nuorten,
yritysten työntekijöiden jne. mahdollisuuksia ostaa
myyntiin tulevia yrityksiä
c. Työpaikkojen terveysvaarojen hallinta sisällytetään
osaksi yritysten ja työyhteisöjen johtamista ja riskienhallintaa
d. Tuetaan toimia, joilla työpaikoille ja yrityksiin syntyy innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö

2.2 Kansainvälinen kilpailukykyinen innovaatiojärjestelmä
Dynaamisesti toimiva kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatioympäristö on alueen yksi tärkeimmistä tulevaisuuden vetovoimatekijöistä. Innovaatioilla on ollut poikkeuksellisen suuri merkitys Pohjois-Pohjanmaan menestyksessä.
Globaalin taantuman aikana kyky uusiutua ja kehittää menestyviä innovaatioita korostuu entisestään, kun pyritään
löytämään uutta suuntaa elinkeinoihin ja osaamiseen pitkän kasvun vaiheen jälkeen.
Yksittäiset innovaatiot voivat olla tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia, käytännön prosessien uudistamista
tai radikaaleja innovaatioita, jotka muuttavat prosesseja
täydellisesti. Innovaatioita syntyy hyvin erilaisissa innovaatioympäristöissä. Innovaatioympäristöjen elinvoimaisuus
ja uudistuminen luovat alueen kilpailukykyä. Innovaatiojärjestelmä puolestaan on innovaatioympäristöjen hyvin
toimiva verkosto, jossa painoalat ja maakunnan profiloituminen on määritelty.
Innovaatiotoiminnalle ominaista on kansainvälinen
kilpailu ja mutta myös kansainvälinen yhteistyö. Innovaatioympäristön kaikkien osioiden tulisi olla kansainvälisellä
tasolla. Alueellisella yhteistyöllä ja organisoitumisella on
mahdollista saada aikaan innovaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa menestyksen alueiden välisessä sekä kansainvälisessä kilpailussa.
Pohjois-Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä rakentuu
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, välittäjäorganisaatioiden ja yritysten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Järjestelmän tavoitteena on synnyttää sellaisia innovaatioita, joiden
hyödyntäminen jää alueelle ja synnyttää uudenlaista yritystoimintaa.

Kohti kysyntä- ja käyttäjälähtöistä
innovaatiojärjestelmää
Kysynnän ohjaama innovointi, joka ottaa huomioon käyttäjien tarpeet niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toiminnassa, edellyttää kannustavia markkinoita sekä käyttäjien ja kehittäjien yhteisiä innovaatioprosesseja.
Toimintalinjan valmistelussa on käytetty hyväksi Tekesin KAPPLA-hanketta, jonka tavoitteena on ollut täsmentää
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueellisia innovaatiostrategioita, syventää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä,
kasvattaa sosiaalista pääomaa toimijoiden välillä sekä löytää
uusia toimintamalleja innovaatiotoiminnan tukemiseksi
ideoimalla konkreettisia hanke-ehdotuksia. KAPPLA-hankkeen analyysissä selvisi, että Pohjois-Pohjanmaalla rakenteet
kehittää yhteisiä innovaatioprosesseja ovat suhteellisen heikot. Koko maakunnan yhteisiä prosesseja ei juurikaan ole ja
työnjako on edelleen osittain kehittymätön. Tavoitteena on
verkottuneen innovaatioyhteisön rakentaminen.

Maakuntaohjelma 2011–2014

Niin ikään alueen vahva teknologiakeskisyys leimaa
yritysten tutkimusta ja kehitystä. Siksi alueella tulee luoda
uusia toimintamalleja käyttäjälähtöisyyden vahvistamiseksi.
Keskeistä käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa on tieto käyttäjien tarpeista, olivatpa nämä tiedostettuja, piileviä
tai tulevaisuudessa mahdollisesti herääviä.

Toimintalinjan painopisteet
Toimintalinjan tehtävänä on luoda innovaatiotoiminnalle laajempi näkökulma ja toimijajoukko konkreettisten
toimenpiteiden kautta. Tärkeää on saada aikaan kokoava,
yhteinen näkemys innovaatiotoiminnan uudelleen suuntaamisesta. Keskeisiä teemoja ovat innovaatioympäristön
kyvykkyyksien tunnistaminen ja kilpailukykyisten teemojen
tunnistaminen. Tavoitteena on rakentaa asiakastarvetta ja
markkinakehitystä ennakoiva ympäristö. Keskiössä on kansainvälisistä verkostoista tiedon ja osaamisen ammentavan
yhteisön luominen, jossa on huomioitu myös sukupuolten
tasa-arvo. Pohjois-Pohjanmaan innovaatioympäristön tutkimus- ja kehittämispanostus on maailman huippua. Panostusten kasvu on ollut erittäin tärkeää, mutta nykyisessä
tilanteessa on tärkeää panostusten entistä tarkempi suuntaaminen. Tässä keskeisenä on myös liiketoimintainnovaatioprosessien kehittäminen ja siirtyminen käyttäjätiedosta
kohti markkinoita sekä toimivan globaalin arvoverkon rakentaminen.
Toimenpiteissä on onnistuttu, jos innovaatioympäristöistä on muodostunut eri tilanteisiin mukautuva innovaatiojärjestelmä. Innovaatiojärjestelmän toimivuus mitataan
sillä, kuinka se pystyy edistämään yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten tavoitteita ja kuinka hyvin se tunnistaa nousevia trendejä.

A. Innovaatioympäristön toiminta-		
edellytysten parantaminen
Painopisteen tavoitteena on rakentaa maakunnan innovaatioympäristöstä toimiva innovaatiojärjestelmä, joka seuraa
tarkasti globaaleja kehityskulkuja, jotka liittyvät uusiin toimintatapoihin, tuotteisiin, palveluihin sekä yhteistyömalleihin. Yhteisöllinen toimintamalli syntyy yhdessä tekemällä ja
se on yhteinen ja jaettu näkemys siitä, mitä ja miten innovaatioympäristön kehittämiseksi tulisi tehdä.
Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja uusien teknologioiden ja osaamisalojen yhdistämiseksi monistettaviksi osaamisalustoiksi, joita voidaan hyödyntää laajasti eri
toimialoilla. Myös kulttuurin (media, sosiaalinen ja perinteinen media), käyttäytymistieteiden, muotoilun ja brändäyksen keinoja on hyödynnettävä asiakastarpeista lähtevien
tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.
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Käyttäjä- ja kuluttajalähtöinen toimintatapa edellyttää,
että innovaatiotoiminnassa siirrytään kohti dynaamisia
innovaatioita, joissa kronologisen putken sijasta tehdään
useita tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen liittyviä asioita yhtä aikaa. Käyttäjiltä tulevaa palautetta hyödynnetään
kehitystyössä eli otetaan käyttäjät mukaan kehitysprosesseihin. Testausympäristöjä kehitetään niin, että tuotteiden
ja palvelujen testaamisen lisäksi voidaan testata kokonaisia
innovaatioprosesseja.
Toimintalinjan toteuttamisen yhteydessä perustetaan
työryhmä, jonka tavoitteena ei ole kehittää yksittäisiä innovaatioita tai toimialoja, vaan määritellä organisaatioiden
välistä työnjakoa ja rooleja sekä kehittää innovaatiopalveluja ja niitä tuottavien organisaatioiden yhteistyötä. Myös
innovaatioiden pääomarahoituksen toimivuuteen täytyy
kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota innovaatioiden
rohkeammalla esiintuomisella.
Toimenpiteet:
a. Julkisten organisaatioiden välisen yhteistyön kehittäminen asiakaslähtöisesti
b. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisten toimintamallien
edistäminen
c. Innovaatioiden synnyttämisen, aktivoinnin ja jatkokehittämisen uudet muodot
d. T & K-toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

B. Uusien teemojen tunnistaminen ja
tukeminen
Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on maakunnan innovaatiotoiminnan sisällöllinen uudistaminen ja uusien
yhteistyöalueiden löytäminen. Langattoman tietoliikenteen, painettavan älykkyyden ja erilaisten ympäristön monitorointiin keskittyvien sovellusten avulla maakunta on
osittain johtanut kehitystä. Vaikka teemat ovat olleet esillä,
täytyy niitä edelleen tukea voimakkaasti. Käytännön sovellusten kehittäminen ja hyödyntäminen ei ole monilta osin
vielä edes alkanut.
Innovaatiot nähdään edelleen usein pelkästään tekniikkaan liittyvänä. Innovaatioita syntyy myös perinteisen
tieteellisen tutkimuksen ulkopuolelta, esimerkiksi prosessiteollisuudessa ja palvelutuotannossa. Usein radikaalit innovaatiot syntyvät käytännön toiminnan kautta. Esimerkiksi
palvelutuotannossa on runsaasti potentiaalia innovaatiotoiminnalle, mikä edellyttää palvelujen käyttäjiltä avointa
asennetta. Myös ns. perinteisiltä aloita löytyy mahdollisuuksia uusien innovaatioiden soveltamiselle.
Potentiaalisia uusia teemoja voidaan löytää arktisen tutkimuksen, luonnonvarojen ja uudistuvan energian aloilta.
Pohjois-Suomi ja Pohjoismaat ovat luontevia yhteistyökumppaneita uusien teemojen tunnistamisessa. Sosiaali-
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sissa innovaatioissa kehitys on vasta alussa ja maakunnan
on oltava kehityksessä aktiivisesti mukana. Uusien teemojen tunnistamisessa tullaan osaltaan käyttämään hyväksi
mm. sosiaalista mediaa ja innovaatioareena-työskentelyä.
Innovaatioareenatoiminnalla vauhditetaan laaja-alaista
innovaatiotoimintaa, teemakohtaista tarkastelua ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien ennakointia sekä koko Pohjois-Suomen innovaatioympäristön yhteisöllistä toimintamallia.
Toimenpiteet:
a. Innovaatioareenatoiminnan käynnistäminen
b. Maakunnan uudet menestystekijät/teemapohjaisten
painopisteiden valmistelu
c. Pohjois-Suomen innovaatioyhteistyön organisointi
ja työnjaon määrittely
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Nämä ovat merkittävä osa kansainvälistä innovaatioverkostoa, jossa maakunnan yritysten on tärkeää olla mukana.
Kansainvälisistä verkostoista löytyy yrityksille usein myös
tarvittavaa osaamista, joka voi auttaa yritystä kasvuun. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kasvuhakuiset yritykset. Strategisten kumppanien ja verkostojen tunnistaminen
ja hyödyntäminen ovat tämän toiminnan keskiössä.

Toimenpiteet:
a. Kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin osallistumisen aktivointi
b. Liiketoimintaprosessien uudistaminen vastaamaan
globaalien verkostojen tarpeita
c. Palvelujen tuotteistamisprosessien ja palveluviennin
edistäminen
d. Pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuuden parantaminen ja viennin kehittämistoimet

C. Kasvu ja kansainvälistyminen
Pienenä kansantaloutena Suomi on globaalitaloudessa
entistä riippuvaisempi yritysten kansainvälistymisestä ja
viennistä sekä maamme kyvystä houkutella ulkomaisia investointeja ja osaavaa työvoimaa. Yhä avoimempi liiketoimintaympäristö edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä
aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa ja kansainvälistymisosaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä.
Innovaatiojärjestelmän haasteena on saada alueen yritykset kasvamaan ja kansainvälistymään. Tämä onnistuu
vain uusilla malleilla ja uudenlaisella ajattelutavalla. Maakunnan voimavarana oleva tutkimustoiminta ja osaaminen
täytyy saada jalostettua nopeammin tuotteiksi ja palveluiksi.
Tutkimuksen tehokkaampi ja nopeampi siirtäminen liiketoiminnaksi osaltaan vauhdittaa yritysten kasvua.
Pohjois-Pohjanmaalla ei voi kovinkaan monella toimialalla kilpailla massatuotannolla, vaan keinoja menestymiseen täytyy löytää jalostusasteen nostamisesta sekä erikoistumisesta. Uusien innovaatioiden kehittämisessä täytyy
huomioida laatu, ekologisuus ja muotoilu. Painopisteen
siirtäminen teknologian kehittämisestä sen soveltamiseen
on erittäin haastavaa, mutta vahva teknologiaosaaminen
yhdistettynä uusiin palvelukonsepteihin avaa Pohjois-Pohjanmaalle uusia vientimahdollisuuksia perinteisten vientituotteiden rinnalle. Muualla tuotetun tiedon hyväksikäyttö
ja soveltaminen on yksi keskeisistä tulevaisuuden kilpailuvalteista.
Kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksenä on korkeatasoinen verkosto- ja kansainvälisen tason liiketoimintaosaaminen. Tähän tähtäävää koulutusta ja palvelujen
tarjontaa täytyy kehittää edelleen. Hyviä keinoja yritysten
ja tutkimuslaitosten kansainvälistymiselle ovat kansainväliset tutkimus- ja kehitysohjelmat ja tuotekehityshankkeet.

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
innovaatiotoiminnan keskiössä
Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoiminnan keskeiset toimijat ovat Oulun yliopisto, VTT, Oulun seudun sekä KeskiPohjanmaan ammattikorkeakoulut. Merkittäviä alueellisia
osaamiskeskittymiä on Oulun lisäksi Ylivieskassa, Raahessa
ja Nivalassa.
Oulu yliopiston painoaloja ovat biotieteet ja terveys,
informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus, ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit sisältäen
kehittämisaloina terästutkimuksen ja kaivos- ja vuorialan.
Muut kehittämisalat ovat liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun painoaloja ovat
internet- ja tietoteknologiapohjaiset palvelut, kestävät tuotanto-, elinympäristö-, ja energiaratkaisut, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uudet toimintamallit sekä kulttuurin uudet sisällöt ja elämykset.
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun rakenteellinen kehittäminen vaikuttaa Pohjois-Suomeen laajemminkin erityisesti Kajaanissa, Koillismaalla, Oulun Eteläisessä ja
Raahessa. Kainuussa Oulun yliopiston konsortiokumppanina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu profiloituu
kansainvälisyyteen, innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen.
Painoaloja ovat ICT:n hajautetut ja langattomat järjestelmät, teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden kehittäminen sekä moniammatilliset hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut ja palveluliiketoimintaosaaminen. Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoululla on Pohjois-Pohjanmaalla yksikkö
Ylivieskassa ja opetusta Haapajärvellä.
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Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus
Oulun Eteläisen innovaatioympäristön ytimenä on koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkosto, Oulun Eteläisen
korkeakoulukeskus (OEK). Kehittämisympäristöt muodostuvat osaajatiimeistä, TKI-toiminnasta sekä laboratorioista.
OEK:n tutkimustoiminta ja kehittämisympäristöt tukevat
Oulun Eteläisen alueen keskeisiä päätyöllistäjiä: elektroniikan mekaniikka ja metalli, puutuoteala, tieto- ja viestintäteknologia (ICT), luonnonvara-ala sekä hyvinvointiala,
matkailu ja humanistis-kulttuurinen ala. Uusinta perustutkimusta ja kehittämistyötä edustavat astrohiukkasfysiikan
ja digitaalisen holografian tutkimus sekä teknologiakasvatus. TKI-toiminnassa keskeisiä ovat uudet tuotantoteknologiat, hyvinvoinnin uudet palvelukonseptit sekä pienten
ja kasvuhakuisten yritysten tukeminen. Kansainvälisyys ja
kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen sisältyvät osaamisen kehittämisen painoaloihin. Esihautomo- ja
yrityshautomotoiminnat integroidaan opintoihin ja tutkimustyöhön.
OEK:n toimijoina ja alueen koulutus- sekä TKI-yhteistyötä koskevan puitesopimuksen allekirjoittajina ovat Oulun yliopisto ja sen alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti,
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja sen Ylivieskan
yksikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja sen terveysalan Oulaisten yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
sekä Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät. 2. asteella on merkittävä rooli alueen koulutustarjonnassa ja samalla se toimii väylänä akateemisiin ja ammatillisiin korkeakouluopintoihin.
Pohjoisuomalaista innovaatioyhteistyötä tehdään myös
Multipolisverkostossa, johon kuuluu 19 polista. Multipolis
toiminnan tavoitteena on hyödyntää ja edelleen kehittää
pohjoisen Suomen osaamista mahdollisimman tehokkaasti,
hankkia hyödynnettävää tietoa, kontakteja ja osaamista Pohjois-Suomen alueelle ja levittää Pohjois-Suomen osaamista
kansallisesti ja kansainvälisesti. Tarkoituksena on pohjoisen
Suomen osaamisintensiivisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja niiden osaamisen vahvistaminen sekä myötävaikuttaminen uusien työpaikkojen syntymiseen.
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Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimus
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT ja Tehcnopolis Oyj ovat tehneet allianssisopimuksen, jolla kehitetään Oulun innovaatioympäristöä. Innovaatioympäristön osaamisytimen muodostaa
Oulu Kampus, joka on korkeakoulujen, tutkimuslaitosten,
yritysten ja kansainvälisten toimijoiden muodostama vetovoimainen, monialainen, toisiaan tukevien, tulevaisuuteen
suuntautuneiden osaamisyhteisöjen keskittymä.
Innovaatiokeskukset muodostetaan alkuvaiheessa seuraaville aloille: Internet-tutkimus (Center for Internet Excellence, CIE), painettava elektroniikka (Printed Electronics
and Optical Measurements Innovation Centre, PrintoCent),
kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Institute of
Global Business and Economics, MAIGBE), ympäristö
ja energia (Center of Expertise in Water Industry Cluster,
CEWIC), sekä hyvinvointialan CEHT-keskus. Sosiaalisia
innovaatioita kehitetään CSI-FSR-keskittymässä. Oulun
yliopisto perustaa myös sektoritutkimuskeskukset ympäristön, luonnonvarojen ja energian, hyvinvoinnin, ja mittaustekniikan alueille. Jo perustetussa Kaivannaisalan Oulu
Mining Schoolissa yhdistyvät koulutus ja tutkimus. Mining
Schoolin rakennetta aiotaan käyttää myös muissa sektoritutkimuskeskuksissa. Oulun yliopistolla ja Kajaanin ammattikorkeakoululla on yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmien koulutusta ja tutkimusta koordinoiva CEMIS-yksikkö
Kajaanissa.
Tärkeimmät kansalliset innovaatio-ohjelmat ovat osaamiskeskusohjelmat ja Koko-ohjelma (koheesio- ja kilpailukykyohjelma). Strategisen huippuosaamisen keskittymät
(SHOK) ovat tähän mennessä vaikuttaneet suhteellisen
vähän Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoimintaan. Kansainvälisistä ohjelmista EU:n 7. puiteohjelma on merkittävä
innovaatioiden rahoittaja, joka tulee korostumaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Oulun yliopiston erillislaitokset
ovat hyödyntäneet onnistuneesti 7. puiteohjelmaa.
Toimintalinjan toimenpiteitä toteutettavat nykyiset ja
tulevat organisaatiot ja verkostot. Kestävä kansainvälistyminen ja kasvu syntyvät yritysten vahvalla osallistumisella
toimenpiteisiin. Pohjoissuomalaista innovaatioyhteistyötä
on tehty Multipolis
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2.3 Hyvinvointi
Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan maakunnan hyvinvointiohjelman 2008–2017 ensimmäistä vaihetta. Kaikki PohjoisPohjanmaan kunnat ovat sitoutuneet hyvinvointiohjelman
toimeenpanoon hyväksymällä ja allekirjoittamalla maakunnallisen hyvinvointisopimuksen. Tämän toimintalinjan
painopisteet ovat yhteneväiset hyvinvointiohjelman strategisten päämäärien kanssa. Näkökulmaa on kuitenkin laajennettu ja tasa-arvo huomioitu. Arviolta 2/3 toimintalinjan
toimista toteutetaan hyvinvointiohjelman toimintamallilla.
Maakuntaohjelmakausi 2011–2014 päättää hyvinvointiohjelman toteutuksen ensimmäisen vaiheen ja aloittaa toisen
vuodesta 2012 eteenpäin.

A. Terveyden edistäminen ja
terveyserojen kaventaminen
Painopisteen tavoitteena on parantaa ihmisten halua ja
mahdollisuuksia ottaa omaehtoista vastuuta hyvinvoinnista. Tavoitteena on myös sosioekonomisten ja alueellisten
terveyserojen kaventaminen. Terveyden edistämisen näkyvyyttä, painoarvoa ja järkevää laaja-alaista toimeenpanoa
tulee lisätä entisestään. Terveyden edistämisen painopiste
on ihmisten terveyden ja toimintakyvyn lisääminen. Tämän
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seurauksena kansantaudit, sairauksiin liittyvä hoidon tarve,
tapaturmat ja muut ongelmat vähenevät. Tarvitaan ennalta
ehkäisevää toimintaa korjaavan toiminnan rinnalle. Jos paneudutaan pelkästään kansansairauksien hoitamiseen, kuntien rahat eivät tule riittämään.

Toimenpiteet:
a. Painopisteen siirtäminen korjaavasta toiminnasta
ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen
b. Terveydenlukutaidon tukeminen ja edistäminen
c. Terveellisten elämäntapojen (liikunta, ravitsemus,
tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen)
vakiinnuttaminen
d. Koulun roolin vahvistaminen nuorten terveystietoisuudessa ja terveyttä edistävien valintojen tekemisessä
e. Terveyden edistämisen menettelytapojen käyttöönotto työpaikoilla
f. Työterveyshuollon palvelujen ulkopuolelle jäävien
terveydenhoidon turvaaminen
g. Hyvinvointiteknologian käyttöönoton lisääminen
ikääntyneiden itsehoitopalvelujen tuottamisessa
h. Järjestöjen ja seurakuntien roolin vahvistaminen
terveyden edistämistyössä

Painopiste korjaavasta toiminnasta
ennaltaehkäisevään työhön
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B. Osallisuuden vahvistaminen ja
syrjäytymisen ehkäisy
Painopisteen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Suuri osa syrjäytymisongelmista on elinolosuhteisiin ja kasvuolosuhteisiin liittyviä
ongelmia. Ennakoimalla ja suuntaamalla ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan ehkäistä monien ongelmien kärjistyminen ja
monimutkaistuminen.
Toimenpiteet:
a. Kasvatuskumppanuuden, lasten ja vanhempien osallisuuden sekä lapsiperheiden voimavarojen vahvistaminen
b. Vaihtoehtoisten koulutus- ja työväylien sekä tukitoimien luominen nuorille (mm.kehittämällä nuorten
työpajatoimintaa)
c. Pitkäaikaistyöttömyyshankkeitten verkottaminen
(Oulun Eteläisen mallin mukaisesti)
d. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen syntymisen
tukeminen
e. Syrjäytymisen tutkimuksen, ennakoinnin, ehkäisevien toimenpiteiden ja seurannan kehittäminen
f. Palveluohjauksen ja monitoimijaisen yhteistyön
kehittäminen
g. Alueellisten hankkeitten hyödyntäminen ja mallintaminen laajemmin (mm. Oulun työllisyysmallin
hyödyntäminen täytäntöönpanossa)
h. Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategian
toteutuksen tukeminen

C. Tarpeista lähtevät ja verkostossa
tuotetut palveluratkaisut
Painopisteen tavoitteena on kohdentaa palvelut oikein ja
turvata niiden saatavuus. Kehittämistyöhön tulee ottaa palvelun loppukäyttäjiä ja uusia palveluita on syytä pilotoida
ennen laajempaa käyttöönottoa. Käyttäjäystävällisyyteen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Palveluiden saatavuuden
turvaamiseksi on syytä ottaa käyttöön riittävän voimakkaita
informaatio-ohjaukseen ja rahoitukseen perustuvia keinoja.
Kehittämistyössä tulee ottaa huomioon alueiden erityispiirteet sekä osaamisprofiilit.
Hyvinvointipalveluiden tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen sektorin henkilöstömäärä ei voi kasvaa
samassa suhteessa. Palvelutuotannossa tuottavuuden on
noustava, koska kasvavaan kysyntään on vastattava suhteessa pienemmillä resursseilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
henkilöstön tulisi väestökehityksen takia valtakunnallisesti
kasvaa nykyisestä 350 000:sta 450 000:een, ja siitä edelleen
550 000 vuoteen 2040 mennessä, jos työn tuottavuudessa
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ei tapahdu muutoksia. Tämä merkitsisi sitä kestämätöntä
tilannetta, että verovaroin rahoitetut hoivapalvelut veisivät
neljänneksen työvoimasta. Toisaalta on arvioitu, että mikäli
sosiaali- ja terveysalojen työn tuottavuus paranisi vuosittain
1 % ja vanhusväestön toimintakyky kohenisi 5 vuodella eli
80-vuotias vastaisi nykyistä 75-vuotiasta, sosiaali- ja terveysalojen työntekijätarve ei kasvaisi nykyisestään, vaan voisi
jopa laskea.
Teknologian sovellukset pystyvät kohottamaan terveys- ja sosiaalihenkilöstön työpanosta per työntekijä. Sovellukset kohentavat myös vanhusten itsenäistä selviytymistä.
Selviytymistä tukeva älykäs teknologia ja siihen liittyen
hyvinvointiteknologia nousevat Pohjois-Pohjanmaalla yhä
keskeisemmäksi yritysten osaamisen ja tuotetarjonnan sekä
väestön tarpeiden näkökulmasta. Väestön palvelutarpeiden
kasvu on globaali ilmiö, vaikka se kohdistuu erityisen voimakkaana juuri maahamme. Näin ollen kyseinen teknologia kansainvälisenä vientituotteena on erittäin lupaava ja
sen kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaalla poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet.
Merkittävä resurssi on myös vapaaehtoinen järjestöjen,
omaisten, ystävien ja talkoohengen kautta syntyvä toiminta. Kasvava hyväkuntoisten eläkeläisten määrä tarjoaa tälle
hyvät mahdollisuudet. Toimintaa kannattaa tukea erilaisilla
rahoitusinstrumenteilla, koska tukipanostuksien ei tarvitse
välttämättä olla suuria saatuun hyötyyn nähden.
Toimenpiteet:
a. Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja yhteiskäyttö
sekä tiedonsiirron parantaminen
b. Verkosto-, palvelu- ja johtamisosaamisen kehittäminen
c. Yli hallintokuntien menevien monikanavaisten
palveluratkaisujen edistäminen
d. Kansallisen sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelman (SADe – ohjelma) linjausten
huomioiminen
e. Palvelujärjestelmän joustavuuden edistäminen
f. Virtuaalisen vertaisryhmätoiminnan käynnistymisen
tukeminen

D. Toimivien markkinoiden ja
innovatiivisen kehitysympäristön
synnyttäminen hyvinvointialalle
Painopisteen tavoitteena on synnyttää uusia tuotteita ja
palveluita, jolloin alan tuottavuus ja yritystoiminnan kansainvälinen kilpailukyky paranee. Hyvinvointialan teknologialiiketoiminnalla on kasvavat kansainväliset markkinat.
Kilpailukykyisten hyvinvointialan palvelukonseptien ja teknologisten ratkaisujen syntyminen mahdollistaa kasvavan
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ja kansainvälisen liiketoiminnan. Tämä taas vaikuttaa tulovirran ja työllisyyden kasvuun. Palvelukonseptit eivät voi
olla paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä, vaan niiden tulee olla
monistettavissa kansainvälisille markkinoille.

Toimenpiteet:
a. Alueellisten HYVÄ-hankkeiden (TEM) käynnistymisen ja toimeenpanon tukeminen sekä KOKO:n
hyvinvointiverkoston maakunnallinen koordinaatio
b. Liiketoimintaosaamisen kasvattaminen hyvinvointialalla
c. Hyvinvointialan toimijoiden markkinaosaamisen
lisääntymisen edistäminen
d. Hyvinvointialan yritysten (pää)markkinoille pääsyn
tukeminen
e. Yritysten välisten yhteistyömuotojen kehittäminen
f. Hyvinvointi- ja terveysmatkailun kehittäminen
g. Uudet bioteknologian hyödyntämisalueet: terveellinen ravitsemus, yksilöllinen hoito ja hyvinvointiin
liittyvät palvelut

E. Huippuluokan osaamisen sekä
osaajien saatavuuden turvaaminen
Painopisteen tavoitteena on ennakoiva ja dynaaminen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Alan osaamistarpeet ovat muutoksessa, mikä tarkoittaa alalla toimivalle
henkilöstölle elinikäisen oppimisen periaatteen sisäistämistä. Johdolta edellytetään vahvaa muutosjohtamisen kykyä.
Pohjois-Pohjanmaalla tämänhetkisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoimasta noin 40 prosenttia jää eläkkeelle
vuoteen 2017 mennessä. Vaikka palveluprosessien tuottavuutta kehitetään jatkuvasti teknologian ja uusien toimintamallien kautta, ala on työllisyysmielessä selvä kasvun ala.
Jotta koulutuksen tarjonta ja alan tarpeet kohtaavat oikein,
on lisättävä ennakoinnin taitoa ja sen käyttämistä mitoituksen pohjana. Kasvavan työvoiman tarpeen haasteeseen vastaamme osaamista ja johtamista parantamalla.
Tutkijoiden ja hyvinvointialan toimijoiden yhteistyö on
tulevaisuuden suuri haaste. Myös tutkimuksen suuntaaminen – erityisesti soveltavan tutkimuksen osalta – on keskeistä. Tutkimuksessa syntyviä tietoaineistoja on kyettävä hyödyntämään myös korkeakoulujen ulkopuolella.
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Toimenpiteet:
a. Työmarkkinoiden ja koulutuksen kohtaamisen
varmentaminen
b. Alan henkilöstön elinikäisen oppimisen periaatteen
sisäistämisen tukeminen
c. Työurien pidentäminen molemmista päistä (esim.
ikäohjelmien avulla)
d. Hyvinvoinnin tutkimuksen ja erityisosaamisen
vahvistaminen
e. Tutkijoiden ja hyvinvointialan toimijoiden yhteistyön kehittäminen
f. Maakunnallisen hyvinvointiverkoston osaamisen ja
johtamisen kehittäminen
g. Hyvinvointialan innovaatiokeskittymän luominen
(CEHT)

F. Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä
Kulttuurin (ja taiteen) merkitys hyvinvointinäkökulmasta
toteutuu mm. sosiaalisuuden – osallistumisen ja yhdessä
olemisen – ja itsensä toteuttamisen kautta. Hyvinvointinäkökulmasta tarkasteltuna olennaista on osallistuminen
ja onnistumisen kokemuksen turvaaminen ja niistä seuraava elämyksellisyys ja ilo. Kulttuuri vahvistaa yhteisöjen
sosiaalista pääomaa eli luottamukseen ja sosiaalisiin verkostoihin pohjautuvaa kykyä toimia yhteisten päämäärien
hyväksi. Juuri kulttuurin keinoin yhteisöjen elinvoima ja
yhteenkuuluvuus voivat vahvistua. Sosiaalinen pääoma onkin yksi keskeinen paikallistalouksien menestymistä ja paikallisyhteisöjä tukeva tekijä.

Toimenpiteet:
a. Laadukkaiden kirjasto- ja vapaa-ajanpalvelujen tarjoaminen lähipalveluina väestön, myös vapaa-ajan
asukkaiden, hyvinvoinnin edistämiseksi
b. Edistetään kulttuuritoimintaa työhyvinvoinnin tukijana
c. Kulttuuri- ja hyvinvointialojen asiantuntijuuden yhdistäminen ja osaamistarpeiden tunnistaminen
d. Kehitetään kulttuurin hyvinvointia ja terveyttä edistävää tutkimusta
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2.4 Vetovoima
Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle kaikkein tärkein vetovoiman kohderyhmä ovat nuoret. Liikkuvana ja aktiivisena
ryhmänä nuoret hakeutuvat herkästi muualle opiskelemaan
tai työhön. Nykyisessä työllisyystilanteessa keskeinen vetovoimatekijä on työ. Nuorisotyöttömyyden vallitessa nuorten pysyttäminen maakunnassa on järjestettävä ensi sijassa
työllisyysasiana (ks. toimintalinja 1).
Tilanne muuttuu lähivuosina. Kun työmarkkinoilla
muodostuu työvoimapula, siirrytään alueiden ja yritysten
kilpailuun työvoimasta. Tämä kilpailu käydään erilaisilla vetovoimatekijöillä. Erityisesti huippuyritykset ja osaava työvoima asettavat vaateita toimintaympäristön laadulle. Näkyvillä olevan kilpailutilanteen takia on alueen vetovoimaa
kehitettävä määrätietoisesti maakuntaohjelmakaudella.
Yhteiskunnan sirpaloitumiskehitys johtaa vetovoimatekijöiden lisääntyvään moninaisuuteen; sosiaalisen median
vauhdittamana muodostuu pienryhmiä, joiden kiinnostuksen kohteet vaihtelevat ja joita on osin vaikea ennakoida.
Tulevaisuuden vetovoimatrendejä näyttävät olevan mm.
harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus, monikulttuurisuus, sosiaalinen ilmapiiri, elämyksellisyys ja ympäristön
laatu sekä toimintatapojen ympäristöystävällisyys. Vastakohtana globalisaatiolle, osin myös pinnallistumiselle, voidaan
odottaa paikallisen omaleimaisuuden ja yhteisöllisyyden
tarpeen korostumista. Sosiaalisen median vahvistumisella
on kaksitahoinen vaikutus vetovoimakenttään: Reaalialueen
rooli supistuu mutta toisaalta alueen mahdollisuudet tuoda
vetovoimaansa esille kasvavat. Vetovoima muuttuu aiempaa
enemmän viestinnälliseksi ilmiöksi.
Pohjois-Pohjanmaan vetovoiman perusvahvuudet nousevat ihmisten aitoudesta, alueen moninaisuudesta, korkean
teknologian ja luonnon rinnakkaisuudesta. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tarvetta kilpailla lähialueiden kanssa, vaan
sen kannattaa verkottua muun Pohjois-Suomen kanssa yhteisen vetovoiman kasvattamiseksi. Koko Pohjois-Suomen
on osoitettava vetovoimaa suhteessa pääkaupunkiseutuun
ja muun maailman kasvukeskuksiin. Laajassa vertailussa
keskeisin heikkous on väestöpohjan pienuus, ja siksi alueen
on vaikea näyttäytyä vetovoimaisena suurkaupunkiorientoituneille ihmisille. Vetovoimastrategisia avainkohtia ovat
omaleimaisuus, laadukkuus ja vahvuudet sellaisissa asioissa,
joita suurkaupunkien on vaikea tuottaa.
Turvallisuusominaisuuksien merkitys on lisääntynyt
yleismaailmallisesti niin että turvallisuus on muodostumassa vetovoimatekijäksi. Tähän vaikuttavat samanaikaisesti
useat tekijät: terrorismi, sodat, rapistuva infra, ympäristövahingot, luonnontuhot ja osaltaan tällaisten tapahtumien
voimakas uutisointi. Myös väestön ikääntymiseen liittyvät
elämän turvallisuustarpeet ovat kasvussa. Pohjois-Pohjan-

maan turvallisuusominaisuudet ovat nykyisellään hyvät
mutta toisaalta vaativat jatkuvaa huolenpitoa.
Yhdyskuntatekniikka voi muodostua negatiiviseksi vetovoimatekijäksi ja jopa turvallisuustekijäksi, jos se ei täytä
kohtuullista laatutasoa tai jos sen kustannukset kasvavat liian korkeiksi. Lähivuosina ajankohtaisia ovat mm. maaseudun jätevesihuolto ja Oulun vesihuollon kriisiturvallisuus.

A. Myönteisen maakuntakuvan
vahvistaminen
Myönteisen imagon merkitys on noussut globalisaation
myötä tärkeäksi. Hyvä imago auttaa alueiden välisessä kilpailussa menestymisessä. Imagon muodostumisen tärkeimpiä tekijöitä on asukkaiden oma aluetietoisuus (aluesamaistuminen, alueidentiteetti), joka perustuu alueiden
ominaisuuksiin ja ihmisten samaistumiseen niihin.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakuva on monipuolinen
Oulun ja moni-ilmeisen muun maakunnan ansiosta (1+3).
Eri alueilla on toisistaan eroavia identiteettejä, ja pohjoispohjalaisuuden kokonaiskuva on rikas sekä kulttuuriltaan
että luonnonpiirteiltään. Olennaista on tämän monimuotoisuuden vaaliminen ja taitava rakentaminen maakuntakuvaksi.
Aluekehittämistyössä on syytä painottaa toimenpiteitä,
joilla maakuntakuva ja aluetietoisuus vahvistuvat niin, että
asukkaat ja elinkeinotoimijat kokevat maakunnan vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä. Toimenpiteet suunnataan
ja kohderyhmäverkostot valitaan maakunnan toivottavaa
imagoa tukevalla tavalla. Aluemarkkinoinnissa voimistetaan imagoa vahvistavia sosiaalisia rakenteita ja viestejä sekä
asukkaiden ja toimijoiden maakunta- ja aluesamaistumista.
Kaikki aluekehitystyö, joka vahvistaa samaistumisen edellytyksiä, luo pohjaa todellisuuteen perustuvalle hyvälle imagolle.
Maakuntakuvan merkityksen takia erityinen imagotyö on tarpeellista. Sen avulla rakennetaan määrätietoisesti maakunnalle myönteistä tavoitekuvaa. Lähtökohtia ovat
kulttuurin ja luonnon monipuolisuus ja alueen saavutukset,
kuten laadukkaan ja korkean koulutuksen tuottama teknologinen osaaminen tai jääkiekkomenestys. Tulevaisuudessa
on painotettava tähänastista enemmän luovuutta, kulttuurisuutta sekä kansainvälisyyttä. Samoin pohjoisuus ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat ominaisuuksia, jotka
on hyvä liittää maakuntakuvaan. Oulun keskeisen aseman
takia maakunnallinen imagotyö on linkitettävä Oulun kaupungin vastaavaan toimintaan.
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Toimenpiteet:
a. Imagotyön ja -seurannan käynnistäminen (maakunnallinen työryhmä)
b. Luovuuden, kulttuurisuuden, ympäristöystävällisyyden ja kansainvälisyyden vahvistaminen maakunnan
luonteenpiirteinä
c. Alueiden omia identiteettejä vahvistava hanketoiminta
d. Maakunta-aineiston tuottaminen

B. Monimuotoisen kulttuurin
maakunta
Kulttuuriin kuuluvat taiteen, kirjallisuuden ja muiden taidealojen lisäksi myös elintavat, yksilön perusoikeudet, arvojärjestelmät, perinteet ja vakaumukset. Pohjoispohjalainen
elinympäristö muovautuu sen asukkaiden toiminnoista. Ne
ovat sopeutuneet paikallisiin luonnonolosuhteisiin, materiaaleihin ja henkisiin virtauksiin ja kehittyneet innovatiivisesti ympäristöään hyödyntäen. Uusin teknologinen kehityskin on vahvasti juurtunut alueelliseen perustaansa.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritoiminnalle on ominaista
vahva talkoohenki. Maakunnan taloudelliset ja kulttuuriset
yhteistyöalueet ovat perinteisesti muodostuneet jokivarsittain. Jokivarsille rakentuneet identiteetit ovat edelleen
vahvoja: Iijokilaakso, Oulujokilaakso, Siika-Pyhäjokilaakso
ja Kalajokilaakso muodostavat kulttuurityössä luonnolliset
yhteistyöalueet omine erityispiirteineen. Toisaalta on tärkeää vahvistaa koko maakunnan kattavaa pohjoispohjalaista
kulttuuri-identiteettiä.
Pohjois-Pohjanmaan taide-elämän kirjo on laaja ulottuen tasokkaiden, jopa kansainvälisesti ansioituneiden
ammattitaiteilijoiden tuotannosta monipuoliseen taiteen
harrastajajoukkoon. Maakunnan osien erilaisuus heijastuu
myös taiteessa. Oulu on kulttuurilaitostensa ansiosta ammattitaiteen keskus ja nämä laitokset palvelevat koko maakuntaa.
Muun maakunnan kulttuuritoiminnalle on luonteenomaista vahva talkoohenki. Maakunnan seutukuntakeskuksiin on rakennettu nykyaikaisia kulttuuritaloja, jotka
mahdollistavat korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestämisen. Myös seutukunnissa työskentelee ammattitaiteilijoita.
Maakunnan rakennettu ympäristö on monimuotoinen.
Oulu ja Raahe ovat osa eurooppalaista ja tarkemmin ruotsalaista kaupunkiperinnettä, johon Venäjän autonomian ja
saavutetun itsenäisyyden aika ovat lisänneet omat kerrostumansa. Maaseutuympäristöä muokannut aktiivinen maa- ja
metsätalous on sopeutunut maakunnan eri osien luonnonoloihin ja luonut eri maisematyyppeihin kuten vaara-alueille ja jokilaaksoihin sopivia asutusrakenteita.
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Elinkeinot, hallinnolliset ja kirkolliset toiminnot sekä
energiamuotojen ja liikennejärjestelmien kehitys ovat myös
vaikuttaneet maakunnan kulttuuripiirteisiin. Kirkkorakentaminen ja -ympäristöt ovat esimerkkejä korkeasta tasosta, joka jatkuu yhä. Rakennusalan osaajien kouluttaminen
omassa maakunnassa lisää alueellista identiteettiä (mm.
Oulun koulu).
Toimenpiteet:
a. Jatketaan kulttuuritoimen infrastruktuurin rakentamista niin, että kuhunkin seutukuntakeskukseen
saadaan korkeat laatuvaatimukset täyttävä kulttuurikeskus.Edistetään kulttuurikeskusten yhteistyötä
kulttuuripalveluiden järjestämisessä ja markkinoinnissa.
b. Kehitetään maakuntaan luotuja, säännöllisesti
toistuvia festivaaleja, esimerkiksi musiikkijuhlia ja
edistetään niiden yhteismarkkinointia.
c. Tuetaan alueen vahvaa kotiseututyötä ja edistetään
perinneaineistojen digitointia.
d. Edistetään Oulun kaupungin tarjoamien kulttuuripalvelujen maakunnallista saavutettavuutta.
e. Tuodaan esiin, hyödynnetään ja lisätään elinympäristön kulttuurisia vahvuuksia sekä korjataan
elinympäristöä heikentäviä piirteitä ja ympäristön
häiriötekijöitä.
f. Tuetaan sellaisia elinympäristöä parantavia toimenpiteitä, jotka toteutuvat asukkaiden kanssa asukasnäkökulma huomioon ottaen.
g. Edistetään kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävien kulttuurikohteiden hankkeistumista (esim.
Unescon maailmanperintö, kansallinen kaupunkipuisto, rakennustaiteen teemat)
h. Kulttuurin matkailukäytön edistäminen
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C. Viihtyisät kaupungit
Vetovoimainen kaupunkiympäristö asuinalueineen, palveluineen ja vapaa-ajanviettoympäristöineen on osaajista
kilpailevien alueiden vetovoimatekijöistä keskeisin. Vetovoimaisimmat palvelu- ja vientiyritykset sijoittuvat kehittyviin
kaupunkeihin. Nuoret osaajat ja luovien alojen työntekijät
sijoittuvat vetovoimaisille kaupunkiseuduille. Lapsiperheet
suosivat niitä koulutuksen ja monipuolisten palvelujen ansiosta. Opiskelijoiden suuri määrä tuo uudistavaa ajattelua.
Opiskelupaikkakuntia on pystyttävä markkinoimaan niiden vetovoimatekijöillä. Kaupungit ovat myös matkailun
solmupisteitä sekä keskeisimpiä kongressi- ja kulttuurimatkailun kohteita.
Oulun seudulla asuu yli puolet maakunnan asukkaista,
joten sen vetovoimaisuus Pohjois-Suomen keskuksena ja
maan toisena osakeskuksena sekä kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskuksena on koko maakunnan vetovoimaisuuden kannalta keskeistä. Tämän vuoksi Oulun vetovoiman vahvistaminen on myös koko maakunnan asia; Oulun
ja muun maakunnan välisen vetovoimavuorovaikutuksen
mahdollisuuksia on mahdollista lisätä tuntuvasti. Kansainvälisellä tasolla on vetovoiman harvaanasutulla Euroopan
äärialueella noustava tiiviin verkottumisen ja vuorovaikutuksen sekä erityisominaisuuksien kautta – pelkkä alueen
väestöllinen ja taloudellinen pohja ei riitä siihen. Alueen
työikäiselle väestölle vetovoiman perustekijänä on elinkeinoelämän monipuolisuus, mutta lisäksi on Oulun fyysisen
ympäristön, palveluiden ja kulttuurielämän oltava tasokkaita ja leimallisia asemalle Pohjois-Suomen keskuksena. Oulun yliopiston menestyminen on Oululle elintärkeää, ja siksi
yliopiston ja alueen on pystyttävä tuottamaan vetovoimaa,
joka houkuttelee opiskelijoita muualta Suomesta ja muualta
maailmasta.
Pohjois-Pohjanmaan muiden kaupunkien roolit ja samalla vetovoiman kehittämistarpeet poikkeavat Oulusta.
Vahvan kulttuuritaustan Raahessa on syytä vaalia vanhan
pikkukaupungin ilmettä. Maakunnan uudempien pikkukaupunkien vetovoimavahvuudet nousevat kulttuuriympäristön hoidetuista yksityiskohdista (esim. Kalajoen Plassi),
erilaisesta elämäntavasta, palvelutarjonnasta, kulttuurisista
ominaispiirteistä, maaseutumaisuudesta, luonnonläheisyydestä. Pikkukaupunkien piirteiden muotoutuminen on

vielä kesken, ja samalla ympäristön vetovoimaisuuteen on
mahdollista vaikuttaa kohtuullisen pienin toimenpitein.
Oulun Eteläisen alueella kaupunkien verkostoitumisella voi
vahvistaa vetovoimaa. Kuusamo kansainvälisenä matkailukeskuksena edellyttää omalta toimintapohjaltaan nousevia
vetovoiman kehittämishankkeita.
Toimenpiteet:
a. Oulun vahvistaminen Pohjois-Suomen vetovoimakärkenä: haasteisiin vastaava kaupunkistrategia
ja imagotyö, kv-verkottuminen, yhteistyö muun
maakunnan kanssa, ydinkeskustan viihtyisyys, myös
palvelut ja harrastusmahdollisuudet, luovat alat ja
vahva kulttuurituotanto.
b. Raahen historiallisen ilmeen vaaliminen
c. Uusien pikkukaupunkien viihtyisyyteen panostaminen niiden keskustoja kehitettäessä sekä kulttuuriympäristökohteiden vaaliminen.
d. Pikkukaupunkien idyllisyyden, sujuvan arjen ja
rauhallisemman elämäntavan esille tuonti.
e. Ympäristöystävällisten toimintatapojen painottaminen matkailukeskuskaupungeissa (Kuusamo,
Pudasjärvi, Kalajoki)
f. Oulun Eteläisen kaupunkien kulttuurinen verkostoituminen

D. Maaseutu monipuoliseksi
kehitysvoimaksi
Pohjois-Pohjanmaan maaseutu on syntynyt maatalouteen
perustuvan elämäntavan pohjalta jokilaaksoihin. Viime
vuosikymmenien kuluessa sivukyliä on tyhjentynyt ja asutusta on keskittynyt kirkonkyliin. Samalla loma-asuminen
on lisääntynyt. Luonnonvaratuotannon tuottavuuden kasvaessa sen asema asumisen ja toimeentulon perustana on
vähentynyt. Sen sijaan luonnonvaratuotannon merkitys
fyysisen ympäristön muovaajana on säilynyt ja tuotantotavat kehittyvät jatkuvasti. Palvelujen, erityisesti matkailupalvelujen merkitys on lisääntymässä. – Kokonaisuudessaan

Viihtyisät kaupungit,
			 toimivat taajamat,
							 kauniit kylät

Maakuntaohjelma 2011–2014

maaseudun perusrooli yhteiskunnassa on muuttumassa
aiempaa monimuotoisemmaksi. Samalla maaseudun ja
kaupunkien vuorovaikutussuhde monipuolistuu. Myös
suhteessa ilmastomuutokseen on päästävä nykyistä keskustelua syvällisempään roolittamiseen: kaupungit ja maaseutu
tarvitsevat toisiaan uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiatalouden kehittämisessä.
Pohjois-Pohjanmaan maaseudun vetovoima on kaupunkilaisten näkökulmasta perustunut tähän saakka pitkälle maaseudulta muuttaneiden ihmisten kotiseutujuuriin.
Tässä on tapahtumassa suuri muutos maaseututaustaisten
kaupunkilaisten aktiviteetin vähentyessä ja kaupunkiympäristötaustaisen väestön osuuden kasvaessa. Myös ulkomaalaiset edustavat ryhmää, jolla ei ole valmista perusvetovoimaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudulle. Jatkossa
maaseudun vetovoiman on muualla asuvien osalta tultava
“puhtaalta pöydältä”. Maaseudun “pitovoima” on vahva siellä jo asuvaan aikuisväestöön nähden, jos perustoimeentulo
säilyy. Maaseudun nuorilla keskeistä on opiskelu ja elämisen
perusedellytysten järjestyminen; niiden puuttuessa muut
vetovoimatekijät syrjäytyvät.
Vetovoimavahvuudet Pohjois-Pohjanmaan maaseudun
eri osissa vaihtelevat suuresti. Oulun lähialueella korostuu
maaseudun ja kaupungin tiivis vuorovaikutus työn, asumisen ja palveluiden suhteen. Maakunnan eteläosan maaseudun vahvuudet perustuvat elinvoimaisiin kyliin ja vahvaan
alkutuotantoon. Itä- ja koillisosassa korostuvat luonto- ja
luonnonvaratekijät. Maisemalla on vahva vetovoimamerkitys mm. Hailuodossa ja Kuusamon koskilla (kansallismaisemia).
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Teknologinen kehitys muuttaa maaseudun perusasemaa
alueiden kilpailussa myönteiseen suuntaan. Yleismaailmallinen viestinnän ja palvelutuotannon digitalisoituminen
saattaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun (viestintäinfran
ulottuuden mukaan) samalle tasolle kaupunkien ja koko
muun maailman kanssa. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat
tulevaisuudessa kylien kehityksen ehdoton edellytys.
Menestyäkseen maaseudun tulee voida tarjota kaupungeista poikkeavaa vetovoimaa. Perusvahvuudet suhteessa
kaupunkeihin ovat mahdollisuus tiiviimpään yhteisöllisyyteen ja hitaampaan elämäntapaan, hiljaisuus, luonnonläheisyys, luonnonvaraelinkeinot sekä idylliset kulttuurimaisemat.
Toiminnallisesti vahvat kylät sekä vapaa-ajan asumisen
alueet voivat olla merkittäviä maaseudun vetovoimatekijöitä. Kyläalueiden toimintakyky tulee riippumaan palveluiden
määrästä ja järjestämistavasta. Palvelujen tuottamiseen on
haettava maaseudulle ratkaisuja, jotka soveltuvat kaupunkeja pienempään kysyntään.
Maaseudun monipuolinen järjestötoiminta ja toimintaryhmien työ tulisi saada aikaisempaa selkeämmin osaksi
maakunnan kokonaiskehittämistä. Tämä edellyttää maakuntaohjelman toteutustyön ja järjestötoiminnan yhteyksien lisäämistä.
Maaseudun asukkaiden oma luovuus ja luovuuden ylläpito maaseudulla ovat tärkeitä tavoitteita. Henkinen ilmapiiri ja omanarvontunto ovat avainasemassa. Luonnonvarojen
tuotantotoiminnan osaamis- ja teknologiatason kohoaminen vaikuttaa tähän myönteisesti. Luovuuden ja kulttuurielämän rikkautta on mahdollista lisätä omaa väestöpohjaa
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enemmän verkostoitumalla muiden kylien ja kaupunkien
kanssa.
Maaseudun virkistyksellinen vetovoima perustuu luonnonläheisyyteen, eränkäynnin ja keräilyn mahdollisuuksiin sekä kaupungeista poikkeavaan kulttuuriympäristöön.
Maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön hoitoa tulee
kehittää jatkuvasti. Rakennetun maaseutuympäristön ja
pienten taajamien maisemakuvan kannalta merkittävien
toimenpiteiden laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Matkailun kehittäminen edellyttää myös kulttuuriympäristön tuotteistamista.
Osaltaan maaseudun vetovoimaa lisäävät terveys- ja turvallisuusominaisuudet, joita voidaan kytkeä maaseudulla
asumiseen, harrastamiseen ja tuotteisiin. Ympäristön puhtausimagoa on syytä vaalia. Maaseudulle voisi muodostua
nykyistä suurempi rooli hyvinvointituotannossa, mutta asia
vaatisi lisää tutkimus- ja kehittämispanosta.
Maaseutu kokonaisuudessaan on turvallisuusresurssi,
jonka merkitys konkretisoituu poikkeusoloissa. Tällaisia
voivat olla elintarvike- ja energiahuollon kriisiytyminen tai
hiilensidontapotentiaalin käyttö ilmastomuutoksen torjunnassa.
Toimenpiteet:
a. Maaseudun järjestöjen ja verkostojen kytkeminen
maakunnan kehittämiseen
b. Modernin maatalouden näyttäytyminen vetovoimatekijänä
c. Maaseudun palvelutuotannon kehittäminen:
kyläpalvelut/sopimuksellisuus, hyvinvointipalvelut,
matkailupalvelut
d. Hajautettu luonnonvaratuotanto, korkea jalostusaste ja kestävyys
e. Terveysvaikutteisen ja ekologisen luonnonvaratuotannon kehittäminen
f. Maaseutukulttuurin rikastaminen, erityistavoitteina omanarvontunto ja luovuus sekä kehittäminen
matkailua varten
g. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja maaseudulle soveltuvan joustotyön kehittäminen
h. Kylämaisemien hoito
i. Ympäristön puhtauden ja monimuotoisuuden vaaliminen, mm. Oulujoen–Iijoen vesienhoitosuunnitelman toteuttaminen, siirtoviemäriverkoston laajentaminen (Iijoen alaosa–Oulu, Kalajokilaakso)
j. Oulujoen ja Iijoen kalateiden suunnittelu ja toteuttaminen
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E. Puhtaan, monimuotoisen luonnon
maakunta
Pohjois-Pohjanmaan luontoon liittyy useita erityisominaisuuksia. Alueen luonto on kokonaisuutena monipuolinen
ja sisältää kansainvälisesti ainutlaatuisina osina maankohoamisrannikon, aapasuoluonnon ja Koillismaan luonnonmetsät. Ainutlaatuista on myös teknologisen osaamiskeskittymän ja alkuperäisen luonnon läheisyys. Luonnon
käyttöä helpottava infra on pääpiirtein hyvässä tilassa:
luonnonsuojelualueiden määrä ja toteutustilanne, reitistöt,
luontokeskukset. Luonnonsuojelualueisiin liittyvien yhteistyöverkostojen kehittäminen on etenemässä. Merialueeseen
kohdistuu uusia käyttötarpeita ja siksi merenpohjaluonnosta tulisi saada nykyistä parempi perustietous.
Globaalin väestönkasvun ja ympäristökuormituksen
takia hyvässä kunnossa olevan luonnon arvo kasvaa vääjäämättä. Kysyntä kansainvälistyy, luonnosta kiinnostuminen
ilmenee aikaisempaa monimuotoisemmilla tavoilla ja yhä
enemmän luonnon nautinta tapahtuu erilaisten palvelujen
välityksellä. Osa luontomatkailusta on kehittymässä viihdeteollisuudeksi, jossa korkealaatuisella palvelulla on keskeinen rooli. Tämän vuoksi tarvitaan yrityksiä, jotka pystyvät
tasokkaaseen ohjelmapalvelutuotantoon. Monipuolinen
palvelutuotanto edellyttää myös yritysten verkottumista.
Luonto-oppaisiin kohdistuu aiempaa suurempia vaatimuksia sekä asiaosaamisen että vuorovaikutustaitojen osalta.
Ensikontaktit luontoon tapahtuvat lisääntyvästi sähköisten kanavien kautta. Tämän vuoksi valmisteltu informaatio
nousee yhä tärkeämpään asemaan luonnon vetovoiman
kannalta. Luonnonsuojelualueiden virkistys- ja matkailukäyttöä tukee niiden kansainvälinen verkottuminen (esim.
PAN-park tai Geopark). Samalla on syytä kehittää luonnonsuojelualueiden ja ympäröivän paikallisasutuksen välistä
yhteyttä. Tavoitteena on että luonnonsuojelualueiden arvonanto on korkealla paikallisen väestön keskuudessa; tässä
on syytä hakea erilaisia toimintamalleja.
Maakunnan luontoinfra on yleisesti ottaen hyvä. Arvokas aapasuoluonto kuitenkin edellyttäisi parempaa esille
tuomista. Sama koskee meriluontoa ja maakunnan jokiluontoa, ja alueen melontasoveltuvuutta ei ole vielä riittävästi
tuotu esiin. Lähiluonnossa on selviä puutteita ja puistojen
sekä virkistysalueiden tilaa tulisi parantaa. Maakunnassa ei
myöskään toistaiseksi ole kaupunkipuistoa tai perustettua
maisema-aluetta.
Luonnon vetovoimaa on mahdollista laajentaa uusille
alueille. Hyvinvointi, liikunta, kulttuuri ja lääketiede ovat
aloja joihin on mahdollista liittää positiivisia luontoyhteyksiä. Maakunnan teknologisen osaamisen ja alkuperäisen
luonnon yhteyden kehittäminen voisi parhaimmillaan luoda uutta teknologiatuotantoa ja uudenlaista luontoharrastamista.
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Toimenpiteet:
a. Virtuaalisen luontoaineiston kehittäminen
b. Suojelualueiden kv-verkottuminen ja uudet yhteistoimintatavat paikallisväestön kanssa
c. Suo- ja jokiluonnon esille tuominen
d. Meriluonnon esille tuominen, merenpohjatietouden
lisääminen
e. Kansallisen kaupunkipuiston ja maisema-alueen
edellytysten selvittäminen
f. Eri toimialojen (teknologia, terveys, liikunta, kulttuuri) ja luonnon synergioita hyödyntävät hankkeet

F. Ympäristöystävälliset toimintatavat
Ekologiset, ympäristöä huomioon ottavat toimintatavat
saattavat tulevaisuudessa muodostua aluekehittyneisyyden
tärkeimmäksi ilmentäjäksi. Samalla ne tulevat vetovoimatekijäksi, ja niiden saaminen osaksi maakuntakuvaa on toivottavaa.
Pohjois-Pohjanmaan kannattaa asettua edelläkävijäksi.
Alueella on jo tämänsuuntaisia kehityspiirteitä: Ympäristötietoisuustyötä on tehty jo yli kymmenen vuotta ja useat
tahot ovat allekirjoittaneet aiesopimusluonteisen ympäristösopimuksen. Maakunnalla on ajanmukainen, omiin energialähteisiin perustuva energiastrategia ja ilmastostrategiaa
laaditaan parhaillaan (Oulun seudun osalta jo valmis). Useita luonnonvarojen kestävää käyttöä tukevia suunnitteluja
on käynnissä tai vireillä.
Pohjois-Pohjanmaan etuina ekologisten periaatteiden soveltamisessa ovat alueen luonnonvarojen ja väestön
edullinen suhde sekä korkea koulutustaso. Maakunnalla on
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esimerkiksi pääkaupunkiseutua paremmat mahdollisuudet
kasvaa todelliseksi ympäristömaakunnaksi. Pohjois-Pohjanmaan luontevana lähtökohtana on hakea ympäristöön
soveltuvat toimintamallit nykyisen aluerakenteensa pohjalta, keskittämisen ja hajauttamisen yhdistelmästä.
Ympäristöystävällisyyden hahmottuminen ja leviäminen yleiseksi asenneilmapiiriksi ja käytännön toimintatavoiksi vaatii aikaa. Tarvitaan sovellettavaa tutkimustietoa
ja eri tieteenalojen yhdistämistä. Ns. ekosysteemipalvelujen
tieteellinen tarkastelu on vasta alussa ja ekosysteemipalvelujen siirtyminen talouteen ja tuotantotoimintaan saattaa
vaatia uusia hintamekanismeja.
Ekologiset toimintatavat ovat ensi vaiheessa leviämässä päästökaupan, matkailun ja kulutustottumusten kautta. Myöhemmin niiden voi olettaa laajentuvan yhä monipuolisemmin ilmastomuutoksen hillintään ja erilaisiin
ekosysteemipalveluihin. Tämä tulisi heijastumaan luonnonvaratuotantoon ja valuma-alueiden käyttöön. Maakuntaohjelmakaudella on syytä keskittyä asenneilmapiirin ja
suunnanmuutoksen käynnistämiseen.

Toimenpiteet:
a. Energiastrategian, ilmastostrategian ja ympäristöstrategian toimeenpanoyhteistyöt
b. Ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämishankkeet (suunnattu hankehaku teemaan)
c. Luonnonvarastrategian laadinta, suo-ohjelman
laadinta, vesienhoito-ohjelman toimeenpano
d. Osallistuminen kansainvälisiin ekologisten periaatteiden verkostoihin (luonnonsuojelualueiden hoito,
matkailu)
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2.5 Aluerakenne ja
saavutettavuus
A. Alue- ja yhdyskuntarakenne
Aluerakenteen keskittyminen jatkuu. Oulun seutukunnan
väestö kattaa koko maakunnan väestöstä n. 61 %. Kaikki väestönkasvu, joka maakuntaan on ennakoitu, tulee siten käytännössä Oulun seudulle muun maakunnan väestömäärän
pysyessä ennallaan. Kunnissa väestö vastaavasti keskittyy
taajamiin.
Tavoitteellisen aluerakenteen rungon muodostavat alueellisten keskusten verkosto (ns. 1+3-malli) ja ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet; Perämerenkaari ja OuluKajaani-Arkangel -vyöhyke. Uusina kehittämisvyöhykkeinä
kehitetään Perämerenkaaren jatkeena toimivaa Oulu-Kokkola -kasvuvyöhykettä (ns. Meripohjola) sekä valtateihin 4
ja 20 perustuvia matkailu/logistiikkakäytäviä. Oulunkaaren
seutukunta on kiinteä osa alueellisten keskusten verkostoa.
Aluerakenteen maakunnallisia elementtejä ovat lisäksi kuntakeskukset palveluineen, osaamisen verkostot, sosiaali- ja
terveydenhuollon maakunnalliset palvelut, matkailukeskukset sekä perinteinen jokilaaksoihin keskittynyt asutusrakenne. Harvaan asutun maaseudun asutus- ja palvelura-

kenteen turvaaminen on haasteellista mutta välttämätöntä.
Siihen tarvitaan yhteiskunnan yhteistä tahtotilaa ja aktiivista uusien elinkeinojen kehittämistä. On panostettava kaupunki-maaseutu vuorovaikutuksen lisäämiseen, raaka-aine–alkutuotanto–jalostus–kauppa -ketjun tunnistamiseen,
kehittämiseen ja hyödyn tasaamiseen.
Oulun ja Oulun seudun rooli valtakunnallisena ja kansainvälisenä keskuksena on keskeinen maakunnan alue- ja
yhdyskuntarakenteessa. Oulu kilpailee toisaalta maan muiden kaupunkiseutujen kanssa, mutta sen asema on vahva
johtuen mm. hyvästä sijainnista riittävän etäällä pääkaupunkiseudusta. Kansallinen kaupunkipolitiikka luo edellytyksiä kaupunkiseutujen aseman vahvistamiselle. Oulun
kaupunkiseudun merkitys maakunnan osaamisrakenteiden
ja innovaatiokeskittymien vahvistajana on keskeinen.
Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi tarvitaan yhteistä alueidenkäytön suunnittelua
maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen muodossa.
Kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen tulee löytää yhteisiä kestäviä ratkaisuja. Oulun seudun yhdyskuntarakenteen
suunnittelussa on otettava esille erilaisten laatukäytävien
kehittäminen. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen/eheytyminen koskee maakunnassa ennen kaikkea Oulun seutua.

Tasapainoinen, verkostomainen

aluerakenne
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Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueet
(vuoden 2010 aluejaolla, asukasluku 31.12.2009)

Kuusamo

P

Simo

Ii

Taivalkoski

P

Pudasjärvi
Yli-Ii

Haukipudas

Kiiminki

Hailuoto

Oulu
Oulunsalo
Kempele
Lumijoki
Liminka

Utajärvi

Muhos

Oulunkaaren palvelukuntayhtymä 1.1.2010 (24 655
asukasta), Simo liittyy v. 2011 alusta (3 496 asukasta)

Tyrnävä

Siikajoki

Oulun seudun eteläisten kuntien yhteistoiminta
1.1.2013 (aiesopimus), (42 702 asukasta)

Raahe
Vaala

Pyhäjoki

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2009
(käynnistyy vaiheittain), (34 823 asukasta)

Vihanti
Siikalatva

Merijärvi

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 1.1.2009 (15 337 asukasta)

Oulainen
Kalajoki

Alavieska

Kalajoen kaupungin ja Merijärven kunnan
yhteistoiminta 1.1.2009 (13 749 asukasta)

Haapavesi
Pyhäntä

Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1.1.2008 (32 972
asukasta)

Kärsämäki

Nivala
Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 1.1.2010
(19 653 asukasta)

Haapajärvi
Reisjärvi

Pyhäjärvi

Yhteistyö PPSHP:n kanssa (vuoden 2012 loppuun)
Oulainen (7 931 asukasta)

P

Pitkien etäisyyksien kunta
Monikuntaliitos 1.1.2013
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii

59

Toimenpiteet:
a. Alueellisten keskusten verkostomaisen yhteistoiminnan vakiinnuttaminen ja profiloituminen
b. Perämerenkaaren ja Oulu-Kajaani –vyöhykeyhteistyön jatkaminen
c. Uusien kehittämisvyöhykkeiden käynnistäminen:
Oulu-Kokkola-kasvuvyöhyke (ns. Meripohjola),
valtateihin 4 ja 20 perustuvat matkailu/logistiikkakäytävät
d. Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja laatukäytävien kehittäminen
e. Kaupan suuryksikköjen sijainnin selvittäminen lähtökohtana olemassa olevan rakenteen vahvistaminen
f. Maaseudun asutusrakenteen kehittäminen ja elinkeinopohjan monipuolistaminen uusia mahdollisuuksia hyödyntäen (bioenergia, etätyö, lähiruoka jne.)

B. Maakunnan palvelurakenne
Tavoitteena on vahvistaa maakunnan eri osien tasapuolinen
palvelutarjonta sekä yhteistyörakenteet palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vaikka Oulun seudun rooli maakunnan palvelujen tuottamisessa on keskeinen, pelkästään
Ouluun ei maakunnan palvelurakenne voi perustua (vrt.

Maakuntaohjelma 2011–2014

Kainuun malli), sillä etäisyydet ovat liian pitkät turvaamaan
asukkaiden tasavertaiset palvelut. Pienten kuntien mahdollisuudet tarjota asukkailleen riittävän laadukkaat ja kattavat
palvelut ovat rajalliset. Kunta- ja palvelurakennetta on vahvistettava. On kehitettävä Pohjois-Pohjanmaan malli, jossa
alueelliset keskukset ja yhteistoiminta-alueet muodostavat
hyvän lähtökohdan.
Toimenpiteet:
a. Peruspalveluiden saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen kehittämällä asiakaslähtöisiä palvelu- ja prosessi-innovaatioita (sähköiset
palvelut ja yhteispalvelupisteet)
b. Kuntien nykyisten ja uusien yhteistoiminta-alueiden
(sote- ja muut seudulliset palvelut) toimintaedellytysten ja tuottavuuden parantaminen
c. Kuntarakenteen vahvistaminen parantamalla kuntien elinvoimaa ja edistämällä elinkeinojen kehittämistä
d. Oulun seudun ja muun maakunnan synergiaetujen hyödyntäminen tehokkaan palvelujärjestelmän
kehittämisessä (”Pohjois-Pohjanmaan malli”)
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Oulun seudun kansainvälinen kilpailukyky edellyttää

laadukkaita yhteyksiä
C. Liikenteellinen saavutettavuus
Tavoitteena on parantaa maakunnan ja koko PohjoisSuomen liikenteellistä saavutettavuutta. Kansainvälisten
liikenneyhteyksien merkitys kasvaa jatkuvasti elinkeinoelämän globalisoituessa ja verkostoituessa nopeassa tahdissa.
Erityisesti nopeat henkilöliikenneyhteydet (lentoliikenne)
ja toimivat tavaraliikenneyhteydet (meriliikenne ja rautatieliikenne) ovat kansainvälisten kuljetusketjujen kannalta
keskeisiä. Maantieliikenteen asema maakunnan ja kotimaan
liikenteessä on keskeisin. Perustiestön kunnon turvaaminen
vaatii lisäpanostusta, jotta luonnonvarojen kestävä käyttö
on mahdollista ja jotta ihmisten päivittäiset liikkumistarpeet voidaan tyydyttää. Perustienpidon valtakunnalliseen
määrärahaan tulisi saada tasokorotus. Maaseudun elinvoiman turvaaminen edellyttää toimivaa perustiestöä ja nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämistä koko maakunnan
kattaviksi.
Joukkoliikenteen asema korostuu Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja ympäristön näkökulmasta sekä
maaseudulla minimipalvelujen turvaamisen näkökulmasta.
Hyvän yhdyskuntarakenteen kehittäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät kaupunkiseudulla
joukkoliikenteen palvelutason parantamista. Tähän tuskin
päästään ilman yhteiskunnan lisääntyvää panostusta. Myös

maaseudulla joukkoliikenteen palvelujen parantaminen
edellyttää lisääntyvää kuntien tai valtion panostusta.
Maakunnan pääliikenneyhteyksien kehittäminen
perustuu valtakunnalliseen liikennepolitiikkaan. Käynnissä olevista tai päätetyistä uusista liikenteen kehittämishankkeista Pohjois-Pohjanmaan keskeisimmät
ovat Seinäjoki-Oulu-radan palvelutason nosto, Oulun
lentoaseman laajennus ja Raahen sataman tuloväylän
syventäminen (valmis 2010). Suurimmat tarpeet uusiksi kehittämishankkeiksi ovat valtatien 4 kehittäminen Oulusta Kemiin sekä Seinäjoki-Oulu-radan jatkorahoituksen varmistaminen. Seinäjoki-Oulu -rata
on maakunnan liikenteen lähivuosien kärkihanke.
Se tulisi toteuttaa vaiheittain kaksiraiteisena Ouluun
saakka. Ensimmäisenä vaiheena kaksoisraide toteutuu Kokkolan ja Ylivieskan välillä. Muut liikennepoliittisessa selonteossa Pohjois-Pohjanmaata koskevat
hankkeet ovat: Äänekoski-Haapajärvi-rata, Hailuodon
kiinteä yhteys, vt 4 Oulu-Jyväskylä, vt 8 Vaasa-Oulu, vt
22 Kajaani-Oulu, Ylivieska-Iisalmi radan sähköistys ja
Ylivieska-Vartius rata.
Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista liikennejärjestelmän suunnittelua. Maakuntaa laajempi tarkastelu on perusteltua, jotta valtakunnalliset ja kansainväliset tarpeet voidaan tunnistaa.

Pohjanmaan radan
kapasiteetin ja nopeuden nosto
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Ilmaston muutoksen hillintä on tärkeä näkökulma liikennejärjestelmää kehitettäessä. Maakunnan sisäiset, alueelliset
ja seudulliset hankkeet tullaan määrittelemään tarkemmin
maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, joka
laaditaan v 2010 aikana. Uutena rakennettavana liikenneyhteytenä on esitetty mm. uuden ratayhteyden toteuttamista
Taivalkoskelta Kuusamon kautta Lappiin. Hankkeen liikennetaloudellinen kannattavuus voi syntyä vain merkittävämmän kaivannaisteollisuuden syntymisen myötä. Radan
suhteen tarvitaan vielä tarkempia kannattavuus- ja tarveselvityksiä. Voimassa oleva maakuntakaava mahdollistaa
Hailuodon kiinteän yhteyden toteutuksen. Kiinteän yhteyden rahoitus voidaan hoitaa lautan ylläpitoon tarkoitetulla
rahoituksella. Maakuntakaava sisältää myös aluevarauksen
Suomenselän kantatien uudelle linjaukselle Reisjärven ja
Kinnulan välillä. Tien parantaminen kantatietasoksi on
tavoitteena. Kantatien Liminka-Ylivieska-Seinäjoki kehittäminen ylimaakunnallisena pitkämatkaista liikennettä palvelevana on myös tavoitteena.
Maakunnan perustiestön kehittäminen on resurssien
vähyyden vuoksi viime vuosina hidastunut. Etenkin kuntien väliset seututiet ja sillat vaativat jo perusremonttia.
Näitä kohteita on jokaisessa seutukunnassa. Pientiestön,
metsäautotiet mukaan lukien, parantamiseen tarvitaan paikallisia resursseja sekä yksityisteiden valtionapujärjestelmän
säilyttämistä. Bioenergian hyödyntäminen ja puuhuollon
turvaaminen edellyttävät kattavaa pientieverkkoa myös tulevaisuudessa.

Toimenpiteet:
a. Seinäjoki-Oulu-radan kapasiteetin ja nopeuden
lisäys, kaksoisraide
b. Päätiehankkeet: vt 4 Oulu-Kemi ja Oulu-Jyväskylä,
vt 8 Oulu-Vaasa, vt 20 Oulu-Kuusamo, vt 22 OuluKajaani
c. Suorat kansainväliset lentoyhteydet
d. Satamien tuloväylien syventäminen
e. Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttaminen
f. Joukkoliikenteen peruspalvelutason tasonnosto kaupunkiseudulla ja maaseudulla
g. Kuusamon-Suoperän rajanylityspaikan ja liikenneyhteyksien kehittäminen
h. Taajamien ja kylien liikenneturvallisuusinvestoinnit
i. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen
j. Liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen
k. Yleisen tieverkon kattavuudesta ja kunnosta huolehtiminen
l. Älykkään liikenteen edistäminen
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D. Osaamis- ja yhteistyörakenteet
Osaamisen palvelurakenteet perustuvat eri koulutasojen
organisaatioihin sekä seutukuntien osaamiskeskittymiin ja
kehittämisorganisaatioihin. Tavoitteena on kehittää nykyisiä rakenteita niin Oulun yliopiston, korkea-asteen kuin
II-asteen koulutuksenkin osalta sekä tukea alueellisia oppilaitoksia ja turvata oppilasaineksen saanti. Alueellisten ja
seudullisten innovaatioympäristöjen elinkeinolähtöisessä
kehittämisessä seutukuntien asema on keskeinen.
Maakunnan eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen
on tärkeä tavoite alueiden välisen kilpailun lisääntyessä.
Tavoitteena tulee olla kustannustehokas ja kattava rakenne,
jossa näkökulmana ovat asiakkaiden tarpeet eikä hallinto.
Riittävän vahvat toimintayksiköt turvaavat tasapuoliset
palvelut eri puolille maakuntaa. Tässä tilanteessa korostuu
luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisen merkitys. Se
vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä.
Maakunnallista edunvalvontaa tulisi kyetä tehostamaan
ja systematisoimaan. Kuntien taloustilanteen tiukkeneminen ja valtakunnallinen kilpailu suurista liikenne- ym.
hankkeista on tulevaisuudessa entistä haasteellisempaa.
Maakunnan eri organisaatioiden on toimittava yhteisesti
hyväksyttyjen tavoitteiden puolesta. Maakunnan yhteistyön
johtamismallia on tarkasteltu lähemmin maakuntasuunnitelman luvussa 8.
Toimenpiteet:
a. Alueellisten ja seudullisten innovaatioympäristöjen
elinkeinolähtöisen ja elinkeinoja monipuolistavan
toiminnan turvaaminen ja kehittäminen
b. II-asteen ja korkea-asteen koulutuksen rakenteen,
määrän ja laadun turvaaminen ja kehittäminen
elinkeinoelämän tarpeisiin
c. Kuntien nykyisten ja uusien yhteistoiminta-alueiden
toimintaedellytysten parantaminen
d. Pohjois-Pohjanmaan 1+3 -mallin soveltaminen
erikoistumisen kehittämisessä alueitten ja seutujen
vahvuuksien mukaisesti
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3

Poikkileikkaavat
teemat

3.1 Osaaminen
Osaamista on käsitelty jokaisessa maakuntaohjelman toimintalinjassa omana painopisteenään. Maakuntaliiton johdolla tehtävä koulutustarpeen ennakointityö ja ennakoinnin
keskeiset johtopäätökset kytketään jatkossa kiinteäksi osaksi
maakuntaohjelmatyötä. Keskeisenä tavoitteena on tiedon
soveltamisen kasvukehän synnyttäminen.
Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden kehittäminen osaamisen osa-alueella voidaan jakaa painopisteisiin ja toisaalta
kipupisteisiin.
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Painopisteitä ovat:
ICT-ala ja sen sovellukset eri aloilla
– langaton tietoliikenne ja viestintäteknologia
– ICT-alalla korostuu T&K-toiminta
– Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen korkeatasoinen koulutus- ja tutkimus, tuotannollisen
työn osuus on vähentynyt oleellisesti.
– älykkäät laitteet ja materiaalit
– internetin hyväksikäyttö – Internet ja tietoteknologiapohjaiset innovaatiot ja palvelut

Energia-, luonnonvara- ja ympäristöalan
osaaminen
– aloja voimistaa ilmastomuutoksen torjuminen,
mikä edellyttää energiatalouden siirtymistä
uusiutuvan bioenergian suuntaan. Hajautetun
energiatalouden lisääminen mm. maatiloilla vaatii
koulutuksen ja tutkimuksen lisäämistä.
– kaivosalan kasvunäkymät Pohjois-Suomessa ovat
luoneet tarpeen yliopistotason, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutukselle. Barentsin
alueen suurhankkeiden käynnistyminen antaa
uusia mahdollisuuksia pohjoisen Suomen elinkeinoelämälle.
– keskeiset tuotanto-, elinympäristö- ja energiaratkaisut

Alueellisuus
Oulu on pohjoisimman Euroopan osaamiskeskus.
Pohjois-Pohjanmaa on alueiden ja yhteistyön sekä
nuorten maakunta.
– maakunnan ja sen eri osa-alueiden osaamisprofiilit
vastaamaan alueiden roolia kansainväliseltä tasolta aluetasolle saakka; tasapainoinen aluerakenne
perustuu maan toisen keskuksen Oulun ja muun
maakunnan vuorovaikutukseen
– pohjoisten osaamiskeskusten verkoston yhteistyö
– avoin ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli
– Aalto yliopiston haasteeseen vastaaminen

Hyvinvointiala
– ihmisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uudet
toimintamallit, terveyserojen kaventaminen sekä
toimijoiden laaja kumppanuus
– hyvinvointiteknologia ja sen sovellukset
– hyvinvointipalvelu- ja hyvinvointiyrittäjyysosaaminen
– biotieteet,terveys, Wellness-ala, turvallisuusala
– kulttuurin uudet sisällöt ja elämykset sekä monikulttuurisuus

Kansainvälisen tason liiketoiminta-,
markkinointi- ja verkosto-osaaminen sekä
yrittäjyys
– kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävä liiketoimintaosaaminen
– yrittäjyysasenne ja -valmiudet
– johtamisvalmiuksien lisääminen
– II asteen vetovoiman parantaminen
– klusteriajattelun pohjoinen sovellusmalli
– T&K:n olennainen vahvistaminen kansainvälisen
menestymisen turvaajaksi
– valmistuvien opiskelijoiden kv-valmiuksien parantaminen vaikuttamalla koulutuksen järjestäjien
kielikoulutustarjontaan

Tuotantotekninen huippuosaaminen
(metalli- ja puualat sekä prosessiteollisuus)
– tuotteiden ja palvelukonseptien kokonaisuuden
hallinta
– yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen
– innovaatioiden kehittäminen, kansainvälinen
huipputaso, T&K (yhteistyö, polikset)
– teknikkokoulutuksen korvaavan mallin tarve kaikilla tuotannon aloilla
– logistiikan koulutuksen sekä T&K-työn vahvistuminen
– puutuotealan osaamisen kehittäminen ekologisena brändinä

Kipupisteet:
– Pohjois-Pohjanmaan erityisen korkea nuorisotyöttömyys ja syrjäytymiskehitys
– keskittämislinjaukset (”metropolipolitiikka”)
heikentävät Pohjois-Pohjanmaan korkeakoulujen
kilpailuedellytyksiä, mikä lisää nuorison poismuuton uhkaa
– sairastavuus korkeampaa kuin muualla Suomessa
– yrittäjyyttä tuetaan taloudellisesti eri toimenpitein, mutta asennetasolla ei ole kyetty vaikuttamaan
– laajakaistaverkko ei ole täysin kattava, kansalaiset
eivät ole tasavertaisessa asemassa
– ollaanko Pohjois-Pohjanmaalla liian tyytyväisiä
olemassa olevaan tilanteeseen? Puuttuuko täältä
menestymisen nälkä?
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Koulutuksen ennakointi jatkuvana
haasteena
Koulutustarjonnalta vaaditaan yhä nopeampaa ennakointia ja reagointia elinkeinoelämän ja yritysten muuttuviin
työvoimatarpeisiin. Nuorten tutkintotavoitteisessa koulutuksessa suuria muutoksia koulutusrakenteisiin ei kannata
tehdä, vaan huomiota täytyy kiinnittää erityisesti tutkintorakenteisiin ja opetuksen laadukkuuteen. Aikuiskoulutuksessa
ensisijaisen tärkeää on varmistaa koulutusorganisaatioiden
toiminnan laatu sekä koulutuksen kysyntä- ja asiakaslähtöisyys. Opetus- ja ohjaushenkilöstön ammattitaito ja työelämätuntemus ratkaisevat, miten hyvin koulutus pysyy ajan
tasalla ja mukana muutoksessa. Koulutuksen sisällöllisen
kehittämisen näkökulmasta oleellista on saada opettajia ja
opiskelijoita työelämää harjoittelemaan. Nuorille suunnattua yrittäjyyskasvatusta tulee lisätä kiinnittämällä erityisesti
huomiota yrittäjyyteen liittyviin asenteisiin. Lisäksi alemmat korkeakoulututkinnot olisi saatava yhteneväisiksi, mikä
takaisi joustavan jatkon ylempiin korkeakoulututkintoihin
ja täydennyskoulutuksiin.

Oppilaitosten aloituspaikat vastaamaan ikäluokkien ja alueellisen
elinkeinoelämän koulutustarvetta
Keskeinen ongelma on, että verrattain nuorissa ikäryhmissä
koulutustason nousu näyttää viime vuosina hidastuneen,
miehillä jopa pysähtyneen. Esimerkiksi 30–34-vuotiaiden
ikäryhmässä noin neljännekseltä puuttuu peruskoulun tai
lukion jälkeinen ammatillinen tai korkea-asteen koulutus.
Tason nostaminen onnistuu keskeyttämisiä vähentämällä,

koulutuksen laadunvarmistuksella ja -hallinnalla sekä tuottavuuden kasvattamisella.
Pohjois-Pohjanmaalla 16–18-vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka kasvaa n. 5 500:sta (2009) lähes 5 900:an
v. 2030 mennessä (-09 ennusteen mukaisesti). Kasvu on
n. 7 %. Vastaavana ajanjaksona esim. Lapissa vastaavan ikäluokan ennakoidaan pienentyvän lähes viidenneksellä.
Tällä hetkellä meillä on edelleen pulaa ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista. Ammattikorkeakoulujen alueellinen merkitys on nousussa ja myös siinä maakunnan nuorten suuri määrä perustelee myös aloituspaikkojen lisäämistä
alueiden painoaloja tukien. Tämä koskee erityisesti Oulun
Eteläisen aluetta. Asiaa havainnollistaa opiskelijoiden maakuntien väliset nettovirrat, joissa Pohjois-Pohjanmaa on
ammattikorkeakoulutuksen aloittaneiden osalta heikoimmassa tilanteessa valtakunnallisesti.

Työvoima alkaa huveta
– Pohjois-Pohjanmaalla viiveellä
Meneillään oleva globaali talousmyrsky ei poista sitä tosiseikkaa, että Suomen väestön huoltosuhde muuttuu huonompaan suuntaan tulevina vuosina. Koulutuspoliittisen
keskustelun keskiössä on ammattiosaajien saatavuus. Useilla
yrittäjiksi ryhtyneillä on edelleen taustanaan ammattiosaaminen. Useilla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on
perustehtävänsä lisäksi pysyvä työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä. Pohjois-Pohjanmaan tilanne nuorten ikäluokkien osalta on valtakunnallisessa vertailussa yksi parhaista,
jos alueella on nuorille riittävästi koulutuspaikkoja kaikilla
tasoilla. Tämä on nähtävä yhtenä hyvänä mahdollisuutena
kanavoida julkisia varoja alueelle, vaikka kaikki opiskelijat

2009 alkaneen ammattikorkeakoulutuksen opiskelijavirrat (koulutukseen valitut)
Samasta
maakunnasta
tulleet

Muualta
tulleet

Valitut
yhteensä

Muualle
menneet

Nettovirta

10

10

20

24

-14

POHJOIS-POHJANMAA
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
YHTEENSÄ

77

41

118

120

-79

193

68

261

111

-43

82

16

98

15

1

536

195

731

167

28

56

32

88

43

-11

419

131

550

198

-67

0

0

0

81

-81

1373

493

1866

759

-266

Lähde: Oph:n Wera-tietokanta
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eivät valmistumisen jälkeen alueelle sijoittuisikaan. Jos tässä
resurssien saannissa ei pärjätä, jäämme osin kasvattajaseuran rooliin.
Tuotannolliset toimialat tulevat olemaan edelleen tärkeitä, kun tarkastellaan maamme hyvinvoinnin turvaamista. Tuotannollinen toiminta ja palvelualat, erityisesti sosiaali- ja terveysala, tarvitsevat ammatillisen polun valinneita
suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle pääosin tulevan
vuosikymmenen vaihteessa.
Kun pohditaan työvoiman saatavuutta ja nopeampaa
siirtymistä työelämään on syytä tarkastella perusteellisesti
myös koko 2. asteen tilannetta. Määrällisestä säätelystä on
siirryttävä laadulliseen kehittämiseen. 27-vuotiaista korkeakoulukelpoisista suomalaisista vasta 80 prosenttia on
aloittanut opinnot. Yhtenä keinona parantaa vallitsevaa tilannetta on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja lukion
yhteistyötä. Näin saadaan syntymään työmarkkinoille nykyistä monipuolisempia urapolkuja.
Maailman talouden voimakkaat pyörteet edellyttävät
koulutuksen järjestäjältä hyvää reagointikykyä tapahtuviin
työ- ja elinkeinoelämän rakenteiden muutoksiin. Jotta tuleviin haasteisiin kyetään vastaamaan, on kyettävä pitämään
huolta oman osaamisen systemaattisesta kehittämisestä.
Talouden murros ja vaatimukset julkisen sektorin uusista toimintamalleista nostavat keskiöön koulutuksen
laadullisen ennakoinnin. Julkisen sektorin voimakas velkaantuminen haastaa jatkossa koko koulutussektorin tuottavuustalkoisiin.

3.2 Ilmasto, energia ja maaseutu
Ilmasto, energia ja maaseudun luonnonvaratuotanto liittyvät
poikkileikkaavasti maakuntaohjelman toimintalinjoihin, ja
ne myös kytkeytyvät toisiinsa. Ilmaston ja energiatalouden
keskinäinen yhteys on erityisen selvä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla myös uusiutuvat luonnonvarat liittyvät läheisesti
energiaan ja ilmastoon. Alueen runsaita luonnonvaroja on
mahdollista suunnata vähähiiliseen energiatalouteen tai hiilensidontaan. Maakunnalla on hyvät mahdollisuudet löytää
ilmaston, energiatalouden ja luonnonvarojen kokonaisuudesta lähivuosikymmenien kehitysvoima. Tämä myös tarjoaa alueen maaseudulle uuden kehitysmahdollisuuden.
Ilmasto on muodostumassa talouden ja politiikan vaikuttajaksi, vaikka kansainväliset menettelytavat ovat vielä
epäselvät. Suomi on valitsemassa edelläkävijän roolin: Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa on tavoitteeksi asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Tämän
toteutuessa Suomen energiatalous muuttuu perusteellisesti
nykyisestä.
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Pohjois-Pohjanmaa on tarttunut asiaan maakuntien
eturivissä ja on laatimassa maakunnallista ilmastostrategiaa siten, että se valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.
Strategiatyö laaditaan toimialoittain.
Ilmastostrategian painopisteet ovat:
– Kehittynyt alueellinen energiahuolto
– Eko- ja energiatehokkaat alueet
– Sääilmiöiden vaikutusten hallinta
– Ekosysteemien toiminnan turvaaminen
– Ympäristötietoisuus: osaamista ja oivalluksia
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian visiona on kehittää maakunnasta eurooppalainen energiataitaja, mikä
merkitsee energiataloudesta uutta kasvualaa. Kasvumahdollisuudet syntyvät ennen kaikkea teknologiatuotannosta
ja osaamisesta. Tämän takia strategia on osaamispainotteinen. Varsin paljon joudutaan panostamaan myös käytännön energiantuotannon ympäristökysymysten käsittelyyn.
Ilmastoulottuvuus nostaa energiatalouden pitkän tähtäimen keskeiseksi kehityspiirteeksi kasvihuonekaasujen vähentämisen. Maakunnallisena tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kansallisten linjausten mukaisesti, eli
vuoden 1990 päästöjä alennetaan 20 % vuoteen 2020 ja 80 %
vuoteen 2050.
Nopeammalla aikataululla energiatalous joutuu sopeutumaan öljyn hinnan voimakkaaseen kasvuun. Odotettavissa on “pysyväluonteinen öljykriisi”. Samalla energiataloudessa painottuu huoltovarmuus. Nämä kysymykset
saattavat nousta pinnalle jo maakuntaohjelmakaudella.
Kansallisena energiatalouden muutostekijänä voi maakuntaohjelmakauden lopulla vaikuttaa ydinvoiman lisärakentamisen käynnistyminen.
Maakunnan energiatalouden kehitys energiastrategiassa
tavoiteltuun suuntaan on edennyt: energiatalouden puitteita parantavia hankkeita on käynnissä, suuria tuotantohankkeita on suunnittelussa ja osaamisen kehittäminen on
käynnistynyt. Lähivuosina on tarvetta tukea maakunnallisilla tarkasteluilla murrosvaiheessa olevia tuotantosuuntia.
Haasteita ovat hajautetun energiantuotannon kehittäminen,
tuulivoiman tuotannon hallittu kehittäminen, suoluonnonvaran käytön yhteensovittaminen. Energia-alalla tulisi
aikaansaada sellaisia hankkeita, jotka veisivät osaamista ja
teknologiatuotantoa eteenpäin.
Painopisteet:
– Ilmastostrategian toimeenpanoyhteistyön vakiinnuttaminen (strategian jalkauttaminen)
– Yleinen asenneilmapiiri
– Ilmastomuutokseen sopeuttamisen toimien käynnistäminen
– Energiatalouden kehittäminen kohti eurooppalainen
energiataitaja -visiota
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Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasutase 2007 (pl. Rautaruukki ja Kanteleen Voima Oy)
Yksiköt 1000 t CO2 ekv. ja %, päästöt yhteensä 4 870 000 t CO2 ekv

Tuotanto

Loppukäyttö
18 %

Asuminen 920 t (19 %)

24 %

Liikenne 1150 t (24 %)

Energiantuotanto 2560 t (52 %)
ja Ostosähkö 230 t (5 %)
Yhteensä 2790 t (57 %)

2%

Liikenne 1150 t (24 %)

2%
14 %

Maa- ja metsätalous 950 t (10 %)

26 %
Työkoneet 190 t (4 %)

2%

Karjatalous- ja peltoviljely 700 t (14 %)

5%
5%

Teollisuusprosessit 0 t (0 %)
Jätehuolto 50 t (1 %)

Energiatalouden toimenpiteet 2011–2014:
– Energiaosaamisen kehittäminen: yliopisto, muut oppilaitokset
– Energiatehokkuuden lisääminen: rakentaminen, kotitaloudet, teollisuus
– Maakunnallisen energiatalouden kehittämistoimijan
muodostaminen nykyisten toimintaympäristöhankkeiden jatkeeksi
– Mannertuulivoiman tuotannon hallittu kehittäminen
– Soiden energiakäytön ja ympäristöarvojen yhteen sovittaminen maakunnallisen suo-ohjelman avulla.
– Hajautetun energiatalouden kehittäminen: innovaatiot,
liiketoimintamallit, teknologiatuotanto, biokaasutuotannon kehittäminen ja liikennebiokaasun jakelun käynnistyminen, geoenergian käytön lisääminen
– Energiapuun kaupan ja logistiikan kehittäminen. Metsähaketuotannon tulisi saavuttaa taso 800 GWh vuodessa
maakuntaohjelmakaudella, jotta energiastrategian 1 200
GWh vuonna 2015 olisi mahdollinen.
– Varaudutaan suurempien vesimäärien hyödyntämiseen.
– Energiastrategian suurten energiahankkeiden toteuttaminen: Oulun jätteenpolttolaitos, Oulun biodiesellaitos,
avomerialueen suurtuulipuistot
– Kansallisten ilmastollisesti merkittävien energiahankkeiden tukeminen: maakuntavaltuuston 22.2.2010 hyväksymän Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan jatkovalmistelu lainvoimaiseksi

0%
1%

Teollisuus 1320 t (27 %)

Yksityiset palvelut 230 t (5 %)
Julkiset palvelut 230 t (5 %)
Teollisuusprosessit 0 t (0 %)
Jätehuolto 50 t (1 %)

Luonnonvara-alan muutossuuntia ovat kilpailun globalisoituminen, ilmastomuutoksen seuraukset, uusiutuvan
energian tarve, lisääntyvä niukkuus ravinnontuotannossa,
puhtaassa vedessä ja muussa ympäristön laadussa, tuotannon osa-alueiden nopeat muutokset ja paperin kysynnän
lasku. Ravinnontuotannon tarve lisääntyy vääjäämättä ilmastomuutoksen takia, väestönkasvun vuoksi ja kulutustottumusten muuttuessa. Kuitupitoisia kasveja tarvitaan
aiempaa vähemmän paperinvalmistukseen kehittyneissä
maissa; sen sijaan niitä on käytettävä aiempaa enemmän
öljyn korvaamiseen energiataloudessa ja öljypohjaisissa
tuotteissa. Veden niukkuus lisääntyy; juomavesiongelmien
lisäksi puuvillan viljely vaikeutuu, mistä seuraa korvaavien
tuotteiden etsimistä vaatetusteollisuudessa. Luonnonvarojen tuotantokäytön lisäksi tarve erilaisiin ekosysteemipalveluihin, kuten hiilensidontaan kasvaa.
Luonnonvara-alan globalisoituminen on ollut PohjoisPohjanmaalle haasteellista ja ilmasto-olot rajoittavat joka
tapauksessa uusiutuvien luonnonvarojen tuottamista. Pitkän tähtäimen muutossuuntiin nähden maakunnan suhteellinen asema on edullinen. Hyvät lähtökohdat perustuvat
erittäin suureen luonnonvarojen määrään asukasta kohti
laskettuna, asuttuun maaseutuun, hyvään osaamistasoon ja
luonnonvarojen hyvään saavutettavuuteen.
Maakunnallisen luonnonvara-alan kehittämisohjelman 2007–2013 painotukset ovat edelleen ajankohtaisia.
Luonnonvara-alan yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan ke-
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Pohjois-Pohjanmaan
kasvihuonepäästöt ja -nielut 2007
1000 t CO2 ekv
14 000
12 000

370
1060

10 000

990

8 000
4750
6 000
4 000
2 000

4870

0
-2 000

ja energiatalouden kehittäminen. Metsäsektoria on kehitettävä kohti bio- ja energialiiketoimintaa (mm. Oulun biodiesellaitos).
Myös maakunnan uusiutumattomien luonnonvarojen
arvo kasvaa. Luontaisena vahvuutena on EU:n metallimineraaliniukkuus. Nykyteknologialle tärkeät metallit ovat
tulevaisuudessa strategisessa asemassa. Uusia maakuntaan
sijoittuvia suurkaivoksia ei ole vielä näköpiirissä, mutta
pienempiä kaivoksia tultaneen avaamaan (mm. Raahen Laivakangas) ja kaivostoiminta Mustavaarassa voi käynnistyä
uudelleen. Pohjois-Pohjanmaan tärkein kaivos, Pyhäsalmi,
jatkaa toistaiseksi toimintaansa. Pyhäsalmen kaivostiloihin
suunniteltu laaja eurooppalainen maaneutriinojen tutkimushanke on alueellisesti merkittävä ja hankkeen toteutumista on edistettävä. Oulun yliopiston vetämä kaivosalan
osaamiskeskittymä tukee alueen oman kaivostoiminnan
kehittymistä.

-3120

-4 000

Turvetuotannon maankäyttö
Maatalouden maankäyttö
Kanteleen Voima Oy, Haapavesi
Rautaruukki
Pohjois-Pohjanmaan maakunnalliset päästöt
Metsät
Pohjois-Pohjanmaan päästöt ja nielut (netto),
yhteenveto 10 000 t CO2 ekv tarkkuudella

hittäminen on välttämätöntä kilpailutilanteen takia. Klusteroitumiskehitys ja alueittaiset osaamisverkostot eivät ole
edenneet toivotulla tavalla. Oulun seudun luonnonvaraalan osaamiskeskittymä on kuitenkin jatkanut yhteistyötään; jatkossa tulisi tätä osaamiskeskittymää kehittää yhä
tiiviimmäksi, jotta siitä voisi muodostua maakunnallisen
luonnonvara-alan osaamisverkoston veturi.
Uusi kansallinen luonnonvarastrategia tavoittelee Suomelle suunnannäyttäjän roolia luonnonvara-alalla, innovatiivisuutta ja kestäviä toimintatapoja. Strategia painottaa luonnonvarojen monipuolista roolia yhteiskunnassa ja
kestävyyden sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon
ottamisen tarpeellisuutta. Esille nostetut ensimmäiset muutosaskeleet on syytä ottaa huomioon maakuntaohjelman
toimintalinjoissa. Pohjois-Pohjanmaan kannalta näistä
merkittäviä ovat ainakin seuraavat: bio-osaaminen (biojalostamot), aineettomiin luonnonvaroihin perustuvat palvelut, hajautetut tuotantomallit, maaseudun ja kasvukeskusten vuorovaikutus ja alueelliset luonnonvarastrategiat.
Maakunnan luonnonvara-alan akuutteja tuotannollisia kysymyksiä ovat maataloustuotannon kannattavuus
markkinavaihteluissa, metsäsektorin laaja rakennemuutos

Painopisteet:
– Luonnonvara-alan maakunnallinen kehittämistoiminta: osaamiskeskittymän muodostaminen,
maakunnallinen luonnonvarastrategia, oppilaitosten
työnjako
– Maatalouden kilpailukyvyn turvaaminen
– Ravinnontuotantotason säilyttäminen (varautuminen tuotannon kasvuun), ympäristö- ja laatupainotteisten tuotantoketjujen kehittäminen
– Metsäsektorin muutoksiin sopeutuminen: energiaja biojalosteet, ilmastomyönteiset puutuotteet
– Ekstensiivisten luonnonkäyttömuotojen, porotalouden, erätalouden, keräilyn yms. kehittäminen osana
em. luonnonvarastrategiaa
– Kaivosalan osaamiskeskittymän ja kaivosklusterin
edelleen kehittäminen
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Pohjois-Pohjanmaan
alueet
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Pohjois-Pohjanmaan alueet

Koillismaan sk.

Oulunkaaren sk.

Oulun sk.

Väkiluku 31.12.2009

Koillismaan seutukunta
Oulun seutukunta

Raahen sk.
HaapavedenSiikalatvan sk.

Ylivieskan sk.

NivalaOulun Eteläinen
Haapajärven sk.

21 160
225 230

Oulunkaaren seutukunta

21 255

Raahen seutukunta

34 823

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Nivala-Haapajärven seutukunta
Ylivieskan seutukunta
Oulun Eteläinen yhteensä

15 337
30 676
43 629
89 642

Pohjois-Pohjanmaa yhteensä

392 110

OULUN SEUTU
Oulun kaupunki ja Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen,
Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon
ja Tyrnävän kunnat muodostavat reilun 220 000 asukkaan
Oulun seutukunnan. Oulun seudun viisi kuntaa (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii) muodostavat vuoden 2013 alussa monikuntaliitoksen myötä uuden Oulun
kaupungin. Monikuntaliitos vahvistaa entisestään Oulun
asemaa valtakunnan toisena osakeskuksena ja koko Pohjois-Suomen toiminnallisena ja vetovoimaisena keskuksena.
Seudun väestön ikärakenne on muuhun maahan verrattuna
poikkeuksellisen nuori voimakkaan luonnollisen väestönkasvun ansiosta. Nuorten osuutta väestöstä lisää nuorten
ikäluokkien muutto koulutuspaikkojen perässä Oulun seudulle. Nuorten työttömyys on Oulun seudulla pysyvä ongelma, sillä Oulun seudulla tulee työvoimaan vuosittain merkittävästi enemmän henkilöitä kuin sieltä poistuu.

Oulun seutu on Pohjois-Suomen aluekehittämistyön
ydin. Se on monipuolinen palvelukeskus sekä monialainen
yliopisto- ja korkeakoulukeskus yrityksineen, koulutus- ja
tutkimus- sekä kehittämisorganisaatioineen. Keskuskaupunkiseutu toimii alueen ja sen palvelujen kehittämisen
moottorina, luo kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä
siirtää saavuttamaansa kasvua eri mekanismien avulla ympäröiville alueille. Kehittämistoimenpiteiden heijastevaikutukset leviävät Pohjois-Pohjanmaalle ja koko Pohjois-Suomeen mm. Perämerenkaariyhdistyksen, Multipolisverkoston
ja muiden verkostojen avulla. Kansallisella tasolla Oulun
seudulla on merkittävä asema tietoyhteiskuntapalveluiden
kehittämisessä sekä esimerkiksi osaamiskeskusohjelmassa,
jossa langattoman teknologian osaamisalueella seudulla on
kansallinen vetovastuu vuosina 2011–2013.
Tasapainoisen aluekehityksen kannalta on äärimmäisen
tärkeää, että Oulu pystyy säilyttämään ja jopa kasvattamaan
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merkitystään Pohjois-Suomen veturina ja valtakunnan
toisena kansallisena osakeskuksena. Oulun seutu on vetovoimaltaan merkittävin alue koko Pohjois-Suomessa ja
käytännössä ainoa alue, joka kasvaa koko ajan. Alueen korkeakoulut ja muut oppilaitokset ja väestön hyvä koulutustaso luovat erinomaisen pohjan alueen osaamisperustaiselle
kehittämiselle. Lisäksi Oulun seudun vahvuudeksi voidaan
laskea aluekehitystyötä tekevien toimijoiden tiivis yhteistyö
julkisen sektorin, yritysten sekä koulutuksen ja tutkimuksen
kanssa.
Oulun seudun keskeisiä strategisia painopisteitä ovat:
– Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen
– Voimakas kansainvälistyminen
– Toimiva ja tehokas innovaatiojärjestelmä ja -prosessi
– Innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen infrastruktuuri
– Tehokas palvelurakenne
Oulun seudulla keskitytään kansallisen innovaatiostrategian linjausten mukaisesti tukemaan osaamisperustan
uudistamista niillä toimialoilla, joilla on kansainväliselle
tasolle yltävää yritys- ja tutkimustoimintaa. Vuonna 2007
työskennelleen kansallisen Oulun Triple Helix työryhmän
esityksestä tärkeimmäksi jatkotoimeksi Oulun seudulla on
valittu yliopistojen, tutkimuslaitosten, teollisuuden ja muiden toimijoiden yhteisten innovaatiotoiminnan huippuyksiköiden kehittäminen.
Tehdyn allianssisopimuksen (Oulun yliopisto, Oulun
seudun ammattikorkeakoulu, VTT, Oulun kaupunki, elinkeinoelämä) mukaiset innovaatiokeskukset rakentuvat seuraaville aloille:
– Internet tutkimus (Center for Internet Excellence, CIE)
– Painettava elektroniikka (Printed Electronics and Optical
Measurements Innovation Centre, PrintoCent)
– Kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Institute
of Global Business and Economics, MAIGBE)
– Ympäristö ja energia (Center of Expertise in Water Industry Cluster, CEWIC)
– Vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto (Oulun yliopiston Oulu Mining School, OMS)
– Hyvinvointiala (Center of Excellence in Health and
Technology, CEHT)
Muita keskeisiä elinkeinoelämän monipuolistamista tukevia linjauksia ovat mm. vuonna 2009 valmistunut seudullinen matkailun Master Plan sekä pohjoisten maakuntien
ja kaupunkien yhteinen Barents-strategia, jonka toimenpiteillä tuetaan alueen teollisuuden mm. energiainvestointiin
liittyvää viennin kasvua.
Oulun seudun KOKO:n keskeinen sisältö vuosina
2010–2013 tulee olemaan Työllisyyden hoidon Oulun
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malli-toimenpideohjelman koordinointi ja 1–3 keskeisen
kärkihankkeen toteuttaminen vuosittain. Vuonna 2010 kärkihankkeista aloittavat Terva 3.0 ja Luovat alat. Oulun seutu osallistuu hyvinvoinnin, luovien alojen ja MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) teemaverkostojen toimintaan.
Pohjois-Suomen alueen koheesion näkökulmasta Oulun
seudun KOKO:on sisältyvät erilaiset verkostot, strategiat ja
käytävät kuten esimerkiksi Perämerenkaariyhteistyö, OuluKajaani -kehityskäytävä, Multipolis-verkosto, Oulu-Kokkola -kehitysvyöhyke sekä Barentsin alueen strategia. Oulu ja
Oulun seutu ovat mukana useissa kehitteillä olevissa suurten kaupunkien kehittämisverkostoissa mm. keskeisten innovaatiokeskittymien verkostossa yhdessä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion kanssa.

OULUNKAARI
Vuonna 2010 toimintansa aloittaneeseen Oulunkaaren
kuntayhtymään kuuluvat Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi PohjoisPohjanmaan maakunnasta, Vaalan kunta Kainuun maakunnasta ja vuodesta 2011 lähtien Simon kunta Lapin maakunnasta. Seudun vahvuuksiksi on tunnistettu Oulun läheisyys,
matkailu, luonto ja ympäristö, palvelurakenteet ja tietoverkot, luonnonvarat sekä seudullinen yhteistyö. Kuntayhtymä
palvelee lähes 28 000 asukasta. Seudun merkittävin haaste
jatkossa on riittävän väestömäärän ja tasapainoisen väestörakenteen säilyttäminen alueella. Työvoiman saatavuusongelmat kohdistuvat tulevaisuudessa alueen kärkiyrityksiin ja
julkiseen hallintoon. Odotettavissa olevaan työvoimapulaan
pyritään vastaamaan kehittämällä peruspalveluita, edistämällä elinkeinotoimintaa sekä työllisyyttä. Työvoiman saatavuuteen luodaan uusia toimintamalleja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
Oulunkaaren kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on
tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntapalvelutoimiston palveluita jäsenkuntien asukkaille. Pudasjärven
kaupunki on mukana kehittämässä harvaan asuttujen alueiden palvelujärjestelmiä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton,
Valtiovarainministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa.
Oulunkaaren KOKO-ohjelmaehdotuksen valmisteluprosessin aikana on päädytty kohdentamaan toimenpidekokonaisuudet seuraaville aloille:
– Asumisen, työn ja liikenteen yhdistäminen, erityisesti
asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen
– Saavutettavuuden parantaminen
– Kuntakeskusten kehittäminen vetovoimaisiksi asuin-,
kauppa- ja työpaikka-alueiksi
– Alueen vahvuuksista ja mahdollisuuksista tiedottaminen
Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta Oulunkaari
on voimakkaiden toimintaympäristön muutosten edessä.
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Elinvoimaisuuden kannalta tärkeää on keskeisten toimialojen, kuten energiatuotannon, matkailun, puutuote ja muun
pk-teollisuuden sekä maa-metsätalouden, voimakkaan rakennemuutoksen hallinta. Kaikkien keskeisten toimialojen
menestys riippuu kone-, kuljetus- ja logistiikka-alojen yrittäjyyden menestymisestä. Yrittäjyyttä onkin tuettava aktiivisesti.
Seutukunnan elinkeinoelämää voidaan kehittää edistämällä työvoiman liikkuvuutta, kehittämällä biopolttoaineiden käyttöä ja tuotantoa mm. uusiutuvan energian
yrityskeskuksessa, tiivistämällä maakunnallista yhteistyötä
sekä kehittämällä hirsirakennusteollisuutta. Seutukunnan
eri kuntien välillä on elinkeinojen kehittämisessä painopiste-eroja. Esimerkiksi Iin Micropolis Oy:ssä on mikro- ja
nanoteknologian ohella panostettu ympäristöteknologiaan.
Pudasjärvellä taas on vahvaa ekologisen hirsirakentamisen tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Matkailun merkitys
seudulla on kasvanut viime vuosina. Keskeisimpiä matkailukeskuksia alueella ovat Syöte Pudasjärvellä, Kierikki YliIissä sekä Rokua Utajärvi-Vaala alueella. Matkailualueiden
ja -elinkeinojen kehittämisessä keskeisiä kohteita ovat matkailualueiden Master Plan -suunnitelmat: Syötteen matkailualueen, Iin matkailuohjelman, Rokua-Oulujärvi-Masterplan/Tervantie kehityshankkeiden suunnittelu ja toimeenpano sekä Rokua Geopark. Matkailua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Oulun seudun matkailun kanssa. Oulun
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merkitys Oulunkaaren matkailuelinkeinolle on suuri sen
keskeisen logistisen aseman vuoksi.
Alueiden toimintamallin kehittämisessä tärkeässä roolissa ovat kehittämisvyöhykkeiden hankkeet, jäsenyys KOKOohjelmassa sekä Bothnia Arcin ja polisverkoston toiminta
(Micropolis, Humanpolis ja Pohjantähti). Monilla seudun
kehittämisalueilla tarvitaan yliseudullista ja/tai maakunnallista yhteistyötä. Oulun alueen läheisyys tulee hyödyntää
monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti.
Seutukunnan kehittämiseen vaikuttavat kolme kehittämisvyöhykettä Perämerenkaari, Oulu-Kajaani-Arkangel ja
Oulu-Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo (Oulu-Koillismaa)vyöhyke. Seutukunnalla on merkittävä rooli kehittämisvyöhykkeitä yhdistävänä alueena erityisesti matkailutoimialalla.
Kärkihankkeet:
– Vaihtoehtoisten energialähteiden kehitys ja käyttö
– Matkailualueiden ja matkailuelinkeinojen kehittäminen
– Maaseudun peruselinkeinojen kehittäminen
– Työllisyyden ja työvoiman saatavuuden parantaminen
– Puunjalostusteollisuuden kehittäminen
– Ilmaklusterin kehittäminen
– Iijoen ympäristönhoito-ohjelma
– Multipolisverkoston toiminta
– Kehityskäytävät ja kehittämisvyöhykkeet
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OULUN ETELÄINEN
Oulun Eteläinen on 14 kunnan ja kolmen seutukunnan
(Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan
seutukunnat) yhteistyöalue Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Alueen väestömäärä on noin 90 000, mikä
on neljännes koko Pohjois-Pohjanmaan väestöstä.

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA
Ylivieskan seutukunnan muodostavat Ylivieskan, Kalajoen
ja Oulaisten kaupungit sekä Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat. Ylivieskan seutukunta ja samalla myös PohjoisPohjanmaan maakunta laajenivat vuoden 2010 alussa, kun
Himangan kunta ja Kalajoen kaupunki yhdistyivät. Seutukunnan asukasluku on 43 600 asukasta. Seutukunnan vahvuuksia ovat monipuolinen elinkeinorakenne, menestyvä
pieni- ja keskisuuri yritystoiminta sekä hyvä logistinen asema Pohjanmaan radan ja valtatie kahdeksan varrella. Seutukunnan saavutettavuutta parantaa myös Kalajoen syväsatama. Seutukunnan vahvuus on myös alueen väestörakenne.
Seutukunnassa toimii erikoistunutta metalli- ja puutuoteteollisuutta, kenkäteollisuutta sekä informaatioalan
yrityksiä. Seudulla on monipuolista maatalous-, sosiaali- ja
terveydenhoito-, matkailu- ja turkistarhausalan yritystoimintaa. Seudulle on myös keskittynyt merkittäviä tukku-,
erikois- ja vähittäiskaupan yksiköitä.
Ylivieskan seutukunta on Suomen maidon- ja lihantuotannon ydinaluetta. Seutukunnan maatalouden kilpailuky-
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ky perustuu tehokkaaseen ja nykyaikaiseen maidon, lihan
ja kasvinviljelytuotteiden tuotantoon. Kasvavia tuotannonaloja ovat mm. perunan ja rehuviljan viljely. Metsätalouden
asema alueella on vahva ja sen merkitys kasvaa koko ajan.
Ylivieskan seudulla on monipuolista teknologia-alan
koulutus- ja kehitystoimintaa. Yritystoimintaa tukevaa
huipputeknologian kehitystyötä alueella tekevät mm. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö
Ylivieskassa, CENTRIA tutkimus ja kehitys, Oulun Eteläisen
instituutti sekä Oulun yliopiston alueyksikkö. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja koko hyvinvointialan osaamista ja
koulutusta on kehitetty jo vuosia Oulun Eteläisen alueella
seutukuntien ja alan toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
KOKO-ohjemakauden pääteemoja Ylivieskan seutukunnassa ovat:
– Teollisuuden ja maatalouden innovatiivisuuden ja liiketoimintaosaamisen lisääminen
– Palveluliiketoiminnan kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen
– Kunta- ja alueyhteistyön tiivistäminen
– Alueen osaamisen sekä toisen ja korkea-asteen koulutuksen kehittäminen. Teema toteutetaan Oulun Eteläisen
KOKO-ohjelmien yhteistyönä.
– Henkilöliikenteen palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Teema toteutetaan Oulun Eteläisen KOKO-ohjelmien yhteistyönä.
Matkailu on yksi KOKO:n teemaverkoston teemoista.
Valtakunnallinen vetovastuu matkailuteemassa on Kalajoen
kaupungilla.
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NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA
Nivala-Haapajärven seutukunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Seutukunnassa asuu noin 31
000 asukasta. Sen muodostavat Haapajärven, Pyhäjärven
ja Nivalan kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnat. Seutukunnan väestön ikärakenne on suhteellisen hyvä.
Teollisuus, palvelut ja alkutuotanto tarjoavat yhteensä noin
70 prosenttia seudun työpaikoista. Kasvavia teollisia toimialoja seudulla ovat olleet metalli- ja puutuoteteollisuus. Metalliteollisuus on erikoistunut metallirakenteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistukseen. Seudun elektroniikka- ja
elektroniikan mekaniikkateollisuus ovat myös voimakkaasti
lisänneet työvoimaansa viime vuosiin saakka. Maatalouden
asema alueella on vahva. Seutukunta on Suomen tärkeimpiä
maidon- ja lihantuotantoalueita. Metsätaloudella on maatalouden ohella merkittävä työllistävä vaikutus. Pyhäjärvellä
ja Nivalassa sijaitsevat maakunnan ainoat vuonna 2010 toiminnassa olevat kaivokset. Uusia nousevia toimialoja ovat
bioenergian tuotantoteknologioiden kehittäminen ja valmistus sekä kivituotteiden valmistus.
Seutukunnan keskimääräinen työttömyysaste on ollut
maakunnan alhaisimpia. Vuoden 2009 aikana maailmanlaajuinen talouskriisi on kuitenkin nopeasti heikentänyt seutukunnan työmarkkinatilannetta ja syksyllä 2009 seutukunta
on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi yhdessä
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kanssa. Seutukuntaan kohdennetaan erityistukea ja toimenpiteitä rakennemuutoksen hallitsemiseksi. Tärkeintä rakennemuutoksessa
on nopeuttaa ja varmistaa alueen yritysten investointeja kehittämisavustusten avulla. Työllisyysperusteisten investointitukien avulla tuetaan myös alueen kuntia, jotta ne voisivat
parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.
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Seutukunnan alueella järjestetään monipuolista ammatillista koulutusta. Osaavaa työvoimaa kouluttavat Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä KAM:n oppilaitokset
Nivalassa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Ammatillista aikuiskoulutusta seutukunnassa tarjoavat Pohjois-Suomen
Koulutuskeskus ja KAM, jotka osaltaan vastaavat elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Ammattikorkeakouluopetusta
tarjoaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Haapajärvellä. Nivalassa toimii Oulun Eteläisen Instituutti, joka on
Oulun yliopiston alueyksikkö. Se järjestää yliopistollista
muunto- ja täydennyskoulutusta sekä tutkimustoimintaa
alueen kehittämisympäristöissä. Oulu Eteläisen Instituutti,
alueella toimivat ammattikorkeakoulut sekä toisen asteen
ammatillista koulutusta järjestävät kuntayhtymät ovat laatineet yhteisen korkeakoulustrategian, jolla alueen työvoiman
osaamistasoa pyritään nostamaan.
Seutukunta muodostaa yhdessä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kanssa NHS-KOKO -ohjelma-alueen,
jolle on laadittu erillinen kehittämisohjelma vuosille 2010–
2013. Ohjelman tavoitteena on edelleen lisätä aluekehittämistoimien tehoa ja vaikuttavuutta kokoamalla useiden
aluekehitystoimijoiden resursseja kehittämisympäristöihin,
jotka ovat ELME-Studio Nivalassa, BIO-Studio Haapajärvellä ja KIVI-Studio Pyhäjärvellä. Lisäksi ohjelman avulla
edistetään Pyhäjärven maanalaisfysiikan tutkimuskeskushanketta, erityisesti vuosina 2010–2011, ja koko seudullista
innovaatioverkostoa ohjelma-aikana.
KOKO-ohjelmakausi muodostuu seuraavista toimenpidekokonaisuuksista:
– Yritystoiminta
– Maaseutu ja luonnonvarat
– Osaaminen ja koulutus
– Vetovoimaisuus
– Kuntapalvelut
– Arviointi ja seuranta
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN
SEUTUKUNTA
Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan kuuluvat Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Seutukunnan asukasluku on 15 000 asukasta. Asukasluvun
säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla on seutukunnalle
suuri haaste ja se edellyttää elinkeinojen kehittämisen ohella
sitä, että niin koulutus- kuin muutkin julkiset ja yksityiset
palvelut kehittyvät ja että alueen asukkaille voidaan tarjota
riittävän monipuoliset vapaa-ajan palvelut. Tämä edellyttää
seudun kunnilta hyvää yhteistyötä. Siitä on saatu myönteisiä
kokemuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa.
Seutukunnan elinkeinorakenne on poikkeuksellisen
monipuolinen. Alueella on vahvaa puutuoteteollisuutta ja
menestyvää, metalli- ja elintarviketeollisuutta. Maatalouden
asema säilyy merkittävänä myös tulevaisuudessa. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä edistävän yritystoiminnan
laajentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, samoin kaivannaisteollisuudella ja matkailulla tulee jatkossa olemaan
nykyistä suurempi merkitys alueen elinkeinoissa.
Seutukunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta
alueen tie- ja tietoliikenneyhteyksiä on parannettava jatkuvasti. Seutukunnan läpi kulkevan valtakunnallisen pää-

väylän E75 (Vt 4) jatkuva kehittäminen on välttämätöntä
ja nopeiden laajakaistayhteyksien käyttömahdollisuus on
ehdoton edellytys alueen elinvoiman kasvulle.
Seutukunnassa tuetaan olemassa olevan yritystoiminnan
ohella myös uuden yritystoiminnan aloittamista. Tavoitteena on säilyttää nykyiset työpaikat ja luoda uusia työpaikkoja
olemassa oleviin yrityksiin ja uusiin, perustettaviin yrityksiin. Tavoitteen saavuttamisessa ovat olleet apuna monet kehittämishankkeet, jotka ovat mahdollistaneet monipuoliset
neuvonta- ja hautomopalvelut yrityksille ja yrittämisestä
kiinnostuneille henkilöille. Seutukunta toteuttaa yhteistä
KOKO-ohjelmaa Nivala-Haapajärven seutukunnan kanssa.
Seutukunnassa järjestetään monipuolista toisen asteen
koulutusta, josta vastaa pääosin Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä, jolla on oppilaitoksia Haapavedellä ja
Siikalatvalla (Piippolassa). Muita koulutuspalveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun Eteläisen muiden
toimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat
Oulun yliopiston alueyksikkö, Oulun Eteläisen instituutti,
Keski-Pohjanmaan ja Oulun ammattikorkeakoulut.
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RAAHEN SEUTUKUNTA
Raahen seutukuntaan kuuluvat Raahen kaupungin lisäksi
Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunnat. Raahen seudun
asukasluku on noin 35 000. Raahen seutu on elinkeinorakenteeltaan Suomen erikoistuneimpia. Kone- ja metalliteollisuus on seudulla vahvaa, mutta siellä on myös elinvoimaista alkutuotantoa. Elinkeinoelämä on monipuolistunut
viime vuosina, kun kaupan ja palveluiden ala on tarjonnut
aikaisempaa laajempia työllistymismahdollisuuksia Raahen seudulla. Seudulla sijaitsee tonnimääriltään Perämeren
alueen suurin syväsatama, jonka asema säilyy jatkossakin
vahvana laajennustöiden ansiosta. Energia-alalle on Raahen
seudulla suunnitteilla useita suuria investointihankkeita:
mm. ydinvoimala Pyhäjoelle sekä tuulivoimapuistoja rannikkoalueelle. Lähivuosina Raahen seudun merkittävimpiä
investointihankkeita ovat Rautaruukin Raahen tehtaan masuunien peruskorjaukset vuosien 2009–2012 aikana ja Laivakankaan kultakaivoksen avaaminen.
Alueen kehittämisen keskeiseksi strategiaksi valmistui keväällä 2009 Raahen seutukunnan elinkeinostrategia
2009–2015. Strategia on elinkeino- ja yrittäjyyspainotteinen ja siinä huomioidaan peruspalveluiden saatavuuteen,
turvalliseen asuin- ja yritysympäristöön sekä yhteiskunnan
yleiseen muuttumiseen liittyvät yleiset odotukset.
Strategian toimeenpanossa jatketaan ja edelleen vahvistetaan yhteistyötä toimijoiden välillä, tarvittaessa yhdistämällä eri organisaatioiden toimintaa. Yhteistyön koordinaatiossa hyödynnetään KOKO-ohjelman resursseja. Alueen

peruspalveluiden saatavuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin
liittyvissä kehittämistoimenpiteissä koordinaatiovastuu on
alueen kunnilla ja Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymällä.
Raahen seudun KOKO osallistuu Innovaatio- ja osaaminen verkoston ja KOKO-Russian -verkoston toimintaan.
Maakunnallisena yhteistyönä osallistutaan Hyvinvointiverkoston toimintaan.
Painopisteitä:
– Kumppanuus
– Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
– Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen
– Mainetyö
Raahen seudun yrityspalveluiden vetämä seudullinen
yrityspalveluverkosto tuottaa alueen yrittäjille ja yrittäjiksi
aikoville perusneuvontapalveluja asiantuntevasti ja tehokkaasti. Liiketoimintaympäristön kehittämisessä verkoston
keskeisinä toimijoina ovat Raahen seudun yrityspalveluiden
lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun Raahen tekniikan ja talouden yksikkö sekä Raahen Porvari- ja kauppakoulu. Alueen teknologiaosaamisen vahvistamisessa keskeisinä toimijoina ovat Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n vetämä
tuotantostudioverkosto sekä Raahen kaupungin, Oulun Yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun Raahen yksiköiden
muodostama Pehr Brahe ohjelmistolaboratorio (PBOL).
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Ammatillisen peruskoulutuksen ja työelämässä toimivien täydennyskoulutuksen keskeisinä toimijoina ovat alueella
Raahen koulutuskuntayhtymän yksiköt, Raahen Porvari- ja
kauppakoulu, Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Oy ja Raahen osaamiskeskus Oy, Oulun ammattikorkeakoulun Raahen tekniikan ja talouden yksikkö, Oulun Yliopiston Raahen toimipiste sekä Rautaruukki Oyj:n oma
Ruukin Teollisuusoppilaitos.
Raahen seutukunnan alueen kehittämisessä tehdään
laaja-alaista yhteistyötä kuntien, eri tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa.
Aluekehittämisen yhteistyö on viime vuosina ollut tuloksekasta, kuitenkin niin, että keskeisenä tekijänä alueen elinkeinoelämän vahvistumisessa ovat olleet alueella toimivat yritykset ja niiden omat, kasvuhakuiset kehittämisstrategiat.
Tulevaisuudessa kehittämistoimenpiteitä suunnataan
elinkeinostrategian mukaisesti:
– Toimintaympäristön kehittämiseen
– Kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen
– Kansainvälisyyteen
– Elinkeinojen monipuolistamiseen ja yrittäjyyteen

KOILLISMAA
Koillismaan seutukunnan muodostavat Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta. Koillismaan seutukunnan väkiluku
on noin 21 000 asukasta. Seudun elinkeinojen kärkinä ovat
matkailu ja tietoyhteiskunnan palvelutuotanto, mutta myös
puuteollisuuden, metalli- ja alkutuotannon, hyvinvointipalveluiden sekä jalostavan teollisuuden kehittämiseen panostetaan.
Koillismaa on yksi maan tärkeimpiä matkailualueita.
Sen ytimessä on Rukan matkailukeskus. Alueella on myös
Suomen tunnetuin vaellusreitti, Karhunkierros. Kansainvä-
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liseen PAN Parks -verkostoon kuuluva Oulanka-Paanajärvi
kansallispuistoalue on ainutlaatuinen luontokokonaisuus
koko Euroopassa. Viime vuosina seutukunnassa on panostettu erityisesti kansainväliseen matkailuun. Alueen saavutettavuus on parantunut huomattavasti, kun Kuusamon
lentokentän laajennusinvestointi on valmistunut. Se parantaa Kuusamon valmiuksia ottaa vastaan suoria lentoja myös
ulkomailta. Alueen kansainvälistä kehitystä tukee lisäksi
vuonna 2006 avattu Kuusamo–Suoperän kansainvälinen
raja-asema.
KOKO-ohjelman tavoitteena on voimassa olevan alueellisen elinkeinostrategian päivittäminen vuosille 2011–2014.
Koillis-Suomen ja Itä-Lapin KOKO-ohjelmaan kuuluvat
Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski
ja Taivalkoski. Lentoyhteyksien, rautatieverkoston, maantieyhteyksien ja nopeiden laajakaistayhteyksien kehittäminen sekä sisäisien yhteyksien sujuvuuden parantaminen
ovat elintärkeitä edellytyksiä kaukana kasvukeskuksista
sijaitsevan alueen elinkeinoelämän kehittämisen ja asumisviihtyvyyden kannalta.
KOKO-ohjelman valitut painopisteet ovat:
– Matkailun kansainvälistyminen: lumivarmat matkailukeskukset sekä muut matkailukohteet, houkutteleva
luonnon ja infrastruktuurin kokonaisuus,
– Metsäklusteri: mekaaninen puunjalostus, puun ja uusiutuvan energian tuotteistus sekä matkailun synergiaedut (“vihreä matkailukeskus” konseptin kehittäminen
vientiin)
– Lähialueyhteistyö ja Barentsin-alueen liiketoimintamahdollisuudet, kansainvälisten raja-asemien kehittäminen
(infrastruktuuri)
– Alkutuotanto: maidon jatkojalostus, liha-, kala- ja riistatuotteet
– Tietoteollisuuden palvelukeskukset sekä valtionhallinnon
alueellistaminen (palvelukeskukset)
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Rahoitussuunnitelma

Ohjelman rahoitus toimintalinjoittain ja hallinnonaloittain:

milj. eur

TL 1 Elinkeinoelämä ja työllisyys

TL 2 Kansainvälinen
kilpailukykyinen innovaatiojärj.

2011

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

SM
OPM
MMM

5,4

5,4

5,4

5,4

62

62

62

62

33,2

33,2

33,2

33,2

75

75

75

75

11

11

11

11

Yhteensä

119,2

119,2

119,2

119,2

67,4

67,4

67,4

67,4

EU-rahoitus
Valtio
Kunnat* / muu julkinen

13
119,2
10

13
119,2
10

13
119,2
10

13
119,2
10

11,6
67,4
10

11,6
67,4
10

11,6
67,4
10

11,6
67,4
10

Julkinen rahoitus yht.
Yksityinen rahoitus*

142,2
58

142,2
58

142,2
58

142,2
58

89

89

89

89

Yhteensä

200,2

200,2

200,2

200,2

89

89

89

89

LVM
TEM
STM
YM

79

Maakuntaohjelma 2011–2014

TL 3 Hyvinvointi
milj. eur

2011

2012

TL 4 Vetovoima

2013

2014

2011

2012

2013

2014

SM
OPM
MMM
LVM

5

5

5

5

45

45

45

45

TEM

25

25

25

25

STM

5,5

5,5

5,5

5,5

Yhteensä

30,5

30,5

30,5

30,5

50

50

50

50

EU-rahoitus
Valtio
Kunnat* / muu julkinen

7,6
30,5
10

7,6
30,5
10

7,6
30,5
10

7,6
30,5
10

5
50
10

5
50
10

5
50
10

5
50
10

Julkinen rahoitus yht.
Yksityinen rahoitus*

48,1

48,1

48,1

48,1

65

65

65

65

Yhteensä

48,1

48,1

48,1

48,1

65

65

65

65

YM

TL 5 Aluerakenne ja saavutettavuus
milj. eur

2011

2012

2013

2014

SM

Yhteensä

2011

2012

2013

2014

YHT.

0

0

0

0

0

OPM

5,4

5,4

5,4

5,4

21,6

MMM

38,2

38,2

38,2

38,2

152,8

245

245

245

245

980

TEM

162

162

162

162

648

STM

5,5

5,5

5,5

5,5

22

YM

11

11

11

11

44

LVM

200

200

200

200

Yhteensä

200

200

200

200

467,1

467,1

467,1

467,1

1868,4

EU-rahoitus
Valtio
Kunnat* / muu julkinen

0,8
200
5,1

0,8
200
5,1

0,8
200
5,1

0,8
200
5,1

38
467,1
45,1

38
467,1
45,1

38
467,1
45,1

38
467,1
45,1

152
1868,4
180,4

Julkinen rahoitus yht.
Yksityinen rahoitus*

205,9

205,9

205,9

205,9

550,2
58

550,2
58

550,2
58

550,2
58

2200,8
232

Yhteensä

205,9

205,9

205,9

205,9

608,2

608,2

608,2

608,2

2432,8

* arvio
Maakuntaohjelma on luonteensa vuoksi kaikkia ohjelmia kokoavana laaja kokonaisuus. Sen vuoksi rahoitussuunnitelma on suuntaa-antava ja tarkentuu vuosittain TOTSUissa ja MYAKeissa. Monet toimepiteet ja hankkeet liittyvät
useaan toimintalinjaan, joten taulukot ovat osittain ohjeellisia.
Hallinnonaloittaisiin lukuihin lasketaan kehittämis- ja investointityyppiset varat.
EU-rahoitus: EAKR, ESR, EMR, EKTR
Arvioidaan ohjelman toteutukseen sitoutuvan kuntien ja yksityisen rahoituksen suuruusluokka.
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Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käynnisti
maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatimisen
kokouksessaan 8/2008 13.10.2008 § 165. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on laadittu yhteisellä prosessilla. Uuden
maakuntasuunnitelman aikajänne on vuoteen 2030. Maakuntaohjelma kattaa toteuttamisvuodet 2011–2014. Asiakirjat hyväksyttiin maakuntavaltuuston kevätkokouksessa
10.5.2010.
Kuulutus maakuntasuunnitelma ja -ohjelmatyön käynnistymisestä julkaistiin 13.11.2008 sanomalehti Kalevassa
sekä liiton virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla
www.pohjois-pohjanmaa.fi.
Ohjelmatyö aloitettiin sidosryhmille kohdennetulla
työpajatyöskentelyllä Kalajoella 13.–14.11.2008. Työskentelyssä kartoitettiin kehittämistarpeet, määriteltiin tavoitteet
sekä maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman viitekehys. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston työpajassa
10.12.2008 maakuntavaltuusto antoi lisänäkemyksiä Kalajoen työskentelyn tuloksiin. Maakuntavaltuustolle annettiin
maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmatyön osalta informaatio kevään 2009 kokouksessa (12.5.). Maakuntahallitus on käsitellyt asiakirjoja työn eri vaiheissa
Maakuntasuunnitelman laadinnassa on panostettu
erityisesti Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden kannalta
keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja arvomuutosten tunnistamiseen sekä toisaalta vaihtoehtoisten
tulevaisuusskenaarioiden laatimiseen, joka palvelee samalla
myös monipuolista vaikutusten arviointia, vertailua ja loppupäätelmiä. Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden skenaariot 2030 työstettiin yhteistyössä Net Efffect Oy:n kanssa.
Työssä toteutettiin kaksi päivän mittaista tulevaisuusworkshoppia (29.4.2009 ja 19.5.2009) ja laadittiin maakunnalle vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot. Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuusskenaariotyö valmistui kesäkuun 2009
lopulla ja alustavat tulokset esiteltiin sekä maakuntavaltuustolle 12.5.2009 että maakuntahallitukselle 8.6.2009.
Tulevaisuustyöskentelyä varten toteutettiin laajapohjainen sähköinen kysely, joka lähetettiin henkilökohtaisen linkin kautta mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton, kuntien, koulutuslaitosten ja yritysten edustajille. Varsinaisen
kyselyn lisäksi strategiatyön tueksi perustetussa (erityisesti
nuorille suunnatussa) blogissa pidettiin avoimena kyselyn
kevennettyä versiota. Kyselyn tarkoituksena oli saada sekä
informaatiota blogin lukijoista että erilaisia näkökulmia
varsinaisen kyselyn rinnalle. Blogissa esiteltiin huhti-kesäkuun 2009 aikana maakuntasuunnitelman tulevaisuustyöskentelyn tuloksia helposti kommentoitavassa muodossa.

POHJOIS-POHJANMAA – Nuorten maakunta

Maakuntaohjelman 2007–2010 arviointi on tehty kevään 2010 kuluessa ostopalveluna ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyönä. Työn toimittaja on Oulun yliopiston
maantieteen laitos.
Maakuntaohjelman 2010–2013 toimintalinjoja on
työstetty maakuntahallituksen nimeämien liiton viraston
vastuuhenkilöiden vetäminä. Kullekin toimintalinjalle on
perustettu oma työryhmänsä. Yhteistoiminta-alueen maakunnat ovat olleet mukana maakuntasuunnitelman skenaariotyöskentelyssä keväällä 2009 sekä aluerakennetta koskevien asioiden käsittelyssä. Pohjois-Suomen neuvottelukunnan
kokouksessa 10.8.2009 annettiin virkamiestasolla tehtäväksi
yhteistarkastelu maakuntaohjelmien aluerakennekysymyksistä mm. kehityskäytävien ja -vyöhykkeiden osalta.
Aluekierrokset pidettiin Kalajoella 27.10.2009 (Oulun
Eteläinen ja Raahen seutu) ja Oulussa 28.10.2009 (Oulun
seutu, Oulunkaari ja Koillismaa). Kuntajohtajien kuuleminen tapahtui 4.12.2009. Tilaisuuksien palautteet on otettu
huomioon valmistelussa.
Luonnokset (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma sekä
ympäristöselostus) ovat olleet helmikuussa 2010 sekä maakuntahallituksen että ylimääräisen maakuntavaltuuston lähetekeskustelussa. Asiakirjaluonnokset ja ympäristöselostus
olivat lausunnolla ja nähtävillä 4.3.–26.3.2010. Asiakirjat on
viimeistelty lähetekeskustelujen, nähtävillä olon sekä lausuntojen pohjalta. Rahoitussuunnitelman osalta järjestettiin
7.4.2010 erillinen neuvottelu ELY:n johtoryhmän kanssa.
Maakuntaohjelmaa laadittaessa on arvioitu ohjelman
ympäristövaikutukset viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(SOVA-laki) mukaisella menettelyllä. Yleisölle on tarjottu
mahdollisuus mielipiteisiin koko prosessin aikana, ja asiakirjojen erityiset nähtävillä olot on järjestetty suunnittelun
käynnistyessä ja luonnosvaiheessa. Ympäristövaikutukset
on arvioitu sekä maakuntasuunnitelman että maakuntaohjelman osalta. Ympäristövaikutusten ohessa on käsitelty ohjelman vaikutuksia talouteen, sosiaalisia vaikutuksia
ja tasa-arvovaikutuksia. Ympäristöselostus on raportoitu
omana asiakirjana ja yhteenveto siitä on sisällytetty maakuntaohjelmaan.
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Liite 2

Neljä vaihtoehtoista
tulevaisuuspolkua
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Skenaariot ovat vaihtoehtoisia ja mahdollisia maailmoja,
jotka toimija voi joutua kohtaamaan tulevaisuudessa sekä
kertomuksia näihin eri mahdollisiin maailmoihin johtavista kehityskuluista. Skenaariot kuvauksina mahdollisista
toimintaympäristöistä ovat samalla myös erilaisia tulkintoja
nykypäivän toimintaympäristön tärkeistä muutosvoimista
ja niiden kehityksestä. Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan
strategiatyön apuvälineitä, joiden avulla pyritään tehostamaan ajattelua ja päätöksentekoa – tässä ja nyt.
Skenaariotyöskentelyssä ei ole ollut tarkoituksena valita
yhtä skenaariota, vaan tarkastelemalla kokonaisuutta, voidaan tunnistaa tekijöitä joita Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuustyössä ja vuoteen 2030 tähtäävässä suunnitelmassa on
tarpeellista tunnistaa ja painottaa.

Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden
maailmat
Skenaariotyössä tärkeimmiksi ulottuvuuksiksi valittiin talouden kehitys ja ympäristön tila. Suomessa on tulevina
vuosikymmeninä osaavasta työvoimasta pula. Pohjois-Pohjanmaalla väestörakenne on muuta maata parempi myös
tulevaisuudessa, mikä antaa hyvän perustan maakunnan
taloudelliselle kehitykselle. Maakunnan talouden perustan
muodostavat osaava työvoima ja monipuolinen vientiteollisuus. Tulevaisuudessa menestymiseen vaaditaan nykyisten
toimialojen uusiutumista sekä uusien toimialojen esiinmarssia.

Tulevaisuudessa ympäristön tilaan tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Tämä tulee näkymään
niin kansainvälisen, kansallisen kuin paikallisenkin tason
päätöksenteossa. Myös yritysten menestymisen ja ihmisten
hyvinvoinnin kannalta ympäristön laadulla on suuri merkitys.
Skenaariotyössä muodostettiin neljä maailmankuvaa
ulottuvuuksina talous kasvaa tai taantuu sekä ympäristön
tila paranee tai huononee (”Uusi kukoistus”, ”Hitaasti hyvää”, ”Valot sammuvat” ja ”Eroavaa epävarmuutta”). Maailman kuvat tulee tulkita ajatusten herättäjinä, ei suorina maakunnan vaihtoehtoisina tulevaisuudennäkyminä.
Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden mallintamisen apumenetelmäksi valittiin PESTE -analyysi. Analyysin avulla
hahmoteltiin maakunnan vaihtoehtomaailmojen poliittista,
ekonomista, sosiaalista, teknistä ja ekologista tulevaisuutta.
“Uusi kukoistus” -skenaario kuvaa maailmaa, jossa
maakunnan talouskasvun trendi on seurannut globaalia
talouskasvua ja on kasvanut voimakkaasti ja taantumat jäävät lyhytaikaisiksi. Myös ihmisten ympäristötietoisuus on
kasvanut ja he myös osaavat huolehtia elinympäristönsä
puhtaudesta ja siisteydestä. Lisääntynyt vauraus on tarjonnut myös taloudelliset ja teknologiset edellytykset panostaa
ympäristön tilan parantamiseen.
Maakunnassa kehityksen ytimenä on toiminut Oulu ja
kolmesta neljään muuta suurempaa aluekeskusta, joihin
korkeakoulutason koulutus, erikoispalvelut ja monipuolinen teknologiateollisuus ovat keskittyneet. Mittavien infrastruktuuri-investointien ansiosta Oulusta on kehittynyt

Talous kasvaa

Skenaario 4

Skenaario 1

”Eroavaa
epävarmuutta”

”Uusi kukoistus”

Ympäristön
tila heikkenee

Ympäristön
tila paranee
Skenaario 3

Skenaario 2

”Valot sammuvat”

”Hitaasti hyvää”

Talous taantuu
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koko pohjoisen alueen tärkein logistinen keskus.Maakunnan palvelurakenne on uudistettu ja julkiset palvelut toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Julkinen ja yksityinen
sektori tukevat toiminnallisesti toisiaan sujuvasti ja tiiviissä
yhteistyössä. Kansalaiset ovat laajalti omaksuneet teknologian kehityksen mukanaan tuomat uudet sähköiset järjestelmät, mikä on myös osaltaan parantanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekotilanteissa.
Väestönkasvu Pohjois-Pohjanmaalla on jatkunut voimakkaana varsinkin Oulun ja Ylivieskan seuduilla. Työvoiman, myös ulkomailta tulleen, osaamisesta ja koulutuksesta on pidetty hyvää huolta, mikä on antanut maakunnan
taloudelliselle kehitykselle hyvän perustan. Teollisuuden
rakennemuutoksen negatiiviset vaikutukset on pystytty
välttämään ja on siirrytty teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Uusiin teknologioihin pohjautuvista palvelukonsepteista on tullut myös tärkeä osa vientiteollisuutta.
Myös luovien alojen, lähipalveluiden ja matkailun (season
holiday) merkitys on kasvanut ja varsinkin maaseudulla
agro-energia -klusterilla on suuri työllistävä merkitys. Maatilojen koko on kasvanut ja perinteisen viljelyn rinnalle on
tiloille tullut myös erilaista palvelutoimintaa kuten esim.
ympäristönhoito- ja hyvinvointipalveluita (green care). Hyvän talouskehityksen ansiosta maakunnan työllisyysaste on
saatu korkeaksi ja työttömyysaste alhaiseksi.
Elintason ja ympäristön laadun parantuminen on
edistänyt myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ihmisten keskinäinen kanssakäyminen on lisääntynyt ja ihmiset
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin toimintoihin. Kulttuurista
on tullut maakunnan vetovoimaisuutta lisäävä kilpailuvaltti. Kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta on tullut
monelle arkipäivää. Myös lähimmäisistä on pidetty huolta
ja syrjäytymisen ehkäisytoimenpiteissä on onnistuttu.
Maakunnan talouden voimakkaan kasvun ja liikenteen
aiheuttamien päästöjen alentuminen on ollut suurelta osin
raideliikenneinvestointien ansiota. Maakuntaan on saatu rakennettua kaksoisraide Pohjanmaan radalle, mikä on mahdollistanut nopeat junayhteydet Oulun metropolialueelta
Etelä-Suomeen. Raideliikenteen kehittyminen on myös tukenut muiden aluekeskusten kasvua, kun myös Kuusamoon
on saatu rautatieyhteys. Lähiliikennejunat ovat laajentaneet
ihmisten työssäkäyntimahdollisuuksia ympäristöystävällisellä tavalla. Luotijuna on aloittanut liikennöinnin Oulun
ja Helsingin välillä. Muualla maakunnassa on pystytty pitämään tieverkko ajan vaatimusten tasalla. Tietoliikenneverkkojen kehittyminen on vähentänyt ihmisten tarvetta
asiointimatkoihin omalla autolla ja muutenkin ihmiset ovat
alkaneet suosia kulutuskäyttäytymisessään lähipalveluita
sekä lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
“Valot sammuvat” -skenaariossa Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan talous on joutunut pitkäaikaiseen taantumaan.
Koko maailmantalous on joutunut maailmanlaajuisesti kärsimään rajusti kohonneista raaka-aineiden hinnoista sekä
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ympäristön pilaantumisen aiheuttamista lisäkustannuksista.
Ilmastonmuutos on toteutunut odotettua rajumpana, mikä
on aiheuttanut ekopakolaisuutta myös Pohjois-Pohjanmaalle muualta maailmasta. Heikentynyt taloustilanne ja kannattavuusongelmat ovat johtaneet myös Pohjois-Pohjanmaalla
yritysten ja ihmisten välinpitämättömiin asenteisiin ympäristöasioita kohtaan. Tästä on ollut seurauksena ympäristön
tilan huonontuminen myös Pohjois-Pohjanmaalla.
Pitkään jatkuneen taantuman ja väestörakenteen muutoksen seurauksena on maakunnan aluerakenteita jouduttu
tehostamaan. Niukat taloudelliset resurssit on ohjattu julkisen sektorin palvelutuotantoon ja yksityinen palvelutuotanto on vähäistä. Maakunnan aluekeskusten vetovoimaisuus
on alkanut heikentyä, mutta Oulu on pystynyt silti säilyttämään asemansa pohjoisen Suomen koulutuksen ja teknologian keskuksena, mutta sekään ei ole pystynyt kilpailemaan
vetovoimaisuudessa eteläisen Suomen verkottuneen metropolialueen kanssa. Valtio on ohjannut niukkoja taloudellisia
resursseja yhä enemmän pois maakunnista eteläisten kaupunkialueiden hyväksi. Ihmisten usko omaan tulevaisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin on horjunut. Tästä
on ollut seurauksena poliittisen aktiivisuuden laskeminen ja
populististen liikkeiden suosion kasvu.
Varsinkin Oulun seudulla on ollut pitkään voimakasta
väestönkasvua, mistä on heikentyneessä taloustilanteessa
seurannut väestön korkea työttömyysaste ja lähtömuuttoa
eteläiseen Suomeen. Heikentyneessä taloustilanteessa ovat
perinteiset toimialat kuitenkin menestyneet kohtalaisesti
ja uudet avaukset ovat tuottaneet maakuntaan uudenlaisia
luovia ratkaisumalleja ja yrityksiä, mutta niiden menestymiseen on vaadittu suurta riskinottoa.
Heikko taloustilanne ja välinpitämättömyys ympäristön
tilasta ovat johtaneet myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin heikentymiseen. Ihmisten välinpitämätön asenne on
heijastunut myös yhteisöllisyyteen eikä lähimmäisistä pidetä huolta. Pääasia on huolehtia omasta selviytymisestä.
Taloudellisen ja inhimillisen pääoman siirtyminen Suomessa eteläiselle metropolialueelle on vaikeuttanut uusien
innovaatioiden kehittelyä ja käyttöönottoa maakunnassa.
Uudenaikaista ympäristöystävällistä teknologiaa ei ole voitu ottaa riittävästi käyttöön sen kalleuden takia. Tie- ja tietoliikenneverkkoja ei ole pystytty pitämään ajanmukaisessa
kunnossa.
“Eroavaa epävarmuutta” -skenaariossa kuvataan maailmaa, jossa maakunnan talous on kehittynyt suotuisasti,
mutta talouskehitys ei ole ympäristön kannalta ollut kestävällä pohjalla. Vaarana on, että talouskasvu päättyy pitkään
ja syvään lamaan, kun talouskupla puhkeaa. Raaka-aineiden
ja energian hinnat ovat pysyneet alhaisina niin maailmanmarkkinoilla kuin Pohjois-Pohjanmaallakin eikä ihmisillä
ole ollut tarvetta eikä haluakaan muuttaa luonnonvaroja
tuhlailevaa kulutuskäyttäytymistään ympäristöystävällisemmäksi. Ihmisten ja yritysten toimintavapauksia ei ole

87

haluttu rajoittaa myöskään poliittisilla päätöksillä vaan pikemminkin päinvastoin. Poliittisilla päätöksillä on siirretty
vastuuta ja palveluiden järjestämisvelvollisuuksia julkiselta
sektorilta yksityissektorille.
Maakunnan väestönkehitys on jatkunut hyvänä, myös
maaseudulla, mutta maakuntaan on tullut paremman elämän toivossa myös paljon maahanmuuttajia. Kaikilla toimialoilla koko maakunnan alueella on silti ainakin ajoittain
pulaa osaavasta työvoimasta. Yrityksissä uskotaan jatkuvaan
talouskasvuun myös tulevaisuudessa ja yritykset ottavat toiminnassaan suuria taloudellisia riskejä. Vaarana hallitsemattomassa talouskasvussa on, että suhdanteiden muuttuessa
huonompaan suuntaan yritykset joutuvat suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Seurauksena on yritysten konkursseja ja
työttömyyttä.
”Eroavaa epävarmuutta” -maailmassa sosioekonomiset
erot ovat korostuneet. Julkisten palveluiden rapautuminen
on johtanut siihen, että ihmiset, joilla on varaa yksityisiin
palveluihin voivat muita paremmin. Heikompiosaisia ja
maahanmuuttajia on jäänyt yhteiskunnan tukitoimenpiteiden ulkopuolelle ja siitä on seurannut yleistä turvattomuutta ja yhteiskunnallista epävakautta. Väestöryhmien
polarisaatiokehitys on johtanut myös parempi- ja huonoosaisten asuinalueiden eriytymiseen toisistaan.
Tieverkostoa on kehitetty ja varsinkin päätieverkoston kehittämiseen on panostettu paljon. Myös rautateitä
on kunnostettu nopean ja lähiliikenteen tarpeita ajatellen.
Rautateillä yksityiset liikennelaitokset ovat syrjäyttäneet julkisen liikenteen. Tietoliikenneyhteydet ovat huippuluokkaa,
varsinkin kaupunkialueilla.
Yleisesti on ollut vallalla luonnosta piittaamaton kertakäyttökulttuuri ja kulutushysteria. Päivittäistavarat on
haettu omalla autolla joskus pitkänkin matkan päässä sijaitsevasta ostoskeskuksesta. Luonnosta piittaamaton käyttäytyminen on aiheuttanut paikallisia ekokatastrofeja myös
Pohjois-Pohjanmaalla.
“Hitaasti hyvää” -skenaariossa taloudelliset kehityserot
EU:n ja muun maailman välillä ovat tasoittuneet ja ympäristön tila on parantunut, kun EU-maat ovat yhteisesti sitoutuneet tiukkoihin tuotanto- ja päästörajoituksiin. Ympäristön tilan parantumiseen on myös vaikuttanut ihmisten
elämäntapojen ja kulutuskäyttäytymisten muuttuminen
entistä ympäristöystävällisemmiksi. EU:n ohjaava ja kontrolloiva rooli aluetasolla on vahvistunut kansallisvaltiota
tärkeämmäksi. Suomi on jaettu kolmeen aluehallintoyksikköön, jotka panevat toimeen EU:n antamia määräyksiä.
Oulusta on muodostettu koko pohjoisen Suomen aluehallintokeskus. Mallilla on pyritty niukkojen taloudellisten resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.
Maakunnan väestörakenne on säilynyt tasapainoisena.
Aluekeskuksen lisäksi myös maaseutualueilla on elinvoimaisia tiiviisti rakennettuja asutuskeskuksia. Pääomavaltaisesta taloudesta on siirrytty inhimillisen pääoman talo-
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uteen. Tuotantoa ja energian kulutusta säännellään tiukasti.
Energian säästöihin pyritään mm. suosimalla paikallista
elintarvike-, energia- ja kulutustavaratuotantoa.
“Hitaasti hyvää” -skenaariossa Ihmisten elämänlaatu
on parantunut elämäntahdin muututtua aiempaa kiireettömämmäksi (slow cities). Lähes kaikki tarvittavat fyysiset
palvelut on tuotettu lähiympäristössä ja esimerkiksi kaikille
tarjottavat terveydenhuoltopalvelut ovat olleet nopeasti ja
edullisesti saavutettavissa mm. sähköisten kanavien kautta.
Ihmisillä on ollut aikaa ja kiinnostusta osallistua yhteisölliseen toimintaan. Kulttuurilla ja taiteella on ollut yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus. Myös monikulttuurisuutta on arvostettu ja sitä on pidetty yhteisöä rikastuttavana tekijänä.
Tutkimus- ja kehitystyössä on suuntauduttu vahvasti
ekologisten ratkaisujen kehittämiseen. Kehitystyön ansiosta käyttöön onkin saatu erittäin edistyksellistä teknologiaa,
jolla on pystytty vähentämään kuluttamista ja saastumista.
Ympäristön tilan parantamisen kannalta merkittäviä tuloksia on saatu aikaan uudenlaisilla luovilla energiantuotantomenetelmillä, matkustustavoilla ja asumisratkaisuilla.
Kierrätystoiminta on ollut hyvin organisoitua ja ihmiset ovat oppineet säästäväisiksi ja kohtuullisiksi kuluttajiksi.
Asumistiiviyttä on nostettu, mikä on vähentänyt ihmisten
liikkumistarvetta ja on mahdollistanut keskitetyn paikallisen energiantuotannon kannattavasti.
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Liite 3

Alueellinen kehitys
Pohjois-Pohjanmaalla

Väestömuutokset Pohjois-Pohjanmaalla 2000–2008
3 500
3 000
2 500

332

113

354

489

469

2 689

2 689

2 693

-366

-440

-396

235

127
787

398

381

106

2 094

2 223

229

2 000
2 427

1 500

1 992

2 746

2 229

1 000
500
0

-392

-54

-546

-500

Kuva. Luonnollinen väestönlisäys eli
-1 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

syntyneiden enemmyys on elävänä
syntyneiden ja kuolleiden erotus. Kuntien

Luonnollinen väestönlisäys

välinen nettomuutto on tietyn alueen

Kuntien välinen nettomuutto

kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton ero-

Nettosiirtolaisuus

Lähde: Tilastokeskus

tus. Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton
ja maastamuuton erotus.
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Väestön kehitys
Pohjois-Pohjanmaan asukasluku oli vuoden 2008 lopussa
386 144 eli 7,2 % koko maan väestöstä. Maakunta on harvaan asuttua. Keskimääräinen väestötiheys on 11 asukasta
neliökilometrillä, kun koko maan väestöntiheys on 18 asukasta neliökilometrillä. Maakunnan asukasluku on kasvanut
vakaasti koko 2000-luvun, keskimäärin reilun 2 600 henkilön vuosivauhtia eli 0,7 prosenttia vuodessa. Maakunnan väestönkasvu on ollut kolmanneksi suurinta Manner-Suomen
maakunnista. Myönteinen kehitys on ollut pääosin seurausta korkeasta luonnollisesta väestönkasvusta. Luonnollisen
väestönlisäyksen ansiosta Pohjois-Pohjanmaan ikärakenne
on koko maan tasapainoisin. Toinen Pohjois-Pohjanmaan
väestönkasvuun vaikuttanut tekijä on maahan muutto. Sen
merkitys on kasvanut vuosi vuodelta, mutta silti ulkomaalaisten osuus väestöstä on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen
maakuntien alhaisimpia.
Kuntien välisellä nettomuutolla on ollut tämän vuosituhannen alkuvuosina väestön lisäyksen kannalta nettosiirtolaisuutta suurempi merkitys. Viime vuosina lähtömuutto

Pohjois-Pohjanmaalta muualle Suomeen on kasvanut tulomuuttoa enemmän ja kuntien välinen nettomuutto on kääntynyt väestömäärää vähentäväksi tekijäksi. Vuosien 2000
ja 2008 välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan suurimmat
muuttotappiot ovat olleet yli 4 600 asukasta Uudellemaalle
ja noin 2 000 asukasta Pirkanmaalle. Pohjois-Pohjanmaa on
menettänyt väestöään merkittävästi myös Keski-Suomeen
ja Varsinais-Suomeen. Väestönmenetys näihin maakuntiin
on ollut noin 1 000 asukasta maakuntaa kohti. Muuttovoitto
Pohjois-Pohjanmaalle on ollut merkittävintä muista pohjoisista maakunnista. Muuttovoitto yhteensä on ollut noin 5
700 asukasta Lapista sekä noin 2 500 asukasta Kainuusta.
Aktiivisimpia muuttajia vuosina 2000–2008 ovat olleet
15–30-vuotiaat. Tässä ikäryhmässä Pohjois-Pohjanmaa
myös menettää eniten asukkaita. Nettomuuttotappio tässä
ikäryhmässä on 2 351 henkilöä, joista on naisia 1 726 ja miehiä 625. Muuttoalttiudessa suurin ero sukupuolten välillä
on 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa naisten osuus niin
tulo- kuin lähtömuuttajissa on kaksi kertaa suurempi kuin
miesten osuus.

Massamuuttotaseen muutokset tarkasteltavilla 5-vuotiskausilla
Pohjois-Pohjanmaan muuttotase 1999–2003
keskimäärin vuodessa

Pohjois-Pohjanmaan muuttotase 2004–2008
keskimäärin vuodessa

340
60

215
10

1270

930
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Maassamuuton tase ikäryhmittäin
Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2000–2008
Miehet

Naiset

0–4

299

196

5–9

96

109

10–14

5

8

15–19

10

-849

20–24

-215

-676

25–29

-420

-201

30–34

30

152

35–39

70

135

40–44

-54

25

45–49

14

-36

50–54

-61

-42

55–59

53

112

60–64

65

99

65–69

74

45

70–74

43

57

75–

31

34

Yhteensä

40

-832

Oulun seutu on yksi Suomen suurimmista väestökeskittymistä, jossa asuu noin 220 000 asukasta. Oulun seutukunta
on kaikista maan seutukunnista neljänneksi väkirikkain. Lähes 60 prosenttia koko maakunnan väestöstä asuu tällä alueella. Muuhun maakuntaan verrattuna Oulun seutukunnan

asukastiheys on suuri, 47 asukasta neliökilometrillä. Oulun
seutukunnan väestönkasvu on ollut voimakasta koko 2000luvun ajan. Väestömäärä on kasvanut keskimäärin noin 3
500 asukkaalla eli 1,8 prosentilla vuodessa. Suhteellinen
väestönkasvu on ollut seutukunnassa voimakkainta koko
maassa. Erityispiirteenä tällä alueella on korkea luonnollinen väestönlisäys. Koko maan korkeimmat luonnollisen väestönlisäyksen kunnat ovat Oulun seudulla. Myös kuntien
välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus ovat olleet positiivisia tällä alueella koko 2000-luvun ajan. Tänä aikana Oulun
seutukunnan väestönkasvu on ollut lähes 32 000 asukasta.
Ylivieskan seutukunnassa asuu noin 40 000 asukasta.
Seutukunnan ja samalla maakunnan asukasluku kasvaa
noin 3 000 vuoden 2010 alusta Himangan kunnan liittyessä
Kalajoen kaupunkiin. Ylivieskan seutukunnan keskimääräinen väestöntiheys on maakunnan keskitasoa. 2000-luvun
alun heikomman väestönkehityksen jälkeen seutukunnan
väkiluku kääntyi kasvuun vuoden 2003 jälkeen. Seutukunnan vetovoiman lisääntymisestä kertoo lähtö- ja tulomuuton tasapainottuminen. Väestönkasvun kannalta myönteisiä ilmiöitä Ylivieskan seutukunnassa ovat koko 2000-luvun
olleet korkea luonnollinen väestönlisäys sekä viime vuosina
lisääntynyt maahanmuutto.
Raahen seutukunta on väestöltään Pohjois-Pohjanmaan
kolmanneksi suurin. Asukkaita oli vuoden 2008 lopussa lähes 35 000. Väestöntiheys Raahen alueella, noin 13 asukasta
neliökilometrillä, on hieman maakunnan keskitasoa korkeampi. Seutukunnan keskuskaupungissa Raahessa asuu
noin 65 prosenttia alueen väestöstä. Raahen seutukunnan
väestön väheneminen on hidastunut vuosi vuodelta 2000luvulla ja vuonna 2008 väestön kehitys kääntyi positiiviseksi. Merkittävin tekijä tähän myönteiseen kehitykseen on

Väestömuutos Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa vuosina 2000–2008
Väkiluku
2008

Luonnollinen väestönlisäys

Kuntien
välinen nettomuutto

Nettosiirtolaisuus

Kokonais- Kokonais- Kokonaisnettomuutos muutos %
muutto

Pohjois-Pohjanmaan
maakunta

386 144

21 782

-792

2 617

1 825

23 756

6,6

– Oulun seutu

219 473

18 024

12 362

1 402

13 764

31 828

17,0

Oulun seutukunnan
ulkopuoliset alueet

166 671

3 758

-13 154

1 215

-11 939

-8 072

-4,6

– Koillismaa

21 321

43

-2 146

178

-1 968

-1 794

-7,8

– Nivala-Haapajärvi

30 796

374

-2 726

230

-2 496

-2090

-6,4

– Oulunkaari

23 445

154

-1 351

142

-1 209

-1 059

-4,3

– Raahe

34 921

1 145

-3 425

445

-2 980

-1 829

-5,0

– Haapavesi-Siikalatva

15 588

91

-1 860

15

-1 845

-1 700

-9,8

– Ylivieska

40 600

1 835

-1 646

205

-1 441

400

1,0

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus. Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton
erotus. Kokonaisnettomuutto on nettosiirtolaisuuden ja kuntien välisen nettomuuton summa. Kokonaismuutos on tilastovuoden ja edellisen vuoden lopun
väkilukujen erotus. Väkiluku on vuoden lopun 31.12.2008 tilanne.
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ollut pienentynyt lähtömuutto sekä varsinkin parina viimeisenä vuotena alueelle suuntautuneen maahanmuuton
kasvu. Luonnollinen väestönkasvu on pysynyt korkeana jo
pidempään.
Nivala-Haapajärven seutukunnan väkiluku on vähentynyt koko 2000-luvun ajan, mutta vähenevä kehitys on hieman hidastunut viime vuosina. Asukkaita oli seutukunnassa hieman alle 31 000 vuonna 2008. Alueen väestötiheys on
kahdeksan asukasta neliökilometrillä. Nivala-Haapajärven
seutukunnan luonnollinen väestönlisäys on pysynyt vakaana jo pidempään, lisäksi alueelle suuntautuu jonkin verran
maahanmuuttoa. Nämä väestökasvutekijät eivät kuitenkaan
ole riittäneet kompensoimaan nettomaassamuuton negatiivista vaikutusta.
Vuoden 2008 väkiluku oli Oulunkaaren seutukunnassa
hieman yli 23 000 asukasta. Seutukunta on koko maakunnan harvimmin asuttua aluetta, keskimäärin 2,4 asukasta
neliökilometrillä. Oulunkaaren alueella on myös maakunnan harvimmin asuttu kunta Pudasjärvi, jossa asukkaita on
ainoastaan 1,6 neliökilometriä kohti. Seutukunnan väestömäärä on ollut aleneva koko tämän vuosituhannen alun ajan
lukuun ottamatta vuotta 2005. Luonnollinen väestönlisäys
on vaihdellut huomattavasti vuosittain. Siirtolaisuudella on
ollut positiivista vaikutusta alueen väestönkehityksen vuosina 2002–2004. Kuntien välisessä nettomuutossa on ollut
suuria vaihteluita eri vuosien välillä.

Maakunnan pohjoisimman seutukunnan, Koillismaan,
väkiluku oli vuonna 2008 noin 21 000 asukasta. Seutukunnan väestöntiheys on vain kolme asukasta neliökilometrillä.
Luonnollinen väestönlisäys on alentunut viime vuosina ja
ollut vuoden 2004 jälkeen kolmena vuonna jopa negatiivinen. Siirtolaisuus kompensoi jonkin verran alentunutta
luonnollista väestönlisäystä, erityisesti viime vuosina. Nettomaassamuutto on pysynyt tasaisesti suhteellisen korkealla
negatiivisella tasolla.
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan asukasluku oli
vuonna 2008 yli 15 000. Seutukunta on yksi maakunnan
harvimmin asutuista, ainoastaan neljä asukasta neliökilometrillä. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta menettää
suhteellisesti eniten väestöään maakunnan seutukunnista.
Vuosia 2005 ja 2006 lukuun ottamatta luonnollinen väestönlisäys on ollut positiivinen. Nettosiirtolaisuus on useana
vuonna ollut jopa negatiivinen. Eniten väestön vähenemiseen on vaikuttanut vuodesta toiseen korkealla pysynyt negatiivinen nettomaassamuuton tase.
Ulkomaalaisia Pohjois-Pohjanmaalla oli v. 2008 lopussa
n. 4 500 eli 1,2 % maakunnan väestöstä. Ulkomailla syntyneitä oli puolestaan hieman alle 9 000 hlöä. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla valtakunnan
trendin mukaisesti.

Suhteellinen väestönmuutos Pohjois-Pohjanmaalla ja
maakunnan seutukunnissa vuosina 2001–2008
% 2,0
1,5
1,0

Oulun sk

0,5

Pohjois-Pohjanmaa
Ylivieskan sk

0,0

Raahen sk
-0,5

Oulunkaaren sk
Nivala-Haapajärven sk

-1,0

Koillismaan sk
Haapaveden-Siikalatvan sk

-1,5
-2,0
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Pohjois-Pohjanmaan ikäluokittainen maakuntien välinen nettomuutto vuosina 2000–2008
Ikäryhmät
–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–

Yhteensä

1 582

2 083

860

234

173

155

144

112

94

96

82

59

46

5 720

Kainuun maakunta

833

1 001

311

87

55

56

22

22

21

27

34

14

15

2 498

Keski-Pohjanmaan maakunta

-41

218

-9

13

2

-28

7

-2

15

16

18

6

0

215

1

32

61

8

22

-6

-2

4

-1

-1

-5

0

18

131

-43

186

-36

-21

2

-4

-12

-19

1

-7

-7

0

-7

33

20

-36

-1

11

-1

-9

4

5

20

10

-1

1

-2

21

8

-29

6

13

-3

4

-9

-4

9

7

10

3

4

19

Lapin maakunta

Pohjois-Karjalan maakunta
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Kymenlaakson maakunta
Satakunnan maakunta

2

-11

3

0

-3

-1

0

0

0

0

0

0

0

-10

Pohjois-Savon maakunta

-33

34

36

-9

-13

-5

-9

-37

0

-12

0

-9

3

-54

Etelä-Savon maakunta

-60

6

12

3

10

-3

1

-14

-9

-12

-1

0

-3

-70

Päijät-Hämeen maakunta

-46

-34

-5

-12

-9

-7

4

-8

13

14

6

4

-1

-81

Pohjanmaan maakunta

-32

-86

22

18

-16

-1

-12

6

7

2

3

7

-2

-84

Etelä-Karjalan maakunta

-21

-49

-2

9

-11

-12

-6

-2

0

0

3

0

4

-87

17

-38

-46

-23

2

14

-5

-8

-6

-4

-1

1

2

-95
-322

Ahvenanmaa

Itä-Uudenmaan maakunta
Kanta-Hämeen maakunta

-88

-107

-51

-14

7

-23

-5

-5

-15

-5

-2

-6

-8

Varsinais-Suomen maakunta

-336

-364

-39

-31

-29

-38

-22

-23

-2

-7

-3

2

-10

-902

Keski-Suomen maakunta

-337

-536

-87

-15

2

-34

-9

-31

-26

-13

-7

11

8

-1 074

Pirkanmaan maakunta

-571

-803

-318

-102

-35

-44

-40

-34

-10

-50

-27

0

-5

-2 039

Uudenmaan maakunta

-981

-2 358

-1 338

13

50

-43

-73

-65

54

103

17

7

3

-4 611

Yhteensä

-126

-891

-621

182

205

-29

-22

-103

165

164

119

100

65

-792

nettomuutto positiivinen		
yli 1 000
1000–101
100–1
0

nettomuutto negatiivinen
-1–-100
-101–-1 000
alle 1 000
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Erikoistumisindeksillä ja työllisillä tarkasteltuna Pohjois-Pohjanmaan toimialojen kärki vuonna 2006
NACE (2002)

Erikoistumisindeksi

Työlliset

Osuus koko
maan työllisistä (%)

32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus

3,5

7 366

22

27 Metallien jalostus

3,7

3 821

23

285 Metallin työstö ja päällystäminen; konepajateollisuus

1,7

1 849

11

203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

2,6

1 801

16

201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

1,7

816

10

601 Rautatieliikenne

1,8

681

11

155 Maitotaloustuotteiden valmistus

2,0

605

12

316 Muu sähkölaitteiden valmistus

4,3

551

27

332 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot

2,0

536

13

193 Jalkineiden valmistus

4,6

436

29

283 Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet

1,6

383

10

13 Metallimalmien louhinta

8,8

312

55

103 Turpeen nosto ja muokkaus

3,2

276

20

802 Lukio ja ammatillinen koulutus

1,9

178

12

41 Veden puhdistus ja jakelu

5,1

169

32

672 Vakuutusta palveleva toiminta

2,0

130

12

014 Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä

1,9

130

12

204 Puupakkausten valmistus

1,7

128

11
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TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMA
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyteen on vaikuttanut voimakkaasti viime vuosina kansainvälisten ICT-yritysten tuotannon siirtyminen suurelta osin ulkomaille. Toisaalta ICT-alan
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ja ohjelmistoteollisuuden henkilöstön ja uusien yritysten määrä on lisääntynyt.
Muutosta on tuettu panostuksilla korkeakoulutukseen.
Pohjois-Pohjanmaan työllisyystavoitteet ovat toteutumassa runsaasti työllistävillä ICT-alalla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä yhteiskunnallisissa palveluissa. Myös muissa
liike-elämän palveluissa työllisyys on kasvanut ripeästi.
Majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä rakennustoiminnan
työllisyys on lisääntynyt hitaasti. Maatalouden työllisyys on
vähentynyt ennakoitua nopeammin ja metsäteollisuuden
kehitys on viimeaikoina taantunut. Perusmetalliteollisuuden työllisyys on vähentynyt ja metallituotteiden, koneiden
ja laitteiden valmistuksen työllisyys on lisääntynyt vain vähän. Eniten on jääty bio-, lääketiede-, ympäristö- ja energiaklustereiden työpaikkatavoitteista. Oulun seutukunnassa
työllisyys on lisääntynyt ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla
pysynyt jokseenkin ennallaan. Työllisten määrä nousi parhaimmillaan noin 160 000 työlliseen ja työllisyysaste 67,7
prosenttiin. Työllisyysaste nousi eniten vuodesta 2002 matalan työllisyyden seutukunnissa. (kuvio)
Työttömyys paheni huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2009 aikana. Työllisyystilanteen arvioidaan
kehittyvän nykyistä heikompaan tai paljon heikompaan
suuntaan koko maakunnassa. Avointen tehtävien painopiste on myynnin ja markkinoinnin tehtävissä sekä sosiaali- ja
terveyssektorin palveluissa. Teollisuuden ja rakennusalan

työttömyys on voimakkaassa kasvussa. Vahvan 2000-luvun
talouskasvun aika on ohi ja talouden kehityksen voimakkuus voi jäädä suunnittelukauden aikana pysyvästi alemmalle perusuralle. Vaarana on, että syntyy uutta pitkittyvää
työttömyyttä jota talouskasvu ei sulata ja siten pitkäaikaistyöttömyyden estämiseksi on kohdistettava erityistä maakunnallista huomiota ja toimenpiteitä. Huomionarvoista
on, että lomautukset ja irtisanomiset ovat kohdistuneet voimakkaimmin miesvaltaisille aloille.
Pitkäaikaistyöttömyyteen on pyritty vaikuttamaan kuntien ja valtion välisellä kustannusten jaolla. Kuntia palkitaan
pitkään työttöminä olleiden aktivoinnista. Pitkäaikaistyöttömyyden estämiseen on tällä hetkellä syytä kohdistaa
Pohjois-Pohjanmaalla erityistä huomiota, sillä maakunnan
työllisyystilanteen arvioidaan kehittyvän nykyistä heikompaan suuntaan lähivuosina. Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyssä ja hoidossa tulee kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyödyntää erilaisia rahoitus- ja hankeratkaisuja.
Useissa kunnissa tarvitaan lisätoimia kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Lisätoimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa tarvitaan varsinkin Oulun ja Ylivieskan
seuduilla.

Poistuma työvoimasta lähivuosina
Tarkasteltaessa työvoiman poistumaa Pohjois-Pohjanmaalla, huomioimatta virtoja työvoimaan, havaitaan, että vuoteen 2013 mennessä työvoimasta poistuu pysyvästi lähes 21
000 henkilöä. Poistuman osatekijöistä vanhuuseläkkeelle
siirtyvien määrä sekä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen

Työllisyysaste, työllisten osuus 18–64-vuotiaasta väestöstä,
Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa vuosina 2002 ja 2007
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ovat selittäneet lähes yhtä suuren osan poistumasta menneinä vuosina. Lähivuosina vanhuseläkkeelle siirtymisen selittävyys nousee yli 70 prosenttiin.
Toimialoittaisesti tarkasteltuna eniten työvoimaa menettävät määrällisesti alueen suurimmat toimialat. Toimialan Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut poistuma on vuositasolla hieman yli 700 työllistä ja yhteensä vuoteen 2013
mennessä noin 3 500. Myös toimialojen koulutus, tukku- ja
vähittäiskauppa, rakentaminen, kiinteistö- ym. liike-elämän
palvelut, maa, riista ja kalatalous sekä julkinen hallinto kohdalla poistuma on yhteensä yli 1 000 henkilöä. Suhteellisesti
suurin poistuma toimialoista on maa-, riista- ja kalataloudessa, metsätaloudessa sekä julkisessa hallinnossa. Näiden
kaikkien toimialojen työvoimasta poistuu yli 17 prosenttia
vuoteen 2013 mennessä, kun keskimääräinen kokonaispoistuma Pohjois-Pohjanmaalla on hieman yli 13 prosenttia.
Sähköteknisten tuotteiden yms. valmistuksen poistuma on
huomattavasti alhaisempi kuin muilla toimialoilla, sillä vain
noin 4 prosenttia toimialan työllisistä poistuu työvoimasta
tarkastelujakson aikana.

Työllisyys ja työvoiman kysyntä
vuoteen 2030
Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä vuoteen 2030 merkittävin kasvu tapahtuu yksityisten palvelujen kohdalla. Perinteisten metsä-, metalli- ja kemian perusteollisuuden osuus
pienenee. Mekaanisen puunjalostuksen työpaikkatavoitteet

toteutuvat pienempinä. ICT-alan rakennemuutos jatkuu
sähköteknillisen teollisuuden vähentäessä valmistusta ja
työvoimaa. Ohjelmisto-, tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrä lisääntyy, vaikka alihankinta ulkomailta kasvaa.
Työllisyys kasvaa erityisesti yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Nopeimmin kasvavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen nojaavat osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut.
Työllistäviä kasvuyrityksiä syntyy ICT-alan lisäksi erityisesti
hyvinvointi-, ympäristö-, biotekniikka- ja kulttuurialoille.
Oulun seudulla liike-elämän palvelujen kasvua vauhdittaa
korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus. Vähittäiskaupan
ja erikoiskaupan palvelut lisääntyvät kasvukeskuksissa. Väestön ikääntyminen ja palvelujen vaatimustason nousu lisää
sosiaali- ja terveys- sekä muiden hyvinvointipalvelujen kysyntää. Matkailun kasvu lisää matkailupalvelujen kysyntää.
Teollisuudessa metallituote- ja konepajateollisuuden
pk-yritykset lisäävät henkilöstöä hyödyntäen Barentsin alueen, Venäjän ja Itämeren rantavaltioiden lähimarkkinoiden
kasvun. Uusiutuvan bioenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen tarjoaa metalliyritysten laitetoimituksille kasvumahdollisuuksia sekä kotimaahan että vientiin. Lapin ja Kainuun suuret kaivokset sekä Pohjois-Pohjanmaalle avattavat
kaivokset tarjoavat merkittävästi työtä kuljetusalalle ja moniin teollisiin palveluihin ja suunnittelupalveluihin.
Maataloudessa tilojen määrä vähenee ja tilakoko kasvaa.
Maataloutta palvelevaa monipuolista yritystoimintaa syntyy. Maatilojen energiaomavaraisuus paranee ja bioenergian
lisääntyvä käyttö tarjoaa lisääntyvästi työtä metsätaloudessa.
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Työvoiman tarjonta ja
työttömyyden torjunta
Pohjois-Pohjanmaan tuleva väestökehitys poikkeaa koko
maan kehityksestä. Työikäisen väestön määrän ei ennusteta vähenevän vuoteen 2030 mennessä juurikaan, kun koko
maassa vähenemä on 250 000 henkilöä. Työikäinen väestö kasvaa Oulun seutukunnassa ja vähenee muissa seutukunnissa, vähiten Ylivieskan seutukunnassa. Tällä on suuri
vaikutus työmarkkinoihin. Työvoiman määrän kasvu Oulun seutukunnassa edellyttää uusien työpaikkojen määrän
kasvua ja lisääntyvää työssäkäyntiä Oulun seudun ulkopuolella työttömyyden kasvun ehkäisemiseksi. Osa työvoiman
määrän kasvusta purkautuu muuttoliikkeenä alueille, joissa
työikäinen väestö vähenee.
Oulun seutukunnassa työmarkkinoille tuleva ikäluokka
on poistuvaa ikäluokkaa suurempi tulevina vuosikymmeninä. Pohjois-Pohjanmaan muissa seutukunnissa työmarkkinoilta poistuvien määrä ylittää työmarkkinoille tulevien määrän jo nykyisin jatkuen aina vuoteen 2025 saakka.
Työpaikkojen avautumisessa eläkepoistumaa korvaavien
työpaikkojen osuus on suuri ja kasvava johtuen erityisesti
suuresta eläkepoistumasta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja
muissa julkisissa palveluissa. Tuottavuuden kasvu vähentää
eläkepoistuman korvaamistarvetta.
Pohjois-Pohjanmaan syrjäalueita uhkaa erityisesti nuorten lisääntyvä poismuutto Ouluun ja muihin kasvukeskuksiin, jonne varsinkin nuorten ja naisten työpaikat ja korkea-

koulutasoiset koulutuspaikat ovat keskittyneet. Muuttoliike
vinouttaa maaseudun työvoiman rakennetta ja vaikeuttaa
työvoiman korvaamista erityisesti naisvaltaisilla palvelualoilla. Nuorten suuren muuttoliikkeen ja väestöosuuden
seurauksena nuorten korkea työttömyys on Oulussa jatkuvana haasteena.
Pohjois-Pohjanmaalla epätyypillisten työsuhteiden
osuus on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Erityisesti tämä koskee naisia, joiden työsuhteista lähes 40 % on
epätyypillisiä, kun koko maassa luku on noin 32 ja PohjoisPohjanmaan miehillä noin 20. Pohjois-Pohjanmaalla naisten määräaikaisten kokopäiväisten työsuhteiden osuus on
kasvanut viime vuosina.
Pohjois-Pohjanmaan talous ja työllisyys on vahvasti viennistä riippuvainen ja vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi siirtää työllisyystavoitteiden
toteutumista. Työttömyyden kasvu lähivuosina vaikeuttaa
työttömyyden alentamista pitkään. Miesten työttömyys on
kasvanut nopeasti rakentamisen ja teollisuuden vähentäessä
työvoimaa. Vaikeasti työllistyvien määrä on alentunut vajaaseen 8000 henkilöön, mutta uhkaa jälleen nousta, kun yli
57-vuotiaita työntekijöitä vähennetään työttömyysturvan
lisäpäiville. Pohjois-Pohjanmaalla 70 prosentin työllisyysasteen ylittäminen ja 7 prosentin työttömyysasteen alittaminen on taantuman jälkeinen pitkän ajan haaste.
Työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa ovat mm. vajaakuntoiset, pitkäaikaistyöttömät ja osa maahanmuuttajista. Heikommassa asemassa olevien tukemisessa keskeisessä

Suomen eräiden suurimpien kaupunkien
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asemassa on meneillään oleva Välityömarkkinat-kehittämisohjelma. Välityömarkkinoiden ja työvoimanpalvelukeskusten kehittämistyössä erityishuomiota kohdennetaan työnantajayhteistyön lisäämiseen.
Työllisyyden edistäminen on nostettava elinkeinojen
kehittämisen rinnalle osaksi kaupunkien ja kuntien talouden perustaa turvaavaa strategista suunnittelua. Työttömien käyttämätön työkapasiteetti tarkoittaa kunnille verotulomenetyksiä. Kuntien kannalta työllisyyden edistämisessä
on kysymys kuntalaisten hyvinvoinnista, kuntien talouden
perustan kestävyydestä ja kuntien henkilöstöpolitiikasta.
Perinteinen malli, jossa työttömyyden hoito on perustunut työttömien hyvinvointipalvelujen järjestämiseen, toimeentulotukeen ja työllistämiseen kunnan töissä on nyt viimeistään muutoksen edessä. Pohjois-Pohjanmaa voi edistää
parhaiten työllisyyttä panostamalla työvoiman uusiutumiseen ja osaamisen parantamiseen.
Maakunnan ja varsinkin Oulun seudun työvoiman tarjonnan kasvu on ollut ja tulee väestöennusteiden mukaan
olemaan erittäin voimakasta. Tutkimuksissa on todettu,
että nuorten alle 25-vuotiaiden työvoima toimii suhdannepuskurina. Huonon taloudellisen kehityksen aikana nuoret
joutuvat vanhempia ikäryhmiä herkemmin työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kun työmarkkinat eivät vedä, on erityisenä vaarana nuorisotyöttömyyden kasvu ja pitkittyminen
entisestään. Pahimmillaan tämä johtaa kokonaisen koulutetun sukupolven syrjäyttämiseen työmarkkinoille pääsystä
ja pysyväisluonteisista työsuhteista. Tämä on äärimmäisen
kriittinen tekijä alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn
kannalta. Tavoitetilana tulee olla matalan työttömyyden
maakunnan menestysmalli.
Kriittisiä menestystekijöitä ja toimia päästäksemme matalan työttömyyden maakunnan menestysmalliin ovat mm.
elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä työllistävien
kasvualojen kehittäminen. Myönteisen asennoitumisen
edistämistä yrittäjyyteen ja edellytyksien luominen uusille
toimialoille ovat erityisen huomionarvoinen asia. Toimialojen kehittämisessä tulee huomioida myös tasa-arvoisen kehittämisen näkökulma. Seudun eri toimijoiden yhteistyön
edistämistä tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Kuntien ja
kaupunkien rooli yhteistyön kehittäjinä tulee kasvamaan.
Projektityöosaamisen kehittäminen ja rahoituskanavien
hyödyntäminen vaativat parantamista -varsinkin yritysten
osaamisen kehittämisprojekteja tarvitaan ajoissa. Koulutustarpeessa tulee keskittyä potentiaalisiin työllistäviin aloihin,
kuten informaatioteknologiaan, kauppaan ja liike-elämän
palveluihin, metalli- ja konepajateollisuuteen, kuljetukseen
ja logistiikkaan sekä hyvinvointipalveluihin. Työttömän
työvoiman uusiutumisen edistämisen ja työmarkkinavalmiuksien parantaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä työttömyyden pitkittyessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
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HYVINVOINTI
Maakunnan terveystilanne
Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset kasvoivat vuonna 2008 enemmän kuin kertaakaan aiemmin kymmeneen vuoteen. Suurten kaupunkien
kustannukset kasvoivat vuonna 2008 keskimäärin reilut 8
prosenttia ja keskisuurten kaupunkien hieman vajaat 8 prosenttia. Kustannusten kasvuun vaikutti eniten yleinen palkkatason nousu. Koko kasvu ei ole selitettävissä kuitenkaan
palkkojen ja hintatason nousulla, vaan reaalikasvua oli parisen prosenttia.
Kustannusten nousuun vaikuttavat myös hoitotakuun
edellyttämät erikoissairaanhoidon laajennukset sekä kuntien kasvavat, mutta erilaiset tarpeet kehittää palvelujaan.
Osassa kuntia väestön ikääntyminen edellyttää jo nyt palvelurakenteen muutosten aloittamista, mikä tällä hetkellä
näkyy kustannusten nousuna.
Suurten kaupunkien vertailussa Oulussa terveydenhuollon kustannusten kasvu oli keskimääräistä alhaisempaa
(1,2 %).
Terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen tehokkuudessa on suuria kuntakohtaisia eroja. THL:n tuoreimman selvityksen mukaan tehokkain maakunnan kunnista
pääsee indeksilukuun 83 ja tehottomin lukuun 116, maan
keskiarvon ollessa 100. Maakunnan sisäistä benchmarkkausta tulisi kehittää.

Sairastavuus ja kansantaudit
KELAN tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaan väestö oli
vuonna 2007 sairastavuudeltaan maan 21. sairaanhoitopiirin joukossa kuudenneksi tervein (102,0), kun maan
väestön keskiarvo oli 100. Vakioidun indeksin mukaan
Pohjois-Pohjanmaan luku kasvoi arvoon 113,8 ja sen väestö oli maan sairaimpia. Pohjois-Pohjanmaalla on siis paljon
sairastavuutta, mutta väestön nuori ikärakenne saa tilanteen
näyttämään todellista paremmalta.
Maakunnan sisäiset sairastavuuden erot ovat melko
suuret. Oulunsalon sairastavuusindeksi oli 61,2 minkä alle
pääsivät vain Espoo ja Kirkkonummi. Muista Pohjois-Pohjanmaan kunnista pieni indeksiluku oli Kempeleessä (68),
Kiimingissä (73,3), Limingassa (72,9), joiden kaikkien indeksiluku oli pienempi kuin maan keskiarvo. Pyhäjärvellä ja
Utajärvellä oli sairastavuutta eniten.
Vakiointi alentaa sairaimpien, ikärakenteeltaan vanhojen kuntien indeksilukua, ja väestöltään nuorempien kuntien luvut kohoavat. Oulunsalossa ja Kempeleessä vakioitu
indeksiluku oli maakunnan pienin, ja ainoastaan näiden
kahden kunnan luku oli maan keskiarvoa pienempi. Taivalkosken (139) ja Utajärven (136,4) asukkaat olivat vakioitujen lukujen mukaan sairaampia.
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Kansantauti-indeksi vuonna 2008, vakioimaton
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Koulutusryhmien väliset erot koetussa terveydessä Pohjois-Pohjanmaalla
naisilla hieman suuremmat ja miehillä pienemmät kuin koko Suomessa
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Koulutusryhmien väliset erot
terveydessä ja elintavoissa
Pohjois-Pohjanmaalla
Koulutusryhmien väliset terveys- ja elintapaerot ovat
Pohjois-Pohjanmaalla koko Suomen lailla suuria. PohjoisPohjanmaalla työikäiset kokevat terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi yleisemmin kuin koko Suomessa.
Pohjoispohjalaisnaisista 38 % ja -miehistä 43 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Koulutusryhmien väliset erot koetussa terveydessä ovat koko Suomen tasolla. Noin joka toinen enintään 9 vuotta koulutusta
suorittanut pohjoispohjalainen kokee terveytensä korkeintaan keskitasoiseksi, kun vähintään 13 vuotta koulutusta
suorittaneista noin joka kolmas kokee samoin. Voidaankin
todeta, että mitä vähemmän koulutusta henkilöllä on, sitä
huonommaksi tämä terveytensä kokee.
Suomalaiset lukiolaisnuoret kokevat terveytensä paremmaksi kuin ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret.
Sen sijaan pohjoispohjalaiset lukiolaispojat kokevat terveytensä hieman huonommaksi kuin ammattioppilaitoksissa
opiskelevat nuoret. Äidin koulutuksella on yhteys peruskouluikäisten lasten koettuun terveyteen, sillä pelkän peruskoulun suorittaneiden äitien lapset kokevat terveytensä
huonommaksi kuin kouluttautuneempien äitien lapset.

Maakunnan sosiaalinen tilanne
Pohjois-Pohjanmaa on sisäisesti monin tavoin voimakkaasti
eriytynyt ja eriytyvä alue ja kuntien erot ovat suuret. Maakunnassa on kokonaisuutena vakaa positiivinen väestönkehitys ja nuori ikärakenne. Muuttoliikkeen seurauksena
kuitenkin työikäinen väestö keskittyy voimakkaasti muutamiin keskuksiin ja väestö harvenee suuressa osassa maa-

kuntaa. Huolimatta kokonaisuutena nuoresta ikärakenteesta ikääntyneiden määrä tulee huomattavasti lisääntymään
seuraavan kymmenen vuoden kuluessa ja vanheneminen
koskettaa erityisesti haja-asutusalueita. Yhteisvaikutuksena
on ikä- ja sukupuolirakenteiden vinoutuminen ja erojen
kärjistyminen. Huoltosuhteen muutos lisää palvelutarpeita
monissa kunnissa, kuntien toimintaedellytysten samanaikaisesti heikentyessä. Muuton suuren volyymin seurauksena yhteisöllisyys muuttuu ja sosiaalinen pääoma heikkenee
niin tulo- kuin lähtömuuttoalueillakin.
Painetta palveluihin on ikärakenteen molemmissa päissä. Väestöään kasvattavissa keskuksissa ja väestöltään nuorilla alueilla suuri lasten määrä merkitsee, että tarvitaan
panostusta lasten ja nuorten ja lapsiperheiden palveluihin,
kuten päivähoitoon ja opetukseen vielä pitkään. Harvaan
asutuilla, syrjäisillä, aktiiviväestöä menettävillä ja ikääntyvän väestön alueilla vanhuspalveluiden ja erityispalveluiden
tarve on kasvava ja kasvunopeus suuri. Myös huono-osaisuuden kasautuminen syrjäseuduilla kasvattaa palveluiden
kysyntää ja kustannuksia.
Palveluiden saatavuus jakaa asuinalueita. Keskeinen kysymys on lähipalveluiden sekä perus- ja erityispalveluiden
saatavuuden turvaaminen harvaanasutuilla ja tyhjentyvillä
alueilla. Sosiaalihuollon osalta tilanne on huolestuttava monissa kunnissa. Tarvitaan ennalta ehkäisevää työtä – toisaalta pula resursseista johtaa keskittymiseen korjaavaan työhön avohuollon ja ennaltaehkäisyn sijaan. Suuressa osassa
kuntia iso ongelma on pätevien työntekijöiden saatavuus ja
henkilöstön osaamisen ylläpitäminen. Työvoiman poistuma
Pohjois-Pohjanmaalla tulee olemaan määrällisesti suurin
sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa poistuma vuoteen 2016
mennessä merkitsee yli puolta työntekijöistä. Ammattiryhmistä sosiaaliala menettää eniten. Pätevän henkilöstön
ja osaamisen puutteet vaikeuttavat jo nyt sosiaalihuollon
perus- ja erityispalveluiden saatavuutta varsinkin pienissä
kunnissa. Monissa kunnissa ongelmana ovat sosiaalipalve-
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luiden infrastruktuurin rapistuminen ja tietoteknisen infrastruktuurin vajeet, jotka estävät informaatioteknologian
mahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä. Palveluntuottajien yhteistyötä ja uusien ratkaisujen toteuttamista hankaloittaa osassa kuntia yhteistyörakenteiden puuttuminen,
kuntien väliset etäisyydet, kuntien pienuus ja resurssien
vähäisyys, minkä johdosta seutuyhteistyön ja erilaisten verkostoratkaisujen mahdollisuudet ovat heikot.
Väestön valtaosalla hyvinvoinnin kokonaistilanne on
Pohjois-Pohjanmaalla hyvä. Hyvinvointi jakaantuu kuitenkin väestöryhmien ja kuntien välillä ja nopeasti toteutuvan
väestöllisen transition ja polarisoitumisen seurannaisvaikutuksena syntyy syrjäytymisuhkia niin kasvukeskuksissa
kuin taantuvilla ja harvaan asutuilla alueilla. Pohjois-Pohjanmaalla lähes puolet asuntokunnista kuuluu lapsiperheisiin ja noin viidesosa väestöstä on lapsia. Lapsiperheiden ja
lasten hyvinvoinnin ja sosialisaation ongelmat ovat lisääntyneet. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi perheiden psykososiaaliset ja vanhemmuuden ongelmat, työn ja perheen
yhteensovittaminen, lastensuojelun lisääntynyt tarve, lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat ja köyhyys sekä huonoosaisuuden yleistyminen ja ongelmien keskittyminen.
Syrjäytymisen ehkäisemisen ja katkaisemisen näkökulmasta ongelmalliseksi tilanteen tekee pahoinvoivan väestöosan ongelmien kasautuminen ja muuttuminen entistä mo-

nimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi ns. ilkeiksi
ongelmiksi. Kaikkein heikoimmassa tilanteessa ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, huume- ja päihdeongelmaiset,
mielenterveysongelmaiset ja moniongelmaiset.

POHJOIS-POHJANMAAN TALOUS SEKÄ
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
A. Tuotannon rakenne
B. T&K-toiminta
C. Suhdanneaineisto
D. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

BTV-indikaattori kuvaa alueiden ja seutujen kehitystä yhdistämällä kolme mittaria, bruttokansantuotteen,
työllisyyden ja väestönmuutoksen. Pohjois-Pohjanmaa on
menestynyt maan keskiarvoa paremmin BTV-mittarilla.
Vuonna 2006 Pohjois-Pohjanmaan BTV-indeksi painui
miinukselle. Pelkällä bruttokansantuotteella mitattuna Pohjois-Pohjanmaalla oli maakunnista 4 prosentilla viidenneksi
vahvin kasvu. BTV-indikaattorin arvoa heikentää PohjoisPohjanmaan keskimääräistä työllisyystilanne.
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Itä-Uusimaa
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pohjois-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Savo
Ahvenanmaa
Pohjois-Karjala
Päijät-Häme
Uusimaa
Kymenlaakso
Keski-Suomi
Varsinais-Suomi
Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Kainuu
Satakunta
-1,5

-1,0

2003
2004
2005
2006

-0,5
0
0,5
1,0
1,5
BTV-indikaattorin vuosikeskiarvoon poikkeama %-yksikköä koko maan arvosta

2,0

2,5

POHJOIS-POHJANMAA – Nuorten maakunta

100
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teessa nousukaudella ovat yleensä melko hitaita. Nykyisessä
tilanteessa voidaan odottaa merkittäviäkin muutoksia.
Tutkimus- ja kehittämismenoissa Uudenmaan suhteellinen osuus on pienentynyt radikaalista. Uudenmaan menettävän osuuden ovat jakaneet Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Vuodesta 2006 vuoteen 2007
Pohjois-Pohjanmaan t&k-menot kasvoivat yli 20 prosenttia.
Pohjois-Pohjanmaalla myös yritysten t&k-menojen osuus
on muita suuria maakuntia suurempi. Syynä ei ole Nokia,
koska se toimii myös Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaalla maakunnan arvonlisäyksen vahvin kontribuutio tulee rakentamisesta ja ehkä yllättäen
hoiva-alalta. Maakunnan menestys valtakunnallisesti ei ole
kovin hyvä. Keski-Pohjanmaan metalli-klusterin kontribuutio on aivan poikkeuksellisen vahva. Myös Itä-Uudenmaan
yhdyskuntahuollon kontribuutio on merkittävä.
Pohjois-Pohjanmaan tuotantorakenne on hyvin lähellä
maan keskiarvoa. Naapurimaakunnissa metsään liittyvän
tuotannon osuus on selvästi Pohjois-Pohjanmaata suurempi. Tieto- ja viestintätuotanto on puolestaan Pohjois-Pohjanmaalla naapureitaan suurempi. Muutokset tuotantoraken-
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Tutkimus ja kehittämistoiminta
Patenttihakemusten määrä on tullut vuosituhannen vaihteesta voimakkaasti alaspäin useimmissa maakunnissa.
Ainoastaan Vaasan seutu on pystynyt hyvin merkittävään
kasvuun. Erityisesti Pirkanmaan pudotus on ollut jyrkkä,
mutta Pohjois-Pohjanmaankin patenttihakemusten määrä
on laskenut yli 10 prosenttia. Molempien maakuntien tilanteeseen on vaikuttanut langattoman teknologian huippuvaiheen ohittaminen. Nyt on siirrytty soveltavaan vaiheeseen,
jossa patenttihakemuksia ei synny niin runsaasti.

Joistakin arvioista poiketen Pohjois-Pohjanmaan investoinnit ovat olleet maan toiseksi merkittävimpiä. Ainoastaan Ahvenanmaa on ohittanut maakunnan. Pohjois-Pohjanmaan investointipanokset tulevat merkittävältä osalta
rakentamisesta. Uudenmaan ja Pirkanmaan investointiasteen mataluuden syyn löytyy aineettomista investoinneista.
Nämä maakunnat ovat siirtyneet raskaista kone- ja rakennusinvestoinneista osaamisen ja innovaatioiden investointeihin, joiden arvo on aineellisia investointeja pienempi.
Huolestuttava piirre Pohjois-Pohjanmaalla on palvelutuotannon investointien putoaminen miinukselle.
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Suhdanne- ja klusterianalyysi

Henkilöstömäärän kehitys Hyvinvointi-klusterissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

Liikevaihdon kehitys Metalli-klusterissa
Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

160

indeksi 2005=100

indeksi 2005=100

Viimeisimmät liiketoiminnan kuukausikuvaajat paljastavat
ensimmäistä kertaa taantuman todellisen tilanteen. Kesäkuun loppuun 2009 asti ajoittuvat klustereiden liikevaihtoa ja henkilöstömääriä kuvaavat indeksit kertovat, että
koko maakunnassa Hyvinvointi-klusteria lukuun ottamatta
kaikki indeksit ovat kääntyneet negatiivisiksi. Erityisen rajua pudotus on ollut ICT-, puu- ja metalliklustereiden liikevaihdossa. Tämä merkitsee samalla sitä, että koko maakunnan teollisuustuotanto ja vienti ovat selvästi alle vuoden
2000 tason. Kuitenkin näyttää, että pahin pudotus on kesän
aikana tasaantunut. Matkailuklusterin taantuma näyttää
sekä liikevaihdossa että henkilöstömäärässä melko pieneltä.

Hyvinvointiklusterin henkilöstömäärä on puolestaan kohtuullisessa kasvussa.
Oulun Eteläisen seutukuntien tilanne kehittyy osittain
muusta maakunnasta poikkeavasti. ICT-klusterin liikevaihto on lähtenyt selvään kasvuun, kun taas puu- ja erityisesti
metalliklusterin liikevaihto on romahtanut 42 prosenttia
edellisestä neljänneksestä.
Maakunnan ICT-, hyvinvointi- ja puuklustereiden henkilöstömäärät ovat ennen taantumaan olleet lähes 10 prosenttia koko maan osuudesta. Vientiteollisuudesta riippuvainen maakunta voi hyvinvointiklusteria lukuun ottamatta
menettää suhteellista osuuttaan henkilöstömäärissä. Useimmissa klustereissa liikevaihdon ja henkilöstömäärän nousu
vuoden 2008 huippulukemiin voi kestää todella kauan.
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Liikevaihdon kehitys ICT-klusterissa
Oulun eteläisissä seutukunnissa

Liikevaihdon kehitys Metalli-klusterissa
Oulun eteläisissä seutukunnissa
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Yhteenveto ja johtopäätöksiä
Pohjois-Pohjanmaan aluetalouden pohja on suhteellisen
vakaa ja monipuolinen, tasainen kasvun aika on jatkunut
näihin aikoihin asti. Maakunnan positiivisiin tunnuslukuihin vaikuttaa luonnollisesti Oulun seudun poikkeuksellinen
menestys, joskin muualla maakunnassa monissa kasvua kuvaavissa indikaattoreissa ollaan maan keskiarvon alapuolella. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinorakenne on ollut tasapainoinen, jossa palveluilla, teollisuudella ja alkutuotannolla
on vahvat alueensa.
Poikkeuksellisen suuria riskejä ei ole, mutta pitkittyneessä taantumassa talouden ja tuotannon rakenteet muuttuvat
väistämättä. Kun tuottavuus kasvaa, teollisuuden työvoi-

matarve vähenee. Mistä syntyy uudet työpaikat? Palvelujen
merkitys muuttuu, mutta minkä tyyppisten palvelujen tarjonta ja kysyntä kasvaa.
Taantuman jälkeisessä maailmassa kansainvälisyys,
käyttäjälähtöisyys ja yhteistyö ovat entistä tärkeämpiä. Maakunnalle erittäin tärkeässä t&k -toiminnassa nämä arvot on
hyvin pitkälle sisäistetty, mutta muilla toimialoilla on vielä
hyvin paljon tehtävää.
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YMPÄRISTÖ JA INFRASTRUKTUURI
Ympäristön tila
Pohjois-Pohjanmaan luonto ja kulttuuriympäristö ovat
monipuolisia. Kulttuurimaisema vaihtelee Kuusamon vaaranlakikylistä maankohoamisrannikon rantalaitumille ja
kaupunkimaisemiin. Erot maakunnan osien välillä ovat
suuria. Asutus sijoittuu vesistöjen äärelle, merenrannikolle
ja jokilaaksoihin. Näillä alueilla luontoa on muovattu paljon asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin. Myös nykyisin keskeisimmät ympäristökysymykset painottuvat näihin osiin.
Väestön keskittymiskehitys Oulun seudulle ja maaseutuväestön väheneminen näkyvät muutoksina kulttuuriympäristössä.
Pohjois-Pohjanmaan merialue on lähes avointa murtovesialuetta, jonka ekologinen tila on hyvä lukuun ottamatta rannikon kuormittuneimpia osia. Hailuodon saari on
asuttu ja kulttuurisesti arvokasta, omaleimaista ympäristöä.
Merialueen muut saaret ovat pieniä ja asumattomia. Pääosa saarista sisältyy Natura-ohjelmaan ja niiden luonnon
tila on hyvä. Saaret ja merenranta edustavat ainutlaatuista
luonnonpiirrettä, maankohoamisrannikkoa. Maankäyttö
on vaikuttanut merenrannan luonnonpiirteisiin siten, että
luontaista maankohoamisen jälkeistä sukkessiota on vain
osalla rantaviivaa.
Oulun seutu on kaupunkimaista kasvualuetta. Oulun
seudun väestöosuus on jo lähes 60 %. Silti seutuun sisältyy myös luonnonympäristövoittoisia osia. Oulun seudun
keskeisiä ympäristökysymyksiä ovat yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen sekä liikennejärjestelmän ja taajamakuvan kehittäminen. Kaupan suuryksiköiden ja jätehuollon hankkeet
ovat synnyttäneet alueella vilkasta keskustelua. Voimakkaasta kasvusta huolimatta ovat päästöihin liittyvät ympäristöongelmat vähentyneet aiemmista vuosikymmenistä.
Pohjois-Pohjanmaan alueellisesti hallitsevin luonnonpiirre on maakunnan suolakeus, joka ulottuu merenrannikolta Kainuun ja Koillismaan vaara-alueeseen saakka. Taajamat ja maatalouden alueet sijoittuvat suolakeutta halkoviin
jokilaaksoihin. Jokien välialueet ovat hyvin harvaan asuttuja
ja suovaltaisia. Suolakeuden pohjoispohjalainen erityispiirre
ovat aapasuot. Oulujoen eteläpuolisella alueella suoluonto
on suurimmaksi osaksi muuttunut ihmistoiminnan, metsäojituksen, pellonraivauksen ja turvetuotannon seurauksena. Oulujoen pohjoispuolella on luonnontilaisen kaltaista
suoluontoa vielä jäljellä myös suojelualueiden ulkopuolella.
Suoluonnon kaikkein edustavimmat osat, Olvassuo, Suuri
Veneneva ja Litokaira ovat luonnonsuojelun piirissä.
Asuttujen jokilaaksojen taajamat ovat maaseutumaisia ja liittyvät läheisesti niitä ympäröiviin viljelysalueisiin.
Hidastunut ja taantuva kehitys pyrkivät rappeuttamaan
taajamakuvaa, ja tilannetta on korjattu viime vuosien hanketoiminnalla, mm. ELYD ja Meidän City. Jokilaaksojen vil-

jelymaisemat ovat suurelta osin maisemallisesti viehättäviä
ja arvokkaita. Myös maisema-alueiden hoitamiseksi on tehty useita merkittäviä hankkeita.
Pudasjärven itäosasta Kuusamoon ulottuva Koillismaan
vaara-alue poikkeaa muusta maakunnasta luonnon- ja maisemapiirteiltään. Erona on vaihteleva topografia, metsäpeitteisyys ja järvien suurempi määrä. Jokivarsikylien lisäksi
alueella on omaleimaisia vaara- ja järvenrantakyliä. Matkailurakentaminen leimaa Kuusamon pohjois-osaa ja Syötteen
aluetta. Alue on kauttaaltaan pohjoisboreaalista metsäluontoa ja sen vanhimmat osat ovat nykyisin luonnonsuojelualueina; metsäluonnon suojelutarve on aiemmin ollut kiistelyn kohteena, mutta tilanne on nykyisin selkiytynyt eri
osapuolia tyydyttäväksi. Koillismaa on poronhoitoaluetta.
Sivun 107 kuvasta ilmenee Pohjois-Pohjanmaan vesiluonnon tila. Siitä ilmenee, että kaikki Oulujoen eteläpuoliset joet jäävät hyvää huonompaan ekologiseen laatuluokkaan. Samalla tämä merkitsee, että näiden jokien
virkistysarvo on huomattavasti alhaisempi kuin se voisi olla.
Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti happamia alunamaita,
jotka ovat aiheuttaneet paikallisia vedenlaatuongelmia. Vesiluonnon erityispiirteenä on arvokkaiden lintuvesien suuri
määrä. Liminganlahden lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on
useita kansallisesti arvokkaita lintuvesiä, joita on toistaiseksi
hyödynnetty varsin vähän matkailussa. Järviluonnon niukkuuden takia on maakunnan eteläosan pienillä järvillä huomattava virkistysarvo ja samalla vesiensuojelutarve johtuen
näiden järvien tilan heikentymisestä.
Yleisesti ottaen maakunnan ympäristön tila ja sen viimeaikainen kehitys on varsin hyvä yleismaailmallisessa
vertailussa. Teollisuuden, liikenteen ja asutuksen aiheuttama kuormitus ovat supistuneet aiempiin vuosikymmeniin
nähden. Suurimpana huolenaiheena ovat em. jokien tila ja
metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuskehitys. Monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdyt merkittävät toimenpiteet
ovat kuitenkin suurelta osin pysäyttäneet taantumisen:
luonnonsuojelualuevarausten kokonaisala on 280 000 ha ja
maanomistajien vapaaehtoisia toimenpiteitä tuetaan usein
eri keinoin.
Luonnon virkistyskäytön infra on kokonaisuutena ottaen nykyisin varsin hyvä. Retkeilyreitistöä on kehitetty eri
puolilla maakuntaa, ja luontokeskusverkko on täydentynyt
rannikon osalta (Kalajoen Meriluontokeskus ja Hailuodon
Luototalo). Liminganlahden luontokeskuksen viimeaikainen epätyydyttävä tilanne on korjautumassa toiminnan
sekä rakennusten uusimisen myötä. Maakunnan luonnon
mittavimman osan, suoluonnon yleisöpalvelut eivät ole vielä ansaitsemallaan tasolla. Käynnistynyt luontomatkailun
kehityspiirre on arvokkaiden luontoalueiden paikallinen ja
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kansainvälinen verkottuminen. Esimerkkinä tästä ovat jo
toteutuneet Oulanka / PANpark ja Syöte / European Charter
for Sustainable Tourism in Protected areas sekä vireillä oleva
Rokua Geopark
Pohjois-Pohjanmaa on kulttuuriympäristöltään monipuolinen ja rikas. Kulttuurimaisema vaihtelee Kuusamon
vaaranlakikylistä maankohoamisrannikon rantalaitumille ja
kaupunkimaisemiin. Tunnettu esihistoria ulottuu tuhansien vuosien takaa viime sotien muistomerkkeihin. Rakennettu ympäristö - kaupungit, taajamat, kylät ja niitä yhdistävät
väylät - toimii maakunnan tähänastisten vaiheiden henkisenä ja aineellisena “lukukirjana” ja perintönä jälkipolville.
Pohjois-Pohjanmaalla harjoitetaan edelleen useita ekstensiivisiä luonnonkäyttömuotoja. Elinkeinopohjaisia ovat
Hailuodon ja rannikon merikalastus, koillisen maakunnan porotalous ja Oulujokilaakson jäkälänkeruu. Lähinnä
virkistystavoitteisia ovat sisävesikalastus, metsästys, marjanpoiminta ja sienestys. Näiden luonnonkäyttömuotojen
suora aluetalousmerkitys ei ole suuri, poikkeuksena porotalouden merkitys maakunnan koillisosassa, mutta niihin
liittyy useita muita hyötyvaikutuksia.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristö ulottuu ajallisesti esihistorialliseen kauteen saakka. Muinaisjäännöksiä
on runsaasti: kiinteitä muinaisjäännöksiä noin 1 300. Kierikin osalta yleisöpalvelut on järjestetty näyttävästi. Raahen
Kastellinlinnan statuksen nostamiseen jopa maailmanperin-

Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarantoalueet

Tunnetut mineraaliesiintymät
Todennäköiset mineraalivarantoalueet
Lupaavat mineraalivarantoalueet
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tökohteeksi voisi olla mahdollisuuksia. Uusimman luettelon
mukaan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä
on tasan 100 kpl. Maakunnalle tyypillisiä ovat mm. kaksikerroksiset, punamullatut talonpoikaistalot; Oulun ja Raahen
porvaristalokorttelit, höyrysahayhdyskunnat ja vanhimmat
puukirkot. Rakennettujen kulttuuriympäristöjen hoitotaso
on ollut vakiintunutta viime vuosina. Pohjois-Pohjanmaan
kulttuuriperinnön tuotteistaminen on käynnistynyt Tervan
tien sekä Metsähallituksen KULMA-hankkeen osalta.

Luonnonvarat
Pohjois-Pohjanmaan maataloustuotanto on vahva. Tärkeimpiä tuotantosektoreita ovat maidon- ja naudanlihantuotanto sekä kasvinviljely. Tuotanto keskittyy jokilaaksoihin ja maakunnan eteläosaan. Peltoa on noin 200 000 ha ja
toimivia tiloja 5700 kpl. Maataloustuotannon yritysrakenteet ovat kehittymässä kansainvälisen kilpailutilanteen mukaisesti: tilakoko kasvaa ja maataloustuotannon perhetilapohjaisuudesta ollaan siirtymässä yritysmäiseen suuntaan.
Oulun eteläiset alueet ovat maidontuotannon ydinaluetta
ja rannikkovyöhykkeelle on muodostunut vahva perunanviljelyn High Grade -alue. Pohjois-Pohjanmaan maatilataloudelle on laadittuna sektoristrategia. Ilmastomuutos on
vaikuttamassa lisääntyvästi maataloustuotantoon.
Pinta-alallisesti hallitsevin luonnonvara ovat talousmetsät. Puuntuotantoon käytettävän metsämaan määrä on 2,3
milj. ha ja vastaava puuston vuosikasvu noin 9 milj. m3.
Oleellisia piirteitä ovat nuorten metsien ja turvemaiden suuri osuus. Alueellisella metsäohjelman 2008–2010 tavoitteena
on 5,4 milj. m3/v hakkuutaso (markkinahakkuutavoite 5,1
milj. m3). Hakkuutavoitteet, etenkin energiapuutavoite,
ovat nousujohteiset, mikä merkitsee metsätalouden työllistävyyden kasvua. Metsävarannon käyttö tulee muuttumaan
koko metsäsektorin rakennemuutoksen myötä. Metsätaloustuotantoa vaikeuttavat kysyntävaihtelujen lisäksi yksityismetsien omistukselliset heikkoudet: tilojen pieni koko ja
palstoituksen epäkäytännöllisyys, perikuntametsien epäselvät omistajuusvastuut ja metsänomistajuuden ikääntyminen. Myös metsänomistajakunnan kaupungistuminen on
haasteena.
Pohjois-Pohjanmaan suoala on kaikkiaan 1,65 milj. ha,
ja tämä tarjoaa mahdollisuudet hyvin monenlaiseen soiden
käyttöön. Pinta-alallisesti suurimmat käyttömuodot ovat
metsätalous (1 milj. ha) ja luonnonsuojelu (0,15 milj. ha).
Pohjois-Pohjanmaa on maan merkittävin energiaturvetuotannon alue. Tuotantomäärä on nykyisin noin 7–8 milj. m3
vuodessa ja tuotannossa on 0,015 milj.ha suota. Turvetuotannon harjoittamisen ongelmana ovat toimialaan liittyvät
ympäristökiistat ja turpeen polton hiilipäästöt. Näitä kysymyksiä ollaan parhaillaan ratkomassa kansallisen suo- ja
turvemaastrategian kautta, ja vastaava maakunnallinen
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hanke on valmisteilla. Turvetuotannosta vapautuu nykyvuosina runsaasti maata (500–1000 ha vuodessa) muuhun
maankäyttöön.
Pohjois-Pohjanmaan kallioperä on varsin rikasta, kuva
viereisellä sivulla. Tällä hetkellä kaivostoiminnan piirissä ovat Hituran (Nivala) ja Pyhäjärven kaivokset; Hituran
tuotanto on kuitenkin ajoittain pysähdyksissä suhdanteiden
mukaisesti. Alan tutkimustoiminta on viime vuosina ollut
voimakasta pitkään jatkuneen metallien kysynnän ja hinnan
nousun myötä. Potentiaalisia alueita on Koillismaalla, Iin
pohjoisosassa ja maakunnan eteläosassa. Uusia kaivoshankkeita on vireillä; lähinnä toteutumista on Laivakankaan kultakaivos Raahessa.

Liikenne
Pohjoisen Suomen kansainväliset liikennekäytävät koostuvat useammasta toisiinsa liittyvistä liikennekäytävästä, joita
ovat Barents Link, Murmansk Link, Bothnian Corridor ja
Narvik Link sekä Motorway of The Baltic Sea. Suomen sisällä käytävät yhdistävät tärkeimpiä alueellisia keskuksia ja logistiikan solmupisteitä toisiinsa ja Etelä-Suomen keskuksiin
sekä kansainvälisiin yhteyksiin. Käytävät kytkevät Pohjois-

Pohjanmaan niin Euroopan, Skandinavian, Barentsin kuin
Venäjän alueen liikenneyhteyksiin.
Maakunnan liikenteellinen saavutettavuus on suhteellisen hyvä, vaikka etäisyyttä päämarkkina-alueille ja pääkaupunkiseudulle tuleekin paljon. Logistisena keskuksena
toimii Oulu, jossa on sataman ja lentoaseman lisäksi yhdistettyjen kuljetusten terminaali sekä logistiikkayrityksiä ja
muita terminaaleja.
Yleistä tieverkkoa on maakunnassa noin 8000 km. Suurimmat liikennesuoritteet tehdään päätieverkolla, mutta
alempiasteisilla teillä on suuri merkitys niin niiden varrella asuvalle väestölle kuin elinkeinoelämällekin. Alemman
tieverkon kunto ei vastaa enää kaikilta osin tarpeita, joten
se vaatisi investointeja. Valtateiden kuntoa on kohennettu
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Perustienpidon
rahoituksen pysyessä ennallaan ei kasvavan liikenteen tarpeisiin ole pystytty vastaamaan, vaan alueelliset investoinnit
ovat hiipuneet olemattomiin. Taajamien liikenneturvallisuusinvestoinnit laahaavat pahasti jäljessä tarpeeseen nähden.
Rautatieliikenteen kannalta tärkeimmät yhteydet ovat
Pohjanmaan rata Helsingistä Ouluun ja edelleen pohjoiseen
sekä Savon rata Oulusta – Kajaanin kautta etelään. Pääradoista Savon rata saatiin viimeksi sähköistettyä. Oulu – Sei-
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näjoki rataosuuden palvelutason parantaminen on käynnissä, mutta resursseja ei ole varattu tarpeeksi. Vuotuinen
investointitarve on 90 M€. Kaksoisraiteen saaminen Seinäjoki – Oulu välille on perusteltua pitkällä aikavälillä, kun
nykyinen hanke saadaan valmiiksi.
Pohjois-Pohjanmaalla on kolme merkittävää satamaa
eli Oulun, Raahen ja Kalajoella Rahjan satamat. Rautaruukin ansiosta Raahen satama on tonnimäärältään Perämeren
suurin. Rahjaan on 8,5 m väylä, Oulun satamaan 10 m väylä
ja Raahen on juuri valmistumassa 10 m väylä. Oulun sataman tuloväylän syventäminen on tarpeen Pohjois-Suomen
luonnonvarojen kuljetusten turvaamiseksi.
Lentoliikenteen nopeat henkilö- ja tavaraliikenteen
kansainväliset yhteydet ovat elinkeinoelämän kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Oulun lentoliikenne on Suomen toiseksi vilkkainta. Vuonna 2008 sen kautta matkusti 802 000
liikematkalaista ja lomalaista. Reittilentoliikenne on lähes
yksinomaan kotimaanlentoja, mutta Oulusta on myös reittilentoja Riikaan sekä kohtuullisesti charter-lentoja lomakohteisiin. Kuusamon lentokenttään on investoitu viime
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vuosina tuntuvasti. Vuonna 2008 Kuusamon kentältä matkustajia oli kaikkiaan lähes 103 000. Oulun lentoaseman
matkustajaterminaalin laajennus käynnistyy v. 2009. Lentoaseman laajennus mahdollistaa kansainvälisten reittien
kehittämisen ja nostaa lentoaseman palvelutasorakenteen
kansainväliselle tasolle. Asema mitoitetaan 1,5 vuotuiselle
matkustajalle.

Energiatalous
Primaarienergian kokonaiskulutus on ollut noin 37 500
GWh/v. Pohjois-pohjalaista kohti laskettuna energiaa kuluu
noin 1,4 -kertaisesti keskimääräisen suomalaisen kulutukseen nähden, mikä selittyy voimakkaalla Raahen terästeollisuudella. Maakunnan lämpö- ja sähköenergian tuotanto
perustuu valtaosin omiin raaka-aineisiin: turpeeseen, vesivoimaan ja metsäteollisuuden sivutuotteiden energiakäyttöön. Rautaruukin energiaraaka-aineet, kivihiili ja raskas
öljy ovat tuontiperäisiä kuten myös liikenteen polttonesteet.
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Alueellisten energialähteiden käyttö
vuonna 2006
Käyttö. GWh
Energiapuu (metsähake)
Peltobiomassa

200
10

Karjatalouden sivutuotteet
Turve

1
7 000

Tuulivoima

50

Vesivoima

2 810

Kiinteistöjäte

-

Maalämpö

15

Suora aurinkolämpö ja ilmalämpö

30

Jäteliemet

2 500

Pelletti
– alueen käyttö
– tuotanto

25
200

Energiateknologiatuotanto on vähäistä. Maakunnan energiatalous (sähkö ja lämpö) on keskittynyt suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä tuotantolaitoksiin.
Seuraavassa kuvassa on esitetty maakunnan sähkön- ja
lämmöntuotannon tase vuonna 2004 (metsähakkeen käyttö
ja tuulivoiman tuotanto ovat kasvaneet kuvassa esitettyihin
tietoihin nähden). Kuvan rinnalla on otettava huomioon
maakunnassa käytetyt öljypohjaiset liikennepolttonesteet ja
Rautaruukin sekä Kemiran teollisuusprosessien kivihiili- ja
öljypohjaiset raaka-aineet. Energiatalouden kokonaiskuvaa
täydentävät myös luvussa 4.2 esitetyt kasvihuonekaasupäästöjä koskevat kuvat.
Ilmastomuutoksen hillintä on muuttamassa energiatalouden toimintaympäristöä niin, että hiilivapaampia
energiamuotoja suositaan julkisilla ohjausmekanismeilla. Metsäsektorin rakennemuutos on heijastumassa puun
energiakäyttöön. Myös muut ympäristötekijät, kuten luonnon monimuotoisuus vaikuttavat paljon energiahankkeiden edellytyksiin.

Pohjois-Pohjanmaan lämmön- ja sähkön tuotannon tase vuonna 2004

Pohjois-Pohjanmaa 2004

Sähkön käyttö: 5910 GWh
Sähkön tuotanto: 6110 GWh

Turve 6970 GWh

Sähköomavaraisuus (2004): 103 %

Metsäteollisuuden jäteliemet
2520 GWh
Lämpö 5680 GWh

Puupolttoaineet (metsähake)
1860 GWh (190 GWh)
Öljy 420 GWh
Muu (mm. teol.sekundäärilämpö)
2060 GWh

– Sähköteho 610 MWe
– Lämpöteho 1520 MWth

Sähkö 3250 GWh

Vesivoima 2810 GWh

Tuulivoima 50 GWh
Sähkön nettotuonti + siirtohäviöt -200 GWh
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Liite 4

Aikaisempien ohjelmien
toteutuminen
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MAAKUNTAOHJELMA 2007–2010
Maakuntaohjelman 2007–2010 arvioinnissa näkökulmina
ovat: I) tavoitteet ja laatimisprosessi, II) Ohjelman toimeenpano ja seuranta sekä III) Ohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Johtopäätökset ja kehittämissuositukset
Ohjelman tavoitteet ja laatimisprosessi
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Aluekehittämisen suuntaviivat tulisi osoittaa maakuntaohjelmassa selkeämmin.
Maakuntaohjelman tulisi olla luonteeltaan strategisesti
rohkeampi ja uusien avausten osuutta tulisi selkeästi
lisätä.
Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman välistä
työnjakoa tulee selkiyttää.
Läpileikkaavien teemojen rooli maakuntaohjelmassa
tulee määritellä selkeämmin.
Maakuntaohjelman tavoitteiden tulisi vastata paremmin maakunnan kehittämistarpeita ja erityispiirteitä. Lisäksi tavoitteiden asettelussa tulee huomioida
paremmin maakunnan sisäiset erot sekä maakunnan
keskuksen ja muiden alueiden välinen työnjako.
Maakuntaohjelman roolia maakuntaidentiteetin
kehittämisessä tulee arvioida uudelleen.
Maakuntaohjelman valmisteluvaiheen tiedottamista,
muita osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä
vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä ja kehittää.
Erityisen tärkeää on lisätä maakuntaohjelmatyöstä
tiedottamista maakunnan liiton työntekijöille, maakunnan luottamuselimille sekä alueviranomaisille.
Maakuntaohjelmaan liittyvien osallistumismahdollisuuksien tulisi olla aitoja vaikuttamiskeinoja.

Kehittämissuositukset
Ohjelman toimeenpano ja seuranta
10. Maakuntaohjelman toimeenpanoa tulee edistää aktiivisemmin.
11. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmia (TOTSU) tulisi kehittää toimivammiksi.
12. Maakuntaohjelman tunnetuksi tekemiseen tulee panostaa nykyistä enemmän.
13. Maakuntaohjelman rahoituspäätösten perusteita tulee
selventää niin, että ohjelman tavoitteet käytännössä
ohjaisivat rahoitettavien hankkeiden valintaa.
14. Maakuntaohjelman rahoitussuunnitelmaa tulee kehittää selkeämmäksi ja toimivammaksi.
15. Maakuntaohjelman rahoituskanavien tunnettuutta
tulee lisätä. Maakuntaohjelman toteuttamisaikataulu
tulee olla selkeämpi.
16. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutettavuuteen
tulee panostaa jo ohjelman valmisteluvaiheessa.
17. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamisen vastuutahot tulee määritellä maakuntaohjelmassa.
18. Pohjois-Suomen maakuntien välistä yhteistyötä ohjelmallisessa aluekehityksessä tulee lisätä ja kehittää.
19. Maakunnan eri toimijoiden välinen kilpailu tulee
muuttaa maakunnan sisäiseksi yhteistyöhengeksi.
20. Laadullisten tavoitteiden seurantaa tulee kehittää.
Maakuntaohjelmaa toteuttavien hankkeiden seurantatietojen kokoaminen tulisi organisoida.
21. Rahoituksen seurantatietojen kokoaminen tulisi organisoida.

Kehittämissuositukset
Ohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus
22. Maakuntaohjelman tuloksellisuutta tulee merkittävästi lisätä.
23. Maakuntaohjelman vaikuttavuutta tulee merkittävästi
lisätä.
24. Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja tulee aktiivisesti etsiä ja kehittää.
Maakunnan toimijat uskoivat maakuntaohjelman vaikuttaneen maakuntaohjelman teemoista ja toimintalinjoista eniten mm. koulutukseen, osaamiseen ja elinkeinoihin ja
vähiten suvaitsevaisuuteen ja peruspalveluihin. Maakuntaohjelma on edistänyt maakunnan sisäistä yhteistyötä ja
vuorovaikutusta sekä vähentänyt vastakkainasettelua ja reviiriajattelua.
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EU-OHJELMAT
Rakennerahastot Pohjois-Pohjanmaalla
2007–2010
Rakennerahastojen käynnistyminen viivästyi merkittävästi.
Rakennerahastojen hyväksymisprosessi myöhästyi lainsäädännön, ohjeistuksen ja tietojärjestelmien myöhästymisen
vuoksi.
Rakennerahastojen toiminnassa on pyritty alueelliseen
koheesioon, rahoitusta on pyritty suuntaamaan alueemme
entisille 1-tukialueille kuten toimintaohjeet edellyttävät.

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmassa
on neljä toimintalinjaa:
– Yritystoiminnan edistäminen
– Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
– Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen
parantaminen
– Tekninen tuki

Euroopan sosiaalirahaston hanketoiminta Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi vuoden 2008 kevään aikana. ESRtoiminnot ovat jakautuneet alueosioon ja valtakunnalliseen
osioon.
Pohjois-Pohjanmaan painopistealueina olivat
– kansainvälistymisen edistäminen
– yrittäjyysosaamisen edistäminen,
– työyhteisöjen sopeutuminen muutoksiin
– huonossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
työllistymisen edistäminen
– maahanmuuttajanuorten työllistymisen edistäminen
– osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen.
– syrjäytymisen ehkäisy, nuorten työllistymisen ja osallisuuden edistäminen.
– innovaatioympäristöjen kehittymistä ja innovaatioverkostojen toimintaa. arviointia ja palvelujen kehittämistä
rakennemuutoksessa
– koulutuksen saatavuus haja-asutusalueilla

Innovatiiviset toimet -ohjelmat
Lisäksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmalla horisontaalisena tavoitteina ovat:
– Kumppanuus
– Kestävä kehitys ja ympäristövaikutusten arviointi
– Tasa-arvon toteutuminen ja syrjimättömyys
Yritystoiminnan edistäminen -toimintalinjan merkittävimpiä toimia Pohjois-Pohjanmaalla ovat Versosta yrittäjäksi -hanke, Kuusamo Lapland The Call on Four Seasons.
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen -toimintalinjan merkittävimmät toimet:
– Vesiosaamisen keskittymä CEWIC,
– Mediatuotteiden kehitysympäristö,
– Oulun Eteläisen innovaatioympäristön kehittäminen,
– Oulun seudun hautomoverkosto,
– Kiinan markkinoille suunnatun kv-prosessin rakentaminen
Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen -toimintalinjan merkittävimmät toimet ovat:
Kuusamon lentoaseman kehittäminen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto, BTL-laitoksen esiselvitys.
Ylimaakunnallisia merkittävimpiä toimia ovat elinkeinoelämäpainotteinen Barents-strategia sekä Pohjois-Suomen kansainvälistymisen ja innovaatiokilpailukyvyn kehittäminen.

Vuonna 2008 loppui vuonna 2002 alkanut kahden Innovatiiviset toimet ohjelman kokonaisuus. Ohjelmien yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 12,4 miljoonaa euroa ja
rahoitettuja hankkeita on näissä EAKR-rahaston ohjelmissa
ollut yhteensä 35 kappaletta. Ohjelma-alueeseen kuuluivat
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. Tärkeimpiä rahoitettuja hankkeita ovat olleet mm
Octopus, Norwire ja Innovativiiset hyvinvointipalvelut, jotka kaikki ovat muuntuneet hankkeista edelleen jatkuviksi
prosesseiksi. Hankkeissa on saatu aikaan useita kymmeniä
uusia sovelluksia palvelutuotannon eri sektoreille. Tuloksena on ollut merkittävä määrä uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
Ohjelmien tavoitteena on myös ollut saattaa eri alojen toimijoita poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Interreg IV A Pohjoinen
INTERREG IVA Pohjoinen on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä ohjelmakaudella 2007–2013. Ohjelman tavoitteena on valtakunnan rajojen ylittävän yhteistyön
kautta tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjelmaalueella. Ohjelma käsittää Pohjoisruotsin, Pohjoissuomen ja
Pohjoisnorjan sekä Saamelaisalueen. Pohjois-Pohjanmaa on
ensimmäistä kertaa mukana varsinaisena ohjelma-alueena.
Pohjois-Pohjanmaan tavoitteena on ollut lisätä yhteistyötä pohjoisilla alueilla. Yhteistyön keskeisiä painopisteitä
ovat luonnonvaroja hyödyntävät toimialat, matkailu, ICT,
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luovat alat, sekä koulutusyhteistyö. Pohjois-Pohjanmaan
rooli hankkeen toteutuksessa on jäänyt hieman arvioitua
pienemmäksi, ja etenkin elinkeinohankkeissa tulisi lisätä
aktiivisuutta, Tulevaisuudessa olisi erityisesti syytä lisätä
yhteyksiä pohjoisilla alueilla sekä kartoittaa potentiaalisia
kehittämishankkeita. Erityisesti Pohjoisnorjan suuntaan on
luotava uusia avauksia hyödynnettäessä Barentsin alueen
tarjoamia mahdollisuuksia.

Interreg IV B Pohjoinen Periferia
Pohjoisen periferian ohjelman alueeseen kuuluu alueita
Suomesta, Ruotsista, Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Irlannista ja Norjasta sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan. Suomessa ohjelma-alueeseen kuuluvat
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan,
Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja EteläSavon maakunnat.
Ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä potentiaaliaan. Keinoina ovat innovaatioiden, yritysten kilpailukyvyn, saavutettavuuden,
yhteisöjen ja luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen
sekä kulttuuriperinnön tukeminen.
Pohjois-Pohjanmaalla on etenkin edellisenä ohjelmakautena ollut hyviä kehittämishankkeita, mutta kuluvan
kauden osalta olisi aktiivisuutta syytä lisätä.

Interreg IV B Itämeriohjelma
Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro,
Latvia, Liettua, Puola, Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä. Ohjelma sisältää
myös ENPI-komponentin, joka mahdollistaa venäläisten ja
valkovenäläisten toimijoiden osallistumisen ohjelmaan.
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja alueellisesti integroitua Itämeren
aluetta. Sen temaattisia painopisteitä ovat innovaatiotoiminta, alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus, Itämeri
yhteisenä resurssina sekä kaupunkien ja alueiden kilpailukyky. Ohjelma on jatkoa kaudella 2000 - 2006 toteutetulle
Itämeren Interreg III B -ohjelmalle.
Itämeriohjelmaan hyväksytyt hankkeet ovat varsin vaativia. Koska hankkeiden tulee olla makrotasoisia valtioiden
välisiä hankkeita, ei pohjoisesta ole kovin paljoa mahdollisuuksia hyödyntää ohjelmaa täysipainoisesti. Tässä pääsyynä tendenssi, jossa hanke ja ohjelmakoot kasvavat ja pienten
toimijoiden on hankala osallistua. Itämeriohjelmaa tulisi
kyetä käyttämään hyödyksi Barentsin tason koordinaatiois-
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sa ja tavoitteiden implementaatiossa. Pohjois-Pohjanmaalle
olisi tarjolla merkittäväkin rooli Barentsin alueen kehittämishankkeissa. Mikäli Barents yhteistyön merkitys alueelle
katsotaan tärkeäksi, olisi syytä ottaa tarjottu iso rooli vastaan.

Interreg IV C
Alueiden välinen yhteistyöohjelma tarjoaa yhteistyömahdollisuuden alue- ja paikallistason viranomaisille ja toimijoille koko EU:n alueella. Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat
ohjelman toteuttamiseen.
Toteutettavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia sekä yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten
kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista. Yhteisön koheesiopolitiikan strategisten
suuntaviivojen mukaisesti ohjelma tukee myös unionin
kasvu- ja työpaikkastrategian toteuttamista. Lisäksi ohjelma
on tärkeä väline EU:n Alueet talouden muutosten edistäjinä
–aloitteen toteuttamisessa. Aloitteen tavoitteena on tehostaa
hyvien käytäntöjen testaamista ja niistä saatujen tulosten
levittämistä jäsenmaiden ja alueiden välillä. Ohjelman temaattisia prioriteetteja ovat innovaatio ja tietoyhteiskunta
sekä ympäristö ja riskien ehkäiseminen.
Interreg IV C -ohjelma tarjosi erityisesti edellisellä ohjelmakaudella erinomaiset mahdollisuudet laajentaa alueellista yhteistyötä riippumatta maantieteellisistä sijainneista
tai rajoista. Kuluvan kauden osalta tämä sama mahdollisuus
on olemassa, mutta kehittämishankkeiden rajaaminen ohjelman ulkopuolelle hankaloittaa hieman sen täysimääräistä
hyödyntämistä. Kuten muissakin kansainvälisissä ohjelmissa, niin myös Interreg IV C -ohjelmassa olisi syytä nostaa
aktiivisuus- ja osallistumistasoa.
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ERITYISOHJELMAT
Aluekeskusohjelma
Pohjois-Pohjanmaalla 2007–2010
Pohjois-Pohjanmaalla on toiminut 2007–2010 neljä aluekeskusohjelmaa: Koillis-Suomen aluekeskusohjelma, Oulun
seudun aluekeskusohjelma, Raahen seudun aluekeskusohjelma, ja Oulun Eteläisen (Siikalatvan, Nivala-Haapajärven
ja Ylivieskan seutukunnat). Aluekeskusohjelmia täydennettiin 2008–2009 Oulunkaaren Alueellisella maaseutuosiolla.
AKO -ohjelmalla tuettiin Pohjois-Pohjanmaalla alueellista strategista suunnittelua ja kehittämishankkeiden
valmistelua. Aluekeskusohjelmat ovat toimineet aktiivisesti
Aluekeskusohjelman eri verkostoissa.
Pohjois-Pohjanmaan aluekeskusohjelman puitteissa
laadittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmat vuosina 2007–2009.
Pohjois-Pohjanmaan aluekeskusohjelmien yhteistyötä
edistettiin 1+3 toimintakonseptilla. Toimintaa koordinoivat aluekeskusten keskuskaupunkien johtajat. Toimintatapa
lähensi aluekeskustoimijoita ja yhteydenpito on ollut mutkatonta. 1+3 toimintakonsepti loi pohjan Pohjois-Pohjanmaan KOKO-ohjelmalle.

Osaamiskeskusohjelmat
Pohjois-Pohjanmaalla 2007–2010
Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Ohjelman
toimintamalli on klusteriperusteinen kaudella 2007–2013
ja sen yhtenä tavoitteena on terävöittää alueiden välistä
erikoistumista ja vahvistaa osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Pohjois-Pohjanmaalla toimii kaksi osaamiskeskusta:
Oulun seudun osaamiskeskus sekä Raahen osaamiskeskus
(ProMetal), jossa Nivala ja Tornio ovat liitännäisjäseninä.
Oulun seudun osaamiskeskus kehittää alueen osaamista
viidessä kansallisessa osaamisklusterissa: HealthBio – Terveyden bioteknologia, Hyvinvointi, Jokapaikan tietotekniikka,
Nanoteknologia ja Ympäristöteknologia. Toiminnan kohderyhmänä Oulussa on 380 Oulun seudun korkeateknologiayritystä ja kumppaneina mm. Oulun yliopisto, Oulun
seudun ammattikorkeakoulu ja VTT. Oulun seudun osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa alueen osaamista ja
erityisesti nopeuttaa osaamisen hyödyntämistä menestyväksi liiketoiminnaksi yrityksissä.
HealthBIO osaamisklusteri on bioteknologian terveyssovellusten ja terveyteen liittyvien liiketoiminta-alueiden
klusteri. HealthBion kansallinen osaamiskärki Oulussa infrastruktuuriverkoston osalta on laboratoriosta tuotantoon
-palvelutuotantoverkosto. Temaattisten verkostojen osalta

Oulun vastuualueena on ihmisen mittaaminen ja siinä klusterin kärkihanke Biomolekulaarinen tunnistaminen. Oulun
seudun muut vastuuteemat ovat PAT (Process Analytical
Technologies) ja kasvibioteknologia - erityisesti siemenperunatuotannon, funktionaalisten elintarvikkeiden ja ravintolisien näkökulmista.
Jokapaikan tietotekniikka (JPT) -osaamisklusteri edistää tietoyhteiskunnan synnyn kannalta keskeisten laite- ja
ohjelmistoteknologioiden tutkimusta ja kehittämistä sekä
erityisesti niihin perustuvien uusien digitaalisten tuote- ja
palvelukonseptien kehitystä ja kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. Klusterin neljästä kansallisesta toimenpidekokonaisuudesta Oulu vastaa kehitys- ja käyttöönottoympäristöjen kehittämisestä.
Hyvinvoinnin osaamisklusterin osalta Oulun seudun
vastuulla on kansallisesti terveydenhuollon ICT ja ohjelmistot, liikunta-alan tuotteet ja konseptit. Osaamisen hyödyntämisen ja kaupallistamisen osalta vastuuna on tuotteistaminen ja tuotekehitys sekä liiketoimintakonseptit ja
-osaaminen. Oulun seudun osaaminen nojaa erityisesti ihmisen mittaamisen ja diagnostiikan laiteosaamiseen, tietokanta ja ohjelmisto-osaamiseen, terveydenhuollon langattomiin ratkaisuihin ja itsenäisen suoriutumisen ratkaisuihin.
Nanoteknologia osaamisklusterissa Oulun alueen rooli
perustuu vahvaan optisen mittaustekniikan ja painettavan
elektroniikan, ja laajemmin elektroniikan integroinnin osaamiseen. Oulun osaamisalana on mikro- ja nanorakenteiden
monitekninen valmistus ja integrointi sekä rullalta rullalle valmistustekniikka, joka mahdollistaa komponenttien
tuottamisen edullisesti ja nopeasti. Materiaaliteknologiassa
sähkökeraamit ja nanorakenteiset materiaalit, mikro- ja nanomittakaavan rakenteiden valmistus ja integrointi järjestelmiksi tuottavat uudenlaisia komponentteja ja kehittävät
toimintatapoja elektroniikkatuotteiden tuotekehityksessä,
valmistuksessa ja testauksessa.
Ympäristöteknologian osaamisklusterin toiminnan tavoite Oulun seudulla on vesitoimialan (CEWIC), katalyyttisen ilmanpuhdistuksen (SKYPRO), materiaalitehokkuuden,
pk-sektorin ja ympäristömittausten kehittämisestä. Myös
uusiutuvan energian kehitysmahdollisuuksia tutkitaan. Toiminnassa yhdistetään perinteinen ja hitech -teollisuus.
Raahen osaamiskeskus on osa kansallista Meriklusteriohjelmaa, jonka tehtävänä on aktivoida, yhdistää ja edistää
pk-yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta.
Raahen osaamiskeskuksen osaamisalana on materiaali- ja
liittämisteknologiat. Toiminnan ytimenä on tuotantostudioiden muodostama ProMetal-verkosto, johon kuuluu Raahen Steelpolis, Tornion JaloteräsStudio sekä Nivalan ELME
studio. ProMetalin toimijat ja niiden yhteistyökumppanit
tarjoavat huippuosaamista ja teknologiapalveluja yritysten
ja tutkimuslaitosten käyttöön. Verkoston toimintamallia
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kehitetään NRT-yhteistoimintahankkeessa ja tavoitteena on
rakentaa yhtenäisesti toimiva sekä yhteisiä resursseja monipuolisesti hyödyntävä tuotantostudioiden verkosto.
ProMetalin tavoitteena on kehittää alueilla toimivien
metalliteollisuuden yritysten osaamista sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Tehtävää toteutetaan yrityslähtöisten kehitysohjelmien, hankkeiden sekä osaamiskeskusohjelman
avulla. Toiminnan kohderyhmänä ovat alueiden metallialan
yritykset ja kumppaneina yliopistot, ammattikorkeakoulut,
VTT sekä muut kehittäjäorganisaatiot.

Saaristo-ohjelma
Valtioneuvoston 2006 hyväksymä Saaristo-ohjelma 2007–
2010 hyödyntää saaristoisuutta, merta, järviä, jokia ja rantaviivaa aluekehityksen edistämiseksi lähinnä maaseutumaisilla alueilla. Ohjelman laajempi osa koskee koko maata,
suppeampi osa valtioneuvoston asetuksella määrittelemiä
saaristokuntia ja kuntien saaristo-osia. Hailuoto on valtioneuvoston saaristolain (494/81, 1138/93) pohjalta asetuksella nimeämä saaristokunta. Hailuodossa on voitu tukeutua
saaristo-ohjelmaan erityisesti infrahankkeissa (siirtoviemärihanke, tietoliikennehanke) sekä vakituisen ja vapaa-ajan
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asumisen edellytysten tukemisessa mm. kaavoituksen keinoin. Saaristolakia ei ole kuitenkaan riittävästi huomioitu
monissa viranomaistoimissa (esim. työvoimahallinnon järjestäminen saaristo-oloihin sopivalla tavalla).
Saaristo-ohjelma korvautuu 1.1.2010 valtioneuvoston
periaatepäätöksellä saariston kehittämisestä 2010–2011.
Periaatepäätöksen toimenpide-esitykset kohdistuvat palvelu- ja kuntarakenteeseen, saaristopolitiikkaan, saaristo- ja
rannikkomatkailuun, palvelutyöpaikkojen luomiseen, meriklusteriin, valtion ja kuntien työpaikkojen säilyttämiseen,
etätyön edistämiseen ja maatalouden saaristolisiin. Periaatepäätöksen mukaan parannetaan myös kalastuksen edellytyksiä, tietoliikenne- ja liikenneyhteyksiä, vakituisen ja
vapaa-ajan asumisen edellytyksiä, ympäristönsuojelua, yhdyskuntatekniikkaa sekä maisemansuojelun ja kulttuuriperinnön hoitotoimia. Myös saaristo- ja vesistökulttuurin kehittämishankkeita tuetaan. Em. saariston kehittämistoimia
rahoitetaan maakunnan kehittämisrahasta vastaavasti kuin
siitä rahoitetaan kaupunkien ja maaseudun kehittämistä.
Päätöstä toteutetaan kansallisiin ja EU:n kehittämisohjelmiin sisältyvillä varoilla ja muilla valtion talousarviomäärärahoilla maakuntaohjelmissa yhteen sovittaen vahvistettujen valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa.
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Liite 5

Ympäristöselostuksen
yhteenveto

Maakunnallisen kehittämisohjelman vaikutusarviointi
poikkeaa hanketason vaikutusarvioinnista. Nykyaikaisessa maakuntaohjelmassa on melko vähän suoran fyysisen
ympäristömuutoksen aiheuttavia toimenpiteitä. Sen sijaan
maakuntaohjelma sisältää runsaasti kehittämisen suuntauksia ja painopisteitä; olennaista on arvioida, miten ne tulevat vaikuttamaan ympäristön tilaan. Maakuntaohjelma on
alueellisen kehittämisen kokonaisuus ja siten sen vaikutukset on arvioitu SOVA-lain tarkoittamia fyysisiä ympäristövaikutuksia laajemmin.
Maakunnan ympäristön tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ohjelmakaudella 2007–2010. Näköpiirissä on
kuitenkin, että merialueelle kohdistuu useita isoja hankkeita, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön lähitulevaisuudessa.
Yleinen tietoisuus ympäristöstä on lisääntynyt edelleen,
mikä lisännee pitkällä tähtäimellä ympäristön huomioon
ottamista.
Maakuntaohjelman tavoitteisto on suppea, mutta kun
tarkastellaan ohjelman sisältöä, poikkileikkaavia teemoja ja
toimintalinjoja yleispiirteisesti, havaitaan, että maakuntaohjelman kehittämiskokonaisuus on tasapainoinen. Painopisteissä ja toimenpiteissä ovat edustettuina talous, ympäristö
ja ihmisten hyvinvointi; tässä suhteessa maakuntaohjelman
sisältö vastaa hyvin kestävän kehityksen ajatusmallia. Ympäristö- ja hyvinvointitoimenpiteitä on jopa enemmän kuin
varsinaisia talouden kehittämistoimenpiteitä. Merkille pantavaa on, että vaikka maakuntaohjelman aikatähtäin on
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vain neljä vuotta, monet ohjelman painopisteet tähtäävät
asioiden parempaan hoitoon pitkällä tähtäimellä. Ohjelman
sisältö on myös johdonmukainen suhteessa ympäristöulottuvuuden käsittelyyn maakuntasuunnitelmassa.
Maakuntaohjelman tärkeimpänä ympäristövaikutuksena on pidettävä ohjelman tavoittelemia toimintatapa- ja
kehityssuuntamuutoksia suhteessa ympäristöön. Ympäristöystävälliset toimintatavat ovat ohjelman painopisteenä ja
ne pyritään saamaan osaksi maakunnan luonteenpiirteitä.
Tämä vahvistaisi ja laajentaisi tähänastista ympäristötietoisuustyötä.
Ilmasto- ja energiakysymys on mukana ensimmäistä
kertaa maakunnan kehittämisen poikkileikkaavana teemana. Teeman painopisteiksi on asetettu ilmastomuutokseen
sopeutumisen toimien käynnistäminen sekä ilmastomyönteisen energiatalouden kehittäminen. Näitä painopisteitä
tuetaan laajapohjaisilla strategioilla: 2007 valmistuneella
energiastrategialla ja 2010 valmistuvalla ilmastostrategialla.
– Maakuntaohjelma ottaa siis aktiivisen ja määrätietoisen
kannan suhteessa aikamme merkittävimpään ympäristökysymykseen.
Maaseutu on nostettu poikkileikkaavaksi teemaksi. Tällä on merkitystä luonnonvarojen käytön ympäristökysymysten kannalta. Ohjelmassa tiedostetaan luonnonvarojen
käytön välttämättömyys ja luonnonvaratuotannon elinkeinomerkitys, mutta samalla painopisteenä on myös luonnon
puhtaus ja monimuotoisuus. Maakuntaohjelma lähestyy
ympäristöllisesti vaikeita luonnonvarojen käytön kysymyksiä yhteen sovittamisen ja ympäristökysymysten hallinnan
toimenpiteillä, mm. luonnonvarastrategia, maakunnallinen
suo-ohjelma, vesienhoito-ohjelma. Maakuntaohjelmassa on
tuotu tärkeänä maakunnallisena kehitysmahdollisuutena
esille maaseudun luonnonvarojen sekä energia- ja ilmastokysymyksen hoitamisen välinen yhteys.
Maakuntaohjelman yhtenä tehtävänä on huolehtia
alueen talouden kestävyydestä. Yleisen talouskehityksen
epävarmuudet ovat nykyisessä taantumatilanteessa suuria.
Maakuntaohjelmassa on kuitenkin voimakas painotus nykyisen elinkeinoelämän kilpailukykyisyyden säilyttämiseen
ja uuden tuotannon kehittämiseen mm. osaamisen ja innovaatiotoiminnan kautta. Kokonaisuudessaan maakuntaohjelma vaikuttaa laajasti alueen taloudellisen perustan
turvaamiseen.
Suurimmat ja välittömimmät fyysiseen ympäristöön
kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat liikennehankkeista ja
energiatalouden kehittämisestä. Raideliikenteen kehittämisen osalta ympäristövaikutukset ovat pääosin myönteisiä.
Maakuntaohjelma tavoittelee energiasta uutta kasvualaa.
Vaikka energiatoimialan kehitys on ympäristöjohteista, ilmastovaikutusten hillintää tavoittelevaa, aiheutuu käytännön energiataloudesta väistämättä ympäristövaikutuksia.
Voimakkaimmat vaikutukset syntyvät isoista energialaitoshankkeista, esim. Oulun jätteenpolttolaitos tai mahdollinen
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ydinvoimala. Myös laajamittainen biopolttoainetuotanto tai
laaja hajautettu energiantuotanto tulevat aiheuttamaan kokonaisuutena huomattavia ympäristövaikutuksia; keskeisin
vaikutus on ympäristömyönteinen, mutta myös ei-toivottuja vaikutuksia ilmenee.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityssuunnalla on pitkällä tähtäimellä vaikutuksia aluekeskusten ja yhdyskuntien muotoutumiseen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, laatukäytävien kehittäminen ja liikennejärjestelmien
kehittäminen vaikuttavat myönteisesti sekä päästöihin että
maisemaan. Maakunnan liikenteellisen saavutettavuuden
kehittämisellä on tärkeä merkitys elinkeinoelämälle ja edelleen alueen taloudelle.
Taloudellisia vaikutuksia aiheutuu myös julkiselta sektorilta. Ohjelmassa on useita julkisen sektorin toimenpiteitä, joilla tähdätään kustannusrakenteiden hallintaan ja siten
kunnallistalouden turvaamiseen. Palvelujen tehostamisesta
huolimatta ohjelma on sosiaalista hyvinvointia parantava.
Maakuntaohjelma jatkaa jo alkanutta määrätietoista työtä
väestön hyvinvoinnin (sosiaalisesti kestävän kehityksen)
parantamiseksi. Maakuntaohjelman hyvinvointitoimet ovat
pitkälle vastaavia kuin olemassa olevan hyvinvointiohjelman
toimet 2008–2013. Aikaisempaa vahvempana painotuksena
maakuntaohjelma sisältää ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisen. Maakuntaohjelma sisältää myös useita
toimenpiteitä ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi
sekä kulttuurisuuden edistämiseksi; toimenpiteet kohdistuvat sekä kaupunkeihin että maaseutuun.
Useat toimenpiteet parantavat erilaisten sosiaalisten
ryhmien (mm. maahanmuuttajat, nuoret, syrjäytymisuhan
alla olevat ja vanhukset) tasa-arvoisuutta. Maakuntaohjelmaan ei alkuvaiheessa sisältynyt toimenpiteitä sukupuolten
välisen tasa-arvon lisäämiseen ja työelämän segregaation
vähentämiseen, mutta ohjelmaa täydennettiin tältä osin.
Nykyisessä muodossaan maakuntaohjelma edistää monipuolisesti tasa-arvoisuuden lisääntymistä.
Maakuntaohjelman mukaisen toiminnan haitallisten
ympäristövaikutusten lieventäminen painottuu ennalta
ehkäisyyn. Vaikutuksia ympäristöön käsitellään jo kehittämishankevaiheessa. Maakuntaohjelman toimenpiteisiin
sisältyy useita laaja-alaisia ympäristöön vaikuttavia strategioita ja ohjelmia, joiden laadintaprosessi on nimenomaan
toiminnan sovittamista ympäristöön niin että haitalliset
vaikutukset jäävät vähäisiksi. Maakuntaohjelman vaikutuksia seurataan indikaattorien ja viranomaistoiminnan
kautta; yksittäisten isojen hankkeiden vaikutuksia seurataan
velvoiteseurantana.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma on kokonaisuudessaan muutospainotteinen kehittämisasiakirja, joka pyrkii vastaamaan hallitusti ja eri näkökohtia yhteen sovittaen
ympäristön, talouden, väestörakenteen ja muuttoliikkeen
haasteisiin. Maakuntaohjelman ympäristövaikutukset ovat
pääosin myönteisiä.
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Liite 6

Seuranta

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteutumista seurataan toimintalinjoittain ryhmitellyillä indikaattoreilla.
Osa seurattavista indikaattoreista on valtioneuvoston asettamia, joita seurataan säännöllisesti vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnittelun käsittelyn yhteydessä ja
maakuntavaltuustolle annettavalla seurantaraportilla. Lisäksi maakunta on itse määritellyt omaa aluetta tarkemmin
kuvaavia tunnuslukuja. Keskeisille tunnusluvuille asetetaan
määrälliset tai laadulliset tavoitteet. Tavoitteita voidaan tarvittaessa tarkistaa ohjelmakauden aikana sekä indikaattoreita voidaan täsmentää ja muuttaa.
Seuranta tapahtuu maakunta- ja seutukuntatasolla.
Tämän lisäksi alueen tilaa tarkastellaan tarpeen mukaan
teemaan soveltuvalla aluejolla. Oman maakunnan sisäisen
kehityksen lisäksi seurataan kehitystä maakuntien välillä.
Pohjois-Pohjanmaan vertailumaakuntia ovat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi. Kehitystä verrataan myös koko maan kehitykseen.
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Pohjois-Pohjanmaan kehityksen seuranta 2011–2014
Lain vaatimat tummennettuina
(*):llä merkityille indikaattoreille esitettävä tavoitteet ohjelmakaudelle 2011-2014.

INDIKAATTORI

lähtötaso 2009

tavoite 2014

tavoite 2030

Elinkeinoelämä ja työllisyys
Aloittaneet/lopettaneet yritykset %

124,6

Työpaikkojen määrä (aikasarja)

156 265 (2007)

Kasvu-uralle taantuman jälkeen

186 000

Työllisyysaste (15–64-v.) %

65,0

68

74

– Työttömyysaste % *

10

8,5

5

– Passiivituen kuntaosuus milj. eur

10,5

Alle vuoden 2008
tason
(alle 9,8 milj. eur)

– Alle 25-v. työttömiä (ml lomautetut)

3 684

Voimakas lasku

BKT/asukas (käyvin hinnoin?) *

30 110
(2007 ennakko)

34 000

Yli maan keskitason

Liikevaihdon kasvu

10,0 (2008)

Tasainen kasvu

Maan keskitasoa
suurempi

Kolmen suurimman toimialan osuus työpaikoista, %

37,1 (2007)

Tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta täyttäneistä

67,6 (2008)

Tasainen kasvu

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat 25-29 vuotiaista % *

11,9 (2008)

Laskeva suuntaus

Voimakas lasku

– yritykset

900,2 (2008)

1 200

Voimistuva kehitys

– julkinen sektori

43,7 (2008)

50

Maltillinen kehitys

– korkeakoulusektori

124,6 (2008)

135

Maltillinen kehitys

– yritykset

5 697 (2008)

6 100

Nykyinen taso,
uusia kärkiä

– julkinen sektori

614 (2008)

650

Nykyinen taso,
uusia kärkiä

– korkeakoulusektori

2 870 (2008)

3 100

Nykyinen taso,
uusia kärkiä

– ICT- klusteri

11 988 (ennakko)

Maltillinen kasvu

– Sisältö- ja mediaklusteri

12 691 (ennakko)

Maltillinen kasvu

– ICT- klusteri

3,58 (ennakko)

Maltillinen kasvu

– Sisältö- ja mediaklusteri

3,63 (ennakko)

Maltillinen kasvu

24,5 (2007)

30

Työttömyys

Kansainvälinen kilpailukykyinen innovaatiojärjestelmä
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö

Informaatiosektorin työpaikat

Informaatiosektorin liikevaihto

Maakunnan investointiaste (investoinnit/arvonlisäys)
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Hyvinvointi
Kansansairauksien summaindeksi, ikävakioitu

139,4

135

Alueellisten erojen
kaventaminen

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 - vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

10,0 (2008)

9

Voimakas lasku

Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, %
asukkaista

6,5 (2008)

Käytettävissä oleva tulo eur / asukas

15 359 (2007)

Voimistuva kehitys

Maan keskitason
saavuttaminen

Tulotason keskihajonta (ansiotulot/asukkaat)

1 485 (2006)

Vanhushuoltosuhde (yli 65 vuotiaat/15-64 vuotiaat)

21,9

Muuta maata
parempi

Lapsihuoltosuhde (alle 15 vuotiaat/15-64 vuotiaat)

31,5

Muuta maata
parempi

Vetovoima
Rakennustuotanto alueellisesti (uudet rakennukset ja laajennukset, m2)
– asuinrakennukset

458 500 (2008)

– vapaa-ajan rakennukset

34 783 (2008)

– muut

371 366 (2008)

Kansallispuistojen, luonnonsuojelukeskusten ja palvelupisteiden kävijämäärä (Metsähallitus)

429 500

Tasainen kasvu

– kotimaiset

1 225 108

Tasainen kasvu

– ulkomaiset

229 234

Matkailijat (yöpymiset)

Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesistöihin (Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
– fosforikuormitus
– typpikuormitus

Lämmön ja sähkön
kulutus ja osa
liikennepolttoaineista katetaan omilla
energialähteillä

2020: kasvihuonekaasu-päästöjen 20
%:n alenema
2050: kasvihuonekaasu-päästöjen
80%:n alenema
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Aluerakenne ja saavutettavuus
Kuntien vuosikate euroa/asukas

329

Taajama-aste, %

82,19

Kuntatalouden
tasapaino

Satamien ulkomaan tavaraliikenne Pohjois-Pohjanmaalla,
tonnia
- Rahja/Kalajoki

318 246

- Oulu

2 548 067

- Raahe

4 399 767

Valtateiden keskimääräinen vuorokausiliikenne, ajoneuvoa
- Rahvo (vt 8), Kalajoki

2826

- Muhos (vt 22)

5585

- Rankkila (vt 20), Pudasjärvi

3269

- Lapinkangas (vt 8), Liminka

4744

- Ala-Temmes (vt 4)

5753

Lentoliikenne, matkaa
- Kuusamo

102 930 (2008)

- Oulu

802 744 (2008)

Rautatieliikenne
- henkilökilometrit (milj., kaukoliikenne)

308

- tonnikilometrit (milj.)

2 194

Väestön määrä *

389 088

409 000

Nuorten 20-34-vuotiaiden nettomuutto

Positiivinen nettomuutto

Nettomuutto; osuus väestöstä

Positiivinen nettomuutto

Nettosiirtolaisuus

Tasainen kasvu

Luonnollinen väestönkasvu; osuus väestöstä

Nykytason säilyttäminen

Väestön ikärakenteen keskihajonta
(yli 64-v. osuus väestöstä, %)

450 000

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kauppurienkatu 8 A

Puh./tel. +358 (0) 8 3214 000

info@pohjois-pohjanmaa.fi

Council of Oulu Region

90100 OULU, Finland

Telefax

www.pohjois-pohjanmaa.fi

+358 (0) 8 3214 013
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