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OULU - Pohjoisen kasvun keskus
Suuret yliopistokaupunkiseudut ovat kansallisen
kasvun ja työllisyyden vetureita. Kaupungistuminen
on globaali ilmiö ja sitä tulee Suomessa ohjata rakentavasti. Valtionhallinnolta tarvitaan selkeitä linjauksia
ja erityisiä kaupunkipoliittisia toimenpiteitä tukemaan
kestävää kasvua, joka säteilee kaupunkien kautta
laajasti maakuntien alueelle. Suurilla kaupungeilla ja
kaupunkiseuduilla tulee olla vastuu ja resurssit elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta. Oulun seutu esittää
Business Finlandille innovaatiorahoituksen kasvattamista pk-yritysten vientivalmiuksien nostamiseen
ja verkottumiseen isojen yritysten ja kaupallisten
keskusten kanssa. Innovaatiorahoitusta esitetään
300 miljoonaa olemassa olevan rahoituksen lisäksi.
Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla
tulevaisuudessa ja tiedon kulun esteet toimijoiden
välillä tulee poistaa.

Kunnille annetaan mahdollisuus vastata alueensa
kasvu- ja työllisyyspalveluista kuntien välisenä
yhteistyönä. Yhteistyössä huomioidaan mahdollinen
kumppanuus TE-toimistojen, KELAn ja ELY-keskusten
kanssa. Työllisyyden hoito edellyttää jatkossa uudenlaista hanketyötä ja pilotointeja.

Kunnille tulee antaa mahdollisuus vastata
alueensa kasvu- ja työllisyyspalveluista
kuntien välisenä yhteistyönä. Yhteistyössä
huomioidaan mahdollinen kumppanuus
TE-toimistojen, KELAn ja ELY-keskusten
kanssa
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Yliopistot tarvitsevat
pitkäjänteistä ja
ennakoitavaa
rahoitusta.
Oulun yliopiston
perusrahoituksen taso
on korjattava muiden
yliopistojen tasolle.
Alueen kasvupotentiaalin tukeminen
ICT-alan korkeakoulutuksella edellyttää
lisärahoitusta.

Investoidaan uutta luovaan tutkimukseen ja korkeaan
osaamiseen
Tulevaisuuden kilpailukykymme rakentuu tutkimustiedon ja korkean osaamisen varaan. Suomessa investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen
ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Yliopistot
tarvitsevat pitkäjänteistä ja ennakoitavaa rahoitusta, jotta mahdollistamme
tieteelliset läpimurrot sekä korkealaatuisen koulutuksen.
Oulun yliopiston osuus Suomen yliopistojen saamasta perusrahoituksesta
(OKM) on vain noin yhdeksän prosenttia, vaikka yliopiston vaikutusalueella
Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa asuu noin 13 prosenttia
Suomen työikäisistä ja 15 prosenttia nuorisoikäluokista (Tilastokeskus).
Oulun yliopiston perusrahoitusosuus on myös pienempi kuin PohjoisSuomen yritysten osuus koko maan jalostusarvosta. Vastaavaa epäsuhtaa
yliopiston resurssien ja yhteiskunnallisen vastuun välillä ei ole muualla
Suomessa. Nyt olisi aika tarkastella yliopistojen perusrahoitusta suhteessa
ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, ja tehdä meidän kohdallamme tarvittavat korjaukset.
Osaavan työvoiman puute rajoittaa jo nyt Suomen kasvua. Pulaa osaajista
on opetus- ja kasvatusaloilla, terveysaloilla, tekniikassa, luonnontieteissä,
kauppatieteissä sekä humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla. Oulun alueen
yrityksillä on vuosina 2018-2020 lähes 3 000 ICT-osaajan rekrytointitarve.
Kasvupotentiaalin tukeminen ICT-alan korkeakoulutuksella edellyttää
lisärahoitusta. Yliopiston nykyisellä muista yliopistoista jälkeen jääneellä
perusrahoituksella koulutustarpeeseen vastaaminen on mahdotonta,
vaikka tutkimuksellinen osaaminen on Suomen huipputasoa.
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Oulun seutu esittää,
että Oulun yliopisto
rakentaa Suomeen
Digiterveys-osaamisverkoston (DigiHealth
Knowledge HUB).

Ouluun Suomen Digiterveys -osaamiskeskus
(DigiHealth Knowledge HUB)
Oulun seudulla on keskeinen rooli Suomen aseman vahvistamisessa
tietointensiivisen teollisuuden ja palvelujen maana. Oulun vahva alan perustutkimus, tähän liittyvä koulutus ja yritysten monimuotoinen osaaminen
sekä globaali liiketoiminta tuovat merkittävän kansallisen lisäarvon terveysja hyvinvointialan digitalisaation muutoksessa. Alueen toimijat ovat tehneet
esityksen SoteDigi OY:lle OuluHealthin kansallisesta kehittäjäroolista.
Oulun yliopisto tekee Suomeen digitaalisen terveyden osaamisverkoston
(Digi-Health Knowledge Hub). Tämä ehdotus tulisi ottaa huomioon kansallisen terveyden kasvustrategian päivityksessä. Osaamisverkosto toimisi
edelläkävijänä kansallisten tutkimus- ja innovaatio-osaamisalustojen ja
kasvu-ekosysteemien kehittäjänä. Kansallinen osaamisverkosto tukee
terveydenhoidon digitaalisten ratkaisujen, hyvinvointiteknologian tutkimus-,
kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan sekä tietoturvallisten ja eettisesti
kestävien datakäytäntöjen edistämistä. Suomen yliopistojen kansallisessa
profilaatiossa Oulun yliopisto on valinnut yhdeksi profiloivaksi teemakseen
digitaalisen terveyden. Suomen viidestä lääketieteen yliopistokaupungista Oululla on parhaat mahdollisuudet olla tämän kansallisesti tärkeän
alan kehityksen kärjessä vahvan langattoman tietotekniikan, tietoturvan,
koneoppimisen, modernin massa-analytiikan ja terveysalan tutkimus- ja
innovaatiokeskittymän ansiosta.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Oulun seutu esittää tulevaisuuden sairaalan roolin vahvistamista digitaalisen terveyden osaamiskeskuksena. Ehdotamme toimia, joilla ICT-alan
osaamista voidaan suunnata tehokkaammin terveysalan tarpeisiin ja siten
vahvistaa tulevaisuuden sairaalan roolia maakunnan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ytimessä. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
tulee tukea moniammatillista kehittämistä digitalisaation ja etäsairaanhoidon kehityksessä koko Pohjois-Suomen parhaaksi.
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Liikenteen kasvu
edellyttää Oulu–
Kempele–Liminka
-kaksoisraiteen sekä
Oulun satamaan
johtavien maantieja raideyhteyksien
rakentamista.
Valtion tulee osoittaa
riittävä määräraha,
jotta Väylävirasto pääsee nopealla
aikataululla aloittamaan Suomi-radan eli
Helsinki-Tampere-Oulu
-radan parantamisen
yleis- ja ratasuunnittelun.
Asemanseudusta
tulee matkakeskuksen
lisäksi monipuolinen
asumisen, työpaikkojen, palvelujen,
tapahtumien ja
elämysten keskus.
Oulu-Helsinki
-merikaapeli tulee
toteuttaa välittömästi.

Oulun seutu - logistinen keskus
Oulun seutu pitää Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn
kannalta tärkeänä tunnin yhteyttä Oulusta Kokkolaan, Rovaniemelle ja
Kajaaniin. Suomi-radan tavara- ja henkilöliikenteen kasvu edellyttää Oulu–
Kempele–Liminka -kaksoisraiteen sekä Oulun satamaan johtavien maantieja raideyhteyksien rakentamista. Nämä investoinnit tukevat tehokkaimmin Suomi-radan positiivista henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä ja
tavoiteltua 4 tunnin matka-aikaa Oulu-Helsinki välille, toiminnallista Oulun
kaupunkiseutua sekä Oulun uuden syväväylän käyttöönottoa. Tulevaisuudessa 2020 luvulla TEN-T -ydinverkkoa päivitettäessä on erityisen
tärkeää, että Oulu-Raahe -satama sekä Oulun lentokenttä saadaan TEN-T
-ydinverkkoon. Laurila-Tornio/Haaparanta radan sähköistys on merkittävä mahdollisuus lisätä elinkeinoyhteistyötä, työvoiman liikkuvuutta ja
matkailua yhtenäisellä Perämerenkaaren alueella. Lisäksi Oulun seudun
vahva ICT-osaaminen tarjoaa hyvän pohjan älyliikenteen kehittämiselle ja
liiketoiminnalle.
Valtion tulee osoittaa riittävä määräraha, jotta väylävirasto pääsee nopealla
aikataululla aloittamaan Suomi-radan (Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio) yleisja ratasuunnittelun. Suunnittelussa tulee keskittyä erityisesti matka-aikojen
lyhentämiseen niin, että Oulun Helsingin välinen matka kokonaisuudessaan 4 tunnissa, Tampereen ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä
tunnissa ja Oulun ja Seinäjoen välinen matka 2 tunnissa. Euroopan komission esitys Suomen pääradan saattamisesta osaksi TEN-T -ydinverkkokäytävää tukee tätä ehdotusta.
Seudun kasvun ja toimivien palvelujen kannalta on erittäin tärkeää, että
Oulun asemanseutua kehitetään ja rakennetaan yhteistyössä Senaatin
Asema-alueet Oy:n ja kaupungin kanssa niin, että asemanseudusta tulee
matkakeskuksen lisäksi monipuolinen asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja
tapahtumien ja elämysten keskus. Koko Pohjois-Suomen kasvun ja joukkoliikenteen matkaketjujen kehittämisen osalta on nähty tarpeelliseksi
selvittää raideyhteyden toteutusmahdollisuudet Oulun rautatieasemalta
lentokentälle eli ns. lentoraide.
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Oulu-Helsinki C-Lion2 -merikaapelin kansainvälinen tietoliikenneyhteys luo
Pohjois-Pohjanmaan talousalueen vahvaan ICT-ekosysteemiin merkittävän
kasvumahdollisuuden, vahvistaa kansallista tietoliikenneverkkoa ja lisää
huoltovarmuutta. Merikaapeli tulee toteuttaa välittömästi. Valokuituyhteyksien lisääminen Suomen kansallisessa runkoverkossa on tarpeen erityisesti
Pohjois-Suomessa. Suomelle on erityisen tärkeää energiaverotuksen avulla
palauttaa kilpailukyky datakeskusten sijoittumisessa ja investoinneissa
erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla.

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Euroopan unionin päätöksen mukaan Suomesta valitaan Euroopan
kulttuuripääkaupunki vuonna 2026 kaksivaiheisessa valintaprosessissa
vuosina 2020 ja 2021. Jo hakuvaiheen aikana suomalainen taide ja kulttuuri
tulevat saamaan laajasti kansainvälistä näkyvyyttä ja luo pohjaa Suomen
vetovoimalle. Hakemuksissa on oltava tieto valtion rahoitusosuudesta
hankkeelle, valittiin Suomesta mikä tahansa kaupunki kulttuuripääkaupungiksi. Jotta hanke onnistuu, olisi hallitusohjelmassa sitouduttava kulttuuripääkaupungin valtionrahoitusosuuteen vähintään 20 miljoonalla eurolla.
Taiteen ja kulttuurin tekijät tarvitsevat tukea esimerkiksi Taiken kautta jo
vuodesta 2020, jotta kulttuuriohjelmasta saadaan kansainvälisesti houkutteleva ja tasokas.

Hallitusohjelmassa on
sitouduttava kulttuuripääkaupungin
valtionrahoitusosuuteen vähintään
20 miljoonalla eurolla.

Valtion tukirahat taiteelle ja kulttuurille painottuvat vahvasti Etelä-Suomeen
asukaskohtaisesti tarkasteltuna. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan tukirahoitus on pienin, kun lasketaan kaikki OKM:n taiteen ja kulttuurin tukirahat
yhteen. Pitkällä aikajänteellä eriarvoista kehitystä syventää taiteen perusopetuksen tuen epätasa-arvoinen jakaantuminen Suomessa, esimerkiksi
Oulu saa valtion tukea vain musiikin ja teatteritaiteen laajan oppimäärän
opetukseen. Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet
taiteen perusopetukseen asuinpaikasta riippumatta, Suomella ei ole varaa
hukata potentiaalisia lahjakkuuksia.
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Koheesiorahoituksen
taso tulee jatkossakin
säilyä Pohjois- ja
Itä-Suomessa merkittävällä tasolla perustuen
Suomen liittymissopimuksessa mainittuun
harvan asutuksen
erityisasemaan.

Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Tulevalla EU:n koheesiorahoituksella tuettava
Pohjoisen kasvua
Koheesiorahoituksen taso tulee jatkossakin säilyä Pohjois- ja Itä-Suomessa
merkittävällä tasolla perustuen Suomen liittymissopimuksessa mainittuun
harvan asutuksen alueen erityisasemaan. Itä- ja Pohjois-Suomen pitäminen
elinvoimaisena on Euroopan kilpailukyvyn edellytys sekä turvallisuuspoliittinen kysymys. Koheesiorahoituksella on Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Oulun
seudun innovaatio- ja työllisyyspolitiikalle merkittävä vipuvaikutus tilanteessa, jossa kansallinen innovaatiopolitiikan rahoitus sekä valtion resurssit
kohdistuvat pääosin Etelä-Suomen alueelle.

