OULU – Pohjoisen kasvun keskus
Oulun seutu haluaa tukea Suomen kestävää kasvua. Pohjoisen kasvun tukeminen
edellyttää valtiolta mm. seuraavia keskeisiä toimenpiteitä:
Oulun yliopiston
perusrahoituksen lisäys
Valtion on panostettava uutta luovaan tutkimukseen
ja korkeaan osaamiseen. Yliopistot tarvitsevat
pitkäjänteistä ja ennakoivaa rahoitusta. Nyt on
tarkistettava yliopistojen perusrahoitus ympäröivän
yhteiskunnan tarpeet huomioiden ja tehtävä Oulun
yliopiston kohdalla tarvittavat rahoituksen ja
koulutuspaikkojen lisäykset. Suomen kannattaa tukea
TKI-keskittymiä, joissa on väestö- ja kasvupotentiaalia.

Suomen Digiterveys -osaamiskeskus
Ouluun
Valtion on tuettava Suomen Digiterveys osaamiskeskuksen perustamista Ouluun. Terveysteknologian
kehitys on Suomelle iso mahdollisuus.
Hyvinvointiteknologia on jo noussut Oulun seudun
keskeiseksi kasvualaksi. Oulun yliopisto rakentaa
Suomeen digitaalisen terveyden osaamisverkoston
(DigiHealth Knowledge HUB). Siitä tulee keskeinen
elementti koko maata koskevassa sosiaali- ja
terveyssektorin uudistamisessa.

Raideyhteydet kuntoon
Valtion on tuettava nopeita rautatieyhteyksiä.
Pääradan tavara- ja henkilöliikenteen kasvu
edellyttää Oulu-Kempele-Liminka -kaksoisraiteen
sekä Oulun satamaan johtavien maantie- ja
raideyhteyksien rakentamista. Suomen pääradalla
Oulun ja Helsingin välinen matka tulee pystyä
taittamaan neljässä tunnissa. Valtion on
ensivaiheessa osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla
aikataululla aloittamaan pääradan Helsinki-TampereOulu-Tornio parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun.

Oulun asemanseutua kehitettävä
Oulun asemanseutua tulee kehittää yhteistyössä
Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin
kesken.

Rahoitus taiteelle ja kulttuurille
Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Valtion on panostettava Pohjois-Pohjanmaan taiteen
ja kulttuurin rahoitukseen, joka on jäänyt OKM:n
rahoituksessa huomattavasti jälkeen muiden alueiden
ja maakuntien rahoituksesta. Lisäksi hallitusohjelmassa
on sitouduttava kulttuuripääkaupungin valtionrahoitukseen, valittiin Suomesta mikä tahansa
kaupunki kulttuuripääkaupungiksi.

Koheesiorahoitus tukemaan
pohjoisen kasvua
Tulevalla koheesiorahoituksella on tuettava pohjoisen
kasvua ja rahoituksen taso tulee jatkossakin säilyä
Pohjois- ja Itä-Suomessa merkittävällä tasolla
perustuen Suomen liittymissopimuksessa mainittuun
harvan asutuksen alueen erityisasemaan.

OULU – Pohjoisen kasvun keskus
Oulu on yksi Suomen kasvun moottoreista. Oulun seutu
muodostaa yhdessä Rovaniemen, MeriLapin, Kokkolan ja
Kajaanin seutujen kanssa Suomen toisen kasvukolmion
pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen kolmion rinnalle.
Pohjoisen kasvukolmio pohjaa huippuosaamiseen ja erityisesti vientiin perustuvaan teollisuuteen.
Oulun seudun erityispiirre on ikärakenne, joka on Euroopan
nuorin. Alueen nuorten mahdollisuudet saada laadukas
korkeakoulutus on ratkaisevan tärkeää korkeaan osaamiseen perustuvalle ekosysteemille.
Yritykset panostavat tutkimukseen ja kehitykseen asukasta kohti enemmän, kuin missään muualla Suomessa.
Vuonna 2017 kaikkien sektorien yhteenlasketut T&K-menot
olivat Oulun seudulla 2847 euroa asukasta kohti.
Jotta Oulun seudun ja Pohjois-Suomen potentiaali saadaan
hyödyttämään koko Suomea, tarvitaan nykyistä
sujuvammat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudun ja
Oulun välille. Myös Oulun ja muiden pohjoisten kaupunkien välisten liikenneyhteyksien kehittäminen on tärkeää.
Tulevaisuuden nopeiden junayhteyksien myötä olisi mahdollista rakentaa Oulun ympärille yli 700 000 asukkaan
työssäkäyntialue, jossa yhdensuuntainen matka-aika olisi
enimmillään tunnin.
Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla
ja tiedon kulun esteet toimijoiden välillä tulee poistaa.
Kunnille annetaan mahdollisuus vastata alueensa kasvuja työllisyyspalveluista kuntien välisenä yhteistyönä. Yhteistyössä huomioidaan mahdollinen kumppanuus TE-toimistojen, KELAn ja ELY-keskusten kanssa. Työllisyyden hoito
edellyttää jatkossa uudenlaista hanketyötä ja pilotointeja.

Oulun ja Helsingin välisen ja edelleen Koillisväylän merikaapelin toteutus toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia koko Suomelle. Lisäksi Suomen olisi syytä palauttaa
kyky kilpailla datakeskusten sijainnista erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla. Tämä vaatii muutoksia energiaverotukseen.

BusinessFinlandin innovaatiorahoitusta on lisättävä
300 miljoonaa.
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