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Alkusanat
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa on koottu Pohjois-Pohjanmaan kehittämisen kannalta tärkeimmät kärkitavoitteet. Painopiste on selkeästi osaamiseen liittyvää uudistumista, mitä ympäristömme mahdollisuuksien hyödyntäminen
tulevaisuudessa edellyttää. Joudumme ponnistelemaan viestimme läpiviennissä nykyistä varsin keskittävää tiede- ja korkeakoulupolitiikan suuntausta vastaan. Pääkaupungin korkeakoulufuusiot kokoavat suhteellisesti enemmän voimavaroja itselleen muiden kustannuksella. Tämän vuoksi Oulun yliopiston tavoitetta olla merkittävä tiedeyliopisto Suomessa ja kansainvälisesti on tuettava kaikilla käytettävissä olevilla voimavaroillamme. Rakenteelliset ratkaisut ovat vain osa kokonaisuutta.
Liikkeelle lähtenyt talouskasvu on kohdentanut työvoiman kysyntää aloille, joissa reservit ovat alkujaan olleet ohuet. Hyvä
nousukiito uhkaa tasaantua liian aikaisin osaamiskapeikkoihin. Näitä kapeikkoja poistaviin toimenpiteisiin haetaan ratkaisua yhdessä alueellisten toimijoiden ja vastuu ministeriöiden kanssa osaamista vahvistamalla.
Kasvavien nuorisoikäluokkien maakuntana kiinnitämme huomiota koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen
koulutuspaikojen jaossa ja ammattikorkeakoulutuksen alueellisessa tarjonnassa.
Maakuntauudistuksen esivalmistelu sitoo aluekehittäjien resursseja uuden mallin ja sen Pohjois-Pohjalaisen version pohtimiseen. Tulevassa maakuntarakenteessa Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta käydyt neuvottelut korvautuvat
aluekehityskeskusteluilla. Ensimmäiset aluekehitystä käsittelevät harjoituskeskustelut eli simuloinnit on Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käyty. Yhteisen tilannekuvan muodostaminen yksin parantaa ymmärrystä alueiden erilaisuudesta ja
siten myös toimenpiteiden laajasta kirjosta. Tunsimme saavamme aikaisempaa enemmän kuulevia korvia maakuntamme
asioiden käsittelyyn. Kun prosessin keskiössä eivät kuitenkaan ole rahat, vaan enemmänkin toimintapolitiikkamuutokset tai
säädösten muutostarpeet, ovat lopputulokset vielä varsin kaukana.
Aluekehityslain sisällyttäminen osaksi hallituksen esitystä aluekehitys- ja kasvupalvelulainsäädännöksi tuo lähiaikoina mallinnettavaksi vuoden 2020 alussa aloittavan maakunnan toimintatavat ja kehittämisen välineistön. Maakunnan ja kuntien
yhteisen tavoitteen koostaminen ja sen toteutuksen varmistaminen on tarkoitus tehdä myös uudistuvilla välineillä. Hankimme jatkossa tuloksia ja rahoitamme operaatiot yhdessä.
Maakuntaohjelma ja sen toteuttaminen liukuu osaksi uutta maakuntaa ja sen toimintamalleja varsin luontevasti, kun siirrämme uudet asiat kokeilujen kautta todellisuudeksi. Maakunnan tarpeisiin vastaaminen ei tästä saa kärsiä, vaan tavoitteena
on entistäkin vaikuttavampi ja tehokkaampi toiminta.

Maakuntajohtaja Pauli Harju
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Pohjois-Pohjanmaan
kehittämisen
kärkitavoitteet

Maakunnan kattavan ja tasapainoisen koulutuksen verkoston kehittäminen
•
Oulun yliopistolle erillisrahoitus positiivisen rakennemuutoksen vauhdittamiseen
•
Koulutuksen tarjonnan varmistaminen nuorisoikäluokan koon ja työelämän tarpeiden mukaisesti
•
Ylivieskassa tarjottavan AMK-koulutuksen tulevaisuuden ja kehittymisen turvaaminen
Työllisyyden edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla
•
Osaavan työvoiman saannin ja työllisyysmäärärahojen riittävyyden turvaaminen
Strategisten investointien edistäminen
•
Oululle rooli SoteDigi Oy kansallisen kehittämisohjelman toteuttamisessa
•
Terveyden tieto- ja viestintäteknologian keskuksen perustaminen Oulun yliopistoon
•
Oulu Center for Arctic Telecommunications and Intelligent E-services-tutkimuskeskus Oulun yliopistoon
Liikennejärjestelmän kärkihankkeet sekä korjausvelan ja perusväylänpidon rahoitus

Maakunnan kattavan ja tasapainoisen
koulutuksen verkoston kehittäminen
Oulun yliopistolle erillisrahoitus positiivisen rakennemuutoksen vauhdittamiseen
Oulu on ICT-alan rakennemuutoksen jälkeen strategisesti
erittäin merkittävässä vaiheessa. Rakennemuutokseen sopeutuminen on tapahtunut ekosysteemin uusiutumisella.
Uusiutuminen on mahdollistanut uuden nousun teknologiakehityksen eturintamaan ja paluun kasvu-uralle. Ouluun
on perustettu yli 500 korkean teknologian start up-yritystä
viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan alueelle on
sijoittunut 30 ulkomaisten yritysten tutkimus- ja kehitysyksikköä. Seudulla toimii nyt noin 650 korkean teknologian
yritystä, jotka työllistävät yhteensä 18 500 henkilöä.
ICT-yritysten kasvu on nyt hiipumassa osaajapulaan ja yliopistotutkimuksen volyymirajoitteisiin, jotka hidastavat
teknologiayritysten liiketoiminnan laajentumista ja vaikeuttavat niiden teknologista uusiutumista. Kansainväliset
tutkimustulokset ovat selkeästi osoittaneet, että tähän vai-

heeseen sisältyy merkittävä riski. Teknologisen kehityksen
eturintaman lopullinen saavuttaminen edellyttää merkittävää panostusta uuden osaavan työvoiman saamiseen. Tämä
on mahdollista vain tuntuvilla uusilla investoinneilla, koska
kaikki alueen nykyinen osaaminen on jo käytössä. Uusi panostus tarvitaan juuri nyt.
Korkeakoulutus ja tutkimus ovat Oulun alueen elinkeinoelämän ja kasvupotentiaalin ydin. Oulun yliopiston on kyettävä uudistamaan nopeasti ICT-tutkimuksen osa-alueita
ja koulutuksen tuottamaa osaamista uusissa teknologioissa,
kuten tekoäly, esineiden internet, 5G, big data -analytiikka ja
lisätty todellisuus. Samaan aikaan täytyy pystyä vastaamaan
kasvaneeseen osaajien kysyntään koulutusvolyymejä nostamalla.
Oulun yliopistolle esitetään viisivuotista positiivisen rakennemuutoksen vauhdittamisen erillisrahoitusta. Noin 20
milj. euron vuosittaisen rahoituksen avulla nostetaan ICTalan korkeakoulutus ja tutkimus alueen kasvupotentiaalin
edellyttämälle tasolle.
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Koulutuksen tarjonnan varmistaminen nuorisoikäluokan
koon ja työelämän tarpeiden mukaisesti
Pohjois-Pohjanmaan nuorisoikäluokkien koko on maan
suurimpia, maakunnassa on Uudenmaan jälkeen eniten
peruskoululaisia. Näille nuorille tulee löytyä jatkokoulutuspaikka maakunnasta. Valtakunnallisissa koulutuspaikkojen määrällisissä tavoitteissa tulee myös huomioida, että
Pohjois-Pohjanmaan nuorten osuus koko maan nuorista
kasvaa. On myös tärkeää, että koulutus ei maakunnassa
keskity liikaa, vaan perusasteen ja 2. asteen koulutusta sekä
ammattikorkeakoulu- ja yliopistotoimintaa ja koulutusta tarjoavia yksiköitä on eri puolilla maakuntaa. Reformin
myötä myös koulutuksen järjestäjien lukumäärä voi supistua, jolloin koulutuksen järjestäjiä on nykyistä vähemmän.
Lisäksi reformiin liittyvät leikkaukset ja rahoitusjärjestelmän muutokset voivat supistaa ammatillisen koulutuksen
alueellista tarjontaa. Koulutuspaikkojen leikkaukset ja koulutuksen keskittyminen asettavat alueen nuoret eriarvoiseen
asemaan. Myös lukiokoulutuksella ja vapaalla sivistystyöllä
on suuri merkitys kuntien elinvoimaisuudelle.
Ylivieskassa tarjottavan AMK-koulutuksen tulevaisuuden
ja kehittymisen turvaaminen
Pohjois-Pohjanmaan eteläosa ja Raahen seutu muodostavat tiivistyvän yhteistyöalueen, joka on kehittyvä, kilpailukykyinen ja nuoren väestön alue. Alueen väestössä lasten ja
nuorten osuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen suuri. Takuu alueen kehitykselle ja menestykselle
on se, että alueella on riittävästi tulevaisuusorientoitunutta
ammattikorkeakoulutoimintaa: koulutusta ja siihen kiinteästi liittyvää TKI-toimintaa. Ylivieskassa tarjottava ammattikorkeakoulutus on keskeinen osa Pohjois-Pohjanmaan
koulutusjärjestelmää.
Rakenteelliset uudistukset ja kehittämistoimet Pohjois-Pohjanmaan eteläosan monialaisessa ammattikorkeakoulutuksen kehittämisessä ja turvaamisessa on tehtävä Ylivieskassa
siten, että nuorten suuri ikäluokka ja työvoimatarpeet otetaan huomioon. Ylivieskassa tarjottavan amk-koulutuksen
tulevaisuus ja kehitysmahdollisuudet on turvattava pysyvästi. Oulun eteläisen elinkeinoelämän ja julkishallinnon
tarpeiden sekä tarpeiden ja nuoren väestörakenteen vuoksi
Ylivieskassa on järjestettävä Oulun Eteläisen nuorisoikäluokan kokoa ja tarpeita vastaavaa koulutusta.

Maakunnan tavoitteena on nykyistä korkeampi työllisyysaste. Nuorisotyöllisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Pohjois-Pohjanmaalla on noin 3800 alle 25- vuotiasta työtöntä. Nuorten työllisyyden parantamiseksi tarvitaan eri
tahoilta yhteen sovitettuja toimenpiteitä. Ammatinvalintaja uraohjausta sekä opinto-ohjausta tulee olla maakunnan
eri osissa saatavilla. Jokaisella tulee olla joko ammatillinen
tai korkea-asteen koulutus työllistymisen varmistamiseksi.
Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin on mahdollista
vastata uudistetulla työvoimakoulutuksella, jotta rekrytointiongelmat saadaan vähenemään. Elinikäisen ohjauksen tarve korostuu työmarkkinoiden muuttuessa. Palvelujen saatavuuden turvaamisessa tärkeässä roolissa ovat digitaaliset
palvelut.
Työllistymistä edistävä maakunnallinen monialainen yhteispalvelu tukee pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Tässä työssä edellytyksenä on sosiaalitoimen ja
TE- palvelujen saumaton yhteinen työ. Alueen toimijoiden
tiivistä yhteistyötä tarvitaan myös työllistymiseen liittyvien
palvelurakenteiden ja -konseptien sekä vaikuttavien palveluhankintojen kehittämisessä. Hankkeilta edellytetään vaikuttavuutta ja onnistuneiden tulosten juurruttamista osaksi
normaalia toimintaa. Samalla voidaan valmistautua maakuntauudistuksen linjausten toimeenpanoon. Työttömyyden ”periytyminen” tulee ehkäistä ennalta. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon tarkoitetun kuntouttavan työtoiminnan
käyttöä tulee laajentaa yrityksiin.
Käyttöön tuleva aktiivimalli edellyttää katkeamatonta työllisyyspalvelujen saatavuutta sekä työnvälityksen tehokkuutta. Aktiivitoimia joustavoittaa työttömyysturvan uudenlainen käyttäminen.
Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyysasteen alentaminen edellyttävät työvoiman liikkuvuutta paitsi maakunnan
ja Suomen sisäisesti, myös kansainvälisilla työmarkkinoilla
mm EURES-yhteistyöverkoston palveluita hyödyntämällä.
Pohjois-Pohjanmaalla tullaan vuonna 2018 käynnistämään
tulevaan maakuntamalliin ja kasvupalvelujen järjestämis- ja
tuottamismalliin soveltuvia kokeiluja. Eräs niistä on Oulun
kaupungin kanssa valmisteltava uudentyyppiseen sijoitus-,
rahoitus- ja yhteistyömalliin perustuva vaikuttavuusinvestoiminen (SIB social impact bond) nuorisotyöttömyyden
hoitamisessa.

Työllisyyden edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Työllisyysmäärärahojen riittävyyden turvaaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvä ikärakenne ja koulutustarjonta
mahdollistavat sen, että alueen yrityksille on saatavilla osaavaa työvoimaa. Hyvä ikärakenne ja koulutustarjonta luovat
osaltaan yrityksille kasvun mahdollisuuksia ja ovat siten
alueen vetovoimatekijöitä. Uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja on mahdollista kehittää koulutusorganisaatioiden ja
työpaikkojen sekä eri toimialojen rajapintojen syvennetyllä
ja myös kansainvälisellä yhteistyöllä.

Vuonna 2017 julkiset työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahat ovat yhteensä noin 48,5 milj.€ eli samaa tasoa kuin
vuonna 2016. Määrärahoista käytetään työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, yhteishankintakoulutuksiin sekä
valmennuksiin noin 19,5 milj. €. Työllistämiseen käytetään
noin 22,5 milj. € ml. valtionhallinnon työllistäminen. Loput käytetään erilaisiin korvauksiin, asiantuntija-arvioihin,
yritysten kehittämispalveluihin ja hankkeisiin. Kuluvana
vuonna on saatu lisämäärärahoja mm. työnvälityksen ja
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kasvuyritysten pilottihankkeisiin sekä vuoden 2018 alusta
lakimuutosten myötä tulevaan ns. aktiivimallin käyttöönottoon.
Vuoden 2017 alusta työllisyydenhoidon määrärahoja on ollut käytettävissä sekä työ- ja elinkeinoministeriön että sosiaali- ja terveysministeriön momenteilla. STM:n momenteilla määrärahoja on ollut käytettävissä valtinosuuksina
peruspäivän, ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen osalta.
Vuonna 2017 työllisyysmäärärahoja on ollut hyvin käytettävissä.
Vuoden 2018 osalta tehdään parhaillaan määrärahatarvearvioita. Tavoitteena on, että työllisyyden hoidon määrärahat
ovat samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Strategisten investointien edistäminen
Pohjois-Pohjanmaan tarvitsee merkittäviä julkisia ja yksityisiä investointeja kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn
pohjaksi. Kotimaisten investointien ohella Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa investointikohteita ulkomaisille investoinneille.
Maakunnan alueelle on suunnitteilla merkittäviä investointeja sekä teollisuuden, energian, palveluiden että matkailun
toimialoilla. Myös julkiset investointitarpeet ovat merkittävät paitsi liikenneinfrastruktuurin, myös julkisen palvelutuotannon osalta (mm. OYS:n Tulevaisuuden sairaala -kokonaisuus).
Kansallisia toimia sekä kotimaisten että ulkomaisten investointien edistämiseksi tulee tehostaa maakunnassa.
Investointien edistämisessä on huomioitava aktiivisesti
Pohjois-Pohjanmaa investointikohteena, esimerkiksi ICTinvestointien tavoittelussa. Rahoitusosaamista ja pääomien
vivuttamista on edelleen tehostettava. Pohjois-Pohjanmaalla pyritään toimimaan investointien vauhdittamisessa siten
että julkisen sektorin toimijat yhdistävät käytössään olevat
rahoitus-, luvitus- ym välineet joustavasti maakuntaan kohdistuvien investointien vauhdittamiseksi.
Oulun vahvuuksien hyödyntäminen kansallisessa sosiaalija terveysala digitalisaation kehittämisessä:
Oululle rooli SoteDigi Oy kansallisen kehittämisohjelman
toteuttamisessa
Valtioneuvosto on päättänyt perustaa kansallisen SoteDigi
Oy:n kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä
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muita digitaalisia ratkaisuja. Yhtiön keskeisenä tavoitteena
on maakuntien tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden
sekä tehokkuuden lisääminen. SoteDigi-kehittämisyhtiölle
suunnitellaan merkittävää kansallista rahoitusta sekä investointiohjelmaa, jonka avulla rakennetaan sote-uudistuksen
edellyttämiä ICT- ja digiratkaisuja.
Oulun vahvuuksia tulee hyödyntää SoteDigi Oy:n kansallisen kehittämissalkun toteuttamisessa. Oulussa on vankkaa
tietojärjestelmien yhteen toimivuuden kehittämiseen liittyvää standardointiosaamista sekä ICT-toimijoiden keskittymä, sekä valmius toimia keskeisenä kansallisena testausalustana osana SoteDigi-kehittämisverkostoa. Oululla on
myös valmius toimia keskeisenä kansallisena testausalustana osana SoteDigi-kehittämisverkostoa. Oulussa on valmis
TestLab-alusta ja testausympäristö sote-arkkitehtuurien
testaamiseksi. Oulu on lisäksi mukana kansallisten digikärkihankkeiden toteuttamisessa. Oulu muodostaa Suomen
toiseksi suurimman terveysteknologian ekosysteemin, joka
on kytkettävä sote-uudistuksen toteuttamiseen.
Terveyden tieto- ja viestintäteknologian keskuksen perustaminen Oulun yliopistoon
Oulun yliopisto on tehnyt esityksen STM:lle terveysalan tieto- ja viestintäteknologiakeskuksen perustamisesta Ouluun.
Kokonaisrahoitustarve on 8 milj. € vuosille 2018-2020. Taustalla on tehty selvitys terveys/ICT-keskuksen perustamiseen
liittyvistä toimista ja tutkimussisällöistä. Keskus tuo kansallista lisäarvoa osana terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa ja tukee kansallisen SoTeDigi Oy:n
kehittämiskokonaisuutta.
Teknologinen kehitys biotieteissä, lääketieteessä ja tietotekniikassa ovat saavuttaneet merkittäviä edistysaskelia
viimeisten vuosien aikana. Teknologian ja tutkimuksen
luomiin mahdollisuuksiin ja Sote-uudistuksen tuomiin tarpeisiin on tartuttava nopeasti. Nopeasti muuttuva terveysala
kärsii ICT-osaajien puutteesta. Tämä osaamispula ja terveydenalan kasvu sekä mahdollistavat teknologiat on otettava
haltuun osaamiskeskusmallilla. Digitalisaatio, data-analytiikka ja tekoäly tulevat olemaan osa tulevaisuuden kliinistä
päätöksenteontukea. Keskuksen tutkimusteemat tukeutuvat
Oulun yliopiston vahvaan tutkimusosaamiseen lääketieteessä, terveysteknologiassa, langattomassa tietotekniikassa (5G,
IOT), tekoälyn sekä liiketoimintatutkimuksessa. Rahoituksella vahvistetaan tutkimusta sekä uudistetaan digitaalisen
terveyden koulutusta sekä rakennetaan kansallista operatiivista toimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.
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Oulu Center for Arctic Telecommunications and Intelligent
E-services-tutkimuskeskus Oulun yliopistoon
Suomen puheenjohtajuuskaudelle 2017–2019 Arktisessa Neuvostossa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi tietoliikenneyhteyksien kehittäminen alueella. Oulun yliopiston
Centre for Wireless Communication (CWC) tutkimusyksikkö luovutti aiheeseen liittyvän esiselvitysraportin Pohjoismaiden Ministerineuvostolle syyskuussa 2016. Raportin
mukaisesti teknisten vaihtoehtojen lisäksi, on ratkaisussa
huomioitava myös kansainväliset tietoliikenneregulaationäkökulmat sekä eri vaihtoehtoja taloudellisesti kestävän
ratkaisun löytämiseksi. Oulun yliopiston CWC yksikkö on
2016 esittänyt uutta mikro-operaattoriliiketoimintamallia
5G-aikakaudelle. Perusajatuksena on löytää tekniset, taloudelliset ja regulatiiviset ratkaisut paikallisista palvelutarpeista lähtien siten että jo pieni kyläyhteisö voisi perustaa teknisesti ja taloudellisesti oman paikallisen mobiiliverkon. Myös
5G-standardin kehittyminen paikallisten lyhyen kantaman
verkko-ratkaisujen ehdoilla tukee tätä kehitystä, sillä erolla,
että 5G-mobiiliratkaisut näyttäisivät kehittyvän pelkästään
kaupunkialueiden ehdoilla. Tämä johtaisi standardin kehittymiseen suuntaan jossa se ei teknisesti soveltuisi lainkaan
harvaan asutuille seuduille. Sopivan teknisen ratkaisun löytämiseksi asiaa on pohdittava monelta näkökannalta ennen
kuin varsinaista palvelukehitystä voidaan käynnistää.
Oulu on edelläkävijä 5G-verkon testauksessa ja pilotoinnissa sairaalaympäristössä sekä vanhusten palveluasumisessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on digitaalinen
palvelualusta 5G-testaukseen. Jotta palvelukehitystä voitaisiin kehittää hajautettuun malliin, on tarvetta tarkastella
terveyspalvelujen tietoliikennevaatimuksia kotitalouksien
ja terveyspalvelujärjestelmän välisessä kommunikaatiossa.
Uudet tietoliikenteen teknologiat, kuten mobiili- ja pilviteknologiat ja 5G-verkko tulevat merkittävästi muuttamaan
terveydenhuollon strategioita ja terveyspalvelujärjestelmän
kyvykkyyttä, siksi on tärkeää nostaa terveysala yhdeksi vertikaaliksi, kun 5G- vaativuusmäärityksiä ja uusia palveluliiketoimintamalleja kehitetään.
Esitetään tutkimuskeskuksen perustamista arktisten alueiden tietoliikenneratkaisujen ympärille keskittyen monitieteisiin alueisiin ja toimintasuunnitelman rahoittamiseksi
valtion erillisrahoitusta 2 milj. €/vuosi seuraavien viiden
vuoden ajan.
Liikennejärjestelmän kärkihankkeet sekä korjausvelan ja
perusväylänpidon rahoitus
Pohjois-Suomen maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Liikennevirasto ovat laatineet Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategian. Strategian taustatyönä on analysoitu
kansalliset ja kansainväliset liikenteen muutostekijät sekä
huomioitu alueiden omat tavoitteet, joiden pohjalta on laadittu Pohjois-Suomen yhteiset toimintalinjaukset ja tavoitteet sekä niistä johdetut toimenpiteet. Strategian keskeisiksi
toimintalinjauksiksi on valittu pitkistä etäisyyksistä aiheutuviin haasteisiin vastaaminen, Pohjois-Suomen erityistarpeet
huomioivien liikennepalvelujen kehittäminen, elinkeino-
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elämän kustannustehokkuuden parantaminen sekä kestävä liikkumismuotojen mahdollisuuksien kehittäminen.
Toimeenpanovuotena käynnistetään Pohjois-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.
Euroopan unioni on hyväksynyt Suomi-käytävän (valtatie
4 Helsinki–Oulu–Kemi sekä Päärata Helsingistä Ouluun ja
Oulu–Luulaja väli) osaksi Euroopan laajuista TEN-T-ydinverkkoa. Etelä-Suomessa käytävä yhdistyy TEN-T ydinkäytäviin Scandinavian–Mediterranean (ScanMed) ja North
Sea–Baltic (NSB). Lisäksi Suomi-käytävä on yhteydessä
Itämeren moottoritiehen, joka linkittää Perämeren satamat
Euroopan markkina-alueisiin. TEN-T-hankkeiden kehittämiseksi on käytössä Verkkojen väline -rahoitus (CEF). Tavoite on hyödyntää CEF-rahoitusta hankehakujen myötä.
Keskipitkän aikavälin tavoitteena on nostaa Suomi-käytävä
ydinverkkokäytäväksi vuoteen 2023. Edunvalvonnasta vastaa Päärataryhmä.
Liikennepoliittiset toimenpiteet:
•
TEN-T ydinkäytävien Scandinavian–Mediterranean (ScanMed) ja North Sea–Baltic (NSB) jatkaminen
Pohjois-Suomeen (päärata ja valtatiet 4 ja 29 välillä
Helsinki–Tornio/Haaparanta) osana CEF-asetuksen
välitarkastusta
•
Vaihtoehtoisia polttoaineita tai sähköä käyttävien autojen toimintaedellytysten parantaminen
•
Perusväylänpidon rahoitustason nostolla vähennetään
liikenneinfrastruktuurin kasvavaa korjausvelkaa ja tehdään tarvittavia parannustoimenpiteitä
Liikenteen ja logistiikan kehittämistoimenpiteet:
•
Oulun henkilö- ja tavararatapihat sekä kolmioraide
•
Ylivieska-Vartius ratayhteyden kehittäminen
•
Valtatie 4 Oulu-Kemi, II-vaihe
•
Valtatie 8 Liminka
•
Hailuodon kiinteän yhteyden suunnitteluvalmiuden
edistäminen
•
Satamien maayhteyksien parantaminen
•
Oulun lentoaseman kehittäminen kansainvälisenä
kauttakulkuasemana ja Kuusamon lentoaseman vuorotarjonnan kehittäminen ja kansainväliset charterit
•
Yhdistettyjen kuljetusten liiketoiminnan kehittäminen
ja liikenteen käynnistäminen uudelleen Oulun ja pääkaupunkiseudun välillä.
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Maakuntien yhteiset
aloitteet

2.1 Pohjois-Suomen aloitteet

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen

Arctic Europe yhteistyöverkoston kehittäminen

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta bio- ja
kiertotalouden edelläkävijä. Kiertotalous hyödyntää sekä
uusiutuvia, fossiilisia että mineraalisia aineita. Biotalous
on osa kiertotaloutta, joka keskittyy uusiutuviin, luonnosta
saataviin materiaaleihin, ja kehittää ja ottaa käyttöön niihin
liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Pohjois-Suomella on
erinomaiset valmiudet olla tässä kehityksessä mukana mittavien luonnonvarojen, korkean osaamisen ja olemassa olevan alan yritystoiminnan pohjalta. Biotalouden toimialojen
verkottuminen keskenään ja muihin toimialoihin, kuten
ICT ja Cleantech/puhtaat ratkaisut, luo mahdollisuuden
koko arvoketjun kattavien ekosysteemien rakentumiseen ja
sitä kautta uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Alueen
kehittämispotentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan seuraavia
toimenpiteitä:

Arctic Europe-verkoston tavoitteena on edistää Euroopan
arktisen alueen kestävää kasvua, elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä vahvistaa alueen yhteistä ääntä ja näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla.
Arctic Europe-verkosto perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten kaupunkien, elinkeinoelämän, korkeakoulujen, maakuntien sekä muiden alueen keskeisten toimijoiden
kansainväliseen yhteistyöhön, jonka puitteissa tavoitellaan
synergiaa synnyttävää rajat ylittävää yhteistyön ekosysteemiä. Pohjoisilla alueilla on Euroopan Unionin ja Suomen
näkökulmasta toiminnallisesti yhdistyneimmät raja-alueet
Suomen, Ruotsin, Norjan ja myös Venäjän välillä. Tämä takaa hyvät viennin kasvunäkymät. Arktinen ulottuvuus on
entistä tärkeämpi sekä omalla alueellamme että EU-tasolla.
Alueiden välinen yhteistyö on kaiken toiminnan lähtökohta
sekä maiden välillä että maiden sisällä.
Arctic Europe -yhteistyön toiminnalliset painopisteet määrittyvät vuorovaikutuksessa kumppanien kanssa PohjoisSuomessa, Pohjois- Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Toiminnallisia painopisteitä ovat:
•
Alueen kasvu, kilpailukyky ja houkuttelevuus
•
Infrastruktuuri ja logistiikka
•
Älykäs arktinen
•
Verkostot, vaikuttaminen ja näkyvyys.
Toiminnallisia painopisteitä työstettäessä lähtökohtana on
alueen toimijoiden olemassa olevat kahden- ja monenväliset
kumppanuussopimukset ja yhteistyö sekä aluetta koskevat
analyysit ja strategiset asiakirjat, esim. Kasvua pohjoisesta ja
Pohjoinen tahtotila –raportit, OECD:n aluekatsaus Pohjoisen harvaan asutut alueet ja EU:n arktisen politiikan linjaukset.

Puun käytön merkittävä lisääminen ja jalostusasteen nostaminen
Biotalouden osalta Pohjois-Suomen kärkitavoitteena on uusien biotuoteteollisuuden investointien saaminen alueelle.
Puun liikkeelle saamiseksi tarvitaan uusia ja vaikuttavia
keinoja: erityisesti kannustimia aktiiviseen metsänhoitoon
ja puukauppaan. Kemera-järjestelmän kehittämisen ja toimivuuden varmistaminen on niin ikään tärkeää. PohjoisSuomen metsävarat ovat nykytilassa merkittävällä vajaakäytöllä: vuosittain jää hyödyntämättä noin 6,5 milj. m3 puuta.
Lähtökohtana on, että puuta riittää sekä metsä- että energiateollisuudelle. Kysynnän kasvattamiseksi Pohjois-Suomeen
pitää saada uusia ison mittaluokan biotalouden tuotteita
valmistavia jalostusyksiköitä sekä lisää pienimuotoisempaa
paikallista tuotanto- ja jalostustoimintaa. Olennaista on jalostusasteen nostaminen.
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Investoinnit kotimaiseen energiantuotantoon

Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittäminen

Energia- ja ilmastopoliittisia linjauksia valmisteltaessa on
huolehdittava yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon
kilpailukyvystä. Epävarma tilanne on johtanut merkittävien, pääosin puun käyttöön perustuvien voimalaitosinvestointien lykkäämiseen. Keskeistä on turvata kotimaisten
polttoaineiden kilpailukyky ja vakaa investointiympäristö.
Turvetuotantoalueiden luvituksen osalta lupaviranomaisen
resursseja tulisi vahvistaa lupakäsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Pohjois-Suomen kolmella maakunnalla on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueiden ominaispiirteisiin liittyviä haasteita: mm. pitkät välimatkat, harva asutus, hajanainen elinkeinorakenne sekä erityisesti kansainvälisen saavutettavuuden
ongelmat ja joillakin lentoasema paikkakunnilla pienenevät
lentoliikenteen matkustajamäärät. Alueella on tällä hetkellä
hyvät kasvunäkymät mm. kaivos-, teknologia ja energiatoimialojen, sekä erityisesti kansainvälisen matkailun ja arktisen kehityksen ansiosta.

Pienempimittakaavaisen energiantuotannon osalta sahojen
ja maatilojen sivutuotteet ovat esimerkkejä paikallisesti ja
alueellisesti merkittävistä resursseista, joiden hyödyntämiselle olisi luotava nykyistä parempia kannustimia osana öljyvapaan bio- ja kiertotalouden edistämistä.

Kansainvälistyvien yritysten näkökulmasta toimivat lentoliikenneyhteydet ovat toiminnan perusedellytys: yritysten
tuoman vientitulon kasvattaminen on käytännössä mahdotonta ilman sujuvia, kestävällä pohjalla kehitettäviä lentoyhteyksiä. Uusien ja etenkin kansainvälisten investointien saaminen sellaisille alueille, joilla ei ole sujuvia lentoyhteyksiä,
on lähes mahdotonta.

Sinisen biotalouden edistäminen
Kansallista kalatiestrategiaa edistetään Iijoella ja muilla
Pohjois-Suomen jokialueilla vaelluskalahankkeiden sekä
innovaatiotoiminnan avulla. Tavoitteena on vaelluskalojen
luonnonkierron palauttaminen osittain rakennettuihin vesistöihin sekä vaelluskaloille potentiaalisiin rakentamattomiin vesistöihin.
Kotimaisen kalan osuutta markkinoilla on mahdollista lisätä merkittävästi. Vesiviljelyä tulee viedä voimallisesti eteenpäin uutta teknologiaa hyödyntävien pilottihankkeiden
kautta. Luonnonkalakantojen tehokkaampaan hyödyntämiseen haetaan uusia ratkaisuja mm. kausiluonteisuuteen
ja jalostusasteeseen kohdistuvilla hankkeilla. Varmistetaan
riittävä rahoitus kansallisen sinisen biotalouden strategian
toimenpanoon.
Maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen
Maa-, metsä- ja elintarviketalouden työpaikat ja yritykset
muodostavat maaseutualueiden työ- ja elinkeinoelämän
ja myös biotalouden kehittämisen rungon. Merkittävä osa
maatiloista on monialaisia. Toimialoja perusmaatalouden
rinnalla ovat esim. koneurakointi, tilan ulkopuolelle myytävät palvelut sekä matkailupalvelujen tuottaminen, mutta
myös kiertotalouden periaatteiden mukainen bioenergian
tuotanto. Maataloudessa on merkittävä biotalouden uusiutuvan energian raaka-ainepotentiaali. Maatalouden jatkojalostuksen ja elintarvikeyritystoiminnan jalostusketjun
kehittämiseen tulee kohdentaa panostuksia. Ratkaisevan
tärkeää on turvata maatalouden toimintaedellytykset Pohjois-Suomessa.

Suomen lentoliikennejärjestelmällä on paljon parannettavaa
maakuntien elinkeinoelämän tarpeiden, ja erityisesti uuden
potentiaalin ja kansainvälistymisen näkökulmasta. Nykyiset
saavutettavuuden haasteet ja usein myös lentolippujen korkeat hinnat ovat erityisen haitallisia pienille vientiyrityksille
sekä kansainvälisen matkailun kehittymiselle. Naapurimaihin verrattuna Suomen alueelliset lentoasemat ovat edelleen
jäljessä suorien, kohtuuhintaisten ja nopeiden kansainvälisten lentoyhteyksien osalta. Suoria lentoyhteyksiä tarvitaan
lisää, koska Helsingin kautta lennettävissä jatkoyhteyksissä
on ollut usein haasteita. Suosituimmilla sujuvilla jatkoyhteyksillä olevat kotimaanlennot Helsinki-Vantaan kautta
myydään usein nopeasti loppuun ja kilpailun puute on johtanut kalliisiin lipun hintoihin. Talvikaudelle on saatu viime vuosina lisää suoria yhteyksiä, ja tällaista kehitystä on
edelleen edistettävä koko Pohjois-Suomen alueella. Jatkossa
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tarjonnan ympärivuotisuuteen ja kesän tarjoamia matkailullisia mahdollisuuksia on nostettava huomattavasti paremmin esille.
Pohjois-Suomen lentoliikennettä tulee kehittää alueen elinkeinoelämän vahvuuksista käsin ja aidosti kansainvälisestä
näkökulmasta. Erityisesti voimakkaasti lisääntyvä kansainvälinen matkailu tukee vahvana palvelualana rakennemuutoksesta selviytymistä. Merkille pantavaa on myös se, että
2/3 Suomen viennistä syntyy Uudenmaan ulkopuolella,
joten on koko Suomen kansantalouden etu kehittää pohjoisen maakuntien saavutettavuutta ja yritysten kilpailukykyä
edullisella ja tehokkaalla liikennemuodolla.
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2.2 Itä- ja Pohjois-Suomen aloitteet

na, tämä tulee kytkeä em. tavalla toteutettavaan EU:n
budjettirakenteen uudistukseen sekä yksittäisille jäsenmaille myönnettyjen jäsenmaksualennusten purkamiseen.

EU:n koheesiopolitiikkaan vaikuttaminen seuraavan rahoituskauden 2021- osalta
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat erittäin huolissaan
koheesiopolitiikan linjausten valmistelusta Suomessa. Valtioneuvoston kanslia (VNK) toimitti keväällä eduskunnalle
muistionsa ”Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen
rahoituskehykseen 2021–”. Muistiossa esitetty kehityspolku Suomen nettomaksuaseman lieventämiseksi on Itä- ja
Pohjois-Suomen maakuntien mielestä näköalaton ja unohtaa sisällölliset tarpeet EU:n koheesiorahoituksen kohdentamiseksi Suomeen. VNK:n muistiossa linjataan tavoitteeksi
unionin kokonaisbudjetin pienentäminen Brexit-ratkaisun
myötä ja myös koheesiorahoituksen osuuden alentaminen.
Näiden seurauksena olisi Suomen koheesiorahoitussaannon
automaattinen aleneminen. Lisäksi Suomi olisi tukemassa
uusien kustannuserien – kuten maahanmuutto ja puolustusyhteistyö - sisällyttämistä osin koheesiopolitiikan sisälle.

3.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat korostavat, että
kun pohjoisten alueiden geopoliittinen ja taloudellinen
merkitys Euroopassa kasvaa, koheesiopolitiikkaa tulee
fokusoida entistä vahvemmin tukemaan pohjoisten
alueiden kehityspotentiaalin hyödyntämistä ja EU:n sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden parantamista.
OECD on tehnyt tutkimuksen Euroopan pohjoisten
alueiden, eli Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin
ja Pohjois-Norjan kehityspotentiaalista ja -haasteista.
Maaliskuussa 2017 julkaistu tutkimus korostaa mm.
luonnonvarojen, luontoarvojen, arktisuuden, osaamisen, toimivien rakenteiden ja Venäjä-yhteistyön tarjoamaa kehityspotentiaalia. OECD toteaa koheesiopolitiikan keinojen, kuten älykkään erikoistumisen, sopivan
juuri tämän kaltaisille alueille, joilla se myös tuottaa
parhaiten tuloksia. Erityisen merkittäväksi koheesiopolitiikan keinojen kohdentamisen harvaan asutuille
alueille tekee se, että kotimainen innovaatiorahoitus
keskittyy entistä selvemmin pääkaupunkiseudulle ja
muille suurimmille keskusseuduille.

Suomen maakunnat ovat aktiivisesti tuoneet esiin näkemyksiään Suomen EU-politiikan linjauksista, joihin on
sisältynyt selkeä tarve jatkaa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa. Eduskunnan talousvaliokunta on myös lausunnossaan
edellyttänyt Suomelta kunnianhimoisempaa koheesiopolitiikkaa ja korkeamman rahoitussaannon asettamista neuvottelutavoitteeksi.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat korostavat Suomen
neuvottelutavoitteiden valmistelussa seuraavaa:
1. Koheesiopolitiikka on EU:n keskeinen taloudellisen
kasvun instrumentti. Maakunnat korostavat, että Suomen nettomaksuasemaa voidaan ja pitää parantaa Suomen saantoa kasvattamalla, ei vain EU-budjettia leikkaamalla. Suomen tulee asettaa neuvottelutavoitteensa
siten, että Suomessa maakuntien rakennerahastorahoituksen saanto ei ainakaan alene nykyisestä.

Sekä OECD tutkimuksessaan että EU-komissio linjauksissaan korostavat EU:n koheesiorahoituksen kytkemistä kansalliseen aluekehittämiseen, jotta rahoituksen
vaikuttavuus paranee. EU edellyttää jäsenmailta myös
rakenteellisia muutoksia mm. hallinnon tehostamiseksi. Maakunnat esittävät, että Suomen EU-politiikan
linjauksissa huomioidaan vahvasti maakuntauudistus,
joka mahdollistaa EU-rahoituksen vahvemman kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen sekä eri rahastojen ja kansallisten toimien integroidun toimeenpanon
maakunnassa.

Maakunnat kannattavat edelleen koheesiopolitiikan
ulottamista EU:n kaikille alueille. Tämä edellyttää
EU:lta vahvaa ja aluelähtöistä koheesiopolitiikkaa.
2.

Linjaukset koheesiopolitiikan uudistamisesta talouskasvua ja työllisyyttä tukevaan suuntaan, koheesiomaiden perinteisten infrahankkeiden vähentäminen,
sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventäminen nettomaksajamaissa sekä omarahoitusosuuden kasvattaminen ovat hyviä tavoitteita.
Maakuntien mielestä uudistukset tulee kuitenkin kirjata niin, että viesti on yksiselitteinen ja selkeä: rahoituksen saannon painopistettä tulee siirtää suurimmilta
nettosaajilta nettomaksajamaiden suuntaan, omarahoitusosuutta tulee kasvattaa korkeimman tukitason
koheesiomaissa, ja hallinnollista taakkaa tulee keventää
asiansa hyvin hoitavissa jäsenmaissa. Kun Suomi tavoittelee EU-budjetin alentamista Brexitin seuraukse-

Suomen syrjäinen sijainti, harva asutus ja pitkät etäisyydet ja Itä- ja Pohjois-Suomelle erittäin tärkeän pohjoisen harvan asutuksen tuen jatkaminen tulee asettaa
säännönmukaisesti tavoitteeksi.

4.

Maakuntien toteuttaman rajayhteistyön ja arktisen
ulottuvuuden tulee näkyä vahvasti tulevassa koheesiopolitiikassa. Ulko- ja sisärajayhteistyön vahvistamisen
tavoite on tärkeä Suomelle, jolla on EU:n pisin ulkoraja
Venäjän kanssa. Venäjän kauppa on kääntynyt kasvuun
ruplan kurssin ja Ukrainan kriisistä seuranneiden talouspakotteiden aiheuttaman laskun jälkeen. Venäjällä
on Suomen rajamaakuntien kehitykseen aina merkittäviä taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

5.

Suomi on tukenut uusien kustannuserien, kuten maahanmuuton ja puolustusyhteistyön, sisällyttämistä EUbudjettiin. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat eivät
kannata maahanmuuton lisäkustannusten esittämistä
kirjattavaksi koheesiopolitiikan sisälle.
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Laajakaistarakentamisen jatkuvuuden varmistaminen harvaan asutuilla alueilla
Valtakunnallinen Nopea laajakaista -hanke
Laajakaistayhteyksien kehittäminen parantaa alueiden kehittämismahdollisuuksia ja on välttämätöntä erityisesti
yritystoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi harvan
asutuksen alueilla. Erityisen tärkeää tämä on harvaan asutussa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tietoliikenneyhteyksien rakentamisen tukeminen on yhteiskunnan kannalta tuottava
investointi, joka maksaa julkisen tuen takaisin valtiolle rakentamisaikaisina veroina ja maksuina sekä sähköisten palveluiden kautta tulevina kustannussäästöinä myös kunnille.
Laajakaistahankkeen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi ja hitaammaksi. Keskeisimmät haasteet ovat hankkeen päättyminen vuoden 2019
loppuun mennessä, tukirahojen riittämättömyys sekä erittäin kireä toteutusaikataulu. Kaupalliset teleyritykset ovat
osoittaneet vain vähäistä kiinnostusta rakentamaan tavoitteiden mukaista laajakaistaverkkoa edes taajamiin saatikka
harvaan asutuille seuduille. Teleyritysten investoinnit kiinteään verkkoon ovat vuonna 2016 laskeneet 33 prosenttia
edeltävään vuoteen verrattuna, matkaviestinverkon investoinnit puolestaan kasvoivat 9 prosenttia. Kansainvälisesti
tarkasteltuna Suomi ajautui entistä kauemmaksi muista
Pohjoismaista. Suomessa tehtiin vuonna 2016 aineellisia
investointeja kiinteään laajakaista- ja puhelinverkkoon sekä
matkaviestinverkkoon noin 77 euroa asukasta kohden, kun
Ruotsissa summa oli noin kaksinkertainen ja Norjassa peräti 213 euroa.
Koska hankkeet eivät kaikissa maakunnissa ole edenneet
kaupallisten operaattoreiden toimesta, kunnat ja muut pienet toimijat ovat joutuneet ottamaan vastuuta rakentamisesta. Tämä on hidastanut rakentamista. Kuntien aktiivinen
toiminta mm. omia verkkoyhtiöitä perustamalla on useilla
alueilla ollut ainoa mahdollinen keino verkkojen rakentamiseen. Kuntien vastuiden lisääminen ei kuitenkaan ole
yleisratkaisu laajakaistahankkeen etenemiselle. Laajakaistahankkeen tarvetta lisää se, että toteutettu 4g-verkko ei ole
kaikilta osin täyttänyt ennakko-odotuksia, eikä tulevaisuuden 5g-verkot toimi ilman kattavaa valokuituverkkoa.
Uusi laajakaistastrategia ja tavoite vuosiksi 2025 ja 2030
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt käynnistää
syksyllä 2017 kansallisen laajakaistastrategian valmistelun.
Työhön on välttämätöntä ottaa maakunnat mukaan, jotta
saadaan varmistettua alueiden tuntemus strategian laadintaan. Strategiassa asetetaan Suomen laajakaistatavoite vuosiksi 2025 ja 2030 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi.
Siinä määritellään myös tavoitteet laajakaistan kattavuudesta ja nopeudesta. Samalla vastataan osaltaan EU:n laajakaistatavoitteisiin. EU on esittänyt vuoden 2025 tavoitetasoksi,
että kaikkialla EU:ssa tulisi olla saatavilla 100 megabitin yhteydet, joiden nopeus on mahdollista nostaa 1 gigabittiin.

Laajakaistahankkeet Itä- ja Pohjois-Suomessa
Itä- ja Pohjois-Suomen laajakaistaohjelmien kokonaiskustannukset ovat vuonna 2009 laadituissa ohjelmissa 315 milj.
euroa. Kaikki kunnat eivät hankkeen alussa lähteneet mukaan, mutta nyt useat kunnat ovat lähteneet tai ilmaisseet
halukkuuden osallistua hankkeeseen. Toukokuussa 2017
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella oli hyväksyttyjä laajakaistahankkeita 181,4 milj. euron edestä eli vasta reilu puolet aiemmin suunnitelluista hankkeista on toteutumassa. Lisäksi
osa jo aiemmin hyväksytyistä hankkeista on peruuntunut.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavia toimenpiteitä hankkeen edistämiseksi:
a) Tuetun laajakaistarakentamisen jatkaminen ja rahoituksen turvaaminen
EU:n laajakaistatavoitteiden saavuttamiseksi ja koko
Suomeen kattavan tehokkaan tietoliikenneverkon rakentamiseksi on päätettävä tuetun laajakaistarakentamisen jatkamisesta vähintään vuoden 2030 loppuun
saakka. Jatkoaika on välttämätön tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtion talousarviossa tulee turvata valtion
tukirahoitus kaikille toteutuville hankkeille. Näin kunnilla ja rakentavilla operaattoreilla olisi varmuus jatkaa
hankkeiden suunnittelua. Hankkeen jatkovaihetta ja
verkon rakentamisen vauhdittamista varten tulisivat
tuet tulla jatkossa pelkästään valtiolta, koska kaikilla
kunnilla taloudellinen tilanne ei mahdollista nykyisen
kuntaosuusprosentin mukaisen tuen myöntämistä ja
siksi hanke ei myöskään voi saada valtiontukea. Näiden
kuntien asukkaat jäävät siten eriarvoiseen asemaan.
b) Erillisratkaisu erityisen haasteellisille alueille
Itä- ja Pohjois-Suomessa on kokonaisia kuntia tai kuntien osia, joissa ei ole toteutunut rakentamishankkeita
lainkaan nykyisellä tukimallilla. Näillä erityisen haasteellisilla alueilla pitkät välimatkat ja harva asutus eivät mahdollista kaupallisesti kannattavaa rakentamista
tuen nykyehdoilla. Näille erityisen haasteellisille alueille on valmisteltava erillisratkaisu valtion ja kuntien
yhteistyönä laajakaistayhteyksien rakentamiseksi.
c)

Taajama-alueiden laajakaistapalveluiden varmistaminen
Koska laajakaistaverkkojen markkinaehtoinen rakentaminen on ollut ennakoitua hitaampaa, tulee käynnistää erityistoimenpiteitä kuntien kehityksen kannalta
keskeisten alueiden ja taajamien laajakaistaverkkojen
edistämiseksi.

d) Kaiken markkinapotentiaalin hyödyntäminen
Haja-asutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin
haaste on vähäinen asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on välttämätöntä.
Tuen myöntämisessä tulee poistaa jaottelu vakituisiin
ja vapaa-ajan asukkaisiin. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot esittävät vapaa-ajan asutuksen sisällyttämistä jatkossa tukikelpoiseen rakentamiseen. Tuki-
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kelvottomiksi tulee määritellä vain ne alueet, joilla jo
tarjotaan asiakkaalle saakka edistyksellisiä viestintäpalveluita kohtuulliseen hintaan.
Toteuttamisvalmius ja -suunnitelma sekä kustannusarvio
Kilpailutettuja hankkeita on odottamassa kuntien ja viestintäviraston rahoituspäätöksiä. Kuntayhtiö- ja osuuskuntaselvityksiä valmistellaan eri maakunnissa ja niiden valmistuttua avataan uusia laajakaistahakuja. Laajakaistahankkeen
uusien hankkeiden tukirahoituksen tarve on vuoteen 2025
mennessä karkeasti arvioituna 100 milj. euroa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Arviota voi nostaa erityisen haasteellisten
alueiden erillisratkaisut sekä tarpeelliset tarkistukset lomaasuntojen laajakaistayhteyksien tukikelpoisuuteen sekä
15.7.2017 voimaan tulleet laajakaistatukilain muutokset
markkinaehtoisiin alueiden ja tilaajajohdon tukikelpoisuuteen.
Laajakaistapalveluja
muuttaminen

koskevan

yleispalveluvelvoitteen

Yleispalveluliittymän tiedonsiirron vähimmäisnopeus on
tällä hetkellä 2 Mbit/s, joka on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Yleispalveluvelvoitteen tulee
asetuksen mukaan myös seurata tietoliikenneyhteyksien
yleistä kehitystä. Tämä vähimmäisnopeus tulee nostaa vähintään 10 Mbit/s mahdollisimman pian, koska Viestintäviraston jo vuoden 2015 tilaston mukaan suurimmalla osalla
tiedonsiirtoliittymien käyttäjistä on jo yli 10Mbit/s yhteys
käytössään. Myös kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden
liittymien tulee seurata nopeudeltaan yleistä kehitystä.

Yleispalveludirektiivin mukaan palveluiden tulee olla saatavilla maantieteellisestä sijainnista riippumatta, kansallisesti
saatavuutta ei tule rajoittaa pelkästään virallisesti määriteltyyn vakinaiseen asuin- tai sijaintipaikkaan. Laajakaistaliittymän lähtevälle liikenteelle tulee ehdottomasti asettaa myös
nopeusvaatimus ja maksimiviive tiedonsiirrolle (kuten kuulo- ja puhevammaisten laajakaistaliittymälle on asetettu),
sillä nykyiset sähköiset palvelut asettavat vaatimuksia myös
lähtevän liikenteen nopeudelle ja tiedonsiirron viiveelle.

Alueellisen asiantuntemuksen ja palveluiden varmistaminen
Tutkimuslaitosten (mm. VTT, GTK, LUKE, SYKE, THL,
TTL sekä yksityinen toimintaympäristö) toimintojen organisoinnissa ja sijoittumisessa on turvattava uusien maakuntien, alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämisen tarvitsema toimintaympäristöosaaminen, aluetuntemus
sekä palvelujen saatavuus maakunnissa. Alueiden tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavarojen lisäämisellä, tulosten
hyödyntämisellä sekä innovaatiotoiminnan vahvistamisella
on lisäarvoa kansalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Toimintaympäristöjen ja alueellisen asiantuntemuksen ylisektoriaalinen toiminta tukee myös kansallisia toimintoja,
joissa vastuu on annettu maakunnissa sijaitseville yksiköille
(mm. hyvinvointi, terveys, toimintakyky).

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018
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Pohjois-Pohjanmaan
aluekehittämisen
toimenpiteet

Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämisen painopistealueita kehitetään valtion talousarvion puitteissa olevilla resursseilla sekä
kuntien että yksityisen sektorin panostuksella. Kehittämiseen tavoitellaan mahdollisimman suurta rahoitusta kilpailluista
rahoitusohjelmista niin kansallisesti kuin EU-ohjelmienkin osalta. Aluekehittämisen toimenpiteitä läpileikkaavia painotuksia ovat uuden maakuntaohjelman 2018-2021 mukaisesti pohjoisuus, nuoret, vetovoima sekä digitalisaatio.

Pohjois-Pohjanmaan vetovoiman kehittäminen
Toimenpiteet:
•
Suunnitellaan ja käynnistetään maakunnan vetovoiman kehittämiseen tarvittavat uudet toimenpiteet ja tehostetaan jo
käynnissä olevia

Elinkeinoelämän kehittämisen ekosysteemi
Toimenpiteet:
•
Aktiivinen yritysten vientiedellytysten edistäminen: mm. uuden Business Finlandin palvelujen tarjoaminen PohjoisPohjanmaan innovaatiorahoituksen, viennin, investointien ja matkailun tarpeisiin
•
Teollisuuden ja palveluiden kilpailukyvyn ja viennin edistäminen
•
Digitalisaation edistäminen liiketoiminnassa
•
Maakuntaan tehtävien investointien edistäminen ja rahoitusosaamisen lisääminen (mm. ESIR)
•
Suurhankkeiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen (kansalliset ja kansainväliset)
•
Toimialojen uudistaminen ja uusien kasvualojen edistäminen (mm. koulutusvienti)
•
Osaamisen kehittäminen: rahoitusosaaminen, tuotteistaminen, kaupallistaminen ja myyntiosaaminen, yrittäjyys- ja
vientiosaaminen, kansainvälistyminen
•
Innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen, mm. vaikuttavuusinvestointien edistäminen
•
Pk-yritysten omistajavaihdosten helpottaminen
•
Työhyvinvoinnin kehittäminen, laadun ja tuottavuuden lisääminen.

Arktiset liiketoimintamahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla
Barentsin alueen tarjouspyyntölistauksissa on kuukausittain useiden 100 milj. eurojen edestä tarjouspyyntöjä. Tarjouspyynnöissä korostuvat rakentaminen ja suunnittelu, energia (ml. öljy ja kaasu) ja kaivosteollisuus. Kaikkiin näihin liittyvät
vahvat panostukset infrastruktuurin rakentamiseen. Lähivuosien investoinnit kohdistuvat pääosin luonnonvarojen hyödyntämiseen ja liikenneinfrastruktuuriin. Arktinen alue tarjoaa paljon hyviä kasvunäkymiä ja menestymismahdollisuuksia
yrityksille. Kasvusuuntana se on kuitenkin edelleen alihyödynnetty alue.
Toimenpiteet:
•
Pohjois-Pohjanmaan arktisen osaamisen esille tuonti ja markkinointi, arktisen asemoitumisen kirkastaminen
•
Arktisten liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi tarjouspyyntöihin vastaaminen
•
Yritysvetoiset klusterit tarjoamiin pohjautuen
•
Arktisen datakaapelin edistäminen
•
Arctic Europe yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämää uudistava innovaatiojärjestelmä
Toimenpiteet:
•
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen edistäminen
•
Oulun innovaatioallianssin ekosysteemien tuloksellinen ja ketterä toiminta
•
Innovaatiotoiminnan kansainvälisiin verkostoihin osallistuminen, Horisontti 2020 -ohjelman sekä muiden EU-erillisrahoitusohjelmien tuloksellinen hyödyntäminen
•
Oulun innovaatiokeskittymän ja muun maakunnan välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
•
Pohjois-Pohjanmaan innovaatioympäristön kyvykkyyden lisääminen: Yhteiskäyttöisten tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin pohjautuen
•
Maakunnan toimintaympäristön tarpeisiin perustuvaa ekosysteemipohjaista kehittämistä edistetään

Älykäs erikoistuminen tarkoittaa maakunnan
kärkiosaamisalueiden tunnistamista. Valinnoissa tunnistetaan ne maakunnan osaamisalueet, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset toimia kansainvälisillä markkinoilla.
Älykäs erikoistuminen pohjautuu vahvojen
yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin yhteistyöhön. Älykästä erikoistumista
edistetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla
ja toimijoiden yhteistyöllä.

Pohjois-Pohjanmaan toimialojen kehittäminen
ICT ja digitalisaatio
Toimenpiteet:
•
Digitalisaation ja ICT-osaamisen hyödyntäminen kaikilla toimialoilla
•
Uusien liiketoimintamallien ja ansaintalogiikkojen kehittäminen, palveluliiketoiminnan kehittäminen
•
ICT-alan pk-sektorin kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
•
ICT-alan rakennemuutoksen mahdollisuuksien hyödyntäminen
Terveys- ja hyvinvointialasta liiketoimintaa ja innovaatioita
Toimenpiteet:
•
Terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottavien tahojen yhteistyön edistäminen alan liiketoiminnan edistämiseksi ja julkisten kustannusten vähentämiseksi
•
Terveys- ja hyvinvointiteknologian liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen (ml. bioteknologia)
•
Henkilökohtaisen terveys- ja hyvinvointitiedon sovellusten ja palvelujen kehittäminen
•
Tutkimustiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa
•
Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen ja yhteen toimivuuden vahvistaminen SOTE- uudistuksessa

Metalli- ja konepajateollisuus elää erikoisteräksistä ja projektiviennistä
Toimenpiteet:
•
Metalli- ja konepajateollisuuden huippuosaamiskeskittymän osaamisen levittäminen yrityksiin ja uuden osaamispohjaisen liiketoiminnan synnyttäminen
•
High end -teräksistä huipputuotteita loppukäyttäjille ja arvoketjun osa-alueiden vahvistaminen digitaalisaatiota hyödyntämällä
•
Monitekniseen yhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan perustuvia uusia tuote- ja palvelumahdollisuuksia demonstroivat toimet
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Energiasta kilpailukykyä ja hyvinvointia
Toimenpiteet:
•
Hajautettujen lähienergiaratkaisujen ja energiayrittäjyyden edistäminen
•
Erityisesti pk-yritysten energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen
•
Energiatoimijaverkkojen kehittäminen
•
Energian tuotannon ja kulutuksen älykäs hallinta
•
Energiateknologian kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen (esim. kaasutus- ja biomassojen käsittelyteknologiat)
•
Kuntien vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen tukeminen, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen
•
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian uudistaminen
Biotaloudesta uutta kasvuvoimaa
Toimenpiteet:
•
Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategian 2015-2020 koordinointi ja avaintoimenpiteiden käynnistäminen sekä strategian päivittäminen
•
Pohjois-Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman toteuttamisen edistäminen
•
Puutuoteteollisuuden tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittäminen
Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan strategian 2017–2025 toimeenpano
•
Digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen ja jäljitettävyyden kehittämisessä
•
Maidon, lihan, perunan, viljan ja marjojen jalostusarvon nostaminen
•
Kalatalouden, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen kehittäminen
•
Lähiruoan käytön edistäminen
•
Matkailun ruokapalveluiden kehittäminen
•
Kiertotalouden kehittäminen elintarviketaloudessa
•
Elintarvikealan vientiverkostojen kehittäminen
•
Luonnontuotealan yhteistyön edistäminen
•
Rakentamisesta elinvoimaa maakuntaan
Toimenpiteet:
•
Puurakentamisen edistäminen, arkkitehtuuri- ja muotoiluosaamisen hyödyntäminen puurakentamisen ja –teollisuuden edistämisessä
•
Rakentamisen arvoketjun liiketoimintamallien kehittäminen
•
Rakennustuotteiden vientiedellytysten parantaminen ja kansainvälistymisen tuki
Matkailu kasvavana ja kansainvälistyvänä vientitoimialana monipuolistaa aluetaloutta
Toimenpiteet:
•
Matkailualan elinkeinolähtöinen tutkimus ja koulutus eri koulutusasteilla tukemaan elinkeinon kehittämistä ja aluetaloutta
•
Kansainvälisten lentoyhteyksien ja matkaketjujen kehittäminen
•
Kärkimatkailukeskusten yhteistoiminta ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategian 2020 mukaisilla toimenpiteillä.
Kulttuurin ja luovien alojen vahvistaminen
Toimenpiteet:
•
Edistetään Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen valmisteluyhteistyötä
•
Luovien- ja kulttuurialojen nostaminen erityiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueeksi
•
Luovan talouden innovatiivisen toimintaympäristön kehittäminen
•
Luovien alojen ja muiden liiketoiminta-alojen välisen yhteistyön edistäminen osaamisen, tuotteiden ja palveluliiketoiminnan kehittämiseksi
•
Luovien- ja kulttuurialojen tuotteistamis- ja tuottajaosaamisen kehittäminen
Pohjois-Pohjanmaan laadukas ympäristö
Toimenpiteet:
•
Kulttuuriympäristön ja -tapahtumien markkinoiminen maakunnan vetovoimatekijänä
•
Pohjois-Pohjanmaan luonto- ja kulttuuriympäristöjen tunnettuuden vahvistaminen
•
Maakunnan kohteiden esittäminen maailmanperintökohteiden kansalliseen aieluetteloon
•
Toimenpiteet vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: Iijoen vesistövision valmistuminen ja toimeenpano. Kalatien ja
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smolttien ohjausrakenteen toteuttaminen Iijoella. Vaelluskalakantojen leimauttaminen Iijoelle ja Oulujoelle pienpoikasistutusten ja ylisiirtojen avulla
Vesienhoitosuunnitelman toimenpiteiden edistäminen vesien tilan parantamiseksi
Vesistösäännöstelyjen ja tulvarakenteiden kehittäminen muuttunutta hydrologista tilaa vastaavaksi.

Polkuja työelämään
Toimenpiteet:
•
Kokeilujen käynnistäminen työllisyyden edistämisessä, mm. vaikuttavuusinvestointien (SIB) kokeilu
•
Uusien ratkaisujen etsiminen kohtaanto-ongelmiin ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen maakunnallisiksi toimintamalleiksi
•
Työvoiman liikkuvuuden edistäminen pohjoisilla alueilla
•
Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin vastaaminen uudistetulla työvoimakoulutuksella
•
Kuntien työllisyydenhoito-toimenpiteiden kehittäminen ja tehostaminen
•
Nuorten työelämäosallisuuden lisääminen
•
Elinikäisen ohjauksen kehittäminen ja laajentaminen eri ikäluokille sekä ohjausosaamisen kehittäminen
•
Maahan muuttaneiden henkilöiden vastaanoton palveluiden kehittäminen ja kotouttamistoimenpiteiden tukeminen
•
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja osatyökykyisten tilanteen parantaminen: mm. uudenlaiset asiakaslähtöiset
ja integroidut toimintamallit (kunnat, työllisyyspalvelut, yritykset, sote, kolmas sektori).

Hyvinvointi
Elinvoimaisen kunnan ja maakunnan perusta muodostuu hyvinvoivasta väestöstä. Hyvinvoinnin edistäminen on erityisesti julkisten organisaatioiden strateginen tehtävä, jossa vastuu kuuluu ylimmälle johdolle ja joka edellyttää määrätietoista
johtamista sekä osaamisen ja resurssien varmistamista ja suuntaamista. Uusi maakunta on julkishallinnollinen instituutio,
jolla on maakunnan laajuinen Hyte-näkökulma ja -vastuu. Lähtökohdat ekosysteemiin pohjautuvalle hyvinvointityölle ovat
hyvät, sillä monitoimijaista hyvinvoinnin yhteistyötä on tehty maakunnassa jo pitkään. Muun muassa Hyvinvointiohjelman
2008–2017 arviointi osoitti, että ohjelmatyön tarjoama maakunnallinen tuki on koettu hyödylliseksi. Kehittämistarpeita
on edelleen mm. yhteistyön verkostomaisuudessa, hyvien käytäntöjen jalkauttamisessa, tavoitteiden määrätietoisemmassa
toteuttamisessa ja hyvinvointityön viestinnässä ja tunnettuudessa. Arviointi osoitti myös sen, että hyvinvoinnin edistämisen maakunnallisten tukitoimien roolia on mahdollista kasvattaa. Koko hyvinvoinnin edistämisen onnistumisen avain on
johtaminen.
Kehittämisen painopisteet:
•
Kuntien roolin vahvistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä; kunnan elinvoimassa hyvinvoivan väestön
merkitys on keskeinen
•
Maakunnallisen hyvinvointitoiminnan rakenteen ja johtamisen sekä hyvinvointitoimijoiden tehtävänkuvien, roolien ja
vastuiden valmistelu ja niistä sopiminen (sisältää myös osallisuuden)
•
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoituksen selvittäminen ja kohdentamisen linjaaminen: mm. kuntien ja
maakunnan rahoitus, monikanavarahoitus
•
Maakunnallisen hyvinvoinnin vision, strategian ja suunnitelman kytkeminen tulevan maakuntastrategian ja toimintasuunnitelman valmisteluun
•
Kansalliset kärkihankkeet tukevat maakunnallista valmistelua. Maakunnalliset toimenpiteet tarkentuvat mm. Lape-,
I&O- ja Vesote-hankkeiden toimintasuunnitelmissa
•
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Uudet avaukset. Työttömyyden ”periytymisen” ennaltaehkäisy.
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Osaamisen kehittäminen
Ammatillinen koulutus on uudistumassa merkittävästi
vuoden 2018 alusta alkaen. Tutkintoja uudistetaan, henkilökohtaistamista lisätään, työelämäkytkennät kasvavat ja
rahoitusjärjestelmä muuttuu. On erittäin tärkeää, että ammatillinen koulutus uudistuksista huolimatta vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin ja huomioi myös alueelliset osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Koulutustarpeiden ennakointi ja
yhteistyö koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee
entistä tärkeämmäksi. Monipuolinen ammatillisen koulutuksen tarjonta eri puolilla maakuntaa turvaa elinkeinoelämän tarvitseman ammattitaitoisen työvoiman saannin.
Lähtökohtana tulee olla, että monipuolinen ammatillisen
koulutuksen tarjonta jatkuu kattavasti maakunnan alueella.
Pohjois-Pohjanmaan nuorisoikäluokkien koko on maan
suurimpia. Nuorille tulee löytyä jatkokoulutuspaikka maakunnasta. Aloituspaikkojen ja nuorisoikäluokkien epäsuhta korostuu erityisesti vetovoimaisella Oulun seudulla.
Oulun seudun ammattiopisto on ollut useana viime vuotena maamme vetovoimaisin monialainen ammattiopisto.
Vuoteen 2025 nuorisoikäluokkien koko Oulun seudulla
tulee kasvamaan. Ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa
oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa on kuitenkin
jouduttu sopeuttamaan toimintaa irtisanomisilla ja joidenkin koulutusohjelmien lakkauttamisella. Jatkuva epäsuhta
nuorten määrän ja koulutuspaikkojen välillä on pysäytettävä. Uudet koulutusohjelmat ja –alat mahdollistavat uusien
aloituspaikkojen saamisen maakuntaan. Tämä mahdollistaa
myös monialaisen koulutuksen eri puolilla maakuntaa.
Vuoden 2018 alusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tulevien uudistusten myötä myös työvoimakoulutukseen on tulossa muutoksia. Tutkintoon johtavat ja tutkinnon
osia sisältävät työvoimakoulutukset siirtyvät osaksi valtionosuusrahoitettua ammatillista koulutusta. Työvoimakoulutuksen järjestämislupia myönnetään osalle perusopetuksen
järjestämislupia saaneita oppilaitoksia. Työ- ja elinkeinohallinto tulee vuosittain käymään neuvottelut kouluttajien
kanssa tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen suuntaamiseksi aloille, joilla TE-hallinnon asiakkaat vaikuttavimmin työllistyisivät. TE-hallinto keskittyy omissa koulutushankinnoissaan jatkossa entistä enemmän yrityslähtöiseen
lyhytkestoiseen koulutukseen kuten rekrytointikoulutuksiin
sekä kotoutumiskoulutukseen. Myös kotoutumiskoulutusta
on jo uudistettu entistä enemmän työelämälähtöiseksi koulutukseksi.
Koulutuksen ei tule keskittyä myöskään ammattikorkeakoulutuksen osalta: Ylivieskassa, Oulaisissa ja Oulussa tarjottava AMK-koulutus on ratkaisevan tärkeää työvoiman
saannin kannalta, samoin Kuusamossa ja Raahessa tarjottavat AMK-koulutukset. Maakuntarajat ylittävä, alueen kehittämisen kannalta merkittävä koulutusyhteistyötä tulee
kehittää. Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot tekevät yhteistyötä osaamistavoitteisiin opintopolkuihin perustuvassa koulutuksessa. Yhteis-
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työ tehostaa resurssien käyttöä ja mahdollistaa opiskelijoille
liikkuvuuden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä.
Opintopolkumallin toteuttamiseksi korkeakoulut valmistelevat yhteistyössä tutkinto-ohjelmien osaamistavoitteiden ja
opintojaksojen uudistamista. Korkeakoulutettujen työurien
jatkaminen alkupäästä edellyttää ehjiä opintopolkuja, jotka
eivät rikkoudu välivuosista ja ennenaikaisista oppilaitosten
vaihdoista. Yhteistyömallilla vähennetään siltaopintojen
tarvetta, vähennetään opintojen keskeyttämistä ennen tutkinnon suorittamista ja tehostetaan toimintaa.
Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisuus on myös koulutuslaitosten menestyksen kannalta kriittinen tekijä. Maakunnan korkeakoulut ovat kilpailutilanteessa Suomen ja myös
kansainvälisten korkeakoulujen kanssa. Oulun yliopiston
ja ammattikorkeakoulujen on kyettävä rekrytoimaan myös
alueen ulkopuolisia huippuosaajia. Maakunnan positiivinen
imago ja vetovoimaisuus vaativat jatkuvaa toimijaverkostojen yhteistä kehittämistä.
Koulutuksen kansallinen ja kansainvälinen kilpailu lisäävät
myös opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen ja -sisältöjen kehittämisen tarvetta. Digitalisaation mahdollisuudet
on otettava käyttöön laaja-alaisesti. Lähiopetuksen rooli säilyy kuitenkin tärkeänä ja etäopetus- ja monimuotoratkaisut
luovat lisäarvoa koulutukseen, eivät korvaa lähiopetuksen
tehtävää. Globaalit koulutusmarkkinat ja koulutusvienti
hyödynnetään. Korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalähtöisyys, yksilölliset opintopolut ja
elinikäinen oppiminen nousevat aiempaa keskeisemmiksi.
Keväällä 2016 valmistunut Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiassa on tavoitteita ja toimenpiteitä
kaikille koulutusasteille. Strategia tuo esille yrittäjyyden tärkeyttä sekä lisää koulutusasteiden ja maakunnan eri osien
yhteistyötä. Seuraavassa vaiheessa strategiaa ja sitä tukevia
hankkeita ryhdytään toteuttamaan.
Osaamisen kehittäminen, toimenpiteet:
•
Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutustarjonnan kehittäminen kaikilla koulutusasteilla, LUMA-aineisiin
kannustaminen
•
Työelämä- ja yrityslähtöisyyden kehittäminen koulutuksessa
•
Kansainvälisyysosaamisen edistäminen kaikilla koulutusasteilla
•
Koulutusväylien kehittäminen ja monipuolistaminen,
korkeakoulutuksen yhteistyömallin kehittäminen Pohjois-Suomessa
•
Monipuolisen ja ajantasaisen aikuiskoulutuksen kehittäminen
•
Nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen ennakointi- ja
koulutusyhteistyön kehittäminen
•
Koulutuksen digitalisaation edistäminen
•
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen toiminnan vaikuttavuuden vahvistaminen koko maakunnan
elinvoimaisuuden edistämisessä.
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Aluerakenne ja saavutettavuus
Oulun seudun kehitys on ensiarvoisen tärkeää koko PohjoisPohjanmaan toiminnalle ja taloudelle, mutta maakunnassa
tarvitaan aluerakenteen määrätietoista suunnittelua ja myös
muiden kaupunkiseutujen – Raahen seudun, Oulun eteläisen kaupunkiverkon ja Koillismaan – kehittämistä pohjaten
niiden omiin vahvuuksiin. Etenkin maakuntauudistuksen
palveluverkkoratkaisujen vaikutukset aluerakenteeseen on
hyvä tunnistaa. Kuntarajoista riippumaton, tasapainoinen
palvelurakenne ottaa huomioon maakunnan erikoistuneet
alueet ja ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet. Kaupunkiseutuja ja aluekeskuksia on syytä kehittää kuntarajat
ylittävällä strategisella maankäytön ja kestävän liikkumisen
suunnittelulla. Aluerakennetta ja fyysistä ympäristöä edistetään jatkamalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan
uudistamista ja kuntakaavoituksella. varaudutaan strategisen kokonaismaakuntakaavan laatimiseen. Työ kytkeytyy
maakuntauudistukseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamiseen.
Maakunnan kilpailukyky ja vetovoima edellyttävät hyvää
saavutettavuutta. Liikennejärjestelmän kannalta korostuvat
keskeiset isot infrahankkeet ja korjausvelan vähentäminen
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian mukaisesti. Toimeenpanovuotena käynnistetään Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.

Rakennemuutosten ennakoiva hoitaminen
Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelma, joka perustuu
kuntien ja seutukuntien esityksiin sekä elinkeinorakenteen
muutosjoustavuuden analyysiin. Kunnat ja seutukunnat varautuvat rakennemuutoksiin monipuolistamalla ja uudistamalla elinkeinorakennetta aktiivisen elinkeinopolitiikan
avulla. Uuden liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu pääasiassa paikallisella tasolla, jossa on paras tietämys alueen
erityisvahvuuksista ja kehityshaasteista. Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia kytkeytyy tiiviisti
ennakoivaan varautumiseen ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Älykkäässä erikoistumisessa korostuvat
alueen omaan osaamispohjaan kytkeytyvät tulevaisuuden
kasvualat.
Pohjois-Pohjanmaalla ennakoivia toimia rakennemuutoksen hallitsemiseksi vaatii erityisesti Nivala-Haapajärven
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seudulla Pyhäsalmen kaivoksen ehtyminen, Oulun seudulla
ICT-alan muutokseen ja uuteen kasvuun reagoiminen sekä
Raahen seutukunnassa ydinvoima-suurhankkeen vaikutusten alueellinen hyödyntäminen. Maatalous on rakennemuutoksessa ja haastavassa tilanteessa koko Suomessa.
Elinkeinorakenteen muutosjoustavuutta ja monipuolisuutta lisääviin toimenpiteisiin, uusiutumiseen sekä kasvun hakemiseen on käytettävissä alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)- rahoitusväline. AIKO-rahoitus kohdennetaan
maakunnan elinkeinorakenteen uudistumisen, kasvun ja
työllisyyden edistämiseen sekä ketteriin kokeiluihin. Rahoituksen tavoitteena on käynnistää uusia kehityskulkuja maakunnan tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi.
Oulun seutu ja ICT-ala rakennemuutoksessa – uuden kasvun mahdollistaminen
Oulu on pohjoisen Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskuskaupunki, jonka myönteinen kehitys ja kasvu
on tärkeää ja hyödyllistä koko alueelle. Tällä hetkellä Oulu
on yksi maailman johtavista langattoman teknologian osaamisen keskittymistä ja pääkaupunkiseudun ohella Suomen
aktiivisin start up -yritysten syntyalue. Lähivuosien suurin
ongelma on korkea työttömyys, mutta jatkossa suurin uhka
on erityisesti nuorten poismuutto alueelta sekä toisaalta
nuorten ikäluokkien pieneneminen Pohjois-Suomessa, joka
vaikuttaa alueen korkeakoulujen hakijamääriin.
Oulun kaupunkistrategiaa toteuttavan BusinessOulu liikelaitoksen toimintasuunnitelman 2015–2019 tavoitteena
on saada alueelle lisää työpaikkoja, investointeja ja vientiä.
Tavoitteisiin pyritään tarjoamalla yrityksille heidän tarpeidensa mukaisia palveluja yhdessä kumppaneiden ja verkostojen kanssa sekä luomalla yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, kasvua,
kilpailukykyä, vientiä sekä työllisyyttä.
Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet ovat: kasvuyritysten kehitys, vienti ja myynti, investoinnit, start up
-yritysten ekosysteemi sekä innovaatioympäristöt. Vuoden
2018 osalta panostuksen kohteita ovat asiakaspohjan laajentaminen kasvu/yrityspalveluissa, start up-toiminnan vauhdittaminen, yritysten viennin ja kansainvälistymisen toimet,
liiketoiminnan uudistaminen yritysekosysteemien kautta ja
pitkäjänteinen Invest in -työ. Vuoden 2018 aikana Oulun
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kaupunki tulee kokoamaan seuraavien vuosien kaupungin
veto- ja elinvoimaisuutta lisäävät toimet yhdeksi kokonaisuudeksi ja päättämään niiden toimeenpanon organisoinnista.
ICT-ala ja tietoliikenneteollisuus on edelleen Pohjois-Pohjanmaan talouden keskeisin toimiala, keskittymä on Oulussa. ICT-alan yrityksiä toimii usealla toimialalla. ICT-alan
rakennemuu¬tos tapahtuu kasvavalla alalla ja yritysten
toiminta perus-tuu henkilöstön korkeaan osaamistasoon
ja koulutukseen. Osaavan korkeasti koulutetun työvoiman
saatavuus on hel-pottanut rakennemuutosten hallintaa ja
alan monipuolistamista. Kokenut kansainväli¬nen henkilöstö on kyennyt uusien yritysten perustamiseen ja useita
kansainvälisiä ja suomalaisia ICT-yrityksiä on perustanut
yksikön Ouluun. ICT-alan henkilöstön määrä on kääntynyt
kasvuun. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa osaavan työvoiman puute on muuttumassa kasvun esteeksi.
Oulu on osoittanut resilienssinsä ja kykynsä käyttää osoitetut panostukset tehokkaasti. Alueen omien toimien,
äkillisen rakennemuutoksen rahoituksen sekä Euroopan
globaalirahaston yhteispanostuksen avulla on synnytetty
merkittävä startup-ekosysteemi. Panostukset ICT-osaajiin
ja osaamiseen ovat kannattaneet. Saatua tukea ei ole käytetty vanhojen rakenteiden ylläpitämiseen. Tuen turvin
luova tuho on käännetty luovaksi sopeutumiseksi ja uuden
rakentamiseksi. Toteutettujen rakennemuutosponnistusten
myötä keskeinen TKI-keskittymä Suomessa pystyy saavuttamaan kestävän elinvoimaisuuden ja synnyttämään jatkuvasti uutta tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaa, luomaan uutta vientiteollisuutta sekä heijastamaan positiivista
vaikutustaan ei vain alueelle, vaan koko maahan.
Keskeisin alueellinen yhteistyöverkosto vuosina 2016–2020
on Oulun innovaatioallianssi (OIA), johon kuuluvat Oulun
yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, VTT, Technopolis, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri, Luke ja Oulun kaupunki. Ainutlaatuista
on, että mukana ovat kaikki koulutusasteet ja kaksi Suomen
vahvaa sektoritutkimusyksikköä.
Vetovoimainen pohjoinen kaupunki, teollisuus 2026, Oulu
Health, ICT ja digitalisaatio ja ketterä kaupallistaminen ovat
innovaatioallianssin viiden ekosysteemin teemat. Valitut
ekosysteemit sisältävät myös maakunnan älykkään erikoistumisen alueita (metalli- ja konepajateollisuus, ICT ja digitalisaatio, cleantech). Ohjelmat ja projektit ovat keskeinen
ekosysteemin toimintamuoto. Oulun innovaatioallianssin
valinnat ovat keskeinen osa Oulun Kasvusopimusta sekä siihen liittyvää AIKO-rahoitusta.

Oulun kasvua edistäviä toimenpiteitä:
Oulun yliopistolle erillisrahoitus positiivisen rakennemuutoksen vauhdittamiseen
Kasvun jatkuminen edellyttää positiivisen rakennemuutoksen toimenpiteitä ICT-alan kasvun mahdollistamiseksi.
ICT-alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen varmistamiseksi Oulun yliopistolle on kohdennettava 20 milj. € vuosittainen rahoitus. Tämä mahdollistaa kasvun jatkumisen
ja Oulun ICT-ekosysteemistä nousevat uudet kansainväliset
menestystarinat.
Arctic Europe -verkoston tukeminen
Arctic Europe-verkosto perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten kaupunkien, elinkeinoelämän, korkeakoulujen, maakuntien sekä muiden alueen keskeisten toimijoiden
kansainväliseen yhteistyöhön, jonka puitteissa tavoitellaan
synergiaa synnyttävää rajat ylittävää yhteistyön ekosysteemiä. Toiminta tulee jatkossa pitämään sisällään liiketoiminnan edistämisen ja viennin, alueellisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisen, yhteismarkkinoinnin, logististen
yhteyksien parantamisen (esim. Arctic Airlink-lentoyhteys,
raideliikenne), yhteisten poliittisten päämäärien ajamisen
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä matkailun ja
kulttuurin edistämisen.
Arktinen datakaapeli
Arktinen datakaapeli tulee asentaa Helsingistä Oulun kautta Pohjois-Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan ja sitä kautta Aasiaan. Reittinä se on lyhin ja myös varmin tie Euroopan ja
Aasian välillä.
Oululle rooli SoteDigi Oy kansallisen kehittämisohjelman
toteuttamisessa
Valtioneuvosto on päättänyt perustaa kansallisen SoteDigi
Oy:n kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä
muita digitaalisia ratkaisuja. Oulun vahvuuksia tulee hyödyntää SoteDigi Oy:n kansallisen kehittämissalkun toteuttamisessa. Oulussa on vankkaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen liittyvää standardointiosaamista
sekä ICT-toimijoiden keskittymä, sekä valmius toimia keskeisenä kansallisena testausalustana osana SoteDigi-kehittämisverkostoa. Oululla on myös valmius toimia keskeisenä
kansallisena testausalustana osana SoteDigi-kehittämisverkostoa. Oulu muodostaa Suomen toiseksi suurimman terveysteknologian ekosysteemin, joka on kytkettävä sote-uudistuksen toteuttamiseen.
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Terveyden tieto- ja viestintäteknologian keskuksen perustaminen Oulun yliopistoon
Oulun yliopisto on tehnyt esityksen STM:lle terveysalan tieto- ja viestintäteknologiakeskuksen perustamisesta Ouluun.
Kokonaisrahoitustarve on 8 milj. € vuosille 2018-2020. Taustalla on tehty selvitys terveys/ICT-keskuksen perustamiseen
liittyvistä toimista ja tutkimussisällöistä. Keskus tuo kansallista lisäarvoa osana terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa ja tukee kansallisen SoTeDigi Oy:n
kehittämiskokonaisuutta.
Teknologian ja tutkimuksen luomiin mahdollisuuksiin ja
Sote-uudistuksen tuomiin tarpeisiin on tartuttava nopeasti.
Nopeasti muuttuva terveysala kärsii ICT-osaajien puutteesta. Digitalisaatio, data-analytiikka ja tekoäly tulevat olemaan
osa tulevaisuuden kliinistä päätöksenteontukea. Keskuksen
tutkimusteemat tukeutuvat Oulun yliopiston vahvaan tutkimusosaamiseen lääketieteessä, terveysteknologiassa, langattomassa tietotekniikassa (5G, IOT), tekoälyn sekä liiketoimintatutkimuksessa. Rahoituksella vahvistetaan tutkimusta
sekä uudistetaan digitaalisen terveyden koulutusta sekä rakennetaan kansallista operatiivista toimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.
Startup -yritysten rahoitustilanne
Oulun ICT rakennemuutos on muuttanut pysyvästi elinkeinorakennetta. Yhtenä suurena kokonaisuutena on Start
up -yritykset. Start up -yritysten rahoitustilanne on erittäin
kriittinen ja kasvurahoitukseen ei löydy rahoitusta järkevillä ehdoilla. Uudet start up –pääomarahastot helpottaisivat
tilannetta.
HILLA-ohjelman jatkaminen
Hilla-ohjelma on uusi tapa nopeasti tuottaa tutkimuksesta uusia tuotteita ja palveluja ja hyödyntää tehokkaasti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten
osaamista ja uudistaa yritysten tuotteita ja palveluja todella
nopeasti. Ohjelma on toiminut kaksi vuotta ja sekä toimintamalli että tulokset puoltavat ohjelman jatkamista Oulussa
ja käyttöönottoa koko Suomeen.

Nivala-Haapajärven seudun varautuminen rakennemuutokseen
Pyhäsalmen kaivoksen tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2019 asti, jolloin louhinta päättyy malmion loppuessa.
Tämä aiheuttaa Pyhäjärvelle ja alueelle merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia ja työpaikkojen menetyksiä. Kaivoksen toiminnasta syntyvät työllisyysvaikutukset ovat noin
1150 henkilötyövuotta ja kunnallisverotulot noin 4,8 milj.
€ vuosittain. Kaivoksen toiminnan loppumiseen on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma, joka on päivitetty
syksyllä 2017. Se sisältää aktiivisia elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toimia elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi
sekä kaivoksen infrastruktuurin uusiokäyttöä etsiviä hankkeita. Varautumissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on
edistettävä valtion toimenpiteillä. Pyhäjärven ja ympäröivän
Nivala-Haapajärven seudun näkökulmasta tilanne edellyttää valtion vahvaa panosta, jotta alue selviää kaivoksen
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lopettamisen vuoksi syntyvistä elinkeinotoimintaa ja työvoimaa koskevista ongelmista ja pystyy hyödyntämään sen
luomat mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Merkittävimpiä kaivoksen infrastruktuuria hyödyntäviä
hankkeita ovat energiavarasto (säätövoimala), tieteellisiä
mittauksia varten muodostuva maanalainen CallioLabtutkimuskeskus sekä suojatun datakeskuksen sijoittaminen
kaivoksen tiloihin. CallioLab-tiedekeskuksen kehittäminen
edellyttää valtion erillisrahoitusta (0,45 milj. €/v). Säätövoiman tarve Suomen energiahuollossa kasvaa tuulivoiman ja
ydinvoiman lisääntyessä ja vanhan säätökapasiteetin poistuessa. Kaivokseen suunnitellun pumppuvoimalaitoksen
toteuttamisen edellytykset paranevat. Toteutuakseen suuren kokoluokan energiavarasto edellyttää merkittävää (n.
40 milj. €) valtion investointirahoitusta. Energiavaraston
toteuttaminen helpottaisi merkittävästi myös muiden kaivostiloihin suunniteltujen toimintojen toteuttamista. Kaikki
infrastruktuuria hyödyntävät suunnitelmat edellyttävät voimakasta kehittämistä hyvissä ajoin ennen kaivostoiminnan
päättymistä.
Myös alueen elinkeinotoimintaa tulee edistää tehostetulla
tavalla: erityisesti seudun osaamis- ja kehittämisympäristöjä tulee vahvistaa, yritysten kansainvälistymistä tukea ja
investointeja tulee edistää. Ennakoitavissa olevan rakennemuutoksen suuruus vaatii resursseja ja erityistoimia, joihin
Pyhäjärven kaupungin ja alueen omat resurssit eivät yksin
riitä. Tarvitaan myös valtion voimakasta osallistumista, jotta
seudun kaikki kasvupotentiaali saadaan realisoitua ja tulevasta rakennemuutoksesta selvitään onnistuneesti.

Raahen seudun rakennemuutoksen hallinta
Positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta Raahen seutukunnan alueelle on suunnitteilla jopa kahdeksan miljardin
euron investoinnit. Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoelle,
tuulivoimapuistot, SSAB:n Raahen tehtaan modernisoinnit ja Mustavaaran kaivos Oy:n vanadiinisulatto ovat näistä
tärkeimmät ja suurimmat. Suurhankkeilla on laajaa positiivista aluetaloudellista vaikutusta Oulun eteläisen alueella ja
koko maakunnassa. Myönteiset vaikutukset ovat jo alkaneet
näkyä erityisesti maanrakennus- ja rakennusyritysten työllisyyden lisääntymisenä koko maakunnassa. Seudun suurhankkeiden vaikutusten myötä kasvualoiksi ennakoidaan
energia-alaa, rakentamista, palvelua ja kauppaa, logistisia
palveluja sekä matkailua. Kasvuedellytyksiä näillä aloilla on
tuettava.
Raahen seudun suurimmat riskit liittyvät metalliteollisuuteen: Raahe on vahvasti riippuvainen teräsyhtiö SSAB:n
työpaikoista. Metallin jalostusketjun tuotteiden kysyntä
riippuu koneenrakennuksen, kulkuneuvojen valmistuksen
ja rakentamisen kehityksestä, mutta myös varastotilanteesta
ja raaka-aineiden hintakehityksestä. Viennin osuus on suuri.
Laivatilaukset vaikuttavat välittömästi ja välillisesti alueen
metalliyrityksiin. Hanhikivi ykkösen rakentaminen avaa tulevaisuudessa kysyntää myös metalliteollisuudelle.
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Toimialan riskinä on globalisaation myötä tapahtuva toimitusverkostojen hajaantuminen. Perinteiset kotimaiset
alihankkijasuhteet löystyvät, kun veturiyritykset ovat siirtäneet toimintaansa ulkomaille ja hankkivat yhä enemmän
osistaan ulkomailta. Konepajateollisuuden kotimaisten
yksiköiden lopettaminen yrityskaupoissa on välitön uhka
alihankkijayrityksille. Teräsrakenneteollisuuden kilpailu lähinnä Puolasta ja Itä-Euroopasta kovenee. Venäjä on alalle
tärkeä vientialue ja kaupan esteet sinne vaikuttavat kielteisesti.
Hitsaus-, koneistus- ja metalliteollisuuden osaavan henkilöstön saatavuus on toimialan riski. Yritysten kyky osallistua
suurhankkeiden tarjouskilpailuihin ja vaativiin toimituksiin
hitsauksen laatutason suhteen, on hitsaavassa teollisuudessa
merkittävä riski.
Raahen seudun kasvualojen työvoiman tarpeista huolehtiminen luo keskeisen osan hankkeiden alueellisista hyödyistä. Raahen seudulla ei ole omaa korkeakoulutasoista oppilaitosta. Useilla seudun elinkeinoelämän toimialoilla vaaditaan
tulevaisuudessa korkeata erikoisosaamista. Työvoiman
saatavuuden turvaamiseksi seudulla tulee edistää töiden
ja tekijöiden kohtaantoa, kehittää työvoiman osaamista ja
ammatillista liikkuvuutta ja vahvistaa työvoiman tarjontaa.
Toisen asteen koulutuksen säilyminen ja kehittyminen alueella on välttämätöntä. Tärkeää on huolehtia seudun houkuttelevuudesta, viihtyisyydestä ja asuntotarjonnasta niin
että osaajia voidaan saada muuttamaan ja työskentelemään
seudulla. Digitaalisuus tarjoaa jatkossa hyviä mahdollisuuksia hakea maailman tason osaamista riippumatta paikasta.
Näitä mahdollisuuksia tulisi aktiivisesti etsiä ja toimittaa
Raahen seudun osaamistarpeisiin. Vaihtoehtoina toimivat
myös räätälöidyt, ajoittain alkavat amk-tasoiset muuntokoulutukset tärkeimmillä toimialoilla, sekä täydennyskoulutukset ja oppisopimuskoulutukset.

Oulun kaupunkiseudun sopimukset
Kasvusopimus
Oulun kaupunkiseutu on solminut valtion kanssa Kasvusopimuksen vuosille 2016–2018. Sopimuksen tavoitteena on
elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Kasvusopimuksen sisältönä ovat Oulun innovaatioallianssin valinnat. Sopimukseen kytketty AIKO-rahoitus kohdentuu innovaatioallianssin työn vauhdittamiseen.
Oulun innovaatioallianssi on keskeisin alueellinen yhteistyöverkosto vuosina 2016–2020. Siihen kuuluvat Oulun
yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, VTT, Technopolis, PPSHP, Luke ja Oulun kaupunki. Ainutlaatuista on, että mukana ovat kaikki
koulutusasteet ja kaksi Suomen vahvaa sektoritutkimusyksikköä.
OIA:n uudelle kaudelle perustettavat ekosysteemit ovat valittujen sisältöteemojen ympärille rakentuvia verkostoja,
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joissa on mukana yrityksiä, tutkimus- ja koulutusosaajia,
opiskelijoita, julkisen hallinnon toimijoita sekä asiakkaita.
Ekosysteemissä innovoidaan, kokeillaan, markkinoidaan ja
luodaan palveluita ja tuotteita yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Tärkeä osa vuorovaikutteista prosessia ovat kokeilut
ja testaukset sekä asiakkailta hankittavat palautteet. Valitut
ekosysteemit sisältävät myös maakunnan älykkään erikoistumisen alueita (metalli- ja konepajateollisuus, ICT ja digitalisaatio, cleantech).
Oulun innovaatioallianssin ekosysteemit kaudella 2016–
2020 ovat:
1. Vetovoimainen pohjoinen kaupunki
2. Teollisuus 2026
3. Oulu Health
4. ICT ja Digitalisaatio
5. Ketterä kaupallistaminen
Oulun asema Suomen kuuden suurimman kaupungin joukossa edellyttää vahvaa osallistumista seuraavien kaupunkipoliittisten ohjelmien suunnitteluun nykyisen valtion ja
kaupungin kasvusopimuksen päättyessä vuonna 2018.
MALPE -sopimus
Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien (Hailuoto, Ii,
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä) välisen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja
elinkeinojen (MALPE) sopimusta toteutetaan vuosina
2016–2019. Sopimuksessa esitetään tärkeimmät Oulun
kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteistyötä edellyttävät tavoitteet ja
toimenpiteet. MALPE:n toimenpiteet jaotellaan seuraaviin
kolmeen kokonaisuuteen:
Vahvat yhdyskunnat
•
yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja liikennejärjestelmän kehittäminen
Sujuva arki
•
Monipuolinen asuntotuotanto, seudun kunnat jatkavat
hyväksi havaittua asuntopolitiikkaa.
Elinvoimainen seutu
•
Isojen liikennehankkeiden toteuttaminen vauhdittaa
seudun kehitystä.
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Rakennerahastojen
rahoitussuunnitelma
2018–2019

Pohjois-Pohjanmaan rakennerahastorahoitus 2018, myöntövaltuuksien jakautuminen
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken 				
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kehittämistuet, milj. €

Yritystuet, milj. €

YHT.

TL 1 PK-yritystoiminnan
tukeminen
TL 2 Uusimman tiedon ja
osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen

EAKR+valtio

TL 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus

ESR+valtio

7,952

7,952

kunta

1,136

1,136

TL 4 Koulutus, ammattitaito
ja elinikäinen oppiminen

ESR+valtio

5,346

5,346

kunta

0,764

0,764

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta

ESR+valtio

3,201

3,201

kunta
kunta

10,274

1
1,5

2,7

7,596

0,85

18,657

0,283

2,437

1,2
10,211
2,154

kunta
EAKR+valtio

YHTEENSÄ

4,37

Kehittämistuet, milj. €

EAKR+valtio

14,581

ESR+valtio
kunta (eakr)
kunta (esr)

3,354

19,526

17,3

0,457

0,457

1,85

35,957

16,499

16,499

1,783

5,137

2,357

2,357

6Aika -strategian ESR-toimenpiteiden toteuttamisen TL 4:lta käytetään 0,150 ESR milj. €, 0,113 valtio milj. €,
kunta 0,037 milj. euroa

Manner-Suomen alueella toteutetaan yhtä yhteistä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Ohjelma
pitää sisällään sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelmaa toteutetaan
viiden toimintalinjan (TL) kautta.
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Oulussa
Oulun kaupunkialueella on käynnissä Oulun kaupungin koordinoima Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen–hanke.
Hankkeen ytimessä̈ ovat kuntalaislähtöiset kaupunkikehittämisen projektit, joiden avulla kehitetään yhteiskehittämisen ja
sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä uudenlaista kumppanuutta julkisorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.
Hankkeen www-sivut: https://www.kaaosta.fi/
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Pohjois-Pohjanmaan rakennerahastorahoitus 2019, myöntövaltuuksien jakautuminen
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kehittämistuet, milj. €

Yritystuet, milj €

TL 1 PK-yritystoiminnan
tukeminen

EAKR+valtio

TL 2 Uusimman tiedon ja
osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen

EAKR+valtio

10,15

kunta

2,204

TL 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus

kunta

2,1

YHT

Kehittämistuet, milj. €
12

15,1

1,368

1,868

0,850

15,385

0,283

2,487

ESR+valtio

6,894

6,894

kunta

0,984

0,984

TL 4 Koulutus, ammattitaito
ja elinikäinen oppiminen

ESR+valtio

4,634

4,634

kunta

0,662

0,662

TL 5 Sosiaalinen osallisuus
ja köyhyyden torjunta

ESR+valtio

2,775

2,775

4,385

kunta
EAKR+valtio

YHTEENSÄ

0,5

1

12,25

ESR+valtio
kunta (eakr)

2,704

kunta (esr)

16,385

0,397

0,397

1,85

30,485

14,303

14,303

1,651

4,069

2,043

2,043

6Aika -strategian ESR-toimenpiteiden toteuttamisen TL 5:lta käytetään 0,150 ESR milj. euroa, 0,113 valtio milj.
euroa, kunta 0,037 milj. euroa. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset teemat
Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoituksesta käytetään 25 % valtakunnallisiin teemoihin.
EAKR:n osalta 10 % ohjelmarahoitusta kohdistetaan mm. pk-yritysten takausohjelmaan sekä päättyvään INKA-ohjelmaan. ESR:n valtakunnalliset teemat keskittyvät työllisyyteen, osaamiseen sekä osallisuuteen.
Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuuden parantamiseksi ne vaativat aikaisempaa parempaa näkyvyyttä ja avoimuutta. Osallistumisen varmistamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan kohdennettua viestintää ja selkeää
ohjausta. Hakuaikojen ja hankkeiden valintaperusteiden tulee olla selkeitä ja hyvin viestitettyjä alueen kehittäjätahoille. Ohjelmanmukaisten rahoitus- ja valintaperusteiden tulee toteutua myös kansallisia teemoja toteuttavissa hankkeissa.
Teemojen toteutuksella tulee olla vaikuttavuutta ESR:n indikaattoreihin erityisesti tuloskehykseen valittujen indikaattoreiden osalta, huomioiden valtakunnallisen rahoituksen suuren osuuden ESR-ohjelmarahoituksesta.
Kansallisen teemarahoituksen kohdentuminen tulee perustua aitoihin kehittämistarpeisiin ja vaikuttavuuskriteereihin,
huomioiden Itä- ja Pohjois-Suomen tarve osallistua aktiivisesti kansallisiin kehittämistoimiin. Valtakunnallisten teemojen toteutusta ei pidä Itä- ja Pohjois- Suomen osalta siirtää alueellisen rahoituksen hoidettavaksi.
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Erityisohjelmien ja
muiden ohjelmien osuus
maakuntaohjelman
		toimeenpanossa

Maaseudun kehittämisohjelma
Maaseudun kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyttäminen kestävällä tavalla. Erityisenä haasteena Pohjois-Pohjanmaalla on harvaan asutun ja
ydinmaaseudun väestökehityksen ja yritystoiminnan turvaaminen, työllisyyden paraneminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistaminen. Tähän vaikutetaan kehittämällä
maaseutua kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten
sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä. Voimavaroja
suunnataan erityisesti harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle.
Lisäksi maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen antamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

AIKO-rahoituksella rahoitetaan hankkeita, joilla haetaan
ratkaisuja ja kokeiluja Pohjois-Pohjanmaan alueen kehittämishaasteisiin. Rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri
osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä
työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, ketteriä, kokeiluluontoisia
ja uusia aluekehitystoimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan
merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä
ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Ohjelman avulla edistetään maaseutualueiden kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä sekä maatalouden kilpailukykyä. Pyritään maaseudun peruselinkeinojen vahvistamiseen
ja niiden monipuolistamiseen, biotalouden kehitykseen,
muun yritystoiminnan kehittämiseen ja paikallisen omaehtoisen toiminnan lisäämiseen, tuetaan palveluita ja niiden
saavutettavuutta.

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia (ns. kaupunki-ITI)
6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat
kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Es¬poo, Vantaa,
Oulu, Tampere ja Turku. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta 2014–2020. Strategiassa on
kolme painopistettä: avoimet innovaatioalustat, avoin data
ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Strategiaa
toteutetaan kärki- ja pilottihankkeiden kautta. Strategian
toteuttamisessa hyödynnetään sekä EAKR- että ESR-toimenpiteitä. Kärkihankkeissa ovat mukana kaikki kuutoskaupungit.

Ohjelman kokonaiskehys on yritystukien ja kehittämishankkeiden osalta vuosille 2014–2020 Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta 59 milj. euroa eli noin 8,4 milj. euroa/
vuosi. Leader-toiminnan rahoitus on noin 33,6, milj. euroa
eli noin 4,8 milj. euroa/vuosi. Kyseinen summa jakautuu
alueen viidelle LEADER-ryhmälle (Rieska, Oulun seutu,
Keskipiste, Nouseva rannikkoseutu, Koillismaa, Oulujärvi
(Vaala)) ja on suhteutettu alueiden koon, tavoitteiden ja
odotettujen tulosten pohjalta. Kyseiset varat käytetään paikallisiin yritystukiin ja kehittämishankkeisiin sekä LEADER
ryhmän oman toiminnan rahoittamiseen.
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoitus on
kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016–2018.
Pohjois-Pohjanmaan liiton päätösvaltaan kuuluvaa määrärahaa on käytettävissä 0,391 milj. € vuodelle 2017. Rahoitusta käytetään lisäksi Oulun kasvusopimuksen mukaisiin
toimenpiteisiin, vuoden 2017 määräraha on 0,449 milj. €.

6Aika–strategian toteuttamiseen on varattu viiden prosentin osuus kansallisesta EAKR-rahoituskehyksestä eli noin 79
milj. euroa (EAKR ja kansallinen julkinen rahoitus yhteensä) ohjelmakaudella 2014 - 2020. Tietoa 6Aika-ohjelmasta ja
hakuajoista saa www-osoitteesta: http://6aika.fi/
Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset teemat
Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman ESRrahoituksesta käytetään 25 % valtakunnallisiin teemoihin.
EAKR:n osalta 10 % ohjelmarahoitusta kohdistetaan mm.
pk-yritysten takausohjelmaan sekä päättyvään INKA-ohjelmaan. ESR:n valtakunnalliset teemat keskittyvät työllisyyteen, osaamiseen sekä osallisuuteen. Valtakunnallisissa
teemoissa viedään eteenpäin Pohjois-Pohjanmaan kannalta
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tärkeitä teemoja, joten alueen toimijoita kannustetaan aktiivisuuteen ao. rahoituksen hakemisessa ja verkostoihin
osallistumisessa. Tietoa teemoista ja niiden hakuajoista saa
www-osoitteesta: http://www.rakennerahastot.fi
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on luoda
kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan nykyistä suuremman tarjonnan.
ELY-keskuksen kautta myönnettävällä rahoituksella tuetaan
lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Toimintaohjelma on jaettu neljään ohjelma-kokonaisuuteen,
joista kalastuksen, vesiviljelyn ja jalostuksen ohjelmat keskittyvät elinkeinotoiminnan vahvistamiseen. Neljäs ohjelma
painottuu ympäristön tilan parantamiseen. Pohjois-Pohjanmaalla toimii lisäksi Kainuun ja Koillismaan kalatalousryhmä sekä Perämeren kalatalousryhmä. Suomen meri- ja
kalatalousrahaston toimintaohjelman julkinen rahoitus on
140 milj. €.
Interreg Pohjoinen
Interreg Pohjoinen-ohjelma on rajat ylittävää yhteistyötä
tukeva EU-ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on kestävän
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen alueella, painottamalla rajat ylittävää yhteistyötä. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja
sekä saamelaisalueet. Pohjoinen-ohjelma on jaettu kahteen
maantieteelliseen osaan, Pohjoinen alue ja saamelaisalue.
Pohjoinen alue käsittää Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnat Norjassa, Norrbottenin läänin ja Norsjön,
Malån, Skellefteån ja Sorselen kunnat Västerbottenin läänissä Ruotsissa sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan maakunnat Suomessa. Saamelaisalue käsittää
Finnmarkin, Tromssan, Nordlandin, Nord-Tröndelagin,
Sör-Tröndelagin läänit sekä osan Hedmarkin lääniä (Elgån
poronhoitoalue) Norjassa, Norrbottenin läänin, Västerbottenin läänin, Jämtlandin läänin, Västernorrlandin läänin
sekä osan Taalainmaan läänistä (Idren saamelaiskylän alue)
Ruotsissa, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan Suomessa.
Ohjelman kokonaisbudjetti on 76 miljoonaa euroa, joista 39
milj. euroa EU-rahoitusta. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa: 1. Tutkimus ja innovaatiot, 2. Yrittäjyys, 3. Kulttuuri ja
ympäristö sekä 4. Yhteiset työmarkkinat.

24

Interreg Pohjoisen hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus Luulajassa ja Suomen tiedotuspiste on
Lapin liitossa.
Pohjoinen Periferia ja Arktinen
Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelman NPA 2014–2020
tavoitteena on auttaa luomaan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja kestäviä yhteisöjä kansainvälisen yhteistyön avulla.
Ohjelman alustava rahoituskehys on 50 milj. euroa, josta
Suomi rahoittaa 9 milj. euroa. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa:
1. Uudet innovaatiot ylläpitämään ja kehittämään kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Suunniteltu rahoitus 15 milj.€
2. Alueen kilpailuetujen hyödyntäminen yrittäjyyttä edistämällä. Suunniteltu rahoitus 15 milj.€.
3. Edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja energiatehokkuutta tavoitteena energiaturvallinen
yhteiskunta. Suunniteltu rahoitus 10 milj.€.
4. Kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu. Suunniteltu
rahoitus 10 milj.€.
Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista,
Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Irlannista ja Norjasta sekä
Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan. Rahoitettavissa hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään
kolmesta edellä mainitusta maasta/alueelta. Suomessa ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon,
Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnat. NPA 2014–2020
ohjelman hausta ja koordinaatiosta Suomessa vastaa Lapin
liiton NPA 2014-2020-ohjelman kontaktipiste ja Työ- ja
elinkeinoministeriö.
Itämeren alueen ohjelma 2014–2020
Ohjelman tarkoituksena on lisätä yhteistyötä Itämeren alueella. Ohjelma-alueeseen kuuluu 11 maata:
Valkovenäjä, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua
Norja, Puola, Venäjä ja Ruotsi. Hankkeiden haku on kaksivaiheinen. Hankkeisiin pitää osallistua vähintään kolme
ohjelma-alueen maata. Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita,
jotka lisäävät innovaatioita, saavutettavuutta ja Itämeren
kestävää kehitystä. Ohjelman toimintalinjat ovat:
1. Innovaatiot, varattu rahoitus 84 milj. €
2. Resurssitehokkuus, varattu rahoitus 84 milj. €
3. Saavutettavuus, varattu rahoitus 66 milj. €
4. EU:n itämeristrategian toteutus 13 milj. €.
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Interreg Europe 2014–2020
Interreg Europe -ohjelman tavoitteena on tukea julkisviranomaisten toimintaa ja parantaa aluekehityspolitiikan- ja
ohjelmien vaikuttavuutta. Siinä keskitytään ennen kaikkea
rakennerahasto-ohjelmien, mutta myös alueyhteistyöohjelmien toiminnan ja vaikuttavuuden parantamiseen. Ohjelmassa on neljä temaattista aluetta: 1) tutkimus, teknologian
kehittäminen ja innovaatiot; 2) pk-yritysten kilpailukyky; 3)
vähähiilinen talous; 4) ympäristö ja luonnonvarojen käytön
tehokkuus. Interreg Europe -ohjelman budjetti on 359 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella. Yhteistyöhankkeille
suunnataan 322,4 miljoonaa euroa - yhtä paljon eli 84 miljoonaa euroa kuhunkin neljään prioriteettiteemaan. 15,3
miljoonaa on varattu oppimisalustoille. EU-jäsenvaltioiden
julkisorganisaatiot voivat saada Interreg Europe -hankkeissa
EAKR-rahoitusta jopa 85 prosenttia. Yksityiset tuottoa tavoittelemattomat organisaatiot EU:n alueelta voivat saada
sitä 75 prosenttia. Yhden hankkeen arvioitu budjetti on yhdestä kahteen miljoonaan euroa.

Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat saada
Tekesin tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen tutkimustyöhön, jonka tutkimustuloksista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisiin yrityksiin. Tekesin rahoitus
on kansallisesti kilpailtua joten Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuva rahoitus vaihtelee vuosittain.

Karelia CBC ohjelma 2014–2020
Karelia CBC-ohjelman hakukierrokset avattiin 2017 ja ensimmäiset hankkeet käynnistyvät vuonna 2018. Seuraavat
hakukierrokset avataan syksyllä 2018. Ohjelman ydinalue
kattaa Suomen puolelta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja
Pohjois-Karjalan maakunnat sekä Venäjän puolelta Karjalan tasavallan. Ohjelman toimintalinjat keskittyvät elinkeinoelämän yhteistyön lisäämiseen, kulttuuriympäristön
vahvistamiseen ja puhtaan ja viihtyisän elinympäristön sekä
rajainfrastruktuurin kehittämiseen. Ohjelmalla tuetaan
yhteistyöhankkeita ja jokaisessa hankkeessa tulee olla vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta molemmilta
puolin rajaa.

EU-rahoitusta kanavoidaan lukuisien erillisrahoitusohjelmien kautta. Esimerkiksi COSME-ohjelman tavoitteena
on tukea ja helpottaa pk-yritysten toimintaa. Sen avulla
pyritään helpottamaan mm. pk-yritysten lainansaantia ja
kansainvälistymistä. LIFE-ohjelman tavoitteena on mm.
resurssitehokkuuden ja vähähiilisyyden kehittäminen, biodiversiteetin suojelun edistäminen sekä EU:n ympäristö- ja
ilmastopolitiikan kehittäminen ja toimeenpano. Verkkojen
Eurooppa -kokonaisuus jakaantuu kolmeen pääsektoriin:
TEN-T (liikenne), energia sekä tietoliikenne. Erasmus+
-ohjelma kokoaa yhteen koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät toimet EU:ssa. Luova Eurooppa on kulttuuri-,
media- ja luoville aloille omistettu EU-ohjelma.

Tekes-rahoitus
Tekes tarjoaa innovaatiorahoitusta yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja julkisten palvelujen tuottajille. Kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat
tärkein rahoituksen kohderyhmä. Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, liiketoiminnan ja organisaation kehitykseen ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun.

Erillisrahastot ovat: COSME, COST, ERASMUS+, Eurostars 2 (Tekesin ja komission yhteisrahoitus), Fast Track to
Innovation, Horisontti 2020, Horisontti 2020 -ohjelman
pk-instrumentti, Kansalaisten Eurooppa, EU:n terveysalan
toimintaohjelma, LIFE, Luova Eurooppa, Oikeusohjelma,
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma, Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva EU-ohjelma (EaSI),
Verkkojen Eurooppa (CEF).

Horisontti 2020 ja muut EU:n erillisrahoitusohjelmat
Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma, ja siitä rahoitetaan
eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina
2014–2020 lähes 80 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia
työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa
globaalissa kilpailussa. Rahoitus kanavoidaan kolmen pilarin kautta, joita ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema sekä yhteiskunnalliset haasteet. Horisontti 2020
-ohjelman pk-instrumentilla rahoitetaan innovatiivisia pkyrityksiä, joilla on merkittävää kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia.
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STEA:n avustukset
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusvalmistelu on
siirtynyt RAY:ltä STM:ssä sijaitsevaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen STEA:an. STEAn avustustoiminnalle on määritelty linjauskauden 2017-2019 ajaksi
kuusi järjestötoiminnan terveyttä ja hyvinvointia edistävää
tavoitealuetta:
•
Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen
turvaamiseen
•
Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
•
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen
•
Erityisryhmien asumisen tukemiseen
•
Kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen
•
Työelämäosallisuuden vahvistamiseen.
STEA avustuksia voidaan myöntää yleisavustuksena, kohdennettuna toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena.
Avustuksia täsmennetään ja konkretisoidaan vuosittain
julkaistavalla toimeenpanosuunnitelmalla sekä erillisillä
ohjeilla ja periaatelinjauksilla. rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia
edistävien hankkeiden toimintaa. Pohjois-Pohjanmaan järjestöille myönnettiin vuonna 2017 avustuksia 22 600 000
euroa mikä on noin 7 % kokonaispotista.
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Euroopan Globalisaatiorahasto EGR
Euroopan globalisaatiorahasto voi myöntää tukea suurissa
rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten sekä maailmanlaajuisen rahoitusja talouskriisin vuoksi työttömäksi jääneitä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahaston
avulla edistetään työllistymistä tarjoamalla työnhakijoille
tukea työnhakuun, koulutukseen, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja yrittäjyyden edistämiseen. PohjoisPohjanmaalla on parhaillaan käynnissä Nokia 3 EGRhanke, joka jatkuu 22.11.2018 asti. Aiemmin päättyneitä
EGR-hankkeita ovat Broadcom -hanke (päättyi 30.1.2017)
ja Ohjelmistoalan hanke (päättyi 12.6.2017). Valmisteilla on
lisäksi Kaupan alan valtakunnallinen EGR-hanke.
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