Seutuhallitus 20.10.2022

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus
Pöytäkirja

9/2022

Kokousaika

Torstai 20.10.2022 klo 14.02 – 15.35

Kokouspaikka

Valtuustosali, kunnantalo, Siikalatva ja Teams-yhteys

Käsiteltävät
asiat / liite

91

Kokouksen avaus

92

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

93

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

94

Esityslistan hyväksyminen

95

1-3

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan

96

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

97

Seutukunnan budjetti 2023, jäsenkuntaosuudet

98

Katsaus hanketilanteeseen

99

Seutujohtajan päätökset

100

Muut asiat

101

Ilmoitusasiat

102

Hankehakemus: Kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa: Mineraalitalous
turvetuotannon korvaajana

103

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen
kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan
kuntayhtymän verkkosivulla haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus
Pöytäkirja

9/2022

Kokousaika

Torstai 20.10.2022 klo 14.02 – 15.35

Kokouspaikka

Valtuustosali, kunnantalo, Siikalatva

Saapuvilla:

Päivi Ollila
Matti Konola
Seija Junno
Airi Juntunen
Anri Kolehmainen
Viljo Saukko

pj. Haapavesi
vpj. Pyhäntä
jäsen, Siikalatva
jäsen, Siikalatva
jäsen, Haapavesi (Teams)
jäsen, Haapavesi

Tarja Bäckman

seutujohtaja

Kimmo Hinno
Pirre Seppänen

KJ, Haapavesi
KJ, Siikalatva

Matti Leiviskä
Heino Vuorenmaa

asiantuntija, KV pj. Pyhäntä
asiantuntija, KV pj. Haapavesi

Tuija Sorvala

sihteeri

Poissa:

Sami Kamula
Pasi Klemetti
Ismo Mäkeläinen
Pilvi Härmä

jäsen, Pyhäntä
jäsen, Siikalatva
KJ, Pyhäntä
asiantuntija, KV pj. Siikalatva

Asiat:

91 - 103

Pöytäkirjan tarkastajat:

Airi Juntunen ja Anri Kolehmainen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.
Päivi Ollila

Tuija Sorvala

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Nähtävänäpito:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoituksesta kuntayhtymän toimistolla
os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla osoitteessa
haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
91 §
KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys:
Kokous avataan.

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fc4d3487-9868-4934-9c8a-d1d08a08aa37

www.vismasign.com

4
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
92 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätösesitys:
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
93 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Juntunen ja Anri Kolehmainen.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
94 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:
Hyväksytään etukäteen lähetetty esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.
Seutujohtaja esitti kokouksessa, että otetaan lisälistalta käsittelyyn hankehakemus: Kohti
fossiilivapaata yhteiskuntaa: Mineraalitalous turvetuotannon korvaajana, jolloin se on
§102 ja kokouksen päättäminen §103.

Päätös:
Hyväksyttiin esityslista ja lisälista kokouksen työjärjestykseksi.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fc4d3487-9868-4934-9c8a-d1d08a08aa37

www.vismasign.com

7
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
95 §
LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on lähettänyt tiedoksi ja mahdollista lausuntoa
varten liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2023-25. Näkemyksiä pyydetään
strategisista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman
muusta sisällöstä.

Päätösesitys:
Seutujohtaja esittelee kokouksessa lausuntoluonnoksen.

Päätös:
Seutujohtajalle annettiin valtuudet tehdä lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja
toimintasuunnitelmaan, täydennetään lausuntoon maininnat NordFuel Oy:n osalta,
pohjoisen liikenneyhteyksistä sekä profiilin nostosta.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
96 §
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän
ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, johon kunkin jäsenkunnan
hallitus nimeää edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme, Siikalatvan kunta
kolme ja Pyhännän kunta kaksi edustajaa.
Yhtymäkokous päättää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän budjetista ja
toimintasuunnitelmasta. Päätetään kuntayhtymän syksyn yhtymäkokouksen ajankohta ja
kokouspaikka.
Päätösesitys:
Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 15.12.2022 klo 19.00 Siikalatvan
kunnantalolle.

Päätös:
Hyväksyttiin.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
97 §
SEUTUKUNNAN BUDJETTI 2023, JÄSENKUNTAOSUUDET
Seutujohtaja on lähettänyt jäsenkuntiin viestin, jossa pyytää jäsenkuntia varautumaan
suurempiin jäsenkuntaosuuksiin seutukunnalle ensi vuonna.
Jäsenkunnille on viestitetty, että
- Kuntarahoitus seutukuntaan on pysynyt vuodesta 2020 samalla tasolla tai jopa
laskenut seutukunnan elinkeinojohtajan toimen lakkauttamisen myötä.
Seutukunta tarjoaa kuitenkin kaikille jäsenkunnille yritysneuvonnan palveluita
hankkeiden kautta.
- Pari viime vuotta olemme eläneet hiljaisen hankerahoituksen maailmassa, koska
EU-rahoituksen ohjelmakaudet ovat olleet vaihtumassa. Edellisen ohjelmakauden
rahoitusta on ajettu alas ja uusi ei vielä ole käynnistynyt. Emme silti ole olleet
tyhjäkäynnillä, vaan meillä on resursseihimme nähden mittava hankesalkku
toteutettavana ja haettuna jo nyt ensi vuotta varten. Ensi vuoden kuntarahoitus
on hakemusten toteutuessa pitkälti jo sidottu ensi vuodeksi.
- Rahoitusmahdollisuudet ovat merkittävästi paranemassa ensi vuonna sekä uuden
ohjelmakauden rakennerahastojen (EAKR ja ESR+) ja maaseuturahaston
rahoituksen käynnistyessä. Uutena rahoitusvälineenä käyttöömme tulee
oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahoitus, jota myönnetään etupainotteisesti
ripeällä aikataululla käytettäväksi. Rahoitusväline suunniteltiin alun perin
koronaelvytykseen ja fossiilisista polttoaineista luopumisen kompensoimiseen,
mutta nyt uudessa talouskriisissä on edelleen sitä käyttökelpoisempi.
- Pohjois-Pohjanmaan liiton sanoman mukaan, meillä ei tässä maakunnassa ole
koskaan ollut niin paljon EU-rahoitusta käytettävissä kuin ensi ja sitä seuraavana
vuonna. Jotta Haapaveden-Siikalatavan seutukunta pystyy ottamaan tästä potista
oikeudenmukaisen osansa, tarvitsemme lisää kuntarahoitusta. Hankkeiden
tukiprosentti on 80 %. Loput tulee olla kunta- tai yksityisrahoitusta.
Turvetuotannon päättymisestä suhteellisesti eniten kärsivänä seutukuntana
meillä on hyvät perusteet uusille rahoitustarpeille alueellemme.
- Lisäksi yleinen palkkojen ja kustannusten nousu aiheuttaa ensi vuonna 10 000
euron lisäyksen seutukunnan menoihin.
Esitetty kuntarahoituksen lisäys jakautuisi jäsenkuntien väkilukujen suhteessa
seuraavasti:
Haapavesi
Siikalatva
Pyhäntä

40 000 €
30 000 €
10 000 €
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022

Tällöin seutukuntarahoitus jäsenkunnittain olisi v. 2023 seuraava:
Haapavesi
Siikalatva
Pyhäntä

178 460 €
137 560 €
43 550 €
359 570 €

Päätösesitys:
Seutuhallitus hyväksyy esityksen jäsenkunnille.
Käydyn keskustelun perusteella seutujohtaja teki muutetun päätösesityksen, että
jäsenmaksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.

Päätös:
Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
98 §
KATSAUS HANKETILANTEESEEN
Seutujohtaja esittelee katsauksen tällä hetkellä käynnissä oleviin ja käynnistymässä
oleviin hankkeisiin.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
99 §
SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖKSET
Seutujohtajan viranhaltijapäätösluettelo on nähtävänä kokouksessa.
Päätösesitys:
Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että seutuhallitus ei ota viranhaltijapäätöksiä käsittelyyn.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
100 §

MUUT ASIAT

Päätösesitys:

Päätös:
Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
101 §
ILMOITUSASIAT

Päätösesitys:
Seutujohtaja kertoi, että pitkäaikaisen työntekijän Helena Kestin eläkkeelle siirtymisen
johdosta järjestetään kahvitilaisuus seutukunnan toimistolla tiistaina 29.11.2022 klo 1215. Seutuhallituksen jäsenet kutsuttiin tilaisuuteen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
102 §
HANKEHAKEMUS: KOHTI FOSSIILIVAPAATA YHTEISKUNTAA: MINERAALITALOUS
TURVETUOTANNON KORVAAJANA
Geologian tutkimuslaitos on tehnyt koeporauksen Siikalatvan Kupukan alueella vuonna 1993
osana alueellista kallioperäkartoitusta. Alue valikoitui lentokartoituksella tehtyjen
sähköjohdelöydösten perusteella. Suomen malmitutkimus Oy on aloittanut oman
valtakunnallisen grafiittilöydöskartoituksensa vuonna 2019 GTK:n aineiston pohjalta. Alue
vaikuttaa erittäin aivan alustavien tietojen perusteella grafiittirikkaalta ja laadukkaalta.
Tarkemmat tutkimukset, joiden pohjalta kaivoksen perustamispäätös tehdään, vievät
useamman vuoden. On myös täysin mahdollista, ettei alueella ole riittävän suurta ja
laadukasta esiintymää.
Kaivosteollisuus herättää ihmisissä usein negatiivisia tunteita. Uutta kaivoslakia työstetään
parhaillaan ja sen valmistelu on loppusuoralla. Uusi laki tulee voimaan 1.3.2023. Kaivoslain
uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä.
Lisäksi tavoitteena on kaivosten paikallisen hyväksyttävyyden vahvistaminen sekä
asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien ja kaivoslain toiminnallisuuden parantaminen.
Tämä hanke on kaivostoiminnan käynnistämiseen liittyvä yleinen selvitys- ja
tiedottamishanke. Selvitysosio jakautuu kahteen työpakettiin:
- Selvittää kuntien rooli uudessa kaivoslaissa sekä niihin liittyvät velvoitteet.
Selvitystyö sisältää tiekartan laadinnan kaivostoiminnan käynnistämisprosessissa.
- Selvittää kuntalaisten yleistä asenneilmapiiriä kaivostoimintaa kohtaan
Tiedottamisosion tavoitteena on tiedottaa Siikalatvan kuntalaisia kaivostoiminnan eri
vaiheiden sisällöistä (varaus, malminetsintä, valmistelut, kaivoksen perustaminen) ja niiden
vaikutuksesta ympäristöön. Lisäksi tiedotetaan, minkälaisia vaikutuksia kaivoksen
perustamisella on kuntaan ja kuntalaisiin.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2023-31.12.2023. Hankkeeseen palkataan
täysipäiväinen projektipäällikkö koko hankkeen ajaksi.
Rahoitus haettaisiin Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksesta. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 89 961 €. Hankkeen kuntarahoituksesta vastaisi kokonaan
Siikalatvan kunta.
Päätösesitys:
Varaudutaan hankehakemuksen jättämiseen ja hankkeen hallinnoimiseen, jos Siikalatvan
kunta päättää edetä asiassa.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
103 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.
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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
Liite kokouspöytäkirjaan
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 91-94, 96, 98-101, 103
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 95, 97, 102
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Haapaveden-Siikalatvan seudun
seutuhallitukselle osoitteeseen Pulkkilantie 5, 92600 Pulkkila tai sähköpostilla seutukunta@hspseutukunta.fi
Pykälät: 95, 97, 102
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Hankintaoikaisu
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun
Pykälät:
Hankintaoikaisu tehdään Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimistoon ks. oikaisuvaatimusohjeet yllä.
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Valitusosoitus ja valituskirjelmä
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen tai muu valitukseen oikeutettu.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: os. Isokatu 4 3. kerros, PL 189, 90101 Oulu, sähköposti: pohjoissuomi.hao@oikeus.fi; fax 029 564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15. Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet




kunnallisvalitus, pykälät
hallintovalitus, pykälät
muu valitusviranomainen, pykälät

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv
valitusaika
pv

Valituskirjelmän muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on
ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja
tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fc4d3487-9868-4934-9c8a-d1d08a08aa37

www.vismasign.com

18
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 20.10.2022
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimistosta:
Postiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA
Käyntiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA
Sähköpostiosoite: seutukunta@hspseutukunta.fi
Puhelinnumero: +358 (0)44 7692 500
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Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat

27.9.2022

Seutukunnat

Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille
2023–2025

Pohjois-Pohjanmaan liitto lähettää oheisena tiedoksenne ja mahdollista lausuntoa varten PohjoisPohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2023–2025. Liitteenä myös
vuoden 2022 jäsenkuntien maksuosuudet.

Toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on Pohjois-Pohjanmaan liiton strategia 2020–2024.
Strategiset tavoitteet on konkretisoitu suunnittelukauden tavoitteiksi, joiden toteutumista ja
vaikuttavuutta mitataan strategisen tason mittareilla.

Pyydämme näkemyksiänne strategisista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja
toimintasuunnitelman muusta sisällöstä.

Lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään 24.10.2022 mennessä osoitteella
kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai Poratie 5 A, 90140 Oulu.

Lausuntopyyntö toimitetaan vain sähköisesti.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Pauli Harju
Maakuntajohtaja

JAKELU: Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat ja seutukunnat
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2
Pohjois-Pohjanmaan näkymät
Maakunnan vetovoima väestönkasvun
taustalla
Pohjois-Pohjanmaan väkiluku oli 415 603 asukasa
vuonna 2021, mikä on 1 773 asukasa enemmän
kuin edellisen vuoden lopussa. Kunen välinen
neomuuo oli maakunaasolla PohjoisPohjanmaan osala posiivinen ensimmäisä
keraa sien vuoden 2004 ja Pohjois-Pohjanmaa jäi
voiolle 129 henkilön verran. Pohjois-Pohjanmaan
neomaahanmuuo oli posiivinen 1 404
henkilöä (882 henkilöä vuonna 2020). Maakunnan
luonnollinen väesönkasvu oli 295 henkilöä
vuonna 2021 eli se aleni alle puoleen edellisesä
vuodesa (672 henkilöä vuonna 2020). Luonnollisen
väesönkasvun heikkenemiseen vaikut pääosin
kuolleisuuden kasvu (+10 %), mua myös
synyneisyyden määrän väheneminen (-0,7 %).

Pohjois-Pohjanmaan kunnista väestö kasvoi vuonna
2021 enien Oulussa (+2 224) ja Kempeleessä
(+320). Myös Iissä, Ylivieskassa, Pyhännällä,
Kalajoella, Muhoksella ja Hailuodossa väesö kasvoi.
Muissa 21 maakunnan kunnassa väesömäärä
väheni, enien Nivalassa (-104), Haapajärvellä (-94)
ja Raahessa (-93). Pohjois-Pohjanmaan seuduisa
väesö kasvoi vain Oulun seudulla 2 503 asukkaalla.
Väkiluvun väheneminen tosin hidastui muualla
maakunnassa.
Pohjois-Pohjanmaa on yhä ikärakenteeltaan maan
nuorin maakuna, väesön keski-ikä oli PohjoisPohjanmaalla 41 vuoa vuonna 2021. PohjoisPohjanmaan asukkaiden keski-ikä on 2,6 vuoa
alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin.

Työömyys laskenu koronaa edelävälle
tasolle
Työömiä yönhakijoia on ollu ammi-heinäkuussa
2022 keskimäärin 4 200 vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Työömien määrä aleni alkuvuonna 2022
aina oukokuuhun as, kunnes käänyi kesä- ja
heinäkuussa nousuun. Kyseessä on normaalivuosien
kausi-ilmiö, jolloin vasavalmisunee ja
määräaikaisessa työsuhteessa olevat tulevat
yönhakijoiksi. Työömien osuus yövoimasa oli
vuoden 2022 ammi-heinäkuussa keskimäärin 10,1
prosenta, mikä on noin 1,5 prosentyksikköä
alempi kuin vuonna 2021 keskimäärin. Koko maan
yöömien osuus yövoimasa oli vuoden 2022
ammi-heinäkuussa -0,3 prosentyksikköä alempi
kuin Pohjois-Pohjanmaalla.
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Talouden myönteinen kehitys on nähtävissä
lomaueujen ja lyhenneyllä yöviikolla
yöskenelevien määrien alenemisena. Lomaueuja
oli vuoden 2022 tammi-heinäkuussa keskimäärin
noin 1 400 kuukaudessa, mikä on 800 lomaueua
vähemmän kuin edellisenä vuonna keskimäärin.
Lyhenneyllä yöviikolla on ollu kuluvan vuoden
ammi-heinäkuussa keskimäärin 400 henkilöä,
kun edellisenä vuonna lyhenneyä yöviikkoa eki
keskimäärin 970 henkilöä.
Vuoden 2021 ammi-heinäkuussa yöömisä
yönhakijoisa oli keskimäärin kuukaudessa 10 980
yöönä miesä ja 8 070 yöönä naisa. Työömien
miesen määrä on alenunu noin 1 500 yöömällä
ja naisen 1 000 yöömällä edellisvuoden
keskiarvoisa. Suheellises yöömien määrä on
alenunu miehillä 12,1 prosenta ja naisilla 10,9
prosenta. Ikäryhmiäin arkaseluna yöömyys
on alenunu enien alle 25-vuoaiden kohdalla.
Alle 25-vuoaia yöömiä yönhakijoia oli ammiheinäkuussa 2022 keskimäärin 2 760 henkilöä,
mikä on 15,2 prosenta vähemmän kuin edellisenä
vuonna keskimäärin. Yli 50-vuoaia yöömiä
työnhakijoita oli vuoden 2022 tammi-heinäkuussa
keskimäärin 6 300 henkilöä, mikä on 11,3 prosenta
vähemmän kuin vuonna 2021 keskimäärin.

Pikäaikaisyöömyyden pikään jakunu kasvu
kääntyi vuoden 2022 aikana voimakkaaseen
laskuun. Vielä tammikuussa ja helmikuussa
pikäaikaisyöömiä oli vuoden akaiseen
verrauna enemmän, mua maaliskuusa lähen
pikäaikaisyöömien määrän aleneminen on
kiihyny kuukausiain vuodenakaiseen verrauna.
Suheellises vuosikeskiarvo aleni 7,6 prosenta
ammi-heinäkuussa 2022 edellisvuodesa, mua
heinäkuussa 2022 pikäaikaisyöömien määrä oli
perä 16,5 prosent alemmalla asolla kuin vuoa
aiemmin. Yli vuoden yhäjaksoises yöömänä
olleita työnhakijoita oli tammi-heinäkuussa 2022
keskimäärin kuukaudessa noin 6 800 henkilöä, mikä
on 506 vähemmän kuin edellisen vuoden keskiarvo.
Ulkomaisen yöömien määrä oli vuoden 2022
ammi-heinäkuussa keskimäärin noin 900 henkilöä,
mikä on 7,5 prosenta vähemmän kuin vuoa
aiemmin.

Pohjois-Pohjanmaan suhdanteet
edelleen kasvussa

Pohjois-Pohjanmaan rakentamisen liikevaihto kasvoi
lähes 22 prosenta vuoden 2022 ensimmäisellä
neljänneksellä verrauna edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon. Toimialan liikevaihdon
kasvuvauh hidasui huhkuussa 15 prosentin
ja oukokuussa 12 prosentin. Meallikluserin
liikevaihdon pitkään jatkunut voimakas kasvu jatkui
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vielä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä,
jolloin liikevaiho kasvoi 29 prosenta verrauna
vuoa aiempaan ajanjaksoon. Meallin liikevaihdon
kasvuvauh hidasui huhkuussa 15,4 prosentin,
mua kiihyi jälleen oukokuussa 26,0 prosentin.
ICT-kluserin liikevaihdon kasvu oli vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä yhdeksän prosenta ja
huhkuussa 19 prosenta. Toukokuussa ICT-kluserin
liikevaihto kuitenkin aleni vuoden takaiseen
verrauna 15 prosenta. Puukluserin (puuuoe- ja
huonekalueollisuus) liikevaiho kasvoi vuoden 2022
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28,8 prosenta,
huhkuussa 16,3 prosenta ja oukokuussa 18,8
prosenta edellisvuoden vasaaviin ajanjaksoihin
verrauna. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
kaikkien oimialojen vienliikevaiho kasvoi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 22,2 prosenta
vuodenakaiseen verrauna. Viennin kasvu jakui
huhkuussa 21,3 prosenta ja oukokuussa 4,8
prosenta.

Pohjois-Pohjanmaan rakentamisen toimialan
henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä
neljänneksellä viisi prosenta. Huhkuussa
henkilöstömäärä kasvoi kolme ja toukokuussa
puolioisa prosenta vuodenakaisesa. ICTklusterin henkilöstömäärä kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä seisemän prosenta vuoden 2021
ensimmäiseen neljännekseen verrauna. Huhkuun
kasvua keryi 2,1 prosenta ja oukokuussa 6,3
prosenta verrauna edellisvuoden vasaaviin

8

kuukausiin. Puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi
12 prosenta vuoden 2022 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan
neljännekseen verrauna. Kasvu puoliui huhoukokuussa kuueen prosentin. Meallikluserin
henkilöstömäärä lisääntyi vuoden 2022
ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenta
vuodenakaisesa. Huhkuussa kasvua keryi 5,0
prosenta ja oukokuussa 4,1 prosenta.

Talouden hyvä vire näkyy kunen
verotulokehityksessä
Pohjois-Pohjanmaan kunnisa vain Muhos nos
uloveroprosentaan vuodelle 2022. Muhoksen
veroprosent nousi 22 prosentin edellisen
vuoden 21,5 prosensa. Verousa kevensi kaksi
kunaa: Siikalava laski uloveroprosentaan
22 prosensa 21,75 prosentin ja Vaala 21,5
prosensa 21 prosentin. Maakunnan korkein
uloveroprosent on Ylivieskalla, 23 prosenta.
Alhaisin uloveroprosent maakunnan kunnisa on
edelleen Pyhännällä, 19,75 prosenta. 11 kunnalla
on uloveroprosent 22 ai enemmän. Vaala
laski vakiuisen asunnon kiineisöveroprosenta
0,14 prosentyksiköllä ja Kempele nos 0,07
prosentyksiköllä.
Kunnallisveronliykse kasvoiva vuoden 2022
ammi-elokuun aikana yhä lukuun oamaa
kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa verrauna
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Kunnallisveronliykse laskiva Vaalassa -24 euroa/
asukas. Yheensä maakunnan liykse oliva 97
euroa asukasa koh suuremma. Tuloverojen
liyksissä euromääräises asukasa koh suurin
kasvu oli Merijärvellä (+157 €/as.), Pyhäjoella (+140
€), Kempeleessä (+134 €/as.), Muhoksella (+131 €/
as.) ja Oulussa (+120 €/as.). Suheellises enien
uloveroliykse kasvoiva Merijärvellä, Pyhännällä
(+112 €/as.) ja Pyhäjoella.
Kuluvan vuoden yheisöveroliysen määrää
alensi kuntaryhmän väliaikaisen kymmenen
prosentyksikön koroeun jako-osuuden
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poisuminen. Talouden vahva vire nos sil
yheisöverouooja enimmässä osassa PohjoisPohjanmaan kunnisa ammi-elokuun liysen
osala verrauna edellisvuoden vasaavaan
ajanjaksoon. Koko maakunnan yhteenlasketut
kumulaivise yheisöveroliykse elokuussa
2022 oliva asukasa koh laskeuna 17 euroa
suuremma kuin vuoa aiemmin samaan aikaan.
Enien yheisöveroliykse kasvoiva Sievissä (+108
€/as.), Kärsämäellä (+46 €/as.), Pyhännällä (+30
€/as.), Oulussa (+29 €/as.) ja Siikajoella (+29 €/
as.). Yheisöveroliykse kasvoiva kaikkiaan 23
maakunnan kunnassa. Yheisöveroliysen lasku oli
suurina Pyhäjärvellä (-204 €/as) ja Raahessa (-34 €/
as.).
Pohjois-Pohjanmaan kunnille lietin
kiinteistöveroa vuoden 2022 elokuun loppuun
mennessä asukasa koh 7 euroa enemmän kuin
vuoa aiemmin. Enien kiineisöveroliykse
kasvoiva Pyhäjoella (+ 131 €/as.), Pyhännällä
(+100 €/as.), Uajärvellä (+39 €/as.), Iissä (+32
€/as.), Kalajoella (28 €/as.), Vaalassa (27 €/as.)
sekä Raahessa (25 €/as.). Nivalan, Siikalavan,
Oulaisen, Siikajoen, Kuusamon ja Ylivieskan
kiineisöveronliykse aleniva hieman edellisesä
vuodesta.
Yheenlaskeu veroliykse kasvoiva yhä kunaa
lukuun oamaa kaikissa Pohjois-Pohjanmaan
kunnissa vuoden 2021 ammi-elokuun aikana
vuodenakaisesa. Maakunnan asolla liykse
kasvoiva 4,4 prosenta ja euromääräises
122 euroa asukasa koh. Suurina kasvu
yheenlaskeuissa liyksissä oli Pyhäjoella (265 €/
as.) ja Pyhännällä (242 €/as.). Perä 14 kunnan
yheenlaskeu veroliykse kasvoiva yli 100
euroa asukasa koh edellisesä vuodesa ja
yhdeksällä kunnalla vähintään 50 eurolla asukasta
koh. Vain Pyhäjärvellä veroliykse aleniva
edellisesä vuodesa (-200 €/as.). Veronliysen
hyvä kehitys on seurausta talouden piristymisestä
koronaepidemian jälkeen.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut
poisuva kunen aloudesa ja järjesäminen
ja kusannukse siiryvä hyvinvoinalueille.
Rahoiuksen siiroa kunnisa hyvinvoinalueille
asaaan kunaasolla valonosuuksia lisäämällä
ai vähenämällä sien, eä siiryvä kulu ja
uoo saava eroa maksimissaan 60 euroa
asukasa kohden. Tasauksen seurauksena kunen
verorahoituksen rakenne eli verotulojen ja
valonosuuksien suhde ulee yhenäisymään.
Valonosuusriippuvaisuus vähenee ennen
uudistusta vähemmän verotuloja saaneissa
kunnissa, kun aas valonosuuksien merkiys kasvaa
aiemmin enemmän verotulojen saaneissa kunnissa.
Uudisus mullisaa kunen rahoiusjärjeselmän.
Toiminauoojen merkiys kasvaa selväs,
kun kunen ulojen leikkaukse kohdisuva
valonosuuksiin ja verouloihin. Alle puole
verouloisa ja noin kolmannes valonosuuksisa
jää kunen rahoiuksen piiriin. Kunen vuoden
2023 veroprosenksi määräyyy vuoden 2022
veroprosent vähenneynä 12,64 prosentyksiköllä.
Kunen osuua yheisöveron uoosa alenneaan
kolmanneksella. Kiineisöveroprosenejaan
kunna voiva muuaa vapaas myös vuonna 2023.
Kunen verouloissa kiineisöveroulojen merkiys
kasvaa merkiäväs. Pohjois-Pohjanmaalla ennen
uudistusta kiinteistöverotulojen osuus verotuloista
on keskimäärin kymmenen prosenta. Uudisuksen
jälkeen kiinteistöverotulojen osuus nousee
keskimäärin 20 prosentin kunen verouloisa.
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3
Sraegise avoitee 2023–
2025
STRATEGISET TAVOITTEET 2023 - 2025
Strateginen linjaus 2025: Maakunnan fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Maakunnan aseman parantaminen
kansallisessa ja eurooppalaisessa
liikennepolitiikassa.

1) TEN-T-kärkihankkeiden
suunnitelmavalmiuden parantaminen
2) Maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja
edunvalvonnan uudistaminen

1) Maakunnan suunnittelu ja osaaminen,
maakuntajohtaja. 2) Maakuntahallitus,
maakuntajohtaja.

Strateginen linjaus 2025: Kannattavan yritystoiminnan ja kilpailukyvyn edellytykset
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Innovaatiotoiminnan ja älykkään
erikoistumisen kehittäminen erityisesti
vihreässä siirtymässä sekä yhteistyön
lisääminen EU-toimijoiden kanssa.

PRI (Partnerships for Regional Innovation) pilotin toteuttaminen yhdessä IP-alueen
kanssa
Oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman
toimeenpanon käynnistäminen

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Kilpailukykyä ja huoltovarmuutta
energiasta.

1) Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen Maakunnan suunnittelu ja osaaminen,
kehittäminen -hankkeen toimeenpano, 2)
Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.
Vaihemaakuntakaavaprosessin eteneminen
ehdotusvaiheeseen
3) JTF-rahoituksen kohdentaminen
uusiutuvan energian kehittämiseen

Osaavan työvoiman saatavuus.

1) Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen
toimeenpano 2) Koulutustarpeen
ennakointiprosessin kehittäminen

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus,
Maakunnan suunnittelu ja osaaminen.

Strateginen linjaus 2025: Euroopan unionin pohjoisten alueiden painoarvo ja siihen kohdistuva säätely
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Pohjoisten liikenneyhteyksien painoarvon
vahvistaminen ohjelmissa ja
päätöksenteossa.

CPMR:n liikennetyöryhmissä sekä
Perämerenkaaren vyöhykehankkeessa
vaikuttaminen.

Maakunnan suunnittelu ja osaaminen,
maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Maakunnan profiloituminen pohjoisuudella 1) OECD:n pohjoisia harvaan asuttuja alueita Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.
kansainvälisissä verkostoissa.
koskevan tutkimuksen alueellinen
organisointi 2) Itämeren matkailustrategian
koordinaatio sekä toimeenpano

Huoltovarmuuden ja kriisinhallinnan
tukeminen maakunnassa.
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1) Huoltovarmuuden tarpeiden
huomioiminen aluekehityksen resursseja
ohjaavissa strategisissa asiakirjoissa
2) Maakunnan ennakoiva aluerakenne- ja
liikennejärjestelmätyö

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus,
Maakunnan suunnittelu ja osaaminen.
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Strateginen linjaus 2025: Kuntien elinvoimaisuus ja uudistuminen
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Kuntien tukeminen TE-palvelut 2024 uudistuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan TE2024-hankkeen
toimeenpano.
Selvitys TE2024-uudistuksen
järjestämisvaihtoehdoista PohjoisPohjanmaalla.

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Maakunnan markkinointi kuntien ja muiden Maakunnan tunnettavuus -kärkihankkeen
kehittäjätahojen kanssa.
käynnistäminen yhdessä kuntien kanssa.

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Tuulivoimarakentamisen edellytysten
luominen

Energia- ja
ilmastovaihemaakuntakaavaprosessin
eteneminen aikataulussa.

Maakunnan suunnittelu ja osaaminen.

Edunvalvonnan toimintamallin
vahvistaminen ja kehittäminen

1) Kansanedustajayhteistyö on vakiintunut
2) Maakunnan toimijoiden rooli ja
yhteistoiminta on selkiintynyt
edunvalvonnassa

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus,
Maakunnan suunnittelu ja osaaminen.

Strateginen linjaus 2025: Tulevaisuuden rakentaja ja tiedolla johtaja
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Muutosten tunnistaminen ja vaikuttava
tulevaisuustyö.

Säännöllisesti päivitettävä tilanne- ja
tulevaisuuskuva sekä alueellisten
asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen.

Maakunnan suunnittelu ja osaaminen.
Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Maakuntaohjelman toteuttaminen 20222025.

Maakuntaohjelman kärkihankkeiden
asteittainen käynnistäminen.

Maakunnan kehittäminen ja rahoitus.

Aluekehityskeskustelujen vaikuttavuus

Aluekehityskeskusteluprosessin valmistelu ja Maakuntajohtaja, maakunnan kehittäminen
toimeenpano.
ja rahoitus, maakunnan suunnittelu ja
osaaminen.

Strateginen linjaus 2025: Innostuneiden osaajien yhteisö
Tavoite 2023

Mittari

Vastuutahot

Henkilöstön työhyvinvointi

1) Kehitetään työhyvinvoinnin johtamista 2)
Panostetaan yhteisöllisyyden lisäämiseen ja
hyvän työilmapiirin kehittämiseen

Hallinto, Maakunnan kehittäminen ja
rahoitus, Maakunnan suunnittelu ja
osaaminen.

Hallinto, Maakunnan kehittäminen ja
Tulevaisuuden asiantuntijuutta tukevat työ- 1) Yhteistyön kehittäminen strategisten
rahoitus, Maakunnan suunnittelu ja
ja toimintatavat
tavoitteiden saavuttamiseksi 2)
osaaminen.
Asiantuntijuuden ja asiantuntijuutta
hyödyntävien toimintatapojen kehittäminen
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4
Toimina ja avoitee
4.1 Luoamushenkilöhallinto
Pohjois-Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa
käyää maakunavaluuso, joka pääää liion
oiminnan avoieisa ja aloudesa sekä
keskeisimmistä liiton toimintaa ohjaavista ohjelmista
ja suunnitelmista. Vuonna 2023 maakuntavaltuusto
kokoontuu kaksi kertaa.
Maakuntahallitus vastaa liiton käytännön
oiminnasa ja hallinnosa sekä oeuaa
valuuson aluekehiysyölle, alueiden käyön
suunnielulle sekä edunvalvonnalle aseamia
avoieia. Maakunahallius osallisuu iviis
maakunakaavoiusa, maakunnan kehiämisä ja
edunvalvontaa koskevien asioiden valmisteluun
kaikissa käsielyvaiheissa. Maakunahalliuksen
kokouksia pideään 10–12 keraa vuonna
2023. Kokousten lisäksi maakuntahallitus
kokoonuu arviaessa erillisiin kehiämis- ja
suunnieluseminaareihin. Vuoden 2023 budjessa
on varauduu yhden pohjoismaihin suunauuvan
matkan kustannuksiin.
Tarkasuslauakuna suoriaa liion oiminnan ja
alouden arkasuksen arvioinsuunnielmansa
pohjalta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu
valuuson aseamien oiminnan ja alouden
avoieiden, oiminnan uloksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden sekä talouden
asapainouksen oeuumisen arvioin sekä
sidonnaisuuksien ilmoiamisvelvollisuuden
noudaamisen valvona. Tarkasuslauakuna
pitää viisi kokousta vuonna 2023 sekä osallistuu
arviaessa seminaareihin ja kouluuksiin. Vuoden
2023 budjessa on varauduu maakunahalliuksen
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kanssa tehtävään pohjoismaihin suuntautuvaan
matkaan.
Vuonna 2023 toimivat maakuntahallituksen
ja maakuntajohtajan nimeämät ilmastotyön
neuvoelukuna, järjesöneuvoelukuna,
kouluuksen ja ukimuksen yheisyöryhmä,
maakunakaavoiuksen neuvoelukuna, makailun
kehiämisryhmä sekä nuorisovaluuso.
Pohjois-Suomen neuvoelukuna on PohjoisPohjanmaan, Lapin, Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun
maakunen yheinen yheisyö- ja edunvalvonaelin,
joka edistää Pohjois-Suomen yhteisiä asioita sekä
kansallisella eä kansainvälisellä asolla.
Pohjois-Pohjanmaan liio organisoi
aluekehityslain mukaisen ja maakuntahallituksen
aseaman maakunnan yheisyöryhmän (MYR)
ohjelmakaudella 2021–2027. Yheisyöryhmän
tehtävänä on aluekehitystoimintojen
yheensoviaminen ja aluekehiysvarojen
suuntaaminen maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman avulla maakunnan
kehiyksen kannala järkeväs. Maakunnan
yhteistyöryhmän kustannukset katetaan
pääsäänöises Euroopan aluekehiysrahason
teknisestä tuesta. Vuonna 2023 pidetään noin
kuusi kokousta. Maakuntajohtaja toimii maakunnan
yheisyöryhmän esielijänä ja yheisyöryhmän
sihteeristön puheenjohtajana. Pohjois-Pohjanmaan
liio vasaa maakunnan yheisyöryhmän
kokouskäyännöisä ja edouksesa.
Luoamushenkilöiden edususvaroilla
kaeaan maakunaliion laisuuksien, kuen
maakuntapäivien ja kansainvälisen naistenpäivän
vasaanoon, kuluja. Pohjois-Pohjanmaan
liio on perineises järjesäny maakunnan
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keskeisille toimijoille ja yhteistyötahoille
loppiaisvasaanoon, jonka yheydessä jaeaan
Pohjois-Pohjanmaa-palkino. Lisäksi varauduaan
yheisyökumppaneiden kanssa järjeseäviin
seminaareihin ja laisuuksiin.

4.2 Maakunnan kehiäminen ja rahoitus
Maakunnan liiton tehtävät määritetään
aluekehiyslaissa. Aluekehiyksen ja rahoiuksen
vasuualueella korosuva suunnielukaudella
yheisyö maakunnan oimijoiden kanssa,
aluekehiysrahoiuksen välineiden suunnielu,
oimeenpano, edoaminen ja pääökseneko.
Vasuualue akvoi maakunaohjelman
toimeenpanoa. Vastuualue koordinoi maakuntaliiton
kansainvälisä oiminaa sekä hoiaa Karelia CBC
-ohjelman hallinoviranomaisen ehäviä.
Aluekehiyksen näkökulmasa maakunaohjelmassa
korosuu yriäjyyden, yöllisyyden,
työllisyysrakenteiden ja työelämän muutoksien
yheensoviaminen, yriäjien jaksaminen sekä
maakunnan muuoskyvykkyys. Tavoieena
on yriysmyöneisyyden kasvaaminen
päätöksenteossa kunta- ja maakuntatasolla
sekä yriäjyyspolkujen monipuolisaminen
ja sujuvoiaminen mukaan lukien
omisajanvaihdokse. Pohjois-Pohjanmaan liio
ukee kuna TE2025-uudisuksessa hankkeella.
Alueen haaseena on yövoiman saaavuus.
Osaamisen varmisaminen ja ilmasonmuuokseen
sopeutumisen toimenpiteet koskevat osaalueia, joilla yriykse pysyvä lisäämään
kilpailukykyään ja liikeoiminnan kannaavuua.
Työä ukee elinvoimaryhmä, jossa on jäseninä
kunen elinkeinooiminnan kehiämisesä ja
oeuamisesa vasaava kehiämisyhö.
Maakunnan kilpailukykyä lisätään kansallisen ja
kansainvälisen proloiumisen kaua. Vuosina
2023–2024 oeueaan yriyslähöinen yriysen
kasvu ja tukiohjelma sekä maakunnallinen

viesnnän kärkihanke, jossa huomioidaan
maakunnan ja kunen laaja-alainen proloin.
Vasuualue edisää kunen elinkeinoelämän
(elinvoiman ja yöllisyyden sekä kilpailukyvyn)
vaikuavuua, oeuaa ja seuraa
maakuntaohjelmaa sekä integroi älykkään
erikoistumisen painopistealueet maakuntaohjelman
seuranayöhön vuosiain sidosryhmien kanssa.
Maakunnan liio vasaa aluekehiysviranomaisena
maakuntaohjelmaprosessista. Pohjois-Pohjanmaalla
laadiaan vuosille 2023–2024 maakunaohjelman
oimeenpanosuunnielma, joka sisälää myös
Uudisuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n
alue- ja rakennepoliikan ohjelman alueellisen
rahoiussuunnielman sekä painopisee EAKR-, JTFja ESR+ -rahasojen osala.
Vuoden 2023 aikana käydään valoneuvoson
ja maakunen välise lakisääeise
aluekehityskeskustelut. Kaikille maakunnille ei
järjeseä omaa keskuselua, vaan muuama
yheinen keskuselulaisuus keskiyen yhdessä
soviuihin eemoihin. Pohjois-Pohjanmaan
liio johaa alueellisa valmiseluprosessia
ehden ivisä yheisyöä alueen sidosryhmien
ja muiden maakunaliiojen kanssa.
Aluekehiämiskeskuselun ueksi laadiaan PohjoisPohjanmaan aluekehiämisen lannekuva, joka
sisältää määrällisen ja laadullisen analyysin.
Aluekehiyskeskuselujen uloksia hyödynneään
uuden hallituksen aluekehityspäätöksen
valmiselussa.

Maakunnan rahoiamisen välinee
Kansallinen aluekehiysrahoius
Maakunaliiojen käyeäväksi kohdenneaan
kansallisa Alueiden kesävän kasvun ja elinvoiman
ukeminen (AKKE) -määrärahaa. Vuonna 2022
myönneyillä varoilla oeueaan pieniä,
sraegises ärkeiä hankkeia, joilla pohjuseaan
uusia avauksia vuoden 2023 aikana. Rahoituksen
kohdentamista ohjaa maakuntaohjelma ja sen
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toimeenpanosuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan
liio vasaa rahoiuksen oimeenpanosa; ekee
määrärahan myönöpääökse, valvoo hankkeiden
laillisuua ja oiminaa sekä suoriaa hankkeiden
maksaukse. Vuonna 2022 myönnetin
myönövaluus myös Alueellisen innovaaoiden ja
kokeilujen määrärahasa (AIKO), josa rahoieaan
vuonna 2023 innovaivisia ja kokeilevia hankkeia.
Uudisuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue
ja rakennepoliikan ohjelma
EU:n alue- ja rakennepoliikan ohjelmakauden
2021–2027 oimeenpano Pohjois-Pohjanmaan
liiton osalta käynnistyi keväällä 2022. Vuonna
2023 oeueaan kaksi EAKR-hakukierrosa.
JTF-rahason oimeenpano käynnisyy vuoden
2023 aikana. Ohjelmasa inormoidaan
maakunahalliusa kaksi keraa vuodessa.
Ohjelma-asiakirja, maakunaohjelma ja sen
oimeenpanosuunnielma, älykkään erikoisumisen
sraegia, oikeudenmukaisen siirymän suunnielma
sekä erillissraegia ohjaava hankkeiden rahoiusa.
Kesävää kasvua ja yöä 2014–
2020 rakennerahaso-ohjelma
Kesävää kasvua ja yöä 2014–2020 –
rakennerahasto-ohjelma saatetaan päätökseen
vuoden 2023 loppuun mennessä. Ohjelmasa
raporoidaan Uudisuva ja osaava Suomi 2021–
2027 – EU:n alue ja rakennepoliikan ohjelman
yheydessä.
Resilienssi ja jakuvuuden hallina
Loppuvuonna 2022 valmisuvan PohjoisPohjanmaan muutoskykyselvityksen tuloksia
hyödynnetään maakunnan muutoskyvykkyyden
eli resilienssin kehiämisessä vuoden 2023 aikana.
Pohjois-Pohjanmaan liio hyödynää alue- ja
rakennepoliikan rahoiuksia asiassa.
Elinarvikealous
Toimenpiteet Pohjois-Pohjanmaan
elintarviketalouden vahvistamiseksi aloitetaan
vuoden 2023 aikana. Tarkoituksena on edistää
pohjoispohjalaisen elintarviketalouden
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kehiysä ja ukea alaa kehiäviä rakeneia
vienmarkkina huomioiden. Toiminnan ueksi
peruseaan kehiämisryhmä alan keskeisisä
oimijoisa. Toiminnalla haeaan kansainvälisiä
ulouvuuksia sekä ueaan alueellisa ja
kansallisa huolovarmuua. Tärkeäksi
osaksi noseaan vesialous, perinnekasvien
hyödynäminen ja käyön lisääminen sekä TKInäkökulma esimerkiksi lajikkeiden kehiysyössä.
Vihreä siirymä
EU:ssa on meneillään useia mesiin liiyviä
sraegia- ja lainsäädänövalmiseluja, joihin
Iä- ja Pohjois-Suomen alueella ulee vaikuaa.
Yheisen mesäyöryhmän avoieena on kerää
yheen näkemyksiä sekä ajaa Iä- ja PohjoisSuomen alueiden metsä- ja ympäristötoimijoiden
euja. ERIAFF-jäsenyyä hyödynneään
metsäalan ja elintarviketalouden yhteistyön
kansainvälisämisessä. Kaksoismurros, vihreä
siirymä ja digiaalisuuden hyödynäminen,
arkoiaa suura panosusa ukimukseen ja
kehiämiseen. Fossiilisen poloaineiden uonnin
määrän väheneminen Venäjältä ja energian
kohonnu hina vaikuava osin samansuunaises
kuin vihreä siirtymä. Rakennemuutokseen ja
huoltovarmuuden turvaamiseen tarvitaan myös
muia oimia. Joa luopuminen ossiilisisa
poloaineisa olisi mahdollisa, kansainvälinen
ukimus- ja kehiämisyheisyö on välämäönä.
Luonnonvara ja mineraali eivä riiä liikeneen
sähköistämiseen nykyisillä akkuteknologioilla.
Oulun seuu on 5G- ja 6G-osaamisessa maailman
huippua. Tieourva ja kriitsen inrasrukuurien
ja verkkojen digiaalinen urvaaminen edellyää
kansainvälisä yheisyöä.
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän
suunnielma (JTF)
EU:n alue- ja rakennepoliikan ohjelmakaudella
2021–2027 oeaan käyöön EAKR- ja ESR+
-rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen
siirymän rahaso, JTF (Jus Transion Fund).
Rahason oimeenpanoa varen on laadiu
Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen
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siirymän suunnielma, joka keskiyy urpeen
uoannon ja käyön vähenemisen aiheuamien
sosioekonomisten ja ympäristöön kohdistuvien
haiavaikuuksien lievenämiseen. Keskeisä on
tukea uusien työpaikkojen ja yritystoiminnan
kehiämisä. Pohjois-Pohjanmaan suunnielmassa
painouu TKI-oiminnan kehiäminen sien, eä
huomioon otetaan maaseutualueiden paikallisista
mahdollisuuksisa nouseva kehiämisarpee,
pk-yriysoiminnan kehiäminen, osaamisen
kehiäminen sekä urveuoanoalueiden
ennallisaminen ja jälkikäyö. Rahason
toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. Komission
hyväksyntää Suomen ohjelmasisällöille ja
alueellisille siirtymäsuunnitelmille odotetaan
vuoden 2022 loppuun mennessä.
Pohjois-Pohjanmaan TE2025-uudisus
Valon TE-palvelu esieään siirreäväksi kunen
vasuulle 1.1.2025. Pohjois-Pohjanmaan liio on
käynnistänyt kansallisella rahoituksella PohjoisPohjanmaan TE2025 -hankkeen ukemaan kunen
valmisauumisa uudisukseen. Tavoieena
on, eä kaikilla Pohjois-Pohjanmaan kunnilla
on hyvä, asaveraise ja asalaauise edo
ja valmiudet valmistella ja organisoida TE2025uudisusa. Pohjois-Pohjanmaan kunnille uoeaan
eoa uudisuksesa sekä ueaan uudisuksen
organisoina ja kunen valmisauumisa.
Hanke uoaa eoa Pohjois-Pohjanmaan
työllisyysalueiden muodostamisen tueksi sekä
rahoituksesta ja uudistuksen vaikutuksista
kuntatalouteen. Kolmantena osa-alueena hanke
ukee kuna palveluiden suunnielussa ja
organisoinnissa.
Kansainvälisyys yritystoiminnan vahvistamisen ja
kilpailukyvyn paranamisen edellyyksenä
Yriysoiminnan kasvu ja kehiys sekä kansainvälinen
kilpailukyky perusuva kansainvälisyyeen. Yriysen
kykyä innovoinin ja digialisaaon hyödynämiseen
on ediseävä. Joa Pohjois-Pohjanmaa menesyisi,
on ediseävä uua yriysoiminaa, yriysen
kasvua, uudisumisa ja kansainvälisymisä sekä
yöllisyyä, osaavan yövoiman saaavuua ja

yömarkkinoiden muuosa. Nämä edellyävä
elinkeinotoimintaa tukevaa kansainvälistä toimintaa
ja EU-ason edunvalvonaa. Jäsenyys ja akivinen
toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa
mahdollistaa paikan EU:n sisällä teollisuuden
ja teknologian eturintamassa valituilla aloilla.
Tavoieena on paranaa oimijoiden valmiuksia
edunajamiseen erillisohjelmien suheen ja kasvaaa
omaa osaamista sekä jatkuva Pohjois-Pohjanmaan
EU-rahoiuksen lisäämiseen.
Iämerisraegian oimeenpano (PAC)
Pohjois-Pohjanmaan liio valitin yhdessä Puolan
Pomorskin alueen kanssa koordinoimaan EU:n
Iämeri-sraegian makailun alan poliikkaalueen toimintasuunnitelman toimeenpanoa.
Koordinaaoreille on myönney rahoius
Iämeren Inerreg-ohjelmasa samalla, kun
Iämeren Inerreg-ohjelman ohjauskomiea
teki ensimmäiset rahoituspäätökset kesäkuussa
2022. Hankerahoiuksen myönämisen myöä
Pohjois-Pohjanmaan liiossa oimii projekpäällikkö
makailua kehiävänä poliikka-alueen
koordinaaorina. Työssä panoseaan raja yliävän
makailun kehiämiseen harvaan asuuilla ja
maaseutumaisilla alueilla sekä investointeihin
ihmisiin, aioihin ja eknologiaan. Hanke laajenaa
yheisyöä Iämeren alueen makailuoimijoiden ja
yriysen kesken. Liio vahvisaa samalla makailun
kehiämisä maakunnassa ja laajemmallakin
alueella.
EU- ja kansainvälisen oiminnan kauta synyvä
verkoso ja oimina
Venäjän hyökkäys Ukrainaan keskeyt PohjoisPohjanmaan Barens-yheisyön Venäjän kanssa.
Suomi jakaa Barensin euroarksen neuvoson
puheenjohtajana suunnitellun ohjelman
oimeenpanoa ja Pohjois-Karjala aloiaa
vuoden euajassa Barensin alueneuvoson
puheenjohajana. Barensin yheisyöä ehdään
ällä hekellä Friends o he Presidency -nimikkeellä.
Euregio Karelia -yheisyöä on jakeu Suomen
maakunen kesken. Kun yheisyö ja kauppa
Venäjän kanssa on vähenyny, se on lisänny
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suuntautumista eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Arksen alueen yheisyö Pohjois-Ruosin ja
Pohjois-Norjan kanssa korosuu. Toinen yheisyön
suuna on Iämeren alue. Kiinnosus kohdenuu
kokonaisurvallisuueen liiyviin kysymyksiin.

•

Arksen alueen yheisyön avoie on urvaa ja
mahdollisaa sen kehiyminen. Perämerenkaaren
alueen kesävä ja palveleva raja yliävä liikenne
ja oimiva yheyde vaava panosusa ja
yheisyön sysemasoina, alueelliseen
liikennejärjeselmäsuunnielun yheisyöä ja
verkosooiminaa.

•

Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu Perieerisen
merellisen alueiden liion (CPMR) ja sen Iämeren
komission yöhön. Iämeren komission ja CPMR:n
avoieena on lisää alueiden osallisumisa
EU:n inegraaosa käyävään keskuseluun
sekä vähentää kilpailukykyeroja EU:n keskeisten
seuujen ja perieerisen seuujen välillä. Järjesö
kerää ennakoivaa eoa EU:sa ja vaikuaa sen
poliikkarakaisuihin sekä kirjoiaa ja julkaisee
analyysejä polikka-alueilaan.

•
•

•

•
•

•
•

•
Pohjois-Pohjamaan alueen toimijat voivat hyödyntää
Inerreg-ohjelmia ja Pohjois-Pohjanmaa on
varsinaisen ohjelma-alueena neljässä ohjelmassa.
Raja yliävässä yheisyössä oimii Aurora-ohjelma,
valoiden välisessä yheisyössä Pohjoinen perieria,
Arks ja Iämeren alueen -ohjelma sekä koko EU:n
kaava Europe.
Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu Pohjoisen
harvaan asuujen alueiden (NSPA) verkoson
oiminaan, joka korosaa harvaan asuun alueen
roolia EU:n alue- ja rakennepoliikan merkiävänä
osana.
Pohjois-Pohjanmaan liio hyödynää jäsenyyksiään
seuraavissa kansainvälisissä järjesöissä,
verkosoissa ja sopimuksissa:
• EU-ason yheisyö, viesnä ja edunvalvona
Iä- ja Pohjois-Suomen EU-oimison kanssa ja
EU-eopiseen kaua.
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Iä- ja Pohjois-Suomen EU-oimison
mesäyöryhmä.
Europe Direc -verkoson kaua suora yheys
Euroopan komission Suomen-edustustoon
ja Euroopan parlamenn Suomenedousoimisoon.
Pohjoisen harvaanasuujen alueiden verkoson
(NSPA) oiminnassa korosuu harvaan asuun
alueen roolia EU:n koheesio- ja alouspoliikan
merkiävänä osana ja edunvalvojana.
Arcc Europe yheisyöverkoson (MOU)
oimina eriyises Tromssan alueen kanssa.
Barensin alueen yheisyö ml. BEATAliikenneyöryhmän oiminaan osallisuminen
Euregio Karelia -yheisyö.
ERIAFF-verkoso, eurooppalainen
alueiden verkoso, edisää maaalouden,
elintarviketuotannon ja metsätalouden
innovaaoia. Yheisyön ivisäminen
alueellisen oimijoiden kanssa.
Baeries Europe, alueiden ryhmä.
Yheisyösopimus (MOU) American Universiy
o Sharjahin (AUSE) kanssa (kouluusvien ja
elinkeinoelämä yheisyö).
Maakunnan kunniakonsuliverkoson yheisyö.

OECD-ukimus pohjoisen harvaan asutujen
NSPA-alueiden kehitämiseksi
Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu syksyllä 2022
käynnisyneeseen Iä- ja Pohjois-Suomen, PohjoisRuosin ja -Norjan pohjoisen harvaan asuujen
NSPA-alueiden kanssa OECD:n oeuamaan ja
EU-komission rahoiamaan ukimushankkeeseen.
Hanke on osa NSPA-alueen vaikuamisyöä liiyen
EU-ohjelmiin, eriyises alue- ja rakennepoliikan
ja elvytysrahoituksen rahoitusohjelmiin.
Tavoieena on lisää NSPA-alueen yheisä
koordinaaoa EU:n vihreän ja digiaalisen
siirymän invesoinprojeken oeuamisessa
sekä kehiää NSPA-alueen osaamisa keskeisen
EU-poliikkasekorien suunnielussa ja
oeuamisessa ja EU:n ja kansallisen ohjelmien
ja hankkeiden hallinnoinnissa. NSPA-maakunen
olosuheisa keräään eoa ukimuksella ja
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maakunavierailuilla. OECD uoaa rapor NSPAalueen aluepoliikasa sekä monenkeskisen
hallinnon ja yheisyön rakeneisa NSPAalueella oiminasuosiuksineen sekä NSPAalueen kehiämisen sraegiaehdouksen ja
oiminasuunnielman.
Älykäs erikoisuminen
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen
strategiassa tunnistetaan ja valitaan maakunnan
innovaaooiminnan vahvuusaluee. Painopiseissä
korosuva ilmasoviisaus, uudisuva ja hyvinvoiva
Pohjois-Pohjanmaa. Kansainvälisyys, vasuullisuus
ja verkosoiuminen ova oiminaapoja,
joiden avulla Pohjois-Pohjanmaalla kasvatetaan
osaamisa, noseaan kilpailukykyä ja ediseään
painopisealojen kehiymisä sraegiassa
esieyyn suunaan. Älykkään erikoiumisen
sraegialla on merkiävä rooli EU:n alue- ja
rakennepoliikan varojen kohdenamisessa.
Älykkään erikoisumisen avoieena on luoda
alueille innovaaoekosyseemejä, joiden
avulla elinkeinoelämä voi uudistua. Strategian
ajanasaisuua arkiseaan jakuvassa prosessissa.
Pohjois-Pohjanmaan liion oeuama
Kansainvälinen ja verkostoitunut PohjoisPohjanmaa (Kanves) -hanke järjesää älykkääseen
erikoisumiseen liiyviä eemapäiviä ja webinaareja.
Hankkeen avulla vahviseaan kansainvälisä
rahoitusosaamista ja suorien rahoitusten neuvontaa
maakunnan oimijoille.
Pohjois-Pohjanmaa valitin Iä- ja Pohjois-Suomen
maakunen kanssa mukaan EU-komission PRIpilotin (Parnership or Regional Innovaon),
jossa kehieään EU:n innovaaopoliikkaa ja
älykäsä erikoisumisa. PRI on jakoa älykkään
erikoisumisen sraegioisa (S3) saaduille
kokemuksille ja se linkiyy vahvas kaksoissiirymän
ja kesävän kehiyksen avoieiden edisämiseen.
Pilota oeueaan kesään 2023 saakka.

EU-eopise
EU-poliikkaa ja -asioia koskevaa keskuselua ja
vuorovaikuusa kansalaisen kanssa on lisäävä.
Tää avoiea ukee EUROPE DIRECT -verkoson,
Pohjois-Pohjanmaan EU-eopiseen, sopimuksen
jakuminen EU:n komission kanssa vuosina 2021–
2025. EUROPE DIRECT auaa ymmärämään, mien
EU ja sen parlamenaarinen demokraa oimiva
ja mitkä asiat ovat EU:n vastuulla. Tämä parantaa
kansalaisen eoisuua siiä, miä hyöyä he
saava EU:sa päiviäin ja korosaa EU:n uomaa
lisäarvoa. EUROPE DIRECT auaa karoiamaan
paikallisasolla ärkeiä EU:n poliikan näkökoha
ja viesejä paikallisisa arpeisa sekä edoaa,
osallistaa sekä ylläpitää suhteita mediaan
EU-aiheiden osalta. Pohjois-Pohjanmaalla ja
Pohjois-Suomessa oimiaan verkosoissa, joka
tukevat vuorovaikutusta kansalaisten kanssa.
Yheisyöä ehdään myös Pohjois-Suomen
viesnäverkosoissa, joiden yheisenä vasuuna
on kehiää rakennerahaso.-palvelua. Vuosina
2022–2026 yksi yheisyöahoisa on Euroopan
kuluuripääkaupunki 2026 -organisaao.
Karelia CBC -ohjelma
Pohjois-Pohjanmaan liio vasaa
hallinoviranomaisena Karelia ENI CBC -ohjelman
loppuunsaaamisesa sekä sulkemisesa.
Venäjän soaoime Ukrainassa johva ohjelman
rahoiussopimuksen jäädyämiseen maaliskuussa
2022 ja Venäjän puolella oeueavien
oimenpieiden keskeyämiseen. Pankkioiminaan
kohdenuva pakoeoime ova pysäyänee
Venäjälle ehävä maksaukse. Hankkee on
kuienkin mahdollisa oeuaa loppuun Suomen
puolella. Hankkeiden oimenpiee saaeaan
päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä ja
ohjelman suljeaan vuoden 2024 aikana. Ohjelman
eknisen uen vara ova käyeävissä syyskuun
loppuun 2024 saakka. Ohjelman sulkemisasiakirja
ulee oimiaa EU:n komissiolle 15.2.2025
mennessä.
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4.3 Maakunnan suunnielu ja osaaminen
Pohjois-Pohjanmaan liiossa maakunnan suunnielu
ja osaaminen -vastuualueen tehtävät jakautuvat
oiminnallises kolmeen kokonaisuueen:
ulevaisuus, maakunaohjelma ja maakunakaava.
Organisoiuminen perusuu maakunnan
suunnielujärjeselmään ja kokonaisuude
äydenävä oisiaan. Tulevaisuus uoaa laajaalaisa eoa maakunnan oiminaympärisösä
ja ennakoi siinä tapahtuvia äkillisiä ja jatkuvia
muuoksia. Tieoja hyödynneään eriyises
maakunaohjelman, maakunakaavan ja
liikennejärjestelmätyön laadinnassa ja
toimeenpanossa sekä alueelliset erityispiirteet ja
elinkeinoelämän tarpeet huomioivassa koulutuksen
määrällisessä ja laadullisessa ennakoinnissa.
Maakunnan liiton tehtävät määritetään
aluekehiyslaissa. Suunnielukaudella painoeaan
lakisääeisiä ehäviä, joisa maakunnan suunnielu
ja osaaminen -vasuualueelle kohdenuva eriyises
maakunnan suunnielun ja merialuesuunnielun
ehävä; saavueavuuden edisäminen ja
maakunnan liikennejärjeselmäsuunnielun
yhteistyön johtaminen ja yhteistyö valtakunnalliseen
liikennejärjeselmäsuunnielmaan; luonnonvarojen
kesävän käyön koordinoin ja ilmasonmuuoksen
orjuna; laadukkaan elinympärisön laa koskevan
suunnielun yheisyö; oiminaympärisön
ja osaamisarpeiden ennakoin; kuluurin
edistäminen osana maakunnallista strategiatyötä
ja maakunnallisen ideneen ja asukkaiden
osallistumisen mahdollistaminen maakunnan
kehiämisessä. Työskenelyssä painoeaan laajaalaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Vastuualueen yhteen kokoava painotus
suunnieluvuodelle on edunvalvonnan ensä
ennakoivampi ja sysemaatsempi kykenä
maakunnan sraegiseen suunnieluun.
Globaali kriisi ja maailmanpoliikan muuokse
vaikuava merkiäväs Pohjois-Pohjanmaan
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asemoiumiseen logisses ja korosava
huoltovarmuuden sekä kriisinkestävyyden
merkitystä ruoan- ja energiantuotannossa
sekä alue- ja yhdyskuntarakenteessa.
Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat
muuokse korosava ennakoivaa yöskenelyoea
ja verkostoitumisen merkitystä. PohjoisPohjanmaan liio oimii vahvemmin vaalipiirin
kansanedusajien yöskenelyn ukena. Liion
veämänä kansanedusajayöhön luodaan ensä
iviimpi rakenne vahvassa yheisyössä muiden
maakunnallisten toimijoiden kanssa.

MAAKUNTAOHJELMA
Maakuntaohjelman toimeenpanon edistäminen ja
seuranta
Maakuntaohjelma 2022–2025 muodostaa
Pohjois-Pohjanmaan kehiämisen aholan
ja suuntaa muutosta. Vuoden 2023 aikana
akvoidaan ohjelman oimeenpanoa ja noseaan
sen vaikuavuua sekä jakeaan ohjelman
kärkihankkeiden vaiheiaisa käynnisämisä syksyllä
2022 hyväksyävän oimeenpanosuunnielman
mukaises. Toiminavuoden aikana kehieään liion
sisäistä toimintamallia vahvistamalla vastuualueiden
yheiskehiämisä sekä laamalla ohjelman
oimeenpanoa jäsenävä vuosikello. Lisäksi jakeaan
ohjelman toimeenpanoa edistäviä kuntakierroksia
ja toteutetaan avoimia teemaseminaareja
painopiseiäin. Maakunaohjelman
toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia edistetään
laadullisella ja määrällisellä seurannalla.
Maakuntaohjelman sisältöjä yhteensovitetaan
ELY-keskuksen sraegiseen ulossopimukseen sekä
hyvinvoinalueen sraegiaan.
Kultuurisa viraa Pohjois-Pohjanmaalle
Keväällä 2022 hyväksyy maakunnallinen kuluurin
kehiämisohjelma Kuluurisa viraa PohjoisPohjanmaalle 2030 kokoaa yhteisen näkemyksen
siiä, millainen kuluurimaakuna haluamme olla ja
millä keinoin siä kehieään. Kuluurin, luovuuden
ja luovan alan tarjoama yhteiskunnallinen
poenaali ja lisäarvo ulee hyödynää alueella
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äysipainoisemmin. Kuluuri, siihen liiyvä
kehiämisyö ja sen vaikuavuus nähdään
laaja-alaisena, eri ahoja koskevana oiminana,
kuluurikennona. Tämän rakeneen vahvisaminen
on ohjelman toimeenpanossa keskeistä ja sitä
ehdään yheisyössä alueen kunen ja muiden
toimijoiden kanssa.
Vuoden 2023 aikana toteutetaan opetus- ja
kuluuriminiseriön rahoiamaa ja kunen
kuluurioiminalain alueellisen kehiämisehävän
mukaisa Kuluurikenno – yheisyöä ja
vaikuavuua kuluuripalveluihin -hankea.
Hankea ehdään yheisyössä alueen kunen ja
Oulun ammatkorkeakoulun kanssa.
Kuluurilla on vahva rooli alueellisessa ja
paikallisessa hyvinvoinnin, erveyden ja
turvallisuuden edistämistyössä. Vuonna 2023
keskiyään kuluuriin osana elinapaohjausa
ja valakunnallisen suosiusen jalkauamiseen
Pohjois-Pohjanmaalla. Kehiämisyöä
ehdään hyvinvoinalueen, jäsenkunen
ja liiton koordinoiman laaja-alaisen
kuluurihyvinvoinnin verkoson kesken iviissä
yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden
ja TaikuSydän verkoston kanssa. Kaikilla
ehävillä oimilla ediseään maakunaa koh
kuluuripääkaupunkivuoa 2026.
Pohjois-Pohjanmaan ilmasoekaran
toimeenpano ja seuranta
Venäjän hyökkäyssota haastaa energiatalouden
toimintakyvyn. Pohjois-Pohjanmaan
ilmasoekara 2021–2030 Koh hiilineuraalia
Pohjois-Pohjanmaaa hyväksytin vuonna 2021.
Ilmasoavoiee ja niiden seurana viedään
osaksi energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa.
Ilmasonmuuoksen kannala energia on
keskeinen alueidenkäyöllinen kysymys, johon
sisälyy energianuoanoon, siiroon sekä
kuluukseen liiyvä alueidenkäyön yleispiireinen
ohjaus. Energiamurrokseen vasaaminen
on yksi suurimmista haasteista
myös alueellises. Uusiuuvan

energianuoannon edisäminen on edellyys
ja samalla mahdollisuus alueen elinvoiman
vahvisamiselle, elinkeinorakeneen uudisumiselle
ja monipuolisumiselle. Veyalouden poenaali
kemian- ja terästeollisuuden prosessien
siirtymässä vähähiilisiksi sekä uusiutuvan
energian varasoinnissa on unniseu
kansainvälisellä ja kansallisella asolla. EMMIhanke uoaa selviyseoa energia- ja
ilmastovaihemaakuntakaavaan energiamurroksen
mahdollisuuksista sekä maankäytön
ilmastovaikutuksista.
Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina hyviä
kokemuksia kunen omaehoisesa ilmasoyösä.
Vähähiilisen maakunnan rakenamiseen liiyvää
oiminaa ja sen vaikuavuua on ärkeää
lisää eri aloilla. Kunen ja muiden oimijoiden
verkosoiumisa ja yheisyöä iviseään edelleen
alueellises, kansallises ja kansainvälises.
Keskiössä on kunen ilmasooimien ukeminen
edonuoannon ja -väliyksen sekä akvoinnin
kaua. Yheisyörakenne luodaan kunen
unniseavien arpeiden mukaises.
EU:n koheesiopoliikka 2021+ ja
hiilineuraalisuueen liiyvä avoiee edellyävä
alueella vuoropuhelua ja varauumisa, joa
tulevat rahoitusmahdollisuudet voidaan hyödyntää
mahdollisimman ehokkaas.
Ilmasoekaran oimeenpano ja seurana
toteutetaan yhteistyöllä. Pohjois-Pohjanmaan
ilmasoyön neuvoelukuna ohjaa maakunnan
ilmasoyöä. Tavoieiden seurannassa
hyödynneään uusina eoa. Ilmasoekara
päivieään vuonna 2024 Koh hiilineuraaleja
kuna ja maakuna, Canemure -hankkeen
koordinoimana.
Pohjois-Pohjanmaan bio- ja kiertotalouden
edistäminen
Pohjois-Pohjanmaalla älykäs bio- ja kieroalous
on ilmasoyön perusa. Tiekarayössä
unniseu kärkioime ova linjassa bioalouden
kehiämissraegian kanssa ja kaava laajas
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toimialan eri sektorit. Maakuntaohjelman
2022–2025 yksi pääavoie on kesäväs kasvava
Pohjois-Pohjanmaa. Bio- ja kieroaloueen
perusuva uudisuminen ja innovaaooimina,
ilmasoavoiee huomioiva maankäyö ja
vähäpääsöinen liikkuminen, kesävä energian
tuotanto sekä maatalouden uudistuminen
luovat edellytykset kestävään kasvuun.
Toimintavuonna edistetään luonnonvaratoimialan
hankkeien vaikuavuua edonväliyksen ja
sidosryhmäyheisyön kaua sekä maakunnallisen
yheisyön kehiämisä kansallisiin kuin
kansainvälisiin verkostoihin yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa.

uo lisäarvoa kaikille osapuolille. Jäsenkunen
hyvinvoin- ja järjesöyhdyshenkilöiden sekä
kuluurihyvinvoinverkoson yheisyö on kiineä
osa maakunnallisa hyvinvoinekosyseemiä.
Liio järjesää suunnieluvuoden maaliskuussa
kunen alous- ja oiminasuunnielua
ukevan lannekuvaseminaarin yheisyössä
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa
sekä loka-marraskuussa Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvoinoorumin. Lisäksi oiminavuoden
aikana sysemasoidaan yheisoiminamalleja ja
-rakeneia hyvinvoinalueen kanssa.

Muuos kalaalousvelvoieisiin eenee omana
prosessinaan.

Nuore ja järjesö synnytämässä osallisuuta ja
yheisöllisyytä
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto järjestäytyi
uudelle toimikaudelle toukokuussa 2022.
Syksyn 2022 aikana selvieään, minkälainen
yheisyö hyvinvoinalueen ja maakunaliion
nuorisovaltuustojen välillä on mahdollista.
Toimintavuonna edetään valitun yhteistyömallin
mukaises. Nuorisovaluuson oimina vahvisaa
nuorten taitoja ja keinoja osallistumiseen ja
vaikuamiseen. Nuorisovaluuso oaa kanaa,
valvoo nuoren eua, nosaa esiin epäkoha
parannusehdouksineen, ekee ehdouksia
maakuntahallitukselle sekä antaa lausuntoja
pyydeäessä oman harkinansa mukaan.
Nuorisovaluuso osallisuu maakunnan ja sen
palvelujen kehiämiseen sekä maakunnan
ulevaisuuden suunnieluun. Nuorisovaluuson
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus maakuntavaltuuston
kokouksessa.

Hyvinvoina asukkaille ja kunnille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinsopimuksen
2019–2025 avoiee ohjaava osalaan
jäsenkunen eri hallinnonalojen yheisyöä.
Liion koordinoimaa maakunnan sivisys- ja
hyvinvoinjohajaverkoson oiminaa kehieään
kunalaisen hyvinvoinnin edisämiseksi. Liio
ukee oimijoiden sraegisia kumppanuuksia,
yheisoiminaa ja verkosoja. Liio oimii
verkososuheissa avoimes niin, eä kumppanuus

Pohjois-Pohjanmaan järjesöneuvoelukuna
edustaa Pohjois-Pohjanmaalla toimivia järjestöjä.
Se oimii viesnviejänä maakunnan ja asukkaiden
välillä. Neuvoelukunnan ehävänä on osallisua
akivises maakunnan kehiämiseen, ehdä
näkyväksi ja tunnetuksi järjestötoimintaa
maakunnassa, edisää kansalaisen ja järjesöjen
osallisuusmahdollisuuksia maakunnassa, ehdä
yheisyöä hyvinvoinalueen osallisuusyön
kanssa sekä edisää järjesöjen välisä eä

Iijoen vesisöalueen kehitäminen
Pohjois-Pohjanmaan liio hallinnoi Lohi Iijokeen
-hankea yhdessä Luonnonvarakeskuksen
kanssa. Hankkeen oimenpieinä vuonna 2023
oeueaan smolten seuranaa Haapakoskella ja
Pahkakoskella, jakeaan smolten alasvaellusväylän
koekäyöä ja smolten ja nousukalojen ylisiiroa
ja pienpoikaisisuuksia. Tuoeaan Iijokiaiheinen video ja verkkosivustojen perustaminen.
Hankekokonaisuueen kuuluu myös Raasakan
voimalaiospadon kalaen rakenamisen
edistäminen.
Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu Iijokisopimuksen mukaisten toimenpidekokonaisuuksien
toimeenpanoon sidosryhmäroolissa.

20

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fc4d3487-9868-4934-9c8a-d1d08a08aa37

www.vismasign.com

järjesöjen, julkisen sekorin ja elinkeinoelämän
välisä yheisyöä. Suunnieluvuonna
järjesöneuvoelukuna keskiyy seuraaviin
eemoihin: järjesö -kuna yheisyö, järjesö,
hyvinvoin ja urvallisuus, järjesöjen
työllistävä merkitys sekä vapaaehtoistyön
arvo. Neuvoelukuna seuraa kunnille aiemmin
laadiujen järjesöyheisyön suosiusen oeumaa
ja tarpeen mukaan suositukset uudistetaan sekä
valmiselee vuoden hyvinvoinekopalkinnon
maakunahalliuksen pääeäväksi.
Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen
Digihyvinvoina ja -osallisuua kehieään
maakunaohjelman 2022–2025 avoieisiin
pohjautuvassa Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin
ja -osallisuuden kehiämishankkeessa.
Tavoieena on edisää maakunnan asukkaiden
mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluita
oman arkensa tukena sekä ehkäistä digikuilujen
aiheuamaa eriarvoisumisa ja syrjäyymisriskiä.
Hankkeessa keräään eoa Pohjois-Pohjanmaan
digihyvinvoinin ja -osallisuueen liiyvisä ekijöisä
ja kehiämisarpeisa, joa maakunnan osallisuua
sekä siä ukevia oiminamalleja voidaan kehiää
eoon perusuen. Hankkeessa ehdään vahvaa
yheisyöä kunen kanssa ja ueaan kuna
digiaalisen oiminamallien kehiämisessä.
Työn kaua koordinoidaan alueen eri oimijoisa
koostuvaa Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin
verkosoa, joka ukee maakunnallisa yheisyöä ja
digihyvinvoinnin kehiämisä.
Toimintavuoden aikana edistetään maakunnan
älykkään erikoistumisen strategian mukaisia
avoieia hyödynämällä uudenlaisia
digitaalisia palveluita maakunnan hyvinvoinnin
kehiämiseksi sekä ueaan PohjoisPohjanmaan hyvinvoinsopimuksen 2019–2025
digiaalisiin valmiuksiin liiyviä avoieia ja
kumppanuuslupausa, joihin Pohjois-Pohjanmaan
liio ja jäsenkunna ova siouunee.

MAAKUNTAKAAVA
Vaihemaakuntakaavatyö sekä lainvoimaisten
maakuntakaavojen toimeenpano ja seuranta
Pohjois-Pohjanmaan liio käynnis uuden
vaihemaakuntakaavatyön loppuvuodesta
2021. Ajankohaisina eemoina kaavassa
käsiellään energianuoanoa, varasoina ja
siiroa, viherrakennea, liikennejärjeselmää,
saavueavuua sekä maakunnan aluerakennea.
Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan
valmiseluvaiheen kuuleminen pidetin elosyyskuussa 2022. Maakuntakaavan uudistamistyö
etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2023 aikana
kaavaluonnoksen palaueen ja kaavayön aikana
laadiujen selviysen pohjala. Kaavarakaisun
vaikuusen arvioina jakeaan ja syvenneään
ehdotusvaiheessa selvitysten pohjalta. Tärkein
ausaselviys eli TUULI-hanke (Kesävä
uulivoimarakenaminen Pohjois-Pohjanmaalla), on
loppusuoralla ja EMMI-hanke (Energiamurroksen
vaikuuksen maankäyön suunnieluun ja
ilmasovaikuusen arvioin Pohjois-Pohjanmaalla
on käynnistymässä.
Suunnieluvuoden aikana maakunnallinen
aluerakennetyö käynnistetään kansallisen
alueidenkäytön kehityskuvatyön pohjalta.
Aluerakenneyöhön liiyy osalaan myös
maakunnallisen liikennejärjestelmätyön
uudelleenarkaselu. Aluerakenneyössä
huomioidaan geopoliitse muuokse ja
huoltovarmuuden tarpeiden huomioiminen
aluerakeneen sraegisessa suunnielussa.
Perineisen väesöpainoeisen arkaselun rinnalle
arviaan kriisinkesävän aluerakeneen arkaselua,
jossa näkökulmana ovat vahvemmin toiminnalliset
tarpeet.
Maakunakaavoius on osa maankäyö- ja
rakennuslaissa määrielyä, kaavaasoiain
arkenuvaa maankäyön suunnielujärjeselmää
Suomessa. Maakunakaava konkresoi
valoneuvoson hyväksymä valakunnallise
alueidenkäyöavoiee ja soviaa ne
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yhteen maakunnallisten ja alueellisten
kehiämisavoieiden kanssa. Yleispiireinen
kaava ohjaa kunen kaavoiusa ja siinä
esitetään maakunnan alueiden käytön ja
yhdyskunarakeneen periaaee sekä esieään
kehiämisen kannala arpeellisia aluevarauksia.
Maakunakaavan laai maakunnan liio, yöä
ohjaa maakuntahallitus ja kaavan hyväksyy
maakuntavaltuusto.

oimenpiee 12-vuoselle MAL-sopimuskaudelle.
Osana uuden MAL 2020–2023 -sopimuksen
oeuamisa Oulun seudulle on laadiu Oulun
seudun kehiyskuva 2030+, ja kehiämisyö
jatkuu seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman
laadinnalla. Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu
suunnitelman laadintaan yhtenä hankkijana.
Kehitys- ja seurantatyöhön osallistutaan
seuurakenneimissä ja liikeneen johoryhmässä.

Kunakaavoiuksen ohjaukseen, ja samalla
maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan
ja edisämineen liio osallisuu viranomais- ja
yöneuvoeluiden sekä lausunomeneelyn kaua.
Maakunakaavoiuksen neuvoelukuna oimii
edonvaihokanavana jäsenkunen maankäyön
asianunjoiden suunaan. Kokoonumisissa
käsitellään vaihemaakuntakaavan etenemistä
ja maakuntakaavan sisältötarpeita suhteessa
jäsenkunen maankäyön suunnieluun
sekä jaeaan eoa ajankohaisisa eemoisa
ja jäsenkunen kaavoiuslaneisa.
Maakunakaavoiuksen neuvoelukunnan
toimintaan ja jäsenten keskinäiseen
verkostoitumiseen panostetaan toimintavuoden
aikana.

Maankäyö- ja rakennuslain uudisamisyö
keskeyetin alkuvuodesa 2022. Kaavoius- ja
rakentamislain kokonaisuudesta jatkovalmisteluun
eenivä ainoasaan Rakenamislaki ja RYTJlaki (Rakenneun ympärisön eojärjeselmä).
Maankäyön suunnielujärjeselmän kokonaisuus
säilyi uudistuksessa ennallaan. Samoin
maakunakaavan oikeusvaikuukse, joia olin
rajoiamassa alusavissa pykäläehdouksissa.
RYTJ-laissa määrieään digiaalisen eomallien
reunaehdo rakenneun ympärisön suunnielussa
vuodesa 2024 alkaen. Liio osallisuu
maakunaliiojen yheiseen kehiämisyöhön
eomallin osala. Henkilösön paikkaeoosaamisa kehieään ja laajenneaan, joa
ohjelmisojen ja saaavissa olevien daojen käyö
ehosuu ensesään. Tiivisä yheisyöä muiden
maakunaliiojen ja oimijoiden kesken jakeaan,
joa voidaan kehiää ja ehosaa oiminaa sekä
kyeään vasaamaan lainsäädännön ja direkivien
vaamuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan
uudelleentarkastelu vaihekaavoituksen
kaua hyväksytin viimeisen vaiheen osala
kesällä 2018, ja korkein hallino-oikeus hylkäsi
valitukset tammikuussa 2022. Kaikki kolme
vaihemaakunakaavaa ova lainvoimaisina voimassa,
samoin Hanhikiven ydinvoimamaakunakaava.
Kaavakokonaisuuden ulkinnan helpoamiseksi
liion verkkosivuilla on yhdiselmäkara voimassa
olevista maakuntakaavoista sekä kooste sitä
koskevista merkinnöistä ja määräyksistä.
MAL-sopimus on valon ja suuren
kaupunkiseutujen yhteistyön väline. Sopimuksessa
Oulun kaupunkiseudun kunna, maakunnan liio
ja valo-osapuoli määriävä yheisen aholan
seudun kehiämisesä. Tavoieiden oeuamiseksi
määriellään halliuskausiain päivieävä
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Vaikutava ja edunvalvonaa palveleva
liikennejärjestelmätyö
Suunnitelmakaudella edunvalvonta on keskeisessä
roolissa. Muuunu maailmanlanne luo arpeen
arkasella pohjoisen liikennejärjeselmään liiyviä
arpeia ja mahdollisuuksia uusiksi vienkuljeusen,
huolovarmuuden ja eollisuuden invesoinen
näkökulmasta. Pohjois-Pohjanmaan kannalta
merkiävimpiä kehiämisen koheia ova TENT-ydinverkkokäyävän, joka maakunnan alueella
koskee pääraaa ja valaeä 4, hankkeiden
ja suunnitelmavalmiuden edistäminen.
Liikennejärjeselmän kehiämisessä alueellisen
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liikenneinran kehiämisessä ja ylläpidossa
edellytyksenä on perusväylänpidon rahoitustason
noso ja sen kesävä aso. Ydinverkkokäyävällä
painopiste on EU-rahoituksen tehokkaassa
hyödyntämisessä kytkien Pohjois-Pohjanmaa yhä
iviimmin eurooppalaiseen liikenneverkkoon.
Keskeisiä arpeia on Oulun ja Ylivieskan välisen
kaksoisraieen rakenamisessa, Oulu-Laurilayheysvälin kunnosamisessa sekä Oulun
asemakeskuksen ja raapihan kehiämisessä.
Suunnielmakaudella käynniseään
maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
uudelleentarkastelu. Pohjois-Pohjanmaan
liikennejärjeselmäsuunnielma 2040
määriää maakunnan liikennejärjeselmäyön
avoiee ja oimenpiee. Suunnielma ohjaa
maakunnallista liikennejärjestelmätyötä
maakunaohjelman, ilmasoekaran, PohjoisSuomen liikenne- ja logisikkasraegian sekä
vuonna 2021 valoneuvoson hyväksymän
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
avoieiden mukaises. Maakunnallinen
liikennejärjeselmäyö on lainsäädännön mukaises
vahvas kykeyyny osaksi alueidenkäyön
suunnielua ja maakunakaavoiusa.
Liikennejärjeselmäsuunnielman avoieiden
saavuaminen edellyää yheisyöä
maakunnan toimijoiden kesken sekä kansallisilla
ja Euroopan unionin tasoilla. PohjoisPohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman
oeuamisa ohjaa ja edisää maakunnan
kunen ja valon keskeisisä viranomaisisa ja
elinkeinoelämän toimijoista koostuva PohjoisPohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä.
Liikennejärjeselmäsuunnielman oimenpiee
sovieaan yheen Oulun seudun liikeneen
johoryhmän ja maakunen välisä yheisyöä
oeuavien avoieiden kanssa. Maakunen
välisä yheisyöä oeuava Pohjois-Suomen
liikenne- ja logisikkayöryhmä ja ylimaakunnallise
kehiyskäyävä, kuen Pääraaryhmä, Nelose
E75 ry, kasieverkoso, Tervan e ry, k 86/63
ry ja Viiose ry. Pohjois-Pohjanmaan liio
ekee kansainvälisä yheisyöä eriyises

CPMR:n Iämeren komission ja Barensin alueen
(BEATA) liikenneyöryhmissä. Lisäksi liio ukee
seuukaupunkien saavueavuuden kehiämisä.
Pohjois-Pohjanmaan liio vaikuaa edunvalvonaan
Pohjois-Suomen liikenne- ja logisikkayöryhmässä
yhdessä Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan liion
kanssa tuoden esille pohjoisen Suomen yhteisen
äänen liikennejärjeselmän kehiämisessä.
Pohjois-Pohjanmaan liio oimii vuonna 2023
Kasieverkoson puheenjohajana. Valae 8:lla
liikkuu runsaas sekä raskasa liikenneä eä
yö- ja vapaa-ajan liikenneä. Verkoso ekee
yheisyöä eduskunnan V8 -verkoson kanssa
ja sen avoieena on sujuva, urvallinen ja
pääväyläaseuksen asoinen valae. Liio edisää
puheenjohajuuskaudella väylän kehiämisen
kärkihankkeia. Liikennejärjeselmäyössä ediseään
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
mukaises myös eliikeneen älykkyyden
kehiämisä. Liio on osallisena
suunnitelmakaudella käynnissä olevassa
Perämerenkaaren Rajaton ja kestävä tulevaisuus
-hankkeessa. Hankkeen avoieena on
Perämerenkaaren alueen kesävän raja yliävän
liikeneen ja oimivien yheyksien kehiäminen
yhdessä Pohjois-Ruotsin ydinverkkotoimijoiden
kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan liio oimii
varapuheenjohtajana Päärata-ryhmässä. Ryhmä
kaaa koko pääradan ja siihen liiyvien yheyksien
oimija ja on iviissä vuoropuhelussa eri
miniseriöiden sekä Väylän ja Tracomin kanssa.
Pääraa-ryhmä vaikuaa akivises myös EU-asolla.
Liikennejärjeselmäsuunnielman mukaises
maakunnan liikennejärjeselmäyön periaaeina
on avoieiden saavuaminen laaja-alaisella
ja monitoimijaisella kumppanuudella sekä
vuorovaikutuksella. Maakuntaa kehitetään
asapainoises ja sen eriyispiiree uodaan
esille. Liikennejärjeselmäyön oimina perusuu
ukimukseen ja eoon, ja seurana- ja
vaikuavuuseoa uoeaan ja hyödynneään
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ehokkaas. Liikennejärjeselmäyössä keskiyään
maakunnan tasolla liikennejärjestelmäsuunnitelman
mukaisen logisikan, älykkään ja kesävän
liikenteen sekä liikenneturvallisuuden teemoihin.
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinrasrukuurin
väyläinvesoinni sekä alemman everkon
kehiyshankkee ja niiden lanne on kuvau
tarkemmin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja
sen seuranaraporssa. Alemman everkon asema
on ärkeä Pohjois-Suomessa saavueavuuden ja
elinkeinoelämän kuljetusten vuoksi. Rataverkoston
kehiämisen rooli on eenkin solaallisen
liikkuvuuden vuoksi merkiävä maakunnan kaikilla
osuuksilla.
Pohjois-Pohjanmaan satamien kehitystyötä
ediseään vieneollisuuden vahvisamiseksi
edunvalvonnalla ja työryhmätyöskentelyllä.
Pohjois-Pohjanmaan liio edisää Oulun saaman
ja lenoaseman nosamisa TEN-T-ydinverkkoon.
Liio osallisuu Pohjois-Suomen lenoliikeneen
kehiämisyheisyöhön, jonka avoiee
perusuva Pohjois-Suomen yheisiin avoieisiin ja
kehityskohteisiin.
Yhdyskunaekniikan kehitäminen ja ulvariskien
hallinta
Suomen energiantuotannon painopiste on
pohjoisessa ja kuluus eelässä, joen pohjoiseeläsuunainen sähkönsiirokapasieet vaai
jakossakin merkiävää kehiämisä. PohjoisPohjanmaalla tuulivoimarakentaminen jatkuu
voimakkaana ja uusiutuvaan energiantuotantoon
panoseaan. Yheiskuna sähköisyy edelleen,
ja samaan aikaan sähkönsiirtojärjestelmä on
uusien energian saaavuueen, hinaan ja
huolovarmuueen liiyvien haaseiden edessä
maailmanpoliitsen laneen muuuessa. Koko
maan sähköverkon kehiämisarpee heijasuva
voimakkaas Pohjois-Pohjanmaalle. PohjoisPohjanmaan liio edisää valakunnallisen
runkoverkon, alueverkkojen sekä erilaisen
energiantuotantoalueiden sähkönsiirtoverkkojen
kesävää oeuusa ja kehiämisä
maakunakaavoiuksella, osallisumalla hankkeiden
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ohjausryhmiin ja erilaisiin neuvoeluihin sekä
anamalla kokonaisuua koskevia lausunoja.
Sähkönsiirtämisen lisäksi painopiste siirtyy yhä
enenevässä määrin energian varasoinin ja
paikallisa käyöä ukevien rakaisujen hakemiseen.
Pohjois-Pohjanmaalla on kolme maa- ja
mesäalousminiseriön nimeämää merkiävää
ulvariskialuea (Iijoki, Pyhäjoki ja Kalajoki).
Tulvariskialueille on asetetut tulvariskiryhmät ovat
laanee ulvariskien hallinasuunnielma ulviin
varautumisen parantamiseksi. Ryhmät kokoontuvat
keväisin arpeen mukaan, kunnes ulvavaara on
ohieu. Pohjois-Pohjanmaan liio oeuaa
tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteitä
osalaan maankäyön suunnielulla. PohjoisPohjanmaan liio on eduseuna myös MMM:n
vetämässä valtakunnallisessa tulva- ja kuivuusriskien
hallinnan työryhmässä.
Merialueen suunnitelmallisen ja kestävän käytön
edistäminen
Rannikon maakunen liiojen
merialuesuunnieluyheisyö jakuu. Käynnissä
on oinen suunnielukierros. Ylimaakunnallinen
merialuesuunnielun koordinaaoryhmä sekä eri
osaamisalueisiin keskiynee yöskenelyryhmä
jatkavat toimintaansa. Työssä hyödynnetään
merialuesuunnielun koordinaaon resursseja
sekä käynnissä olevien kansainvälisten
hankkeiden rahoitusta. Työllä on kiinteä yhteys
maakuntakaavatyöhön.
Toimintavuoden aikana valmistuu
merialuesuunnielun ja -suunnielmien
ensimmäisen kierroksen seurana- ja arvioinyö.
Suunnielmien päiviämisen osala sisällöllises
kiireisin eema on energia, jonka osala keskeise
eoarpee kusanneaan ympärisöminiseriön
budjetvaroin. Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu
osalaan rannikkosraegian päiviysyöhön, joka
valmisuu alkuvuonna 2023 ja on sisällöllises
sidou merialuesuunnieluun.
Käynnissä olevat kansainväliset
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merialuesuunnieluhankkee eMSP NBSR ja MSPGREEN ukeva sisällöllises merialuesuunnielun
oisa suunnielukierrosa. Tarkaselussa on
eriyises European Green Dealin avoieiden
ukeminen merialuesuunnielun keinoin mukaan
lukien ilmasonmuuos ja EU:n BD-sraegian 30
prosenta suojeluavoie vuoeen 2030 mennessä.
Lisäksi varauduaan aloiamaan kansainvälinen
merialuesuunnielun Balc Sea2Land-hanke,
mikäli rahoius järjesyy Inerreg Balc Sea Region
-ohjelmasa. Hanke ukee merialuesuunnielmien
alueellista toimeenpanoa.
Kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen
Pohjois-Pohjanmaan liion TUULIhankkeen avoieena on edisää kesävää
uulivoimarakenamisa maakunnassa. Hankkeen
uloksena voidaan esiää Pohjois-Pohjanmaan
uulivoimapoenaali sekä maakunnallinen näkemys
tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista
alueista. Taustaselvitykset (viherrakenneja ekosyseemipalveluselviys, linnuson
päämuuorein päiviysselviys, susireviiriselviys
ja sähkönsiiroselviys) valmisuiva joulukuussa
2021 ja sijainninohjausmalli kesäkuun alussa 2022.
Hankkeen visioyöraport esiellään hankkeen
loppuseminaarissa syyskuussa 2022. Hanke on
käynnissä huhkuuhun 2023 as.
Pohjois-Pohjanmaa on pitkään ollut johtava
maakunta Suomen tuulivoiman tuotannossa.
Tuulivoimaa on käsitelty jo kolmessa
aikaisemmassa maakunakaavassa. TUULIhankkeen tulokset ja taustaselvitykset ovat
tärkeä osa vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan
energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan
valmiselua. Sijainninohjausmallissa unniseujen
poenaalisen uulivoima-alueiden rajaukse
tarkentuvat maakuntakaavaprosessin aikana sekä
myöhemmin mahdollisessa yksityiskohtaisemmassa
suunnielussa uulivoimayleiskaavoissa ja YVAmeneelyissä. Vaihemaakunakaavan luonnokseen
on poimiu sijainninohjausmallin kyllä-alueia ja
poenaalisimpia ehkä-alueia. Alueiden sopivuuden
arvioin jakuu valmiseluvaiheen palaueen kaua.

Toimintavuoden aikana maakuntakaavan
ehdotusvaiheeseen laaditaan maisemavaikutusten
arvioin ja maakokan elinympärisömalliselviys
osana TUULI-hankea. Erikoiskuljeus- eli
liikennöiävyysselviys on käynnisey vuonna
2022, lisäksi arvioidaan uulivoima-alueiden
yheisvaikuukse. TUULI-hankkeen aikana on myös
noussut esille tarve tarkastella tuulivoimapuistojen
vaikuuksia mesäpeurapopulaaoon.
Metsäpeurakanta on laajentunut KeskiPohjanmaalta ja Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan sisäosiin, sillä mesäpeura käyää
lisääntymisalueenaan suovaltaisia erämaa-alueita.
Mesäpeura on jo vaikuanu Keski-Pohjanmaan
ja Kainuun alueen tuulivoimasuunnitelmiin
ja joilain osin myös niiden oeuamiseen.
Metsäpeuraselvitys toteutetaan erillisenä
maakunakaavan vaikuusen arvioina ukevana
taustaselvityksenä vuoden 2022–2023 aikana.
Vuoropuhelua uusiutuvan energian mitoituksesta
ja rakeneesa suheessa kansallisiin avoieisiin
ehdään akivises. Uudessa urvallisuus- ja
energialaneessa sosiaalinen hyväksyävyys ja
yheensoviaminen muiden oiminojen kanssa
on suheueava huolovarmuuden kanssa.
Maakunnallinen energiakokonaisuus on yhä
tärkeämpi osa myös kansallista kilpailukykyä.
Luonnon virkisyskäytö ja ekosyseemipalvelu
TUULI-hankkeen yheydessä laaditin
koko maakunnan kaava viherrakenne- ja
ekosyseemipalveluselviys, joka sisälää
arvion luonnon monimuotoisuuden ja
ekosyseemipalvelujen (uoanopalvelu, sääely- ja
ylläpiopalvelu ja kuluurise ekosyseemipalvelu)
kannalta tärkeistä aluekokonaisuuksista PohjoisPohjanmaalla. Maakunta on luonnonolosuhteiltaan
poikkeuksellisen monipuolinen ja maakunnan
eri osa eroava oisisaan huomaavan paljon.
Koillismaa on muusta alueesta poikkeavaa
ylänköaluea, ja jossa on myös valakunnan
miakaavassa merkiäviä luonnonsuojelualueia.
Maakunnan eri alueiden ekosysteemien
ihmisille arjoama aineellise ja aineeoma
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hyödy ja eläinen liikkumisa rajoiava
tekijät ovat moninaiset. Tämä tuo oman
haaseensa näiden yheyksien määriämiselle
ja ekosysteemipalveluiden rahallisen arvon
määriämiselle. Oman leimansa alueelle anava
sijoiuminen poronhoioalueen eeläreunalle ja
Pohjanlahden rannikolle.
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja
ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksessa
selosuksen liieen eemakaralla on esiey
maakunnan tuulivoiman ja sähkönsiirron
kokonaisuuden kanssa samalla kartalla
maakuntakaavatason ekologiset yhteystarpeet.
Nämä yheyde eivä ole karalle piirreyyn viivaan
sidouja, vaan ne osoiava siirymisarpeen
kahden piseen välillä. Yheyde yhdisävä
maakunnan merkiävimmä luonnonsuojelualuee
oisiinsa verkosoksi. Lisäksi ne siova
suojelualueiden väliin jäävät yhtenäiset metsä- ja
suoalueet toisiinsa ja turvaavat eläinten liikkumisen
maakuntarajojen yli. Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan kannala ärkeinä on säilyää nykyise
toimivat yhteydet sekä vahvistaa heikkoja yhteyksiä
maakuntakaavoitusta yksityiskohtaisemman
maankäyön suunnielun keinoin eenkin rannikolla
ja kaupunkiseuduilla.
Pohjois-Pohjanmaan liio osallisuu Seudun
Makailun Maserplan -yöhön, joa laadiaan osana
MAL-sopimuksen Oulun seudun Kehiyskuva 2030+
oimenpieiä. Osana ää yöä kehieään Pohjolan
Rengase -kokonaisuua, joka ulouu Kalajoela
Rokua Geoparkiin ja Syöeelle. Tavoieena on myös
seudullisen virkisysreisön kehiäminen.
Veo- ja piovoimaa kultuuriympärisöyön avulla
Maakunaohjelman ja -kaavan avoieia ediseään
osallisumalla kuluuriperinöyöhön,
viesmällä arvokkaisa koheisa sekä seuraamalla
kuluuriympärisöjen kaavoiusa
ja kehiyshankkeia. Pohjois-Pohjanmaan liio
hallinnoi maakunnallista rakennusperinnön
paikkaedon allenamiseen arkoieua Kioski 3.0
-sovellusta ja osallistuu Euroopan
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kuluuriympärisöpäivien (ERP) järjesämiseen eri
kunnissa. Kuluuriperinöyön painopiseenä on
maakunnan maailmanperinöpoenaalia omaavien
koheiden unneuuden lisääminen. Vesivoiman
kuluuriympärisö (VekuVaku) -hankkeen
uloksia hyödynneään Oulujokilaakson kunen ja
maakunnan markkinoinnissa.

TULEVAISUUS
Maakunnan kehiyskuva ja eopalvelu
Maakunnan nykylaa ja kehiyksen suunaa
tarkastellaan monien lähteiden ja kanavien
kaua. Hankiu eo analysoidaan ja pakeoidaan
kuhunkin tarkoitukseen sopivaan muotoon.
Kehiyksen kuvauksen ja viesnnän keskiössä oimii
Pohjois-Pohjanmaan liion verkkosivujen ennakoin
ja laso -osio, jonka aineisoa ja sen käyeävyyä
kehieään jakuvas. Maakunaohjelman seurana
päivitetään sivustolle. Maakunnan yleisen
kehiyskuvan lisäksi avuseaan organisaaon
sisäisessä sekä sidosryhmien edonhankinnassa ja
analyysissä.
Viimeisen vuosien globaali murrokse, pandemia
sekä Venäjän hyökkäyssoa ova osoianee
tarpeen kriisinkestävyydelle sekä kyvylle reagoida
nopeas muuoksiin. Ajassa elävä pääökseneko
edellyää jakuvaa ennakoina ja skenaarioyöä.
Tuleviin muutoksiin pyritään reagoimaan muun
muassa uudistamalla suhdanneseurantaa
vastaamaan paremmin elinkeinoelämän muutoksia.
Suhdanneseurannan perusrakenne tulee kuitenkin
säilymään. Suhdanneeoja jaeaan verkkosivujen
ohella Pohjois-Pohjanmaan liion uuskirjeessä.
Ennakoin osana maakunnan kehiysä
Keskeinen ennakoinprosessi on ärkeimpien
ammatalojen keskipikän aikavälin
osaamisarpeiden karoiaminen. Tausaaineiso liioille oimiaa Jakuvan oppimisen ja
yöllisyyden palvelukeskus. Liiojen ehävänä on
alueellisaa valakunnallise ennakoinaineiso ja
hyödynää niiä maakunnallisessa kehiämisyössä.
Pohjois-Pohjanmaan liio on valinnu JOTPAn
kanssa yheisyömallin, jossa alueella arvioidaan
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ammatalakohaisia keskipikän aikavälin
osaamistarpeita ja alueen näkökulmasta
merkiävimpiä ammataloja. Tämä yö ehdään
Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmän
kaua. Ryhmän jäsenisä muodoseaan pienempi
valmiseluryhmä, joka käy valakunnallisen
aineiston läpi ja tekee maakunnallisen esityksen
ammatalojen osaamisarpeisa.
Ennakoinnin onnisuminen edellyää avoimuua ja
uusien näkökulmien huomioimista. Maakunnallisella
ennakoinryhmän oiminnalla on pyriy uomaan
yhteen eri sidosryhmien ja maakunnan alueiden
ennakoinyöä. Maakunnallisen ennakoinnin
kehiämisä varen ryhdyään selviämään
ennakoinyökalujen arvea ja soveluvuua sekä
mahdollisa käyöönooa.
Tieoliikenneyheyde ja digialisaao
Pohjois-Pohjanmaa on käyäny noin kolmasosan
koko maan laajakaistan julkisesta tuesta ja kiinteän
laajakaistan saatavuus on Manner-Suomen
paras. Laajakaisan rakenaminen jakuu. PohjoisPohjanmaan liion viranomaisrooliin kuuluu kunen
markkina-analyysien pyyäminen Tracomila,
julkisen uen avaaminen ja laajakaisan oeuajan
valinta. Etätyön ja -koulutuksen kasvu on lisännyt
merkiäväs kiineän laajakaisan kysynää.
Aikaisemmin keskusen ulkopuolella laajakaisan
rakentaminen tapahtui pääosin julkisen tuen
avulla. Viimeisen kahden vuoden aikana lanne
on muuunu. Usea piene ja keskikokoise
operaaori ova alkanee rakenaa ilman julkisa
ukea kiineää laajakaisa alueille, joka eivä ole
niiden perineisä oimina-aluea ja joissa on
jo arjonaa. Tässä uudessa laneessa PohjoisPohjanmaan liiolla on yheensoviava rooli.
Kunen, kyläyheisöjen ja operaaoreiden kanssa
järjeseään säännöllises yheisiä laisuuksia, joissa
käydään läpi laajakaisan kehiämisen lannea
alueellises ja valakunnallises. Eriyises kuna
autetaan löytämään paras vaihtoehto laajakaistan
rakentamiseen. Kaikessa laajakaistan rakentamisessa
tullaan huomioimaan kuntalaisen saaman palvelun
hina ja laau muuuneessa laneessa.

4.4 Hallino
Hallinnon vasuualueelle kuuluva ehävä ova
luoamushenkilöhallino, liion sisäise palvelu
sekä aluekehitysrahoituksen maksatustehtävät.
Talous- ja toimintasuunnitelmassa
luoamushenkilöhallino esieään omassa
kappaleessa ja aluekehitysrahoitus esitetään
kokonaisuudessaan maakunnan kehiäminen ja
rahoiuksen vasuualueella.

Liion sisäisen palvelujen kehiäminen
Tiedonhallinta
Pohjois-Pohjanmaan liitossa on vuosien 2020–2022
aikana vakiinnueu käyöön äysin sähköinen
asiakirjojen elinkaari kaikkien keskeisimpien
asiakirja-aineistojen osalta. Monipuolisempia
Dynasy10 -asianhallinajärjeselmän arjoamia
mahdollisuuksia prosessien ja edolla johamisen
ueksi selvieään ja esaaan. Eriyisaineisojen,
eli muiden kuin yypillises asiakirjamuooisen
aineisojen (esim. media, kara) osala suorieaan
kartoitus ja laaditaan suunnitelma niiden
keräämiseksi ja säilyämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan liio seuraa sähköisen
asiakirjojen kansallisen arkistoinnin ratkaisun
lannea, sillä arkisolain uudisaminen on
edelleen kesken. Oman sähköisen arkisoinnin
ratkaisun hankinta ei ole ajankohtaista. Maakunnan
liion paperiarkison seulona ja järjesely,
sekä arkisolojen saaaminen määräysen
mukaiseksi oeueaan asiakirjojen säilymisen,
käyökelpoisuuden ja eosuojan varmisamiseksi.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohje on hyväksyy ja oeu
käyöön vuonna 2022. Riskienhallinasuunnielmien
laamisa vasuualueilla on ueu sisäisen
tarkastuksen vastuuhenkilön antamalla
perehdytyksellä ja ohjeistuksella. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja prosessien
vakiinnuamisa jakeaan vuonna 2023,
jolloin kiinnieään huomioia eriyises riskien
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raporoinin ja riskienhallinasuunnielmien
vaikuavuueen.
Tietohallinto
Vuoden 2022 aikana on oeu käyöön Kunen
Tiera Oy:n kanssa soviu ICT-palveluiden osiainen
ulkoistus. Toimintaa viedään eteenpäin ja
avoiellaan uusia kehiämiskoheia vuonna 2023.
Liion sisäinen ICT-ryhmä piää säännöllises noin
kahden viikon välein operaivisia ja muia palavereja
ajankohaisisa ja palvelun kehiämiseen liiyvisä
aiheisa palvelun arjoajan kanssa. Mobiililaieiden
hallina oeaan käyöön.
Tieourva ja eosuoja
Pohjois-Pohjanmaan liion eourva- ja
eosuojasäänö hyväksytin maakunahalliuksessa
oukokuussa 2022. Säänö määriää ne periaaee,
oiminaava ja vasuu, joia noudaeaan PohjoisPohjanmaan liion eourva- ja eosuojayön
oeuamisessa ja kehiämisessä. Laadiaan
henkilökunnalle tarkentavia ja toimintatapoja
kuvaavia ohjeita.
Vuonna 2021 oetin käyöön eknises edisyneiä
suojausmeneelmiä eoliikeneen urvaamisen
osala. Palvelimien, yöasemien ja ohjelmisojen
osala eosuojaa on kehiey Kunen Tiera Oy:n
ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Työ jatkuu
vuonna 2023. Lisäksi selvieään muia eosuojan
ja -urvan kehiämiseen liiyviä oimenpieiä.
Viesnä
Viesnä ukee Pohjois-Pohjanmaan liion
sraegisen avoieiden saavuamisa. Liio
viesi akivises ja oikea-aikaises sekä verkossa
eä sosiaalisessa mediassa. Tavoieena on saada
haluu vies näkyviin monipuolises eri medioissa
eriyises Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tiedoeilla
tavoitetaan median lisäksi suoraan useita
keskeisiä sidosryhmiä. Viesnnän vaikuavuuden
seurannassa käytetään apuna mediaseurantaa sekä
verkkosivujen ja sosiaalisen median analyikkaa.
Viesnnän painopiseiä ova edunvalvona,
maakuntaohjelman toimeenpano sekä älykkään
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erikoisumisen eema ja kansainvälinen yheisyö.
Viesnnän kohderyhmiä ova luoamushenkilö,
jäsenkunna, kunayhymä, muu
rahoiajaviranomaise ja maakunnan
kehiäjäorganisaao, valonhallino,
yheisyökumppani, media sekä maakunnan
yriykse ja asukkaa.
Pohjois-Pohjanmaan liion ulkoinen viesnä
varmisaa julkisuusperiaaeen mukaisen
edonsaannin, selkeäkielisen ja ajanasaisen
inormaaon saavueavuusvaamusen
mukaises. Ulkoisessa viesnnässä painouu
digiaalinen viesnä sen eri muodoissa pohjoispohjanmaa. -verkkosivuson ollessa viesnnän
perusana.
Työyheisön sisäisessä viesnnässä välieään
eoa ja rakenneaan yheisöllisyyä. Viesnnässä
korosuva esimiesyö, keskuselu ja laisuude.
Sisäisä edonkulkua pyriään lisäämään Teamsjärjeselmän ehokkaammalla käyämisellä.
Rakennerahaso- ja EU-rahoiusviesnnän
kanavia ova verkkosivu, sosiaalisen median
kanava sekä laisuude. Liio on mukana yö- ja
elinkeinoministeriön Suomen rakennerahastoohjelman sekä Pohjois-Suomen alueellisessa
rakennerahasojen viesnäverkosossa.
Viesnnässä ehdään EU:n rakennerahasoisa
rahoieavaa hankeoiminaa unneuksi yhä
laajemmalle oimijaverkosolle. Projeken
tuloksista sekä EU-rahoitusmahdollisuuksista
viesään akivises ja monipuolises. Maakunnan
yheisyöryhmän pääöksisä edoeaan
liion netsivuilla. Rakennerahasoviesnää
kohdenneaan sidosryhmille sekä eriyises
hankeoimijoille.
Euroopan unionin rahoiaman ja
rakennerahasoviesnään liiyvän EU-eopiseen
sekä Pohjois-Pohjanmaan liion oman viesnnän
yhteistyötä kehitetään. Tietopisteen ja liiton
viesnäkanavien suheen haeaan akivises
synergiaetuja.
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5
Talousarvio 2023 ja taloussuunnielma 2023–2025
5.1. Yleisperuselu
Kunen ja kunayhymien oiminaympärisö
on muuumassa merkiäväs. Uude
hyvinvoinaluee aloiava oiminansa vuoden
alusa. Koronaepidemia vaikuaa edelleenkin
kunen oiminaan ja aloueen monin avoin.
Lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä
maailmanlaajuinen jännieiden lisäänyminen
luovat kustannuspaineita ja heikentävät
alousnäkymiä sekä kasvaava niihin liiyvää
epävarmuua.
Soe-uudisus muuaa kunen ehäväkenää
ja aloua merkiäväs ensi vuodesa alkaen ja
talouden ennakoitavuus peruskunnissa sitä myöten
paranee. Myös valmisteilla oleva TE-palvelujen siirto
kunin vaikuaa oeuuessaan kunaaloueen.
Vuonna 2021 kunaalous pysyi vahvana. Vaikka
oiminakulu kasvoivakin nopeas, myös veroulo
ja eriyises yheisöveroulo kasvoiva nopeas.
Koronaepidemiaan liiyvä valon uki oli edelleen
miava, noin viisi miljardia euroa vuosina 2020–
2021.
Kunaalouden vuoden 2021 likauden ulos oli liki
1,5 miljardia euroa ylijäämäinen sekä oiminnan ja
invesoinen rahavira oli lähellä asapainoa.

Koronaepidemian vuoksi kuntatalouteen
kohdennetut tuet sekä talouden ja yhteisöveron
uoon nopea kasvu ova peiänee lapäises
alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat.
Talouskasvun hiipuessa kunaalous näyää
heikkenevän jälleen, vaikka yheisöveron kehiys on
ollut alkuvuonna 2022 edelleen vahvaa.
Vuonna 2023 kunaalous vahvisuu väliaikaises,
kun rahoitusvastuu sote-uudistuksen myötä
siirtyvistä tehtävistä poistuu vuoden alusta.
Soeuudisuksen vaikuus näkyy äysimääräises
vasa vuonna 2024. Soe-uudisuksen vuoksi
kunnallisveroproseneja alenneaan kaikissa
kunnissa 12,64 prosentyksiköllä vuonna 2023.
Maakunaliio esiää alousarviossaan
kuntalaskutuksen nostamista neljällä
prosenlla. Kunnallisen palkkarakaisun vaikuus
henkilösökuluihin on noin kaksi prosenta.
Lisäksi oiminamenoissa on huomioiu
infaaon vaikuus. Sraegisen avoieiden
oeuamiseksi henkilösön määrään ehdään
kahden henkilötyövuoden lisäys. Maakuntaliiton
kunalaskuus ei ole kehiyny kunen veroulojen
kasvun kanssa samaan ahin. Edellisen kerran
Pohjois-Pohjanmaan liio on koroanu
kunalaskuusaan kahdella prosenlla vuonna
2018.

Kunen ja kunayhymien yheenlaskeu
vuosikae heikkeni, mua riit kuienkin
linpääösarvioiden mukaan kaamaan sekä poiso
eä neoinvesoinni. Kunen lainakana kasvoi
edelleen vuonna 2021, mua lainakannan kasvu
hidasui edelliseen vuoeen verrauna.
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5.2 Talousarvioasetelma
perusteluineen
vuodelle 2023 ja
sitovuustaso
Pohjois-Pohjanmaan liion alousarvio on laadiu
kunalain ja kirjanpiolain edellyämällä avalla.
Toiminasuunnielmassa on esiey kunayhymän
oiminnallise avoiee sekä niiden oeuamiseksi
eri tulosalueille osoitetut henkilöstö- ja
alousresurssi. Talousarvio jakauuu käyöalous-,
uloslaskelma- sekä invesoin- ja rahoiusosaan.
Käyöalousosasa ilmenee koko PohjoisPohjanmaan liiton toiminnan kustannusrakenne
pääluokiain.
Käyöalousosa on lisäksi esiey ulosalueiain:
luoamushenkilöhallino, hallino, maakunnan
suunnielu ja osaaminen, maakunnan kehiäminen
ja rahoitus sekä liiton hallinnoimat hankkeet.
Luoamushenkilöhallinnon budjetin sisälyy myös
maakunajohajan budjet. Rahoiusosan vuosikae
on 8 700 euroa ja samoin rahavarojen muuos.
Liiolla ei ole invesoineja. Maakunavaluuson
vahvistama talousarvio sitoo maakuntahallitusta
jäsenkunen ulorahoiuksen 3 628 976 euron
osala. Pohjois-Pohjanmaan liio voi laskea
liikkeelle kuntatodistuksia suurempien maksuerien
maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Talousarvio
Vuoden 2023 talousarvion loppusumma
oiminauoojen osala on 6 192 236 euroa, joka
on kasvanu vuoden 2022 alousarvioon verrauna
14,2 prosenta. Toiminakulu ova 6 183 536 euroa,
joka on kasvanut edellisen vuoden talousarvioon
verrauna 14,2 prosenta. Toiminauoojen
ja oiminakulujen kasvu johuu siiä, eä liion
hallinnoimia hankkeita käynnistyy vuoden 2022
loppupuolella ja 2023 vuoden alussa. Jäsenkunen
maksuosuuksia on koroeu neljä prosenta
verrauna vuoden 2022 maksuosuuksiin. Kunen
jäsenosuude laskeaan kunen veroulojen
suhteessa.
30

Luotamushenkilöhallino
Luoamushenkilöhallinnon budjessa on
varauduu luoamushenkilöiden vuosipalkkioiden,
kokouspalkkioiden, oimiuspäiväpalkkioiden,
matkakorvausten ja muiden kokouskustannusten
maksamiseen. Muihin yhteistoimintaosuuksiin on
varau 161 000 euroa (Kunaliion jäsenmaksu,
CPMR, BRYG ja Brysselin oimison osuus) sekä
erilaisen laisuuksien järjesämiseen 83 000 euroa.
Toimintatuotot
Toiminauoo koosuva pääosin kunen
maksuosuuksisa (myynuoo) sekä muisa
uooisa, joihin kirjaaan eknise ue ja
projekoiminnan uoo (EAKR ekninen uki
520 035euroa, Karelia ENI CBC ekninen uki 683
352 euroa ja projek 1 349 873 euroa). Lisäksi
oiminauooihin sisälyy yöerveyshuollon
kuluista Kelalta saatavat palautukset.
Toimintakulut
Toimiston toimintakulut muodostuvat
palkoisa ja niiden sivukuluisa (61 prosenta
oiminakuluisa), palveluiden osoisa (33
prosenta oiminakuluisa), aineiden, arvikkeiden
ja avaroiden hankinnoisa (yksi prosent
oiminakuluisa), vuokrisa (reilu neljä prosenta
oiminakuluisa) ja muisa oiminakuluisa (vajaa
yksi prosent oiminakuluisa).
Liion oma projek
Projek eivä ole liion jäsenkunen
maksuosuuskaeisa oiminaa, vaan kulu
kaeaan projeken uooilla. Projekoimina
saaaa aiheuaa kuienkin liion maksuvalmiuden
heikkenemisä, koska projeken uoo keryvä
viiveellä. Projekoiminnassa voi synyä kuluja, joia
ei voida hyväksyä projekn menoksi.
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelma osoiaa, kuinka ulorahoius
riiää oiminamenoihin ja rahoiusmenoihin.
Tuloslaskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut:
oiminakae, vuosikae, likauden ulos
ja likauden yli-/alijäämä. Vuosikae on
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alousarviovuonna posiivinen 8 700 euroa.
Tilikauden tulos on talousarviovuonna tehtävien
poisojen jälkeen 0 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi
muodostuu 0 euroa.

5.3 Henkilösösuunnitelma 2023–2025
Henkilöstön rakenne ja määrä sekä arvio näiden
kehitymisesä
Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa työskentelee
vuoden 2023 alussa yhteensä 50 henkilöä.
Henkilösösä 17 sijoiuu maakunnan kehiäminen
ja rahoius vasuualueelle, 15 maakunnan
suunnielu ja osaaminen vasuualueelle sekä
18 hallinnon vasuualueelle sisäläen myös
maakuntajohtajan ja lakimiehen.
Henkilösömäärä pysyy alousarviovuonna 2023
edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana henkilöstön
määrä voi muuua, mikäli kunayhymässä
käynnistetään uusia hankkeita tai käynnissä olevat
hankkee pääyvä. Liion kansainvälisen asioiden
koordinaaoehävissä yöskenelee ällä hekellä
yksi henkilö hankerahoiuksella. Hanke loppuu
syyskuussa 2023. Vuoden 2023 talousarvioon
on varau kolmen kuukauden määräraha kvrahoiusasianunja palkkaukseen. Usean vuoden
jäädyeynä ollu paikkaeojärjeselmän ekniseen
suunnieluun liiyvä vakanssi on äyey vuonna
2022 määräaikaises 31.7.2023 saakka. Vuoden
2023 alousarvioon on varau koko vuodelle
määräraha paikkaeoasianunjan palkkausa
varen. Henkilösöyön vahvisamiseen on varau
uusi määräraha yhden henkilön rekryoinin koko
vuodeksi.
Tiedossa ei ole henkilöstön siirtymistä eläkkeelle
talousarviovuonna. Vuosien 2023–2025 aikana
viisi johto- tai päällikkötehtävissä työskentelevää
saavuaa eläkeiän. Tehävien vapauuessa
eläköiymisen ai muun syyn vuoksi rekryoinarve
arkasellaan aina apauskohaises. Keskeisen

vakanssien osala rekryoinni pyriään suoriamaan
niin, eä eläkkeelle siiryvä henkilö ja uusi virkaan
valiava voiva yöskennellä arviaessa muuaman
kuukauden rinnakkain. Pohjois-Pohjanmaan liio
panosaa posiiviseen yönanajaimagoon, sillä
kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt alueella.
Pohjois-Pohjanmaan liitossa työskentelee Karelia
ENI CBC -ehävissä seisemän henkilöä, joisa
kuusi toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai
virkasuhteessa ja yksi määräaikaisessa työsuhteessa.
Pohjois-Pohjanmaan liio on oiminu ohjelman
hallinoviranomaisena. Euroopan komissio ilmoit
kirjeessään 2.3.2022 keskeyävänsä yheisyön
Venäjän ederaaon kanssa ENI CBC -ohjelmissa
Venäjän hyökäyä Ukrainaan. Samalla Inerreg NEXT
-ohjelmien valmiselu on keskeyey. Tällä hekellä
työ Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa
Karelia ENI CBC -ohjelmassa keskiyy hankkeiden
pääämiseen ja ohjelman sulkemiseen. Ohjelmassa
työskentelevien henkilöiden työtehtävien on
arvioiu pääyvän aseiain vuosien 2023–2025
aikana. Y-neuvoelu on arkoius käynnisää
kyseessä olevalle henkilöstölle viimeistään vuoden
2023 alussa.
Vuonna 2023 henkilösösä 78 prosenta
työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai
virkasuheessa ja 22 prosenlla on määräaikainen
yösopimussuhde, jonka peruseena on projekyö
tai sijaisuus. Koko henkilöstö työskentelee
kokoaikaises.
Henkilömäärän kehiys vuosina 2020–2022
Vastuualue
TP 2021 TA 2022 TA2023
Maakunnan
18
17
17
kehiäminen ja
rahoitus
Maakunnan
15
15
15
suunnielu ja
osaaminen
Hallino
18
19
18
Yheensä
51
50
50
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Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisten linjausten
oeutaminen
Yksi kolmesa Pohjois-Pohjanmaan liion
sraegisisa linjauksisa vuoeen 2024 on
Innosuneiden osaajien yheisö.

•

Vuoden 2023 sraegisiksi avoieiksi on aseeu
henkilösön yöhyvinvoin sekä ulevaisuuden
asianunjuua ukeva yö- ja oiminaava.
Henkilösön yöhyvinvoin
• Mahdollistetaan työelämän joustot
soviamalla yheen esimerkiksi perhe-elämän
ai yörajoieiden aiheuamien arpeiden
mukaises (yöajan osiaminen, yön
sopeuaminen, hybridiyö). Tavoieina on
yön sujuminen, yöskenely laskennalliseen
eläkeikään saakka sekä sairauspoissaolojen
pysyminen kohuullisella asolla organisaaossa.
• Tueaan henkilösön yöhyvinvoina muun
muassa mahdollistamalla osallistuminen
Maakunen liio - yhdessä kehiyen
-hankkeen oimenpieisiin, joiden avoieena
on vähenää asianunjoiden epävarmuua
ja lisää yömovaaoa oiminaympärisön
muuuessa ja digialisoiuessa voimakkaas.
Tarviaessa käynniseään yhy-päivien lisäksi
muua yöhyvinvoina edisävää oiminaa.
• Panostetaan yhteisöllisyyden lisäämiseen ja
hyvän yöilmapiirin kehiämiseen.
• Ediseään yöhyvinvoina ja yöurvallisuua
perustuen maakuntahallituksen hyväksymiin
erillisiin asiakirjoihin (tasa-arvo- ja
yhdenveraisuussuunnielma, oiminaohje
häirinnän ja epäasiallisen kohtelun
ennaltaehkäisemiseksi ja vaikeiden työasioiden
kohaamiseksi, varhaisen uen malli (VARTUohjelma), päihdeohjelma ja yöerveyshuollon
oiminaohjelma). Työhyvinvoinnin edisäminen
ja yöurvallisuudesa huolehminen
on koko henkilösön asia. Liiossa on
nimeynä yösuojelupäällikkö sekä valiuna
yösuojeluvaluueu ja kaksi varavaluueua.
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•

•

Miaaan henkilösön yöhyvinvoinnin laa
säännöllisillä karoiuksilla. Työhyvinvoinnin laa
arvioi liion johoimi ja yheisyöoimikuna.
Yheisyöoimikuna oimii yheisoiminalain
mukaisena yheisoiminaelimenä,
työsuojelutoimielimenä ja vuodesta 2020
lähen myös varauumisoimikunana
eriyislaneiden, kuen koronaviruksen
ehkäisyyn, liiyvien asioiden osala.
Yheisyöoimikunnan rooli on merkiävä
työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden
edistämisessä.
Työerveyshuollon palvelu uoaa Pihlajalinna
Oulu. Työerveyshuolo on mukana henkilösön
yöhyvinvoinin liiyvässä karoiusyössä ja
yöhyvinvoina paranavissa oimenpieissä.
Henkilösölle arjoaan edelleen mahdollisuus
hyödynää liikuna- ja kuluuriseeleiä sekä
yöajan puieissa hieronapalvelua, jonka
kustannuksista työnantaja maksaa puolet.

Tulevaisuuden asianunjuuta ukeva yö- ja
toimintatavat
• Movoidaan ja anneaan laa organisaaon
asianunjuuden kehiämiselle ja
hyödyntämiselle. Kehitetään yhteistyötä
sraegisen avoieiden saavuamiseksi.
• Kiinnitetään erityistä huomiota
muutosjohtamiseen ja työelämätaitojen
kehiämiseen. Tulevaisuuden yöelämässä
asianunjaaioihin kuuluu eyn aihealueen
subsanssiosaamisen lisäksi laajemmin erilaisia
yöelämäaiojen hallina ja kehiäminen.
Työelämää mullisava ällä hekellä eriyises
digialisaao ja kansainvälisyminen.
• Ymmärreään, eä suurin osa oppimisesa
tapahtuu omassa työssä haastavia työtehtäviä
ekemällä, uudella avalla yöskenelemällä ja
yheisyössä yökavereiden kanssa. Oppimisesa
vain noin 10–20 prosenta apahuu
muodollisessa kouluuksessa. Osaamisen
kehiämisen arpeia suheessa nykyiseen
yöhön arvioidaan vuosiain käyävissä
kehityskeskusteluissa.
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•

•

Asianunjuua sekä siä ukevia yö- ja
oiminaapoja ylläpideään organisaaon
sisäisellä perehdytyksellä ja koulutuksella.
Hallinnon vasuualueelle on varau määräraha
henkilöstön osaamiskartoitukseen vuonna
2023. Hallinnon vasuualue järjesää keskieys
sisäisä kouluusa liiyen muun muassa
digiosaamiseen, eourvaan ja eosuojaan,
urvallisuueen ja riskienhallinaan, eri
ohjelmien käytön perehdytykseen ja taitojen
ylläpioon (esimerkiksi Dynasy 10) sekä
opastusta hankintaohjeisiin ja -prosessiin.
Vastuualueet vastaavat henkilöstönsä
arvisemasa yöelämäaioihin ja subsanssiin
liiyväsä ammallisesa eriyis- ja
täydennyskoulutuksesta.
Henkilösöä kannuseaan omaehoiseen
opiskeluun. Tutkinnon pohjalle rakentuvaa
ammallisa osaamisa ylläpideään ja
kehieään jakuvas, minkä lisäksi yönanaja
kannustaa henkilöstöä hakeutumaan
omaehoiseen, ukinohakuiseen opiskeluun.
Tätä varten työnantaja voi myöntää
opintovapaata ja pyrkii tukemaan opiskelua
avoiea helpoavilla yöjärjeselyillä.
Voimassa olevan palkkausjärjestelmän
mukaan työnantaja voi tukea työajan
ulkopuolella tapahtuvaa tutkintoon tähtäävää
kouluauumisa myönämällä yönekijälle
mahdollisuuden käyää vuodessa eninään
kuusi päivää yöaikaa ukinnon lähiopeukseen,
kuienkin eninään 18 päivää viiden vuoden
aikana.
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Talousarviotaulukot vuodelle
2023 ja suunnitelma vuosille
2023–2025
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tuloslaskelma
TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

3 489 400

3 489 400

3 628 976

4,0

13 000

10 000

10 000

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

6 192

6 192

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

2 177 866

1 921 660

2 553 260

32,9

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

5 680 266

5 421 060

6 192 236

14,2

-2 915 414

-2 820 341

-3 148 836

11,6

-595 164

-577 060

-523 379

-9,3
16,4

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-79 633

-67 136

-78 166

-1 134 470

-1 552 613

-2 062 590

32,8

-86 852

-66 250

-58 560

-11,6

Avustukset

-276 495

-77 600

-32 425

-58,2

Vuokrat

-354 354

-250 500

-266 880

6,5

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

-20 091

-5 500

-12 700

130,9

-5 462 473

-5 417 000

-6 183 536

14,2

-6 184

-6 184

217 793

4 060

8 700

114,3

9

9

218 823

4 060

8 700

114,3

9

9

-5 802

-4 060

-8 700

114,3

-9

-9

213 021

0

0

0

0

0

0

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

1 443

Korkokulut
Muut rahoituskulut

VUOSIKATE

-413

Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.mukaiset poistot

TILIKAUDEN TULOS

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

34

69 006

282 027
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Pohjois-Pohjanmaan liitto
RAHOITUSLASKELMA
TP
2021

TA
2022

TA
2023

Muutos
%

TS1 tuh
2023

TS2 tuh
2024

Vuosikate

218 829

4 060

8 700

114

9

9

Toiminnan rahavirta

218 829

4 060

8 700

114

9

9

218 829

4 060

8 700

114

9

9

4 060

8 700

114

9

9

-105 823

0

0

0

0

TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

3 489 400

3 489 400

3 628 976

4,0

13 000

10 000

10 000

Muut toimintatuotot

2 177 866

1 921 660

2 553 260

32,9

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

5 680 266

5 421 060

6 192 236

14,2

6 192

6 192

-2 915 414

-2 820 341

-3 148 836

11,6

-595 164

-577 060

-523 379

-9,3

-79 633

-67 136

-78 166

16,4

-1 134 470

-1 552 613

-2 062 590

32,8

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Toiminnan rahavirta

Investointien rahavirta
Investointimenot
Investointien rahavirta

Toiminnan ja invest. rahavirta
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant.var.ja po:n muut.
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

0
-222 242
109 236

Rahoituksen rahavirta

-113 006

Rahavarojen muutos

105 823

Rahavarat 31.12

2 501 972

Rahavarat 1.1

2 396 149

Rahavarojen muutos

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Käyttötalous

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-86 852

-66 250

-58 560

-11,6

Avustukset

-276 495

-77 600

-32 425

-58,2

Vuokrat

-354 354

-250 500

-266 880

6,5

-20 091

-5 500

-12 700

130,9

-5 462 473

-5 417 000

-6 183 536

14,2

-6 184

-6 184

217 793

4 060

8 700

114,3

9

9

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE
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Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hallinto
TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

13 000

10 000

10 000

18 775

10 000

10 000

-551 076

-550 141

-598 832

8,8

-217 461

-204 734

-103 239

-49,6
15,0

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

10

10

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

5 775

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut

-23 286

-13 698

-15 749

-320 224

-338 134

-354 364

4,8

-68 521

-59 500

-51 500

-13,4

-230 700

-235 000

1,9

-27 215
-286 042
-7 426

-2 000

-2 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-1 501 251

-1 398 907

-1 360 684

-2,7

TOIMINTAKATE

-1 482 476

-1 388 907

-1 350 684

-2,8

-1 351

-1 351

TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

1 350

1 350

-1 350

-1 350

0

0,0

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Projektit (PPL:n hallinnoimat)

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

1 044 262

621 939

1 349 873

117,0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

1 044 262

621 939

1 349 873

117,0

-477 263

-277 168

-444 243

60,3

-82 133

-47 811

-76 070

59,1

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-11 546

-6 860

-11 604

69,2

-451 817

-286 350

-800 916

179,7

-2 175

-250

-1 060

324,0

-6 464

-3 500

-10 280

193,7

Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

36

-934

-5 700

-1 032 332

-621 939

-1 349 873

11 930

0

0

117,0
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Pohjois-Pohjanmaan liitto
Maakunnan kehittäminen ja rahoitus
TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

-295 833

-265 488

-328 948

23,9

-48 626

-45 717

-56 711

24,0

-7 681

-6 611

-8 652

30,9

-27 032

-63 300

-69 000

9,0

-17 000

-10 000

-41,2

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

20 079

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

20 079

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut

-825
-172 981
-9 404

-500

-1 298

-500

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-563 680

-398 616

-473 811

-100,0
18,9

-474

-474

TOIMINTAKATE

-543 601

-398 616

-473 811

18,9

-474

-474

TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

-617 625

-689 363

-745 364

8,1

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Maakunnan suunnittelu ja osaaminen

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

57 106

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

57 106

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut

-102 740

-118 708

-128 501

8,2

Muut henkilösivukulut

-15 708

-17 165

-19 603

14,2

Palvelujen ostot

-88 524

-137 800

-195 310

41,7

-55 600

-17 425

-68,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut

-383
-66 489
-6 133
-479

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-898 081

-1 018 636

-1 106 203

8,6

-1 106

-1 106

TOIMINTAKATE

-840 975

-1 018 636

-1 106 203

8,6

-1 106

-1 106
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Pohjois-Pohjanmaan liitto
Luottamushenkilöhallinto
TP 2021

TA 2022

TA 2023

Muutos%

3 489 400

3 489 400

3 628 976

4,0

3 489 400

3 489 400

3 628 976

4,0

-232 196

-227 531

-227 629

0,0

-21 746

-22 908

-23 382

2,1

-3 279

-3 313

-3 567

7,7

-119 097

-412 929

-419 000

1,5

-9 068

-3 500

-3 500

-9 810

-5 000

-5 000

-11 720

-2 000

-5 500

TS 1 tuh 2024

TS 2 tuh 2025

3 629

3 629

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

38

175,0

-9 570

-2 000

-2 000

-416 486

-679 181

-689 578

1,5

-690

-690

3 072 914

2 810 219

2 939 398

4,6

2 939

2 939
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Jäsenkunen maksuosuude
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 60 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 60 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 60 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 60 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 60 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

myndighed til at underskrive
repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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