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Koko pohjoisen yhteinen viesti: 

Pohjoinen tuottaa 
tulevaisuudessakin 
kasvua, hyvinvointia ja 
turvallisuutta paitsi 
Suomessa ja suomalaisille, 
myös laajemmin.

Pohjoinen ohjelma tulevaan hallitusohjelmaan



• On pohjoisen toimijoiden yhteinen aloite valtioneuvostovetoiseksi ohjelmaksi, 

joka tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan

• Vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua hyödyntämällä pohjoisen 

osaamista, energiaa, logistiikkaa, luonnonvaroja ja ainutlaatuista asennetta 

• Luo strategiset raamit tavoitteelliselle yhteistyölle Pohjois-Suomen, 

Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä

• Rahoittaa investointeja, joilla pohjoinen tuottaa kasvua ja turvallisuutta 

Suomeen, Eurooppaan ja maailmaan

Pohjoinen ohjelma
Kasvua, turvallisuutta ja yhteistyötä



Miksi valtiotason ohjelma?

• Kyseessä valtioiden välinen yhteistyö. 

• Norjassa ja Ruotsissa pohjoisia alueita katsotaan kansallisen näkökulman kautta. 

• Pohjolan toiminnallisen yhteistyön lisääminen ja esim. rajaesteiden purku on  

lainsäädäntöä ja ulkopolitiikkaa.

• Pohjoisen Suomen elinvoiman säilyttäminen on geopoliittisesti tärkeää. 

• Ruotsin, Norjan, EU:n ja Naton intresseissä, että Pohjois-Suomi on iskukykyinen

• Pohjoisen investoinnit ja energiatuotanto mittakaavaltaan kansallisesti merkittäviä



• Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävä on 

asettaa pohjoiselle ohjelmalle strategiset tavoitteet, määrittää ohjelman ensivaiheen konkreettiset 

toimenpiteet sekä ohjata ohjelman toimenpiteiden laatimista ja valmistelua valtioneuvostossa 

päätettäviksi. 

• Työryhmän työn tueksi perustetaan neuvottelukunta, jossa on laajasti pohjoisen alueen toimijoita 

mukana. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea pohjoisen ohjelman laatimista sekä myöhemmin seurata

ohjelman toteutumista.

• Pohjoinen ohjelma keskittyy erityisesti pohjoisen kasvun vahvistamiseen, osaamiseen ja työvoiman 

saatavuuteen, energiantuotantoon, huoltovarmuuteen ja saavutettavuuteen, elinvoiman vahvistamiseen 

sekä Pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviin kysymyksiin. 

Pohjoinen ohjelma - toteutus



Älykäs, inhimillinen 
ja pohjoinen Oulu



Asukasluku: 
211 000

+

Naisia 50.1%
Miehiä 49.9%

Syntyneitä (2021)
2 172

Oululaisten keski-ikä 
on 39,2 vuotta.
Koko maan asukkaiden keski-ikä 
on 43,6 vuotta.

5. 
SUURIN
KAUPUNKI

Oulussa asuu 7 100 
ulkomaan kansalaista. 
Koko Suomessa 96 000.
Kansalaisuuksia 120.

Oululaiset
Talvipyöräily-
pääkaupunki



Maailmanluokan 
uramahdollisuudet useilla 
toimialoilla startupeista 
globaaleihin 
suuryrityksiin julkista 
sektoria unohtamatta

Johtava 
yliopistokaupunki

35 % väestöstä 
korkeakoulututkinto

3 mrd. 
ihmistä käyttää 

Oulussa kehitettyä 
mobiiliteknologiaa 

päivittäin

Pohjoisen piilaakso



Oulu kasvaa 
ja investoi

Julkisia investointeja 

Tulevaisuuden sairaala, Asemakeskus, 
Monitoimiareena, Nallikari, poliisitalo ja 
vankila, Linnanmaan ja Raksilan uimahallit, 
Jääkärikankaan monitoimitalo

Yksityisiä investointeja

Nokia, Terwa Tower, Junnikkalan Saha, 
StoraEnso, Jalkapallostadion, Kärppälinna

Kehittämishankkeita

6G-ekosysteemi, OYSTER, vetyaloitteet, 
akkuteollisuus, matkailu





Pohjoisen merkitys
kasvun veturina



* Lähde: Lapin kauppakamari

Pohjoisessa investoidaan 
160 miljardia euroa

75
Mrd € 

Teollisuus

5,4
Mrd € 

Muut

2,6
Mrd € 

Matkailu

27
Mrd € 

Infrastruktuuri

50
Mrd € 

Energia

Pohjois-Ruotsi

77
Mrd € 

Pohjois-Norja

35
Mrd € 

Pohjois-Suomi

47
Mrd € 



Osaava pohjoinen

• Pohjoinen tutkii, kehittää ja innovoi

• Turvallinen, puhdas ja luonnonläheinen 

pohjoinen houkuttelee parhaita osaajia

Pohjoinen luo uutta, kestävää energiaa

• Ilmastoystävällisyys, omavaraisuus

• Vesivoima, tuulivoima, biotalous, ydinvoima

• Vetytuotannon mahdollisuudet

Teollisuusinvestointeja 

sinne, missä on 

vihreää energiaa



Suomen geopoliittinen 
asema on muuttunut

• Pohjoinen on ainoa maayhteytemme maailmalle. 

• NATO-kumppanuuden myötä turvallisuus etusijalle. 

• Väylät kuntoon pohjoisen teollisuuden, turvallisuuden ja 

huoltovarmuuden kehittämiseksi.

• EU:n laajuinen TEN-T verkosto on Suomen kasvun kannalta 

olennaisin työkalu.

• TEN-T verkot saavat EU-rahoitusta. Pohjoisen hankkeissa on  

hyödynnettävä EU-rahoitusta täysimääräisesti. 

Pohjoinen puolustaa koko maata.

Portti länteen



Pohjoista osaamista

Radio Park- ja Oyster–rahoitus, korkeakoulujen perusrahoitus, Talent Boost

Pohjoista energiaa

Vetyteknologian tutkimus ja kehitys, ydinvoimala Hanhikiveen

Pohjoinen portti länteen: 

Kaksoisraide Oulu-Liminka toteutus, Liminka-Ylivieska suunnittelu, 

TEN-T-verkon vahvistaminen

Pohjoisia merkityksiä: 

Oulun monitoimiareenan toteuttaminen, Sanginjoen kansallispuisto

Kansainvälinen yhteistyö:  

Pysyvien kansainvälisten yhteistyörakenteiden muodostaminen pohjoisen NATO-

kumppaneiden kanssa maanpuolustusta, turvallisuutta ja huoltovarmuutta koskien.

POHJOISEN ESITYS:

Pohjoinen ohjelma 
tulee sisällyttää 
tulevaan 
hallitusohjelmaan.

Pohjoinen ohjelma: Oulun kärkitavoitteet



Kiitos!
Ari Alatossava
Oulun vs. kaupunginjohtaja
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