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1 Esipuhe 
Tässä kehittämissuunnitelmassa esitetään Pohjois-Pohjan-
maan maaseudun kehittämisen päämäärä ja tavoitteet, 
sekä CAP-rahoituksella tehtävän kehittämisen painopisteet 
vuosille 2023–2027. Suunnitelma on laadittu maa- ja metsäta-
lousministeriön (MMM) 14.2.2020 antaman, ja 24.5.2021 päivi-
tetyn ohjeistuksen mukaisesti. 

Käsillä oleva Pohjois-Pohjanmaan alueellinen CAP-suunnitel-
ma ei pyri luetteloimaan alueella rahoitettavia toimia, vaan 
se kertoo ennen muuta painopistealoittain alueelliset tavoit-
teet ja päämäärät sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Näiden toteuttamiseen odotamme koko suunnittelujakson 
aikana, ajassaan olevia - toimijoiden yhdessä ideoimia ratkai-
suesityksiä. Ratkaisuesityksiä toivomme voivamme rahoittaa 
suunnitelmassa olevan rahoitusesityksen mukaisesti.

Suunnitelma-asiakirjan rahoituksen käynnistyminen tapahtuu 
vuonna 2023. Meillä kaikilla suunnitelman toteuttajilla on siis 
vielä aikaa puolisentoista vuotta päivittää tätä asiakirjaa. 
Päivittäminen tuleekin olemaan merkityksellistä sillä suunni-
telmamme nyt valmistuessa - Suomen kansallinen CAP-suun-
nitelma on vasta tulossa kansalliselle lausunnolle, eikä luon-
nollisesti komission hyväksyntää toimenpiteille ole olemassa. 
Oleellisia tulevat olemaan myös yhteensovitus ja työnjaon ky-
symykset, jotka eivät vielä ole saaneet lopullista muotoaan. 
Keskusteluja siis tullaan jatkamaan vielä tämä ja ensi vuosi 
suunnitelmien hiomiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu- ja energia yk-
sikkö kiittää paitsi ELY-keskuksen henkilöstöä suunnitelma-asia-
kirjan valmistumisesta, myös kaikkia maaseudun kehittämisen 
kollegoja alueellamme, Ruokavirastossa ja Maa- ja metsäta-
lousministeriössä.

Oulussa 30.6.2021

Timo Lehtiniemi, Tiina Suutari, Kukka Kukkonen, 
Pirjo Onkalo, Anna Nikka  ja Anna-Maija Toivonen
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Kuva 2: Rahoituskauden 2023 - 2027 päämäärä. (Taulukkokuva).
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2 Alueen kuvaus ja tulevaisuuden 
näkymät

Pohjois-Pohjanmaa on väkiluvun mukaan 
maamme neljänneksi suurin maakunta (409 584 
asukasta vuonna 2018). Maakunta on väestö-
rakenteeltaan nuorekas eurooppalaisittainkin 
vertailtuna. Maakunnan sisällä erot ovat kuiten-
kin merkittävät - Oulun seudulla nuorten väes-
tön osuus on suurempi kuin muualla maakun-
nassa. Tulevina vuosina maakuntatasolla alle 
18-vuotiaiden osuus pienenee, ja toisaalta seni-
orien osuus väestössä kasvaa. Tämä tulee rasit-
tamaan julkista taloutta. 

Pohjois-Pohjanmaan harvaan asuttu maaseutu 
ja ydinmaaseutu ovat olleet suurimmat väes-
tömenettäjät 2010-luvulla, koska väestökasvu 
on kohdistunut Oulun kaupunkiin ja kaupungin 
läheiselle maaseudulle. Tällä hetkellä reilut 40 
prosenttia väestöstä asuu maaseutualueilla. 
Väestöennusteen mukaan väestö kasvaa tule-
vaisuudessa vain Oulun seudulla, mutta erityises-
ti Oulun kaupungissa ja muualla maakunnassa 
kehityksen suunta on loivan aleneva. Maaseu-
dun pitovoimaa on tärkeää vahvistaa, jotta 
maaseutu pysyy elävänä ja siellä riittää työvoi-
maa. Erityisesti nuorten pysyminen maaseudulla, 
tai palaaminen opintojen jälkeen maaseudulle, 
on keskeistä osaamisen ja työvoiman varmista-

misen näkökulmasta. Vakituisen asumisen lisäksi 
monipaikkaisuus ja vapaa-ajan asuminen lisää-
vät väkimäärää monissa Pohjois-Pohjanmaan 
kunnissa. Maaseudun vetovoimatekijöitä on 
tärkeää edelleen vahvistaa ja tuoda esille, jotta 
etätyöläiset ja monipaikkaiset asujat valitsevat 
kohteekseen Pohjois-Pohjanmaan maaseudun.  

Pohjois-Pohjanmaalla on suhteellisesti vähän 
ulkomaalaisia, eikä maakunta hyödy maahan-
muutoista yhtä suuresti kuin moni muu maakun-
ta. Valtaosa maakunnan ulkomaalaisista asuu 
Oulussa.

2.1 Väestönrakenne

Kuva 4: Väestön jakautuminen alueluokkiin 2019. (Taulukkokuva) © SYKE Lisätietoa https://www.ymparisto.fi/
kaupunkimaaseutuluokitus

Kuva 5: Väestönmuutos Pohjois-Pohjanmaanlla vuosina 2010 - 
2020. (Taulukkokuva) © Tilastokeskus, Väestötilastot.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kartat_ja_tilastot 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kartat_ja_tilastot 
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2.2 Yritykset ja toimialarakenne

Pohjois-Pohjanmaalla yli 90 prosenttia yrityksis-
tä työllistää alle 10 henkilöä. Yli sata henkilöä 
työllistäviä yrityksiä on maakunnassa noin 100 
kappaletta. (Kuva 3.) Keskimääräinen yritysten 
työllistävyys maakunnassa on neljä henkilöä, ja 
tämä vastaa kansallista keskiarvoa. Valtaosa 
maakunnan yrityskannasta, ja näin ollen työpai-
koista sijaitsee Oulussa. Kaksi seuravaksi suurinta 
yritys- ja työpaikkakeskittymää ovat Kuusamo ja 
Raahe. (Kuva 4.) Maakunnan työllisyys on kas-
vanut vuosien 2014–2019 välisenä aikana 64,5 
prosentista 69,5 prosenttiin, ja vastaavasti työt-
tömyysaste laskenut vuoden 2014 16,2 prosen-
tista vuoden 2019 11,2 prosenttiin. Viimeisimmän 
eli toukokuun 2021 tilaston mukaan työttömien 
osuus työvoimasta on erityisesti koronasta ai-
heutuneen piikin jälkeen jälleen 11 prosenttia.

Yritysten kehityksen osalta voidaan todeta, että 
liikevaihdon kehitys Pohjois-Pohjanmaalla on 
selvästi Suomen keskiarvon yläpuolella (Liite 1.) 
ja alueelle myös investoidaan ulkomaisten toi-
mijoiden osalta varsin runsaasti -Uudenmaan 
jälkeen toiseksi eniten (Liite 2).

Tarkasteltaessa yritysten perustamista maaseu-
tualueilla Pohjois-Pohjanmaan maaseutu nou-
see toiseksi heti Uudenmaan jälkeen (kuva 5). 
Samalla voidaan todeta, että yritysten lopet-
tamisen tahti ei kuitenkaan ole suhteessa yhtä 
suuri alueellamme eli myös absoluuttinen yri-
tysmäärän kasvu maaseutualueilla on Uuden-
maan jälkeen toiseksi suurin. 

EU-rahoituskaudella 2014–2020 maaseuturahas-
ton yritysten perustamiseen myönnettyjen pää-
tösten määrä on Pohjois-Pohjanmaalla kasva-
nut tasaisesti ohjelmakauden loppua kohden. 
Yritykset ovat myös yhä useammin tarvinneet 
tukea liiketoimintansa uudistamiseen, uusien 
tuotteidensa kehittämiseen ja erilaisiin kokeilui-
hin yritystoiminnassaan. Pohjois-Pohjanmaalla 
syntyy runsaasti innovaatioita, trendi näiden 
osalta on edelleen maaseutualueilla vahvasti 
kasvava. Koko Pohjois-Pohjanmaan T&K-henki-
löstön määrä vuonna 2019 olikin 8329 henkeä. 
Määrä kasvoi 4,0 % edeltävään vuoteen ver-
rattuna ja koko Suomessa määrä kasvoi 3,1 %. 
TK-intensiteetti oli alueella tuolloin 2,2 ja koko 
Suomessa luku oli 1. Samana vuonna elinkeino-
elämän osuus T&K-menoista oli Pohjois-Pohjan-
maalla 72,8 % ja koko Suomessa osuus oli 65,6 

%. Ajantasaiset maakunnan T&K-tiedot löytyvät 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortista: Tilasto-
tietoa maakunnasta - Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Maakunnan tuotannosta ja toimialoista 
voidaan todeta, että monipuolisille investoin-
neille ja laadukkaalle kehittämiselle on suurta 
tarvetta ja potentiaalia. Tämä koskee erityisesti 
maataloutta, elintarviketaloutta (mm. kulutus-
tottumusten muutosten vaikutukset) ja matkai-
lusektoria, joka koronastakin huolimatta on ollut 
alueella vahvassa kasvussa sekä alueen tuotan-
nollisia toimialoja kuten lukuisia kooltaan pieniä 
metallipajoja. Yllä mainittujen toimialojen lisäksi 
alueen maaseudulla on erityisen vahva, kehitty-
vä metsätaloussektori. Metsä- ja puutuotealaa 
leimaavat tässä hetkessä suuret investoinnit ja 
alueen voimakas rakentamisen/taloteollisuu-
den ala. Erityisesti rakentamiseen liittyvillä aloilla 
Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen keskittymä, 
jossa on kova toimijoiden välinen kilpailu.

Julkisella tuella voidaan olla tukemassa yritys-
ten kehittymistä ja kasvua, kunhan ei aiheuteta 
markkina- ja kilpailutilanne häiriöitä. Suomen ja 
erityisesti pohjoisen alueen tuotteilla on korkean 
laadun profiili, mutta se ei näy riittävästi asia-
kasrajapinnassa. Alueen yrityksiin tarvitaankin 
osaamista erityisesti tuotteiden kehittämiseen 
sekä myynti- ja markkinointiosaamisen kasvat-
tamiseen esimerkiksi tarjouskilpailuihin vastaa-
miseksi. Myös hankintaosaamiseen on syytä pa-
nostaa paitsi tuotantoketjujen rakentamiseksi 
myös lähiruoan ja ruokamatkailun edistämiseksi.

Kuva 6: Yritystoimipaikkojen lukumäärä henkilöstökoon 
mukaan Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2019. (Taulukkoku-
va) © Pohjois-Pohjanmaan liitto 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietoa-maakunnasta/maakuntakortti/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietoa-maakunnasta/maakuntakortti/
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Pohjois-Pohjanmaalla on kehittyviä jalostusyri-
tyksiä, jotka vievät alueen tuotteita kansainvä-
liseen kauppaan. Vastaaville yrityksille ja tuo-
tantoketjujen rakentamiselle kansainväliseen 
markkinaan on edelleen vahvaa potentiaalia. 
Erityisen mielenkiintoisia tulevaisuuden aloja 
alueella voivat olla esimerkiksi biomateriaaleihin 
liittyvät uudet tuotteet ja kierrätys sekä uusien 
teknologioiden kehittäminen sekä käyttöönot-
to. Potentiaalia löytyy myös luonnontuotealalta 
ja uusilta palvelualoilta esimerkiksi hiilensidonta 
sekä luonnonhoitopalveluista, näiden kehittymi-
nen onkin vasta aluillaan. 
Alueen hiipuvista elinkeinoista voidaan todeta, 
että suuria aluetaloudellisia vaikutuksia aiheu-
tuu teollisuuden kuten kaivostoiminnan muutok-
sista sekä ympäristönegatiivisiksi luokitelluista toi-
minnoista, erityisesti turvetuotannon alasajosta, 
jonka vauhti on ollut suunniteltua nopeampaa. 
Turpeennostolla on alueelle n. 400 HTV:n työllis-

tävä vaikutus. Turpeennoston loppuminen vai-
kuttaa myös alueen energiatuotantoyksiköiden 
suuriin muutostöihin ja lisäksi se vaikuttaa maa-
talouden alkutuotannossa ympäristöturpeen 
käytön vaikeutumiseen (mm. kasvualustat, kui-
vikkeet, kompostointi, maarakennus ym.). Ym-
päristöturpeen saatavuuden heikkenemisellä 
ja/tai hinnan nousulla on negatiivisia vaikutuksia 
alkutuotantoon.
Turpeen ja energian käytön muutokset sekä 
siirtymät uusiutumattomista luonnonvaroista 
uusiutuviin luovat maaseudulle myös mahdol-
lisuuksia esimerkiksi liittyen bioenergian tuotan-
toon, ravinteiden kierrätykseen sekä yleisen 
resurssitehokkuuteen ja kierrätykseen. Yritysten 
kehittäminen voikin kohdistua jatkossa yhä ene-
nevässä määrin erityisesti teknologisiin kehitys-
toimiin (BAT-periaate), saavutettavuuteen, etä-
hallintaan sekä yleensäkin tiedon hallintaan ja 
yhdistämiseen.

Kuva 7: Työpaikat, työpaikkojen lukumäärä 2018. (Kartta- ja taulukkokuva). © Tietopalvelu Liiteri

Kuva 8: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maaseutualueittain ELY-keskuksittain. (Taulukkokuva).
© Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit
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2.3 Alueen palvelurakenne 
ja kehittämisen verkostot
Pohjois-Pohjanmaan palvelurakennetta lei-
maavat maakunnan monimuotoisuus ja pitkät 
välimatkat, joiden vaikutuksesta kuntien pal-
velurakenne on muotoutunut kunkin kunnan 
omia tarpeita vastaavaksi. Muun muassa väes-
tön ikääntyminen ja monipaikkaisuus asettavat 
uusia vaatimuksia palvelurakenteelle, ja säh-
köisten palveluiden lisääntyessä esimerkiksi laa-
jakaistayhteyksien tarve kasvaa. Kiinteitä laa-
jakaistayhteyksiä on rakennettu maakunnassa 
useiden vuosien ajan eri hankkeilla, mutta edel-
leen löytyy katvealueita. Toisaalta kuituyhtey-
det voivat olla tarjolla, mutta kuituyhteyttä ei 
välttämättä oteta käyttöön. Toimivien yhteyk-

sien lisäksi sähköisten palveluiden saatavuus ja 
erityisesti niiden käytön osaaminen sekä palve-
luiden kehittäminen korostuvat tulevaisuudessa. 

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen 
verkosto rakentuu yleisiä kehittämispalveluja 
tuottavista, yritysten neuvontapalveluja tuot-
tavista ja koulutusorganisaatioista. Lisäksi kehit-
tämisverkostoon kuuluu järjestötoimijoita sekä 
aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Yhteisen teke-
misen kulttuuri antaa hyvän pohjan laaja-alai-
selle toimialarajat ylittävälle yhteistyölle, jota pi-
tää edelleen vahvistaa ja kehittää.

2.4 Alkutuotannon nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Pohjois-Pohjanmaa on merkittävä maatalous-
maakunta erityisesti maidon- ja lihantuotannos-
sa, mutta myös luomutilojen määrässä. Vuonna 
2020 maakunnassa oli 3 968 maatalous- ja puu-
tarhatilaa. Yli 80 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan 
maatiloista on perheiden tai yksityisten omistuk-
sessa. Osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä on 
kasvussa – tällä hetkellä niitä on maakunnassa 
noin 150.  Yhä harvemmalle tilalle löytyy jatka-
jaa, joten nuorten viljelijöiden osuus pienenee 
ja viljelijäväestö ikääntyy. Tilat ovat jakautuneet 
yhä enemmän menestyviin ja heikosti pärjäävi-
in. Toimintaympäristön hallinta korostaa osaa-
misen ja yrittäjäominaisuuksien merkitystä. Toi-
saalta on nähtävissä, että ns. jäähdyttelevät 
tilat eivät käytä esimerkiksi neuvontaa arvioidun 
mukaisesti, vaan tapahtumat keskittyvät aktiivi-
sille ja kehittäville tiloille. Niin sanottujen pienem-

pien investointien ja kehittämistoimien kysyntä 
tulee todennäköisesti kasvamaan.  

Pohjois-Pohjanmaa on maidontuotannossa val-
takunnan kärkimaakunta.  Vaikka maitotilojen 
määrä on laskenut maakunnassa 2010-luvulla yli 
1600 tilasta noin tuhanteen maitotilaan, on tuo-
tantomäärä noussut vuosikymmenen aikana 
tasaisesti. Myös naudanlihan tuotannossa Poh-
jois-Pohjanmaa on maamme kärkimaakunta. 
Pohjois-Pohjanmaalla nurmeen perustuva nau-
takarjatuotanto (liha ja maito) hyödyntää mer-
kittävässä määrin paikallisia tuotantoresursseja. 
Kotieläintuotannon kannattavuuden paran-
tamiseksi onkin tärkeä löytää toimivia keinoja. 
Maidosta ja naudanlihasta saatavat myyntitu-
lot ovat yli kaksi kolmasosaa koko alueen maa-
talouden myyntituloista.  

Kuva 9: Maataloustyöntekijät lypsyasemalla, © Maaseutuverkosto
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Pohjois-Pohjanmaan tiloilla on keskimäärin suu-
rempi tilakoko (57 hehtaaria viljeltyä peltoalaa/
tila) kuin muissa maakunnissa. Ohra ja kaura 
ovat satomääriltään selkeästi suurimmat vilja-
lajit Pohjois-Pohjanmaalla. Kauralla ja varsin-
kin erikoiskauralla on vientipotentiaalia, jota 
alueen tuotanto on osaltaan jo päässyt hyö-
dyntämään. Yleisesti voidaan todeta, että vil-
jan kulutuksen arvioidaan siirtyvän vehnästä 
terveellisempiin viljoihin kuten kauraan. Kulut-
tajalähtöisyys muovaa alueen tuotantoa - uu-
det innovaatiot ja tuotekehitys laajentavat jat-
kuvasti tuotevalikoimaa. Yhtenä peltoviljelyn 
kehittämisen suuntana nähdään öljy- ja valku-
aiskasvialan lisääminen, jolla vastattaisiin sekä 
rehuvalkuaisomavaraisuuteen, että varaudut-
taisiin kuluttajakysynnän muutoksiin. Merkittä-
vää potentiaalia on myös kasvinviljelytilojen ja 
kotieläintilojen välisen yhteistyön kehittämisessä 
sekä paikkatietoon perustuvassa täsmäviljelys-
sä.  

Perunantuotannossa Pohjois-Pohjanmaa on 
merkittävä toimija. Sertifioidun siemenperunan 
tuotannossa maakunta on merkittävä tuottaja: 
Pohjois-Pohjanmaalta tulee noin 70 prosenttia 
koko Suomen siemenperunasta, ja siemenpe-
runan osuus on vuosittain huomattavan suuri 
perunan maakunnallisesta kokonaissadosta (n. 
20 prosenttia). Tyrnävän ja Limingan siemen-
perunat tunnetaan puhtaudesta ja korkeasta 
laadusta, ja alueella on ollut EU:n High Grade 
-status vuodesta 1995 lähtien. Sektorin kehittä-

mistarve on suuri, jotta tuotanto pysyisi edelleen 
kilpailukykyisenä suhteessa tuontiin ja tuontija-
losteisiin. Siemenperunan puhtaudella, erityisesti 
korkeissa siemenluokissa, on vienti- ja yhteistyö-
mahdollisuuksia myös kansainvälisillä markki-
noilla. Perunajalosteiden osalta on pystyttävä 
kehittämään uusia markkinakysyntään ja kulut-
tajatrendeihin vastaavia tuotteita.  

Luomutiloja Pohjois-Pohjanmaalla on kesä-
kuussa 2021 valvonnassa 491 kpl, ja näistä 127 
tilaa toimi luonnonmukaisessa eläintuotannos-
sa, joka on määrällisesti eniten maassamme. 
Luomuviljeltyä alaa (ml. siirtymävaiheen alat 
sekä luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) on 
Pohjois-Pohjanmaalla lähes 44 000 hehtaa-
ria – tällä pinta-alalla Pohjois-Pohjanmaa on 
maakuntiemme selvä kärki luomuviljelyssä. 
Luomutuotannon haasteena on edelleen luo-
mutuotteiden markkinoille saattaminen, ja yli-
päätään markkinakysynnän lisääminen. Mark-
kinakysyntää tulee lisätä tuotekehityksen ja 
luomutuotteiden erilaistamisen avulla, luomue-
lintarvikeketjua vahvistamalla, sekä lisäämällä 
panostusta vientiin. Tuotteiden onnistuneella 
markkinoille saattamisella ja markkinakysynnäl-
lä on selkeä yhteys luomutuotannon kannatta-
vuuteen. Tämä on myös edellytys luomualan 
lisäämiselle. Luomualan kehittymisen kannalta 
on siis keskeistä, että markkinakysyntä kasvaa, 
jotta luomualaa ja luomutuotteita voidaan 
tuottaa enemmän.   

Kuva 10: Mies kannettavantietokoneen kanssa pellolla, © Pexels.com
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Puutarhayrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla on noin 
160 kappaletta, joka on viitisen prosenttia koko 
maan puutarhayritysten määrästä. Kaksi kol-
masosaa maakunnan puutarhayrityksistä toimii 
avomaatuotannossa ja valtaosa näistä yrityksis-
tä kasvattaa marjoja. Kasvihuonetuotantoa on 
vajaalla 50 yrityksellä ja heillä tuotanto keskittyy 
erityisesti koristekasveihin. Pohjois-Pohjanmaan 
puutarhayritysten markkinat ovat pääosin lähi-
alueella, mutta osa toimijoista operoi myös tätä 
laajemmalla alueella. Alalla olisi potentiaalia 
kasvuun sekä alueellisilla, että valtakunnallisilla 
markkinoilla esimerkiksi elintarvikesektorin toi-
mijoiden välisen yhteistyön lisäämisen kautta. 

Tuotannon kasvu ja alan investoinnit turvaisivat 
kannattavuuden sekä alan pysymisen mukana 
kehityksen kelkassa. 

Noin neljäsosa (1000) Pohjois-Pohjanmaan 
maa- ja puutarhatalouden yrityksistä on mo-
nialayrityksiä, mikä on vähemmän kuin monis-
sa muissa maakunnissa. Tämä johtuu osaltaan 
alueen maatilojen suuresta yksikkökoosta. Mo-
nialatiloilla erimuotoinen urakointi on merkit-
tävä tulonlähde. Työtä on tarjolla esimerkiksi 
kuljetuspalveluissa, teiden kunnossapidossa, 
maanrakennustyössä, metsäkoneurakoinnissa 
ja bioenergiatuotannossa. 

Metsäsektori on tärkeä työllistäjä, loppuvuonna 
2020 Pohjois-Pohjanmaan metsäsektorilla oli lä-
hes 5000 työpaikkaa.  Metsien hoidossa ja sa-
haustoiminnassa työpaikkamäärät ovat olleet 
suhteellisen tasaisia viime vuodet. Puun korjuus-
sa on havaittavissa pientä nousua, mutta puu-
tuotteiden valmistuksessa työntekijätarve on 
kasvanut selvästi. Monen puutuotealan yrityk-
sen liikevaihto on noussut viime vuosina, tuotan-
totila- ja laiteinvestointeja on tehty tuotannon 
lisäämiseksi tai kehittämiseksi. Varsinkin raken-
nustuote- ja taloteollisuudessa tilauskanta on 
ollut korkea. Rakentamisen aktiivisuus edistää 
puumateriaalien ja - tuotteiden kysyntää. Puu-
tuoteteollisuuden hyvä vire on kasvattanut alan 
työpaikkoja erityisesti Oulun, Raahen, Ylivieskan 
ja Nivala-Haapajärven seuduilla.

Metsien kestävä käyttö nähdään jatkossa yhä 
monimuotoisempana mahdollisuutena. Met-
sät ovat merkittäviä hiilen sitojia. Metsäluon-
non lajistollinen, kulttuurinen, virkistyksellinen ja 
matkailullinen arvo ymmärretään aiempaa laa-
jemmin. Metsiin liittyviä uusia luonnontuotteita 
ja palvelumuotoja syntyy aktiivisesti, esimerkiksi 
T&K&I-toimilla löydetään uusia sovelluskohteita 
puupohjaisille tuotteille ja puubiomassan käy-
tölle. Puuteollisuuden investoinnit, pohjoisen 
Suomen uudet biotuotelaitokset ja puupohjai-
sen energian kasvusuunnitelmat lisäävät puun 
tarvetta tulevina vuosina Pohjois-Pohjanmaalla. 
Metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja 
nuorten metsäosaamista on tärkeä vahvistaa, 
jotta varmistetaan metsien kestävä ja monipuo-
linen käyttö.

Kuva 11: Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä muuttujina tuotantosuunta ja vuosi. Pohjois-Poh-
janmaa. (Taulukkokuva), © SVT: Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne.
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2.5 Maatalousympäristö ja sen kehittämisen tarpeet

Maatalouden rakennemuutoksella ja viljely-
käytänteiden kehittymisellä on viime vuosikym-
menien aikana ollut laajoja vaikutuksia myös 
pohjoispohjalaiseen maatalousympäristöön. 
Maatalousympäristö on luonnon ekosysteemi, 
jonka ihminen on toimillaan muokannut viljelye-
kosysteemiksi. Maatalousympäristön rakenteita 
ovat mm. pellot, ojat, pihapiirit, laidunmaat ja 
kosteikot.  

Maatalousympäristössä luonnon monimuotoi-
suutta ovat viljellystä pellosta, laitumista, kesan-
noista, pientareista ja peltojen reunavyöhyk-
keistä hyötyvä lajisto. Karjatilojen laiduntavat 
eläimet ovat merkittäviä luonnon monimuotoi-
suuden ylläpitäjiä. Pohjois-Pohjanmaan alueen 
maatalousympäristön ominaispiirteisiin kuuluvat 
merenrantaniityt ja -laitumet, joita on kaikkiaan 
runsaat 3 600 hehtaaria. Merenrantaniittyjen ja 
-laitumien hoidossa on saavutettu hyviä tulok-
sia, ja ne soveltuvat hyvin lihakarjan sekä lam-
paiden laitumiksi. Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta rantaniityt ovat arvokkaita. Heinä-
valtaiset avoimet rantaniityt tarjoavat elinsijaa 
linnustolle, monipuoliselle hyönteislajistolle sekä 
ruohovartiselle kasvillisuudelle. Laiduntavat eläi-
met pitävät rantamaiseman avoimena syödes-
sään vesi- ja rantakasvillisuutta korjaten samalla 
talteen kasveihin sitoutuneita ravinteita.

Maatalousluonnon kohteet sekä suojelualuilla 
että niiden ulkopuolella vaativat avoimen alan 
säilymistä ja jatkuvaa pitkäjänteistä hoitoa pe-
rinteisen rauhoittavan suojelun sijaan. Merkit-
tävimmän hoitotyön tekevät viljelijät, etenkin 
karjankasvattajat, jotka hoitavat monimuotoi-
suudeltaan ja maisemaltaan merkittäviä koh-
teita. Myös kohteiden lähistön asukkailla, mök-
keilijöillä tai kolmannen sektorin vapaaehtoisilla 
voisi olla kiinnostua osallistua enemmänkin eri-
laisten ympäristökohteiden ylläpitoon. Uusien ih-
misten aktivoiminen mukaan toimintaan vaatii 
tiedon lisäämistä kohteista, niiden hoidosta ja 
luonnon monimuotoisuuden edistämisen käy-
tännöistä.     

Maatalouden vesistövaikutukset ovat voimak-
kaimpia Oulujoen eteläpuolen osalla.  Jo-
kilaaksojen ja rannikon peltoviljely- ja karja-
talousalueilla merkittävin osa niin typpi- kuin 
fosforikuormituksesta aiheutuu maataloudesta. 
Peltoviljely aiheuttaa myös kiintoainekuormitus-
ta, mutta sen määrä riippuu paljon viljelymene-
telmästä ja pellon ominaisuuksista. Maatalou-
den vesistökuormitus on vähentynyt, esimerkiksi 
peltojen ravinnetaseet ja fosforipitoisuudet ovat 
olleet laskevia jo pidemmän aikaa. 

Kuva 12: Lehmät rantalaitumella, © Saara Pouta
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Toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä vesien hyvän 
tilan saavuttamiseksi. Ensisijaisen tärkeää jatkossa on koh-
dentaa toimenpiteitä eniten kuormittaville ja vesien tilan 
kannalta ongelmallisimmille alueille. Kosteikkojen perusta-
mista ja luonnonmukaisen peruskuivatuksen käyttämistä 
tulisi edistää erityisesti eteläosan jokien valuma-alueilla. 
Joissa pienten virtavesien tilaa heikentää ravinnekuormi-
tuksen lisäksi voimakas hydrologis-morfologinen muuttu-
neisuus.

Peltojen peruskuivatuksen, samoin kuin salaojituksen osal-
ta on maakunnassa muodostunut ns. korjausvelkaa vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Kuivatustoimia tulee 
lisätä, ja samassa yhteydessä edistää alunamaiden ja tur-
vepeltojen kuivatustoimia niin, että tehdyt toimet huomi-
oivat ilmasto- ja vesiensuojelun tavoitteet.  

Pohjois-Pohjanmaan viljelymaasta noin kolmasosa on elo-
peräisiä maita. Turvepeltojen viljelytoiminnan jatkaminen 
on edellytys Pohjois-Pohjanmaan maito- ja naudanliha-
sektorin jatkuvuudelle. Jo käynnissä olevalla rahoituskau-
della alueella on rahoitettu kehittämistoimintaa turvepel-
tojen viljelytoimien uusien toimintatapojen kehittämiseen 
sekä tiedon tuottamisesta ja tätä kehittämistoimintaa 
tulee jatkaa. Ilmastonmuutoksen hallinnassa peltoviljelyn 
keskeisiä toimenpiteitä ovat maanperän hiilivaraston säi-
lyttäminen ja kasvattaminen, sekä maan kasvukunnon 
parantaminen. 

Pohjois-Pohjanmaalla peltorakenne on kehittynyt 2010-lu-
vulla tilusjärjestelyjen ja uuden pellon raivauksen myötä 
entistä suurempiin lohkoihin. Tilusjärjestelytoimituksia on 
pystytty lisäämään suuntaamalla voimavaroja vapaaeh-
toisten tilusjärjestelyjen toteuttamiseen, missä Pohjois-Poh-
janmaalla on jo suhteellisen pitkät perinteet. Toimintaa on 
rajoittanut lähinnä tilusjärjestelyvarojen puute. Tilusjärjes-
telyjen edistäminen onkin yksi keskeinen toimi peltoraken-
teen parantamisessa. Tilusjärjestelytoimitusten ohella tulisi
edistää myös tilojen välisiä täysin vapaaehtoisia tilusvaih-
toja. 
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Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet Uhat

2.6 Pohjois-Pohjanmaan maaseudun 
SWOT -analyysi

Pohjois-Pohjanmaan luonto on monipuolinen. Alueen eteläosa on vahvaa maatalousaluetta, jolle 
leimallista on viljavuus ja karjatalous. Luontotyypit alueella vaihtelevat dyynimaisemista tunturimaise-
miin. Pohjois-Pohjanmaa on Suomi pienoiskoossa. Yhdessä nämä muodostavat alueesta Suomeen 
vahvan maatalouskärjen ja kehittyvän matkailualueen. Maaseudulla on runsaasti yritystoimintaa 
erityisesti alueen matkailukunnissa. Yritystoiminnan kehittymisen jarruna on usein pääomien puute. 
Erityisesti syrjäisillä alueilla vakuusongelmat saattavat realisoitua investointien yhteydessä. Myös yri-
tysten väliseen yhteistyöhön on syytä panostaa tulevaisuudessa entistäkin enemmän.

Demografiselta rakenteeltaan Pohjois-Pohjanmaa poikkeaa myös muista maakunnista. Pohjois-Poh-
janmaalla on suuri syntyvyys, mutta nuoret kuitenkin muuttavat kaupunkeihin ja liian usein juuri pois 
Pohjois-Pohjanmaalta. Heikosti kehittyneet alueet, työpaikkojen puute ja pitkät välimatkat vähen-
tävät nuorten aikuisten kiinnostuneisuutta elämän perustamiseen Pohjois-Pohjanmaalle. Muutoksen 
mahdollisuutena nähdään kuitenkin digitalisaatio. Digitalisaatio on mahdollistanut viime vuosina 
myös monentyyppisen yritystoiminnan kehittymisen, etätyöskentelyn ja monipaikkaisuuden. Näiden 
edelleen kehittäminen on välttämättömyys myös palvelujen turvaamisen näkökulmasta. 

Ilmastonmuutoksen ja ympäristöuhkien tuomat haasteet ovat monin tavoin uhka tulevaisuudel-
le, mutta vastaamalla haasteisiin esimerkiksi alueen vahvalla biotalouden kehittämisellä voi myös 
alueen yritystoiminta monipuolistua entisestään. Yritystoiminnan oheen tarvitaan alueella myös työ-
paikkoja sekä työntekijöitä. Nämä voivat nousta tulevaisuudessa yhä merkittävimmiksi kysymyksiksi 
esimerkiksi alueelle tai sen läheisyyteen tulevien suurhankkeiden osalta.

Liite 3. Pohjois-Pohjanmaan maaseudun SWOT-analyysi.

Kuva 14: SWOT-analyysi (sanapilvet taulukossa). 
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3 Maaseudun kehittämisen päämäärä ja 
tavoitteet rahoituskaudelle 2023-2027
Maaseudun kehittämisen päämäärä 2027

Pohjois-Pohjanmaan maaseutu menestyy alueidensa vahvuuksiin nojaten, sekä yhteistyös-
sä rohkeasti ja kestävästi uutta kehittäen. 

• Monipuolinen yritystoiminta kasvaa ja kehittyy vahvistaen maaseudun elinvoimaa 
• Maaseutumme tunnetaan vetovoimaisena yritysten toimintaympäristönä ja onnellisten 
   ihmisten asuinpaikkana 
• Ratkaisemme ilmastomuutoksen tuomia haasteita vahvalla osaamisella ja yhteistyöllä
   

Rahoituskauden 2023–2027 tavoitteet

Kannattavasti kasvava maatalous ja elintarvikejalostus
• Maatalous kehittyy kannattavasti kasvattamalla sen vahvoja osa-alueita ja lisäämällä 
   monipuolisuutta markkinakysyntään pohjautuen 
• Lisäämme elintarvikejalostusta ja tuotamme kuluttajakysyntään vastaavia tuotteita 
• Elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijat kehittävät vahvoja kumppanuuksia ja uusia 
   liiketoimintamalleja

Resurssitehokas ja ympäristömyönteinen maaseutu
• Ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät toimet sisältyvät vahvasti tekemiseemme 
• Uudet ympäristömyönteiset ratkaisut tukevat vesien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta  
• Teemme sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja ilmastoviisaita toimia, jotka perustuvat 
   uusimpaan tietoon

Kilpailukykyinen, pito- ja vetovoimainen maaseutu
• Alueiden vetovoimatekijät houkuttelevat asumaan maaseudulla - yrittäminen sekä 
   työskentely maaseutupaikkakunnilla on houkutteleva vaihtoehto myös nuorille, 
   paluumuuttajille ja etätyöläisille 
• Innovatiiviset palvelut ja niiden entistä parempi saavutettavuus mahdollistaa hyvän 
   elämän maaseutualueiden asukkaille 
• Monipuolistuvalla maaseudulla kehittyy kannattavaa liiketoimintaa

Kuva 15: Kädet yhdistettyinä, © Pixabay
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4 Kehittämisen painopisteet
Tavoitteiden saavuttamisen varmistavia kehittämisen painopisteitä ovat 1) aktiivinen maatalous, 
2) ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous ja maaseutu sekä 3) uudistuva ja monipuolinen maaseutu.   
Painopisteiden kuvauksessa on kerrottu keskeiset toimet, joiden avulla painopisteille asetetut tavoit-
teet saavutetaan. Painopisteen lopussa esitetään, millaisiin toimiin rahoitusta suunnataan. 

Painopisteen tavoit-
teena on kannattavas-
ti kasvava maatalous 
ja elintarvikejalostus.

4.1 Aktiivinen maatalous ja ruoantuotanto 

4.1.1 Maatalous kehittyy kannattavasti 
kasvattamalla sen vahvoja osa-alueita ja 
lisäämällä monipuolisuutta markkinakysyntään 
pohjautuen   

Pohjois-Pohjanmaan maatalouden vahvoja osa-alueita ovat nautakarjatalo-
us (maito- ja liha), perunantuotanto sekä luomutuotanto. Nurmeen perus-

tuva nautakarjatuotanto hyödyntää merkittävässä määrin paikallisia 
tuotantoresursseja, ja sillä on myös merkittäviä ympäristö- ja alue-

talousvaikutuksia. Vahva osaaminen ja alueelliset olosuhteet ovat 
omiaan kasvattamaan maakunnan nautakarjatuotannon suh-
teellista osuutta valtakunnallisesti. Myös perunan ja viljan viljelyyn 
alueella on satsattava. Pienempiä tuotantosuuntia kehitetään 
markkinoiden kasvupotentiaalia hyödyntäen. Luomutuotan-
toa ja -jalostusta tulee edelleen kehittää ja edistää sen näky-
vyyttä maakunnassa. Luomutuotannon markkinalähtöisyyden 
vahvistaminen on keskeistä. Tähän liittyen laadukkaamman ja 
erikoistuneemman tuotannon ja tuotteiden kehittämisen sekä 
jatkojalostustarpeiden potentiaalin selvittäminen on tärkeää.

Perustana maatalouden yritystoiminnan jatkumiselle on liiketoi-
minnan kannattavuus. Kannattavuuden varmistajina ja riskinsie-

tokyvyn vahvistajina maatiloilla ovat yrittäjyysosaaminen, yhteistyö 
toisten tilojen kanssa, uusimman tiedon hyödyntäminen sekä uusien 

toimintamallien käyttöönotto. Kannattava, hyvin hoidettu maatila on 
houkutteleva vaihtoehto nuorille.  Omistajanvaihdoksia tulee edistää kai-

ken kokoisille tiloille ja omistajanvaihdoksiin tulee etsiä uusia joustavia ratkai-
suja. Mahdollistamme maatilojen jatkajille uusimman tiedon välittymisen ja tarvit-

tavan tuen yritystoiminnan alkutaipaleelle.   

Yrittäjiä on tärkeä tukea koulutusten keinoin sisäisten resurssien ja osaamisen jatkuvan kehittämisen 
tukemiseksi. Erityisesti talous- ja johtamisosaaminen ovat yritysten kannattavuuden varmistajana 
ja riskinsietokyvyn kasvattajana keskeisiä. Yrittäjien tietotason nostaminen ja riskien hajauttaminen 
tuotannossa ovat myös osa varautumista. 
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Kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä tulee edistää. Yhteistyöllä tavoitteena on parempi kan-
nattavuus ja myös viljelytoiminnan monipuolistaminen markkinakysyntä huomioiden. Tilojen välinen 
yhteistyö voi tarkoittaa myös esimerkiksi yhteistyötä rehun tai kuivikkeiden tuotannossa, lannan käy-
tössä ja turvepeltojen hyödyntämisessä. Yhteistyön edistämisellä tavoitellaan kannattavuuden lisäk-
si myös ympäristöhyötyjä.  Tilusjärjestelyjä ja yhteistyötä edistämällä peltoviljelyä voidaan kehittää 
kannattavammaksi. Toimiva tilusrakenne vastaa paremmin myös ilmastohaasteisiin.  Maatalouden 
kehittämisessä on tärkeää tunnistaa myös yhteistyön mahdollisuudet toimialarajojen yli, ja tuoda 
yhteen monipuolista sekä kansainvälistäkin osaamista alueen talouden vahvistamiseksi. 

Uusiin teknologioihin, datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen liittyen maatiloille on mahdollista 
kehittää uusia käytänteitä. Uusien toimintamallien ja hyvien käytänteiden esille tuominen on tär-
keää, kuten myös ennakoivan sopeutumiskyvyn rakentaminen yrityksissä. Toimintamallien kehittä-
misessä huomioidaan maakunnan tuotanto-olosuhteet ja viljelijöiden vahva käytännön tietotaito 
sekä varmistetaan myös uusien toimintamallien liiketaloudellinen kannattavuus.   

4.1.2 Lisäämme elintarvikejalostusta ja tuotamme kuluttajakysyntään 
vastaavia tuotteita   

Kulutuskäyttäytyminen muuttuu, joka on huomioitava sekä tuotan-
toa, että tuotantotapoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.  Ruoan 

jäljitettävyyden merkitys kasvaa, jolloin kiinnostus lähiruokaa ja 
mm. kotimaisia yrttejä sekä luonnontuotteita kohtaan voi-

mistuu. Ruoan terveellisyys ja ilmastovaikutukset sekä muut 
vastuullisuusasiat ovat trendejä, jotka vaikuttavat kulutta-
jakäyttäytymiseen, ne on huomioitava sekä tekemisessä 
että tuottamisessa.  

Laadukas, monipuolinen elintarviketuotanto palvelee 
paitsi oman alueen kuluttajien muuttuvia tarpeita, mut-
ta on myös osa huoltovarmuuden varmistamista. Elin-
tarviketuotannossa on tärkeää kehittää uusia ja entistä 
korkeammalle jalostettuja tuotteita. Tuotannon monipuo-

lisuus ja laadun esille tuominen ovat valttejamme. Poh-
jois-Pohjanmaalla tuotetaan ensiluokkaisia raaka-aineita 

- niiden jalostusasteen nosto on mahdollisuutemme; samoin 
kuin eri kuluttajaryhmiä kiinnostavat uudet tuotteet ja niiden 

kehittäminen. Tuotannon osalta mahdollisuuksiimme kuuluu kil-
pailukyvyn ja kannattavuuden kehittämisen pitäminen toimien 

keskiössä. Laadukkailla, vastuullisesti tuotetuilla ja kulutustrendeihin vas-
taavilla tuotteilla on hyvät mahdollisuudet myös vientikauppaan, tätä vienti-

potentiaalia tulee kehittää ja hyödyntää. 

4.1.3 Elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijat kehittävät 
vahvoja kumppanuuksia ja uusia liiketoimintamalleja  
Ruokaketjun toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien ketjuun kuuluvien tahojen kanssa asiakas-
lähtöisesti ja kilpailukykyisiä ratkaisuja etsien, esimerkiksi yhteistyön kehittäminen voisi lisätä juuri pien-
ten toimijoiden kilpailukykyä. Yhteistyömuodoissa, niihin liittyvissä sopimusmalleissa kannattavuuden 
ja hyödyn varmistaminen kaikille osapuolille on tärkeää. Tuotantoyhteistyön kautta tulee etsiä yritys-
ten toimintaa tukevia ratkaisuja, esimerkiksi tuottajien kokoamia tuottajaorganisaatioita. 
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Yritysten välinen yhteistyö myös tuotekehityksen suhteen lisää mahdollisuuksia tuottaa markkinoille 
uusia tuotteita ja palveluja esimerkiksi erikoiskasvituotannon osalta. Luotaessa paikallisia kokeiluja, 
osaamista ja kehittämismahdollisuuksia koko maakunnassa, on tärkeää, että yhteistyöverkosto ulot-

tuu yritysten lisäksi maakunnallisiin TKI-toimijoihin, kehittämisyhtiöihin ja kuntiin. 
Maatalouden kehittämisessä on tärkeä tunnistaa myös yhteistyön mah-

dollisuudet toimialarajojen yli, tuoden tällä tavoin yhteen monipuoli-
nen ja myös kansainvälinen osaaminen. 

Teknologia on alkanut sulautua kaikkeen tekemiseen. Uusien 
älykkäiden teknologioiden käyttöä ja digitaalisten ratkai-
sujen käyttöönottoa maatiloilla ja elintarvikeyrityksissä on 
tärkeä edistää. Olemassa olevan teknologian hyödyntä-
mismahdollisuuksista kertomisen ja käytön edistämisen li-
säksi tarvitaan kehitysprojekteja, joiden avulla testataan 
uusia, vielä vähän käytettyjä ja huonosti tunnettuja tek-
nologiaratkaisuja sekä kehitetään täysin uudentyyppisiä 
sovelluksia. Tarvitaan yhteistyötä monen eri sektorin ja toi-
mialan kesken, joten verkostoituminen on tässä keskeistä. 
Innovatiivisuutta ja teknologian kokeiluja voisi tuoda myös 

laajemmin osaksi ammatillista jatkuvaa oppimista.
 

Elintarvikkeiden tuottajien ja jalostajien osaamista julkisten 
hankintojen sekä tarjoamisen suhteen tulee vahvistaa, lisäten 

samalla heidän mahdollisuuksiaan myynnin kasvattamiseen esi-
merkiksi ammattikeittiöille. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että myös 

hankinnasta vastaavilla päättäjillä on vahva ymmärrys lähellä tuotetun 
ruuan talous- ja ympäristövaikutuksista. Hankinnoista päättävien tahojen ja 

tuottajien verkostoituminen voi siis tuoda hyötyä sekä ostajalle että myyjälle - sopimustuotannolle-
kin. Erityisesti pienten tuottajien osalta raaka-ainetuotannon keskittymien avulla yrityksillä on mah-
dollisuus löytää kannattavampia ratkaisuja mm. logistiikan osalta. Pohjois-Pohjanmaalla on tilaa ja 
kysyntää uudelle elintarviketuotannolle.

Painopisteen rahoituksen suuntaaminen: 

• Tuemme erityisesti alueen vahvojen tuotantoalojen kilpailukyvyn kehittymistä sekä 
   tuotannon nykyaikaistamista, tuotannon kestävyyden, eläinten hyvinvoinnin sekä 
   luomutuotannon kehittymistä 
• Tuemme elintarvikeyritysten kehittymistä ja uudistumista (niiden tuotekehitys ja 
   vientiponnisteluita sekä lähiruokasektorin edistämistä)
• Kehittämisessä huomioimme muun muassa kuluttajakysynnän muutokset, 
   markkinalähtöisyyden ja esimerkiksi julkisten hankintojen ja matkailusektorin mahdollisuudet
• Tuemme maatilojen sukupolvenvaihdoksia, uusien elintarvikeyritysten perustamista, 
   omistajanvaihdoksiin ym. muutostilanteisiin liittyviä asiantuntijapalvelujen hankintoja, 
   liiketoimintaedellytysten parantamista ja yrittäjien osaamisen kehittämistä 
• Tuemme tilojen välistä yhteistyötä ja tuotantoketjujen muodostumista sekä tuotannon 
   jalostusasteen nostoa
• Rahoitamme tuotannon kehittämiseen tähtääviä toimia, uusien teknologioiden 
   käyttöönottoa – tiedontuotantoa sekä uusien käytäntöjen kehittämistä, osaamisen 
   lisäämistä, elinikäistä oppimista
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Painopisteen tavoit-
teena on resurssitehok-
kas ja ympäristömyön-

teinen maaseutu.

4.2 Ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous ja maaseutu

4.2.1 Ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät 
toimet sisältyvät vahvasti tekemiseemme

Tarvitsemme uusia älykkäitä ratkaisuja matkatessamme kohti entistä ympäristömyönteisempää 
maaseutua.  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilensidonnan edistäminen ovat keskei-
siä toimenpiteitä ympäristö- ja ilmastoviisaan maatalouden ja maaseudun edistämisessä.  Luomme 
paikkoja tiedotukselle ja keskustelulle näistä aiheista.

Resurssitehokas viljely on yhtäältä kilpailukykyistä ja toisaalta myös ilmastoviisasta. Resurssitehok-
kuuden edistämisen tärkeitä keinoja ovat peltoviljelyn optimointi hiilen 

sitomiseksi, tilusjärjestelyjen edistäminen, maatilojen/yritysten yhteis-
työn edistäminen, turvepeltojen päästöjen vähentäminen niiden 

optimaalisen ja ilmastoviisaan käytön edistämisen kautta, lo-
gistiikan tehostaminen, elinkaariajattelu, tilojen materiaalivir-

tojen tarkempi hyödyntäminen ja energian säästäminen. 

Osana hiilineutraaleja ratkaisuja tuemme alueella yri-
tyksiä ja maatiloja niiden siirtymässä fossiilisten polttoai-
neiden käytöstä uusiutuvan energian, kuten biokaasun 
käyttöön sekä muihin teknologisiin resurssitehokkuutta 
lisääviin investointeihin.  Uusia hiilivapaita ratkaisuja tar-
vitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 

Maaperän sekä sen kasvustojen (ml. viljelyalat ja met-
sät) pitäminen kasvukuntoisina on hiilensidonnan kan-

nalta erityisen merkittävää. Omistajia ja tuottajia tulee 
kannustaa aktiivisiin ja oikea-aikaisiin hoitotöihin. Viljelyalo-

jen sekä metsien uudistamisessa huomiota tulee kiinnittää 
nopeaan uudistumiseen, kasvipeitteisyyteen sekä tuhojen 

ennakoivaan torjuntaan. Huomiota tulee kiinnittää myös maan-
muokkausmenetelmän valintaan ja vesiensuojeluun sekä maape-

rän hiilivarastojen säilyttämiseen. Maaseutualueiden elinvoimaisuuteen 
ja ilmastokestävään metsätalouteen liittyy esimerkiksi puun hyödyntäminen 

pitkäikäisiksi lopputuotteiksi. 
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4.2.2 Uudet ympäristömyönteiset ratkaisut tukevat 
vesien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta   

Maatalousympäristön monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa liittyy pääosin karjatalouden ja 
laidunnuksen vähenemiseen. Pohjois-Pohjanmaa on nautamaakunta ja laidunnuksen turvaaminen 
onkin tärkeä keino turvata luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristöissämme. Lisäksi maata-

lousympäristöjen monimuotoistaminen, kuten esimerkiksi kosteikkojen ja tulvata-
santeiden perustaminen ovat keinoja ylläpitää ja monipuolistaa lajistoa sekä 

elinympäristöjä. Tuotannollisesti vähemmän merkitykselliset viljelyalueet 
ja joutomaat voisivat hyvin toimia uusina monimuotoisuusalueina.  

Ympäristönhoitoyrittäjyys tulisi saada paremmin hyväksyttäväksi 
ja tunnetummaksi. Pilottikohteet ja niissä tehtävä vaikuttavuu-
den arviointitutkimus on yksi tapa edistää asiaa. Luonnon mo-
nimuotoisuutta ylläpitävien Pohjois-Pohjanmaalle soveltuvien 
toimintatapojen kehittäminen ja siihen liittyvän monipuolisen 
biodiversiteetin sekä geeniperimän säilyttäminen maatilojen 
yhteydessä edellyttää tietoa, osaamista ja tukea toteutuk-
seen. Kehittämistyössä tulee hyödyntää tutkimus- ja oppilai-
tosten, neuvontaorganisaatioiden, kolmannen sektorin toimi-
joiden sekä tuottajien monialaista osaamista ja näkemystä.

Uusien toimintamenetelmien ja -tapojen kehittäminen on tär-
keää luonnon monimuotoisuusuuden edistämisessä, luonnon-

hoidon toimenpiteiden vaikuttavuuden parantamisessa sekä 
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. Luonnon monimuotoisuut-

ta ja geeniperimää uhkaavat myös vieraslajit. Onkin tärkeää saada 
estettyä elintilaa valtaavien vieraslajien leviäminen luontoomme.  Met-

säluonnon monimuotoisuutta on ylläpidettävä niin vanhoissa metsissä kuin 
moni-ikäisissä ja –lajisissa talousmetsissäkin. 

Vesiensuojelukeinoja etsittäessä ja vesienhallintaa suunniteltaessa on huomioitava, että toimia ja 
niiden vaikutusta arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Maa- ja metsätalouden vesien hallinnan toimet 
linkittyvät ojitusverkoston kanssa kiinteästi toisiinsa. Toimijoiden välinen - sektorirajat ylittävä yhteis-
työ, kehittämis- ja suunnittelutoiminta ovat keskeisiä vesien suojelun ja kestävän 
peltoviljelyn edistämiseksi. Eroosion torjunta, viljelylajien ja -menetelmien 
valinta, maan kasvukunnosta, ravinteiden tasapainosta ja pellon vesi-
taloudesta huolehtiminen ovat asioita, joihin panostamalla voidaan 
vaikuttaa, jotta maatalouden huuhtoumat vesistöihin jäävät vä-
häisiksi. 

Erityisesti happamilla sulfaattimailla ja turvepelloilla edistetään 
säätösalaojitusta. Ojituksen ohella myös ojitukseen liittyvistä 
hoitotoimenpiteistä huolehditaan ja toimia edistetään. On 
tärkeää etsiä mahdollisuuksia myös säätökasteluun ja veden 
lisäämiseen salaojastoon, maaperän kuivumisen ehkäisemi-
seksi ja kasvien vedensaannin turvaamiseksi. Vedenpinnan 
hallinnalla vähennetään sulfidien hapettumista ja turvemai-
den ilmastopäästöjen muodostumista. Maatalouden pelto-
jen kuivatuksessa kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota 
peruskuivatukseen. Peruskuivatuksen osalta on huomioitava 
hankkeiden ympäristöystävällinen suunnittelu ja toteutus esi-
merkiksi kosteikkorakentamista, pohjapatoja ja muita luonnon-
mukaisia vesirakenteita hyödyntäen.

Ku
va

 2
0:

 S
uo

ja
ka

ist
a,

 ©
 M

ar
tin

a 
M

ot
zb

äu
ch

el

Ku
va

 2
1:

 M
än

ty
m

et
st

ä,
 ©

 T
om

i A
ho



Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 20

4.2.3 Teemme sektorirajat ylittävää
yhteistyötä ja ilmastoviisaita toimia, 
jotka perustuvat uusimpaan tietoon 

Koulutus ja tiedon tuottaminen ympäristön huo-
mioimisesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
keinoista on keskeistä ympäristö- ja ilmastoviisaan 
maaseudun kehittämisessä. Osaamista on vahvis-
tettava kaikkien toimijoiden osalta, jotta varmiste-
taan ajankohtaisen ja oikean tiedon saavutetta-
vuus ja hyödyntäminen käytännössä.  

Yhteistyöllä, osaamisen ja tiedon jakamisella voidaan 
saavuttaa merkittäviä hyötyjä alueelle soveltuvien uu-
sien ilmastoviisaiden menetelmien löytämiseksi, esimerkik-
si uusilla kiertotalouden ratkaisuilla tai hävikkiä vähentävillä 
menetelmillä voidaan viedä maaseutua entistä ympäristömyön-
teisempään suuntaan. Innovaatioiden kehittäminen ja käytäntöön 
vieminen edellyttävät oikean tiedon tuottamista, neuvontaa ja koulutusta. Osaamisen ja tiedon 

jakaminen voivat tuoda uusia näkökulmia kehittämisen tueksi - yhteistyöhön on tärkeä 
saada mukaan myös eri toimialojen yrityksiä. Yhteistyö ei ole itseisarvo, mutta 

sen kautta on mahdollista löytää kilpailukykyä edistäviä uusia toiminta-
malleja/innovaatioita. Keskeistä on varmistaa kaikkien osapuolten sito-

uttaminen kehittämiseen, sekä tiedon ja innovaatioiden käytäntöön 
viemiseen. 

Teknologia sulautuu yhä enemmän kaikkeen tekemiseen, eri-
laisia digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää ympäristö- ja 
ilmastoviisaan toiminnan kehittämisessä. Digitaaliset ratkaisut 
tarjoavat mahdollisuuksia eri sektoreiden kehittämiseen. Paik-
ka- ja tilakohtaisia tietosisältöjä voidaan myös jatkojalostaa 
hyötykäyttöön toimien kohdentamiseksi ja erityisten riskialuei-
den tunnistamiseksi.   

Tässä painopisteessä rahoitamme:

• Yritysten ja maaseutuyhteisöjen resurssitehokkuutta ja 
   ympäristömyönteisiä toimia
• Yleishyödyllisiä investointeja ja kehittämishankkeita 
   (tiedontuottamista ja innovaatioiden syntyä sekä osaamisen  
   lisäämistä) parantaaksemme ympäristön tilaa, edistääksemme     
   maatalousluonnon monimuotoisuutta sekä vesien hallintaa 
   ja suojelua 
• Toimia, joilla vastataan haasteisiin liittyen ympäristön tilaan, 
   maan kasvukuntoon, peltojen kuivatukseen, eroosion 
   ehkäisyyn ja tulvansuojeluun sekä ilmastonmuutoksen 
   tuomiin haasteisiin ml. vieraslajit 
• Satsauksia biotalouteen - investointeja mm. maatilojen 
   bioenergian tuotantoon sekä siirtymistä pois uusiutumattomien
   luonnonvarojen käytöstä 
• Ympäristöpalveluyrittäjyyttä ja hiilensidontapalvelujen 
   kehittymistä
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4.3 Uudistuva ja monipuolinen 
maaseutu  

Painopisteen ta-
voitteena on kilpai-
lukykyinen, pito- ja 

vetovoimainen maa-
seutu.

4.3.1 Alueiden vetovoimatekijät houkuttelevat 
asumaan maaseudulla - yrittäminen sekä 
työskentely maaseutupaikkakunnilla on 
houkutteleva vaihtoehto myös nuorille, 
paluumuuttajille ja etätyöläisille   

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun tulee olla kaikille väestöryhmille viihtyisä paikka asua ja tehdä työ-
tä.  Paikasta riippumattomat työpaikat ja etätyö luovat uutta elinvoimaa maaseudulle. Hyvät tie-
toliikenneyhteydet ovat tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin edellytys kaikelle toiminnalle ml. 
työntekemiselle ja yrittäjyydelle maaseudulla. Maaseudun veto- ja pitovoimaa luovat tekijät kuten 
luonto (retkeilyreitistöt), yleinen viihtyvyys, monipuoliset asumisen ratkaisut ja houkuttelevat harras-
tusmahdollisuudet. Esimerkiksi Oulun kulttuuripääkaupunkihanke tulee varmasti osaltaan lisäämään 
vetovoimaa koko maakunnassa - myös maaseutualueilla. 

Monipuoliset vetovoimatekijät voivat houkutella maaseudulle paluumuuttajia ja uusien yritysten 
perustajia/ investoreja. Nuorten aikuisten maaseudulle muuttoa tai päätöstä jäädä kotiseudulleen 
voidaan tukea luomalla keinoja yhteistyön, näkyvyyden ja kohtaa-
misen paikkojen aikaansaamiseksi, sekä lisäämällä yleisestikin 
maaseudun yritysten työllistämisosaamista ja -mahdolli-
suuksia. 

Maaseudulle voidaan tarvita myös yhteisiä mo-
nitoimitiloja esimerkiksi etätyön, etäopiskelun ja 
viihtyvyyden lisäämiseksi. Näiden tilojen osalta 
on hyvä huomioida myös yritys- ja palvelutoimin-
nan tarpeet. Kaikista kylien mahdollisuuksista 
viestiminen on tärkeää, jotta ne löydetään ja 
niitä käytetään aktiivisesti.  
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4.3.2 Innovatiiviset palvelut ja niiden entistä 
parempi saavutettavuus mahdollistaa hyvän 

elämän maaseutualueiden asukkaille   
Maaseudun palvelujen kehittämiseen tulee etsiä uusia älyk-
käitä ratkaisuja, jotta maaseudulla asumisen mielekkyys ja 
viihtyvyys voidaan varmistaa. Erilaiset digitaaliset/innova-
tiiviset ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia palvelujen 
kehittämiseen. Kokeilujen kautta voidaan toteuttaa ja ke-
hittää aivan uusia alueille räätälöityjä ratkaisuja. Uuden-
laisella palvelutuotannolla voi olla hyviä vaikutuksia myös 
yritystoiminnan monipuolistumiselle (esimerkiksi erilaiset 

maaseutuasukkaiden arkea helpottavat palvelut). 

Maaseudun palveluiden toteutusta tulee kehittää yrittäjien 
tarjoamien palveluiden ohella myös yhteisöllisesti kehittäen ja 

eri toimintamuotoja hyödyntäen. Palveluja kehitettäessä on tär-
keää varmistaa niiden saavutettavuus eri väestöryhmille, hahmot-

ta palveluiden kysyntään vaikuttavat tekijät sekä palveluiden 
käytöstä tiedottaminen ja käyttöönoton osaaminen.

4.3.3 Monipuolistuvalla maaseudulla 
kehittyy kannattavaa liiketoimintaa
Maaseudun yritysten hyvän toimintaympäristön var-
mistaminen on keskeistä, jotta yritykset voivat toimia 
kannattavasti ja jatkuvasti toimintaansa kehittäen 
markkinakysyntää vastaavaksi. Lisäksi on tärkeää, että 
maaseudulle saadaan uutta kehittyvää yritystoimintaa, 
joka voi perustua esimerkiksi maaseudun tuotteiden ja 

palvelujen kehittämiseen sekä ulkoisille markkinoille saat-
tamiseen. Yrityksillä tulee olla hyvät mahdollisuudet toimia 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, löytäen samalla myös 
parhaita käytäntöjä Suomen ulkopuolelta ja soveltaa niitä 

omalla alueellaan. 

Kannattavuuden merkitys yritystoiminnassa on myös keskeinen paitsi 
yritystoiminnan ylläpitämisen myös työllistävyyden jatkumon näkökulmas-

ta. Yrittäjyyden tukeminen on tärkeää ja muuttuvassa toimintaympäristössä erityisesti liiketoiminta-
osaamisen rooli on keskeinen. Yrittäjien osaamisen kehittämistä on tärkeä tukea, samalla varmis-
taen tarjolla olevan avun ja tuen saatavuus osaamisen kehittämiseen, sekä jatkuvan oppimisen 
mahdollistamiseen. 

Monimuotoinen elinkeinotoiminta, erilaiset ja erikokoiset yritykset pitävät maaseudun asuttuna ja 
elinvoimaisena. Maaseudulle tarvitaan erilaisia palveluja tarjoavia yrityksiä, esimerkiksi: matkailuun, 
luontopalveluihin, ympäristöä säästäviin palveluihin, bio- ja kiertotalouteen, sekä puuttuvien uudel-
la tavalla toteutettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. On tärkeää, 
että tuotteet ja palvelut ovat hyvin tuotteistettuja, jotta ne vastaavat asiakastarpeisiin ja ovat sa-
malla houkuttavia laajemmallekin asiakaskunnalle. Yritysten tuotteiden/palvelujen on oltava myös 
digitaalisesti hyvin löydettävissä ja saavutettavissa.  

Kuva 25: Lapset kani sylissään, © Heli Sorjonen 
Kuva 26: Viljelijät pellolla, © Martina Motzbäuchel



Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23

Maa- ja metsätaloussektorilla kuten laajemminkin yritystoiminnassa tulee monipuolistaa tuotantoa 
ja lisätä esimerkiksi tuotteiden jatkojalostusta, digitaalisuutta ja tuotantoketjuja. Trendit vaikuttavat 
markkinakysyntään, kuluttajat odottavat myös nopeaa reagointia heidän tarpeisiinsa tuoden pai-
netta siihen mitä tiloilla/yrityksissä tulisi tuottaa ja miten (esimerkiksi eläinten hyvinvointi kysymysten 
osalta). Pienten maaseutuyritysten toimintaa tulee kehittää ja hakea mahdollisuuksia myös erilaisis-
ta yhteistyömalleista, jotta ne voivat toimia kilpailukykyisesti, että huomioiduiksi esimerkiksi julkisissa 
hankinnoissa.  

Alueen tuotannossa (esimerkiksi maataloustuotteiden jalostuksessa) on 
erityistä maailmanmarkkinapotentiaalia, samoin luonnontuotteiden ja 

luonnon raaka-aineiden hyödyntämisessä (huom. esimerkiksi puh-
tauteen ja eettisyyteen liittyvät kysymykset). Suurten volyymien 

tavoittelemisen vaihtoehtona maaseudulla toimivat yritykset 
voivat hyödyntää esimerkiksi puoliviljelyjä tai luonnontuotteita 
lisäarvotuotteina osana jotain muuta yritystoimintaansa. Yri-
tysten tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä uusia mahdol-
lisuuksia voi löytyä erilaisista yhteistyö- ja alihankintaverkos-
toista, sekä toimiala, että aluerajat ylittävästä yhteistyöstä.

Maaseudun yritysten omistajanvaihdoksiin ja niihin liittyvään 
omistaja - jatkaja -kohtaanto-ongelmaan tulee hakea uu-
sia ratkaisuja, jotta yritysten toiminta voisi jatkua joustavasti. 
Yrittäjien mahdollinen siirtyminen toisille toimialoille on myös 

vaihtoehto, jota on tärkeä tukea, jotta vahva yrittäjäosaami-
nen voidaan hyödyntää uudella tavalla. Kokeilujen mahdol-

listaminen ja tukeminen ovat yritysten uudistumisessa ja uusien 
yritysten syntymisessä keskeisessä roolissa, kuten myös viennin edis-

täminen ja liiketoiminnan kasvattaminen. 

Tässä painopisteessä rahoitamme:

• Kannattavan, maaseutua työllistävän ja ympäristöllisesti ja eettisesti kes-
tävän yritystoiminnan kasvua sekä kehittymistä. Rahoitettava yritystoiminta 
liittyy maaseudun palvelujen (kuten matkailun) tuotantoon tai tuottei-
den (erityisesti maa- ja metsätalouden toimintaketjut) jalostami-
seen ja markkinoille saattamiseen
• Yleishyödyllisiä investointeja sekä innovaatioiden syntyä 
palvelujen järjestämiseksi aloille, jotka tukevat maaseudulla 
viihtymistä (pito- ja vetovoimaa)
• Toimia, joilla on erityistä merkitystä maaseudun kehitty-
miselle työ- ja asuinpaikkana
• Tuotannon kehittämiseen tähtääviä toimia, uusien 
teknologioiden käyttöönottoa – tiedontuotantoa sekä 
uusien käytäntöjen kehittämistä, osaamisen lisäämis-
tä, elinikäistä oppimista
• Uusien yritysten perustamista; omistajanvaihdoksiin 
ym. muutostilanteisiin liittyviä asiantuntijapalvelujen 
hankintoja, liiketoimintaedellytysten parantamista ja 
yrittäjien osaamisen kehittämistä

Kuva 27: Haitaria soittava mies, © Heli Sorjonen 
Kuva 28: Henkilöt pitkospuilla, © Tomi Aho
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5 Läpileikkaavat teemat ja niiden 
soveltaminen
Kehittämissuunnitelman läpileikkaavat teemoja 
ovat ympäristö- ja elinkeinolähtöisyys, osaami-
sen, innovaatioiden ja digitalisuuden edistämi-
nen sekä vaikuttavuus, jotka sulautuvat vah-
vasti kaikkien suunnitelman painopistealueiden 
tekemiseen. Läpileikkaavista teemoista ympä-
ristö- ja elinkeinolähtöisyys sekä vaikuttavuus 
ovat alueemme omia läpileikkaavia toimia, 
joiden toteutumista tarkastelemme jokaisen 
rahoitusesityksen osalta ja niiden toteutuminen 
vaikuttaa rahoitusesitysten pisteytykseen. Val-
takunnallisen CAP-suunnitelman läpileikkaavia 
teemoja ovat osaamisen, innovaatioiden ja di-
gitalisaation edistäminen. 

Kaikkea tekemistämme ja rahoittamaamme 
toimintaa tarkastellaan vaikuttavuuden kaut-
ta. Rahoitamme maatalouden osalta erityisesti 
vahvojen tuotantosuuntien edelleen vahvista-
mista ja alueemme tuotannon jatkojalostamis-
ta. Yritystuissa tarkastelemme esitettyjen toimien 
aiheuttamia kasvusysäyksiä ja työllistävyyttä 
alueellemme. Uusien yritysten synty ja olemas-
sa olevien yritysten jatkumisen turvaaminen 
ovat vaikuttavia toimia ja erityisen vaikuttavina 
toimina tarkastelemme vientitoimintaa. Yleis-
hyödyllisten investointien rahoitus kohdistetaan 
hankkeisiin, joilla on seutukuntaa laajempi/maa-

seudun kehittymisen kannalta erityisen merkittä-
vä vaikutus. Myös ympäristö- ja ilmastoviisaissa 
toimissa rahoitamme alueemme erityispiirteisiin 
pureutuvia vaikuttavia kohteita, aktiivista teke-
mistä ja tiedottamista. Uusiutuvan maaseudun 
kehittämishankkeissa tuetaan muutosta, positii-
visia vaikutuksia vahvistavia tai negatiivisia vai-
kutuksia lieventäviä toimia. 

Ympäristölähtöisyys läpileikkaavana teemana 
tarkoittaa alueellamme sitä, että emme rahoi-
ta ympäristön kannalta haitallisia toimia, vaan 
kannustamme erityisesti toimiin, joilla edistetään 
siirtymistä pois uusiutumattomien luonnonva-
rojen käytöstä ja entistäkin parempaan resurs-
sitehokkuuteen. Esimerkiksi investointikohteissa 
tuettavaa toimintaa tarkasteltaessa suosimme 
hankkeita, joissa on selvitetty mahdollisuudet 
huomioida BAT-periaatteen mukainen toiminta. 
Kannustamme toimimaan sertifikaattien mukai-
sesti, huomioiden toimien ympäristövaikutukset 
esim. uusien teknologioiden käyttöönotossa, 
matkailun ja lähiruoan edistämisessä.  Kehittä-
mistoiminnassa tulee aikaisempaan enemmän 
tehdä sektorirajat ylittävää verkostoyhteistyötä 
ja uusimman maakuntaamme soveltuvan tie-
don hyödyntämistä. 

Kuva 29: Koivu, © Lietso Oy
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Läpileikkaava teema elinkeinolähtöisyys tarkoit-
taa Pohjois-Pohjanmaalla, että huomioimme 
rahoitusesitysten pisteytyksessä kaikkien toimien 
elinkeinolliset vaikutukset. Edistämme yritysten 
kilpailukykyä ja taloudellisesti kannattavimpien 
ratkaisujen löytämistä. Tuemme innovaatioiden 
(etenkin maaseudun kehittymistä tukevien inno-
vaatioiden) kehittymistä liiketoiminnaksi ja edis-
tämme mm. uusien ympäristöpalveluyritysten 
syntyä ja kehittymistä. Innovaatiot läpileikkaa-
vana teemana tarkoittaakin, että kannustam-
me toimijoita klusteroitumaan ja etsimään uusia 
innovaatioita erilaisten toimintojen rajapinnois-
ta ja toisaalta miettimään perinteisiäkin toimin-
toja uudella tavalla, uusia kannattavampia/
ympäristöystävällisempiä toimintatapoja etsien.

Osaaminen läpileikkaavana teemana tar-
koittaa kaikilla painopistealoillamme sitä, että 
edellytämme rahoitettavien toimien toteuttajil-
ta hyvää osaamista ja kannustamme jatkuvaan 
oppiseen, verkostoyhteistyöhön ja aktiiviseen 
tiedottamiseen. Yritystemme kehittämiseksi 

mahdollistamme asiantuntijapanosten hankin-
taa ja kouluttautumista, jossa yritysten osaa-
minen liittyen erityisesti tuotekehitykseen, liike-
toimintaan, johtamiseen, palvelumuotoiluun, 
myynti- ja markkinointiosaamiseen sekä ympä-
ristöasioihin on vähintäänkin hyvällä tasolla.

Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa ja sen muu-
toksia läpileikkaava teema. Alueellamme on 
suuri tarve julkisrahoitteiselle perusinfralle, sillä 
välimatkat alueella ovat liian pitkät markki-
naehtoiselle rakentumiselle. Digitalisaatio luo 
maataloudelle ja maaseudulla elämiselle uusia 
mahdollisuuksia (digituotteita ja digipalvelu-
ja) - kannustamme toimiin, joilla on suurimmat 
yhteiskunnalliset/aluetaloudelliset vaikutukset. 
Tuemme uusia kehittymisen edellytyksenä ole-
via asiakaslähtöisiä digitaalisia innovaatioita 
sekä niiden käyttöönottoa. Edistämme tiedon-
välitystä ja tiedon käyttöönottoa esimerkiksi äly-
maataloudessa ja yritysten kehittämisessä.

Kuva 30: Hillat, © Antti Saraja
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6 Rahoitustarve 

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen CAP-suunnitelman rahoitustarve vuosille 
2023–2027 on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko numero). Arvio pe-
rustuu aikaisempien vuosien toteutuneeseen rahoitukseen sekä tässä suunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden tarpeeseen. 

Toimenpide/Alatoimenpide

Arvio CAP27 rahoitustarpeesta  
EU + valtio 

Vuodet 2023-2027 
Yksikkö M€

Maatalouden investoinnit 86

Maatalouden aloitustuet 10

Maaseudun yritysrahoitus 23,2

Kehittämishankkeet 34,8

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen 
CAP27-rahoitustarve yhteensä 154

Kuva 31: Kolikkoja, © Joona Kotilainen

Taulukko 1. Arvio CAP27 rahoitustarpeesta.
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7 Alueen EU-osarahoitteisten ja kansallisten 
ohjelmien yhteensovitus ja työnjako 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vastannut 
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 
laatimisesta. Leader -ryhmät tekevät omat stra-
tegiansa ja näitä yhteensovitetaan yhteisissä 
ns.  y&h -pöydissä. Leader -ryhmien strategiat 
pohjautuvat paikallisiin tarpeisiin. Varsinaiset 
yhteensovitukset tehdään, kunhan neuvottelut 
Suomen ja komission välillä etenevät ja sää-
dökset saavat lopullisen muotonsa. Alustava 
työnjako pohjautuu päättyvän ohjelmakauden 
työnjakoon käytännöntasolla.

ELY-keskus ja Leader -ryhmät rahoittavat yritys- 
ja kehittämishankkeita CAP-suunnitelman ja 
säädösten mukaisesti. ELY-keskuksen rahoitta-
mat maaseuturahaston kehittämishankkeet ja 
niihin liittyvät investoinnit ovat pääosin maakun-
nallisia tai seutukuntien välisiä. ELY-keskuksesta 
voidaan tarvittaessa rahoittaa kuitenkin myös 
paikallisia, kustannusarvioltaan suuria kehittä-
mishankkeita ja investointeja, mikäli ne ovat 
erityisen merkittäviä maaseudun kehittymisen 
kannalta. Esimerkiksi laajakaistarakentaminen 
sisältyy rahastoista nykyisellään ainoastaan alu-
eelliseen CAP27 -suunnitelmaan.

Yritysrahoituksen osalta pääpaino maaseutu-
rahaston varojen sitomisessa ELY-keskuksessa 
on 2–10 HTV:n maaseudun raaka-aineita ja 
voimavaroja hyödyntävissä yrityksissä. Maa-
taloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitä-
misen osalta yrityksen kokoluokka voi kasvaa 
keskisuureen yrityskokoon saakka. Maaseudun 
puuttuvaa palvelutoimintaa voidaan rahoittaa 
erityisen innovatiivisissa kohteissa, pääasiassa 
taajama-alueiden ulkopuolisissa yrityksissä. Lea-
der -ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti toimin-
ta-alueensa pieniä, aloittavia yrityksiä ja lisäksi 
ne voivat rahoittaa paikallisesti puuttuvia pal-
veluita. 

Leader -ryhmien rahoittamat hankkeet ovat 
paikallisia kehittämis- ja investointihankkeita. Li-
säksi Leader -ryhmät vastaavat erityisesti paikal-
listen kylähankkeiden ja kylien kansainvälistymi-
seen liittyvien hankkeiden rahoituksesta, omien 
strategioidensa linjaustensa mukaisesti. 

Kuva 32: Käsi vedessä, © Jyrki Vesa
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Rahastojen välisessä yhteensovituksessa on 
huomioitava erityisesti EAKR,- ESR+, JTF-rahas-
tojen sekä CAP27-suunnitelmaan ja EMKR-va-
roihin sisältyvien toimenpiteiden yhteensovitus. 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR+), oikeudenmukaisen siir-
tymän rahasto (JTF) sekä CAP27-suunnitelma 
täydentävät toisiaan. EAKR, ESR+, JTF ja EMKR 
–varoin voidaan tukea koko Pohjois-Pohjan-
maan aluetta, mutta JTF-varat painottuvat tur-
peenpolton vähenemisen haittavaikutuksista 
kärsiville alueille. CAP27-suunnitelman kehittä-
misvarat on tarkoitettu maaseudun kehittämi-
seen määritellyn kaupunkialueen ulkopuolelle. 
Maantieteellisesti CAP27-suunnitelman kehittä-
misvarojen kohdentumisessa painotetaan maa-
seutuluokituksessa ns. harvaan asutun alueen ja 
ydinmaaseutualueen taajamien ulkopuoleista 
maaseutualuetta. 

Rahastojen yhteensovitettavia kehittämishan-
keteemoja ovat ainakin yritysten kehittäminen, 
osaaminen, ilmasto- ja ympäristötoimet sekä di-
gitalisaation huomioiminen. Ohjelmien toimeen-
panossa tulee huomioida erityisesti bio- ja kierto-
talouteen, matkailuun, elintarviketeollisuuteen, 
kalaan perustuvaan yritystoimintaan, maaseu-

dun yritystoiminnan kehittämiseen sekä paikal-
lislähtöiseen kehittämiseen liittyvää yhteenso-
vitusta. EAKR-rahoitteisten yritystukien osalta 
toimialarajaus laajenee kala-, maa- ja metsä-
talouteen. EAKR-tukea on mahdollista myöntää 
kalanjalostukseen, kalatalouden kehittämis- ja 
investointihankkeisiin, puunkorjuuseen ja metsä-
taloutta palvelevaan toimintaan, sekä  maata-
loutta palvelevaan toimintaan. EAKR-tukea ei 
myönnetä alkutuotannon harjoittamiseen, eikä 
maataloustuotteiden jalostukseen tai kaupan 
pitämiseen. Käytännössä alueen EAKR-tuet on 
myönnetty ainoastaan yrityksille, jotka tekevät 
vientiä ja myyvät tuotteensa kansainvälisille asi-
akkaille ja matkailutoimialan osalta niiden on 
sijaittava alueen matkailukeskuksissa. Uusien 
yritysten perustaminen ja kehittäminen matkai-
lualueiden ulkopuolella tai ennen vientikynnyk-
sen ylittämistä ja yrityskoon kasvamista on ollut 
käytännön työnjaossa alueella maaseuturahas-
tolla rahoitettavaa toimintaa (EAKR-rahoituslin-
jausten mukaisesti).

Rahastot ovat toisiaan täydentäviä ja niiden 
työnjako on ollut selkeää. Yhteensovitusta on 
tehty maakuntaohjelmatyössä ja sitä on voitu 
tarkistaa aina sen toimeenpanosuunnitelmassa.

Kuva 33: Koivut, © Roine Piirainen
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8 Kuvaus suunnitelman alueellisesta 
valmistelusta 
Pohjois-Pohjanmaan CAP27-suunnitelman val-
mistelu aloitettiin syksyllä 2018, jolloin järjestet-
tyihin työpajoihin osallistui yli 130 henkilöä. Työ-
pajatyöskentelyn pohjalta valmisteltu alustava 
näkemys toimitettiin maa- ja metsätalousminis-
teriöön huhtikuussa 2019. Valmistelua jatkettiin 
maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukai-
sesti keväällä 2020. Tuolloin toteutettiin maaseu-
tuforum, joka oli osa valtakunnallista Älykkäät 
maaseudut-kiertuetta, ja oli ainoa valmistelun 
aikana toteutettu kiertueen live-tapahtuma.
Maaseutuforum-tapahtumassa järjestettiin työ-
pajoja, joihin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä. 
Tapahtuman jälkeen vuoden 2020 aikana keski-
tyttiin aluekuvausten työstämiseen. 

Valmistelu tiivistyi alkuvuoden 2021 aikana.
Aiemmin työstetty materiaali koostettiin ja vie-
tiin yhteisen keskustelun pohjaksi Viima-alustalle. 
Vuorovaikutteinen Viima-työskentely avattiin vir-
tuaalisessa Maaseutuforum-kokouksessa, jossa 
työstettiin myös alueen SWOT-analyysi. Valmis-
telua jatkettiin pitkin kevättä virtuaalisissa työ-

 

 

pajoissa, joissa työstettiin valittuja painopisteitä. 
Tavoiteasetantaan osallistui myös ELY-keskuk-
sen maatalouden asiakasryhmä. Lisäksi alueen 
päättäjistä koolle kutsuttu fokusryhmä kokoon-
tui 3 kertaa tekemään valmistelussa tarvittavia 
linjauksia. Kevään 2021 aikana valmisteluun on 
osallistunut yhteensä yli 200 henkilöä. Valmiste-
lussa on huomioitu myös vuosille 2022–2025 val-
mistelussa oleva maakuntaohjelma, sekä muut 
alla luetellut maakunnalliset strategiat. Koko 
suunnitelman toteutusprosessia on ohjannut 
maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto. 
Lisäksi valmistelusta on tiedotettu säännöllisesti 
Maakunnan yhteistyöryhmää. Maakunnan yh-
teistyöryhmän sihteeristön kokouksissa ja Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtoryhmän 
kokouksissa CAP-valmistelu on ollut vakioituna 
asialistan kohtana. Myös YTA-alueet ja niiden 
henkilöstö, kuten ELY-keskuksenkin henkilöstö on 
tuonut työhön mukaan laajaa asiantuntemus-
taan sekä työpajoissa, että tiedostus/keskuste-
lutilaisuuksissa.

Maakunnalliset strategiat:

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 (luonnos): PowerPoint Presentation (pohjois-pohjanmaa.fi)
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030: Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030
Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017-2025: A58.pdf (pohjois-pohjanmaa.fi)
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2021-2025: POHJOIS - POHJANMAAN metsäohjelma 2021 - 2025 (arcgis.com)
Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia: ÄE_strategia2021_2024.pdf (pohjois-pohjanmaa.fi)
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategia: Matkailustrategia_Pohjois-Pohjanmaan-liitto_2021-2023.pdf

Kuva 34: Toimistotyöntekijät yhteistyössä, © Jyrki Vesa

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/06/MAAKUNTAVALTUUSTO-7.6.2021-1.pdf
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/02/A63-.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/A58.pdf
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fb182ec7f4f140ddb5fc6db6f64748e2
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/02/A%CC%88E_strategia2021_2024.pdf
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/05/Matkailustrategia_Pohjois-Pohjanmaan-liitto_2021-2023.pdf
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9 Liitteet

Liite 1. Tilastotietoa maakunnasta – Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortti https://www.poh-
jois-pohjanmaa.fi/tietoa-maakunnasta/maakuntakortti/ 

Liite 2. Uudet ulkomaiset yritykset Suomessa alueittain iif-fdi-suomi-2020.pdf (businessfinland.fi)

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietoa-maakunnasta/maakuntakortti/ 
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietoa-maakunnasta/maakuntakortti/ 
https://www.businessfinland.fi/4959d1/globalassets/julkaisut/invest-in-finland/iif-fdi-suomi-2020.pdf
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Liite 3. Pohjois-Pohjanmaan maaseudun SWOT-analyysi

Kuvio: Pohjois-Pohjanmaan maaseudun vahvuudet. (Ajatuspilvi, SWOT-taulukko). 

Kuvio: Pohjois-Pohjanmaan maaseudun heikkoudet. (Ajatuspilvi, SWOT-taulukko).
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Kuvio: Pohjois-Pohjanmaan maaseudun uhat. (Ajatuspilvi, SWOT-taulukko).

Kuvio: Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mahdollisuudet. (Ajatuspilvi, SWOT-taulukko).
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