
Pohjois-Pohjanmaa on 30 eri kunnasta muodostuva laaja maakunta, joka pitää si-
sällään monia keskenään erilaisia alueita. 

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta puolestaan koostuu yli 200 paikallisyhdistyksestä 
ja lähes 20 000 jäsenestä. Keskusta on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suurin ja 

vaikutusvaltaisin poliittinen voima.

Keskustan voima on sen jäsenistössä. Tämä kansanliike muovaa poliittista linjaan-
sa aikakausien mukaan unohtamatta kuitenkaan kivijalkaansa; köyhän asiaa ja 

alueellista tasa-arvoa.

Puolueen linjasta päättävät sen jäsenet. Jäsenet osallistuvat ohjelmatyöhön ja va-
litsevat keskuudestaan puolueelle johtajat yhdessä maailman suurimmista puo-

luekokouksista. Keskusta on yhtä kuin sen jäsenistö.

Meillä jokaisella jäsenellä on oma taustamme. Keskustelemme, muodostamme 
kannan ja linjaamme yhteinen hyvä huomioiden. Keskusta ei ole mustavalkoinen – 

se on monivärinen kansanliike. 

Tulevaisuusohjelman teemoina sivistys,  
hyvinvointi ja elinvoima

Tässä tulevaisuusohjelmassa visioimme, miltä maakuntamme näyttää 2030-lu-
vulla. Ohjelman teemoina ovat sivistys, hyvinvointi ja elinvoima. Linjaamme, mitkä 

asiat ovat meille tärkeitä ja miten saavutamme ne. 

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta vaalii päätöksenteossa yhteistyön kulttuuria. Teem-
me arvopohjaista politiikkaa. Päätöksemme pohjautuvat meille tärkeisiin arvoihin:

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta 

Tulevaisuusohjelma 
2030

Vastuullisuus ja vapaus
Yhteisöllisyys ja välittäminen

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Sivistys

Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus
Kestävä luontosuhde

Paikallisuus



SIVISTYS
Pohjois-Pohjanmaan Keskustalle sivistys 
on sydämen asia. Kyse on yhtäältä opis-
kelun mahdollistamisesta korkeakouluo-
pintoihin asti ja toisaalta itsensä sivistä-
misestä ihmisyyteen ja hyvyyteen. 

Lähdemme siitä, että opiskelun ja itsensä 
sivistämisen tulee olla maakunnan sisäl-
lä mahdollista jokaiselle iästä, sukupuo-
lesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Tavoitteen toteuttamisen kannalta kes-
keistä on erityisesti kirjastopalveluiden ja 
etäopiskelumahdollisuuksien kehittämi-
nen. Tällöin tutkintoja ei tarvitse mennä 
hankkimaan muualle.

Kärkitavoitteet 2030 mennessä
 

1. Jokaisella lapsella ja nuorella on 
mahdollisuus hankkia riittävät tiedot 
ja taidot, kehittää itseään, hakeutua 
jatkokoulutukseen ja kasvaa aktiivi-
seen kansalaisuuteen asuinpaikas-
taan riippumatta.

2. Varhaiskasvatusta on saatavissa 
lähellä ja riittävästi. Huoltajilla on 
mahdollisuus päättää varhaiskasva-
tuksesta aina kouluikään asti.

3. Perusopetusta on mahdollista saa-
da lähellä omaa kotia ja koulutie on 
turvallinen. Opetuksen laatu on kes-
keisempää kuin koulun koko.

4. Koulukiusaamiselle ja kouluväkival-
lalle on nollatoleranssi. Jokaisella 
lapsella ja nuorella on oikeus oppia ja 
kasvaa turvallisesti. Ennaltaehkäise-
vään työhön panostetaan ja jokainen 
kiusaamistapaus otetaan vakavasti. 
Koulun henkilökunnalla on riittävästi 
aikaa, keinoja nopeaan reagoimiseen 
ja selkeät ohjeet kiusaamis- ja väki-
valtatapauksiin puuttumiseen.

5. Kodin ja koulun yhteistyö on lapselle 
ja nuorelle hyvän ja turvallisen arjen 
lähtökohta. Yhteistyön toimivuudesta 
pidetään jatkuvasti huolta ja luodaan 
innovatiivisia tapoja yhteyden pitämi-
selle.

6. Yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjäluok-
katoimintaa on vahvistettu koko 
koulupolun ajan peruskoulusta kor-
kea-asteelle. Siten jo peruskoulun 
suorittaneella nuorella on näkemystä 
omista tulevaisuuden mahdollisuuk-
sistaan, mikä helpottaa elämän suun-
nittelua omassa maakunnassa ja lisää 
todennäköisyyttä jäädä kotiseudulle. 

7. Toisen asteen koulutusta on saatavil-
la jokaisessa kunnassa. Ammatillinen 
opetus palvelee alueen ja maakunnan 
tarpeita. Oppisopimuskoulutusta on 
kehitetty vastaamaan opiskelijoiden ja 
työelämän tarpeita.

8. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan on 
muodostettu yliopistosta ja ammatti-
korkeakouluista koostuva oma verkos-
to, maakunnan korkeakoulu. Opiskelu-
paikan vastaanottaminen maakunnan 
korkeakouluun ei välttämättä tarkoita 
muuttamista uudelle paikkakunnalle, 
vaan opiskelut on mahdollista suo-
rittaa kotoa käsin tai lähellä olevaa 
kirjastopalvelua hyödyntäen.

9. Koulutuksen saavutettavuuden ja 
alueen pitovoiman edistämiseksi kir-
jastoja on kehitetty etäopiskelua tuke-
viksi keskuksiksi, joissa on opiskelu- ja 
etätenttitiloja. Kirjasto on perinteisen 
palvelun lisäksi tiedonhaun keskus, 
jossa kuntalaisella on mahdollisuus 
omatoimisesti kehittää osaamistaan.

10. Maakuntaan on rakennettu jatkuvan 
oppimisen polku, jolla yksilöiden koko 
elämänkaaren ajan tapahtuva osaa-
misen kehittäminen ja työnantajien 
tarvitseman osaamisen tarpeet koh-
taavat. 

 



ELINVOIMA
Pohjois-Pohjanmaa on väestöltään 
kasvava maakunta, jonka ikärakenne on 
nuori. Pohjois-Pohjanmaalla on Poh-
jois-Euroopan parhaat edellytykset ih-
misten menestymiselle sekä turvalliselle 
ja elinvoimaiselle tulevaisuudelle.

Pohjois-Pohjanmaa on hiilineutraali 
maakunta, jossa elinkeinoelämä toi-
mii tiiviissä yhteistyössä alueen kaikkien 
koulutusasteiden oppilaitosten kanssa. 
Maakunnan toimivat liikenneyhteydet, 
meriväylät, satamat, maantiet, rautatiet 
sekä lentoyhteydet, palvelevat teolli-
suutta, työmatkaliikennettä ja matkailua. 
Ympäristötietous on maakunnan elinkei-
noelämän keskiössä.

Kärkitavoitteet 2030 mennessä
1. Hiilineutraali maakunta, jonka menes-

tyksen perustan muodostavat uusiu-
tuvan energian tuotanto, ydinvoima, 
kestävä maa- ja metsätalous sekä 
innovatiivinen teollisuus.

2. Pohjois-Pohjanmaa on helposti saa-
vutettava maakunta. Maakunnan tiet, 
pääväylät ja alempi tieverkosto ovat 
hyvässä kunnossa ja mahdollistavat 
ihmisten sekä tavaroiden liikkumisen 
laajalla alueella. Lähijunaliikenne 
on käynnistetty, ja kaksoisraide ra-
kennetaan Tornioon saakka. Oulun ja 
Kuusamon lentoasemia kehitetään 
ja kansainvälisiä suoria yhteyksiä 
lisätään. Hyvät tietoliikenneyhteydet 
mahdollistavat etätöiden tekemisen 
ja helpottavat mahdollisuutta valita 
oma asuinpaikka. Monipaikkaisuus on 
arvossaan.

3. Maakunnassa on matkailun ja kult-
tuurin valtaväylä Kalajoen hiek-
karannoilta Kuusamon tuntureille 
sekä Oulusta Oulujärvelle. Matkailun 

palveluverkostoa on kehitetty yhteis-
työssä alueen kuntien kanssa. Lähi-
matkailu ja vaelluskalajokiin nojaava 
virkistyskalastus saavat luontomatkai-
lun kukoistamaan.

4. Perinteisesti vahvan turvetuotannon 
tilalle on syntynyt valtavasti uusia työ-
paikkoja erityisesti uusiutuvan energi-
an ympärille. Energiaturvetuotannon 
vähentämisen aiheuttamat tappiot 
on korvattu täysimääräisesti. Korkea-
koulut ovat olleet keskeisessä ase-
massa elinkeinon muutoksessa. Turve 
on edelleen huoltovarmuuden kannal-
ta merkittävä polttoaine. Pyhäsalmen 
kaivokseen turvataan energiavaraston 
toteutuminen. 

5. Maaseutuelinkeinot ovat kokeneet 
uuden tulemisen ja niiden kannatta-
vuus on parantunut. Monimuotoinen 
maatalous on saanut ansaitsemansa 
arvostuksen ja kunnioituksen. Kotimai-
nen lähiruoka täyttää pohjoispohja-
laiset ruokapöydät. Laaja maaseutu 
on vahvasti mukana matkailussa ja 
innovaatiotoiminnassa. 

6. Oulu on Euroopan vetovoimaisin 
teknologia- ja kulttuurikaupunki sekä 
maakuntansa keskus. Oulun ja mui-
den toimijoiden verkosto on alus-
ta kansainvälisille elinkeinoelämän 
yhteyksille ja sitä tukevalle koulutus-
järjestelmälle koko maakunnassa. 
Korkeatasoinen tutkimus ja teknologia 
on olennainen osa maakunnan kaik-
kien yritysten kasvulle ja kehittymiselle 
kuten koko yhteiskunnalle.

7. Olemme puurakentamisen malli-
maakunta, jossa julkinen ja yksityinen 
rakentaminen, kaavoitus ja teollisuus 
tukevat toisiaan. Pohjois-Pohjanmaal-
la on panostettu puurakentamisen ja 
puukorjausrakentamisen koulutukseen.

8. Valtatiet ovat maakuntamme val-
timoita. Nelostien on kehittynyt ja 
mahdollistaa kasvun Pyhäjärveltä 
Kuivaniemelle. Kasitiestä on kehitetty 



energian, matkailun ja teollisuuden 
kasvukäytävä. VT 20, VT 22, VT 27 ja 
VT 28 ovat Pohjois-Suomelle tärkeitä 
itä-länsisuuntaisia väyliä ja ne pide-
tään jatkuvasti hyvässä kunnossa.

4. Poliisi-, pelastus- ja ensihoitopalvelut 
ovat saatavilla maakunnassa katta-
vasti. Ihmisten arki on turvallista ja 
sujuvaa, myös verkkoympäristössä.

5. Raahe ja Oulaskangas ovat kehittyneet 
tulevaisuuden aluesairaaloiksi omil-
la erikoistumisaloillaan. Koillismaan 
terveyspalvelut vastaavat myös mat-
kailun tarpeisiin.

6. Huolehdimme hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisestä kaikissa kuntien 
vastuulla olevissa palveluissa. 

7. Turvallinen, inhimillinen ja arvokas 
vanhuus kuuluu jokaiselle riippumatta 
siitä, asuuko hän omassa kodissaan 
vai palvelutalossa.

8. Perhe on arjen yksikkö. Pohjois-Poh-
janmaa on lapsiystävällisin ja siksi 
perheille paras maakunta. Ympäröivä 
maakunta mukautuu lapsiperheiden 
elämisen rytmiin. Lapsiperheiden koti-
palvelua on saatavana sosiaalihuolto-
lain mukaisesti ja ennaltaehkäisevästi 
koko maakunnassa. Perheet ovat tie-
toisia kotiavusta ja muista keskeisistä 
tukipalveluista. 

9. Perusterveydenhuollon vaikuttavuutta 
on vahvistettu sisällyttämällä siihen 
osittain erikoissairaanhoitoa. Sosiaa-
lipalvelut ovat vaikuttavia ja niitä on 
saatavilla riittävän nopeasti. 

10. Pohjois-Pohjanmaalla asuu Suomen 
parhaiten voiva väestö. Työ ja  
vapaa-aika ovat tasapainossa  
sekä arjen hallinta kunnossa.

9. Lapset ja nuoret ovat maakunnan voi-
mavara ja tulevaisuuden toivo. Nuoret 
saavat tukea vastuunottamiseen ja 
kannustusta aktiiviseen kansalaisuu-
teen sekä yritteliäisyyteen.

10. Pohjois-Pohjanmaa on puolen miljoo-
nan onnellisen ihmisen maakunta.

 

HYVINVOINTI 
Hyvinvointi rakentuu koko elämänkaa-
relle vauvasta vaariin ja mummuun. 
Hyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu 
useasta osatekijästä: terveydestä, turval-
lisuudesta, ystävistä, kodista, terveelli-
sistä elämäntavoista, luonnossa liikkumi-
sesta, palautumisesta, arjen ilon hetkistä 
ja onnistumisen tunteista. Tavoitteemme 
on, että kukaan ei jää yksin ja heikoim-
mankin ääni kuuluu.

Kärkitavoitteet 2030 mennessä
1. Edistämme aktiivisesti ja suunnitel-

mallisesti kuntalaisten hyvinvointia 
ja kannustamme asukkaita ottamaan 
vastuuta omasta ja läheistensä terve-
ydestä ja hyvinvoinnista.

2. Toteutamme asukkaiden, järjestöjen, 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa 
ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen 
työtä menestyksekkäästi. Tavoitteet 
saavutetaan yhdessä ja kumppa-
nuuksien kautta.

3. Sote-uudistus on mahdollistanut 
jokaiselle hänen tarvitsemansa pal-
velun ja hoidon oikea-aikaisesti ja 
lähellä. Tätä tukee kuntien ja maa-
kunnan aktiivinen yhteistyö kuntalais-
ten hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
miseksi. Maakunnassa on hyödynnetty 
digitalisaation ja teknologian mah-
dollisuudet. Lähipalveluita tarjotaan 
ihmisille kotiin.


