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Niiralan
kansainvälinen
rajanylityspaikka

Johdanto

Maakuntaohjelma ohjaa alueen
kehittämistä
Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka on huomioitava viranomaistoiminnassa.
Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi.
POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman
tavoitevuodet ovat 2018–2021.
Alueiden kehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista toimintaa, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja vuorovaikutukseen. Se sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon
aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että erityi-

sesti aluekehittämiseen suunnatut toimet ja resurssien käytön. Lähtökohtana on kansalaisten hyvän
elämän ja yritysten menestyksen edellytysten parantaminen.

Maakuntaohjelma sovittaa ja kokoaa
yhteen
Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kansallisen tason, ylimaakunnallisen tason,
maakunnallisen tason ja seutukunnallisen, kunnallisen ja paikallisen tason strategiat. Maakuntaohjelmassa pyritään fokusointiin sen monialaisesta
perusluonteesta huolimatta. Konkreettiset toimenpiteet esitetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa ja alakohtaisissa erillisstrategioissa ja toimintaohjelmissa.

Eurooppa 2020 strategia,
Valkoinen kirja Euroopan
tulevaisuudesta 2025,
7. koheesioraportti,
EU:n Itämeristrategia,
Arktinen tiedonanto

Valtakunnalliset
alueiden kehittämisen
tavoitteet

Maakuntaohjelma
POKAT 2021

OHJELMATYÖN
KOKONAISUUS
Kuva 2

Ohjelmatyön kokonaisuus

*Itä-Suomen bioenergiaohjelma, Itä-Suomen liikennestrategia ja Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma
**Hyvinvointi, Ilmasto- ja energia, Kaivannaistoiminta, Kansainvälisyys, Koulutus, Kulttuuri ja luovat alat, Liikennejärjestelmä, Matkailu, Miun Yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020, Pohjois-Karjalan alueellinen maaseudun kehittämisohjelma
2014-2020, Pohjois-Karjalan alueellinen metsäohjelma 2016-2020, Pohjois-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma
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Maakuntauudistuksen
vaikutus maakuntaohjelman
valmisteluun
Maakuntauudistuksen myötä aluekehitysjärjestelmää ja aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan. Uudet maakunnat laativat jatkossa (v. 2019) maakuntalakiin
perustuvat maakuntastrategiat, joissa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kyseessä on siis uuden maakunnan organisaation pitkän aikavälin strategia. Maakuntastrategian lisäksi maakunnissa laaditaan
neljän vuoden välein aluekehittämistehtäviä
tarkentavat valtuustokausittaiset maakuntaohjelmat. Maakuntaohjelmalle laaditaan vuosittain seuraavaa ja sitä seuraavaa vuotta
koskeva toimeenpanosuunnitelma (TOPSU).
Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan muutostilanteessa, ja niiden rooli on
keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Käytettävissä olevat resurssit suunnataan sellaiseen kehittämistyöhön,
että ne palvelevat Pohjois-Karjalan tulevaisuuden tarpeita riippumatta poliittisista ja
hallinnollisista ratkaisuista.
Maakuntaohjelman laadinta on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon maakunnan
asukkaat sekä eri viranomaisten, elinkeinoelämän, asiantuntijoiden, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajat tuovat omat näkemyksensä.
Laadintaprosessi on kuvattu tarkemmin luvussa 7.
Maakuntaohjelman rakenne määritellään
tarkemmin voimassa olevassa aluekehityslaissa alueiden kehittämisestä annetulla asetuksella (§ 10). Maakuntaohjelmassa tulee
huomioida hallituksen keväällä 2016 antama päätös alueiden kehittämisen painopisteistä ja sen toteuttaminen maakunnassa.

Maakuntaohjelman
painopisteet
Alueiden kehittämisen painopisteet ovat
keskeisiä tavoitteita alueiden uudistumisen
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ja elinvoimaisuuden edistämisessä. Maakuntaohjelmassa määritellään, kuinka painopisteitä toteutetaan alueen lähtökohdista. Valtakunnallisissa alueiden kehittämisen
tavoitteissa painopisteiksi on linjattu:
•
elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta
•
uudistumisella kasvua ja
•
hyvinvointia kumppanuuksilla
POKAT 2021 on kuvattu, mitä em. painopisteet tarkoittavat Pohjois-Karjalan kannalta.
Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta
tarkoittaa Pohjois-Karjalassa kilpailukykyistä ja vetovoimaista toimintaympäristöä. Se tarkoittaa hyvää saavutettavuutta,
toimivia liikenneväyliä ja -yhteyksiä. Kaupunkialueiden, kaupunkiseutujen, maaseutualueiden ja harvaan asuttujen alueiden
erityispiirteet tunnistetaan ja ne otetaan kehittämisen lähtökohdiksi. Ihmisten asuin- ja
elinympäristö on viihtyisä ja turvallinen. Pohjois-Karjalassa toimitaan aktiivisesti eri verkostoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Uudistumisella kasvua tarkoittaa Pohjois-Karjalassa monipuolista, kestävää ja
työllistävää elinkeinorakennetta. Elinkeino- ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen on siinä keskeisin elementti. Erityisesti
siinä keskitytään nk. älykkään erikoistumisen
valintoihin, mutta monipuolisen elinkeinorakenteen vahvistamista ei unohdeta. Toimintatapana on resurssiviisaus eli luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla tehokkaasti ja
tuetaan kiertotaloutta.
Toimintaympäristön kehittämisellä ja
elinkeinoelämän kasvulla pyritään asukkaiden hyvinvointiin – sujuvaan arkeen.
Koulutuksen taso on korkea, tarvittavaa
osaamista vahvistetaan. Hyvinvointipalvelut on kunnossa ja ihmisten aktiivista osallistumisesta hyvinvoinnin rakentamiseen
tuetaan. Pohjoiskarjalaista kulttuuria arvostetaan ja maakunnalla on vahva identiteetti. Turvallisuus eri tasoilla on osa ihmisten
hyvinvointia ja sujuvaa arkea. Nämä ulottuvuudet turvataan kumppanuuksilla ja yhteistyöllä.

POKAT 2021 PAINOPISTEET
Älykkään
erikoistumisen
valinnat

Saavutettavuus,
liikenneväylät
ja yhteydet

Kansalliset ja
kansainväliset
verkostot

ELINVOIMAA
ALUEIDEN
VERKOSTOITUMISESTA
– KILPAILUKYKYINEN JA
VETOVOIMAINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Elinkeinoelämän
kilpailukyky

Koulutus ja
osaaminen

UUDISTUMISELLA
KASVUA
– MONIPUOLINEN,
KESTÄVÄ JA
TYÖLLISTÄVÄ
ELINKEINORAKENNE

Hyvinvointi ja
osallisuus

HYVINVOINTIA
KUMPPANUUKSILLA
– SUJUVA ARKI

Kulttuuri ja
identiteetti

Läpileikkaavat teemat

Kuva 3

Kaupunki ja
maaseutukehittämisen
erikoispiirteet

Asuin- ja
elinympäristö

Resurssiviisaus

Turvallisuus

Pokat 2021 painopisteet

Asiakirjan rakenne
POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 sisältää yhdeksän päälukua. Johdanto-osuuden jälkeen luvussa 1 kuvataan Pohjois-Karjalan nykytila
ja kehitysnäkymät määriteltyjen indikaattoreiden avulla. Niitä ovat väestönkehitys ja
hyvinvointi, aluetalous ja kilpailukyky, työmarkkinatilanne, sosiaalinen osallisuus, vähähiilinen talous ja ympäristön kehitys. Indikaattoreille on asetettu tavoitetila siltä osin,
kun se on ollut mahdollista.
Luvun 2 näkökulma on verkostoitumisen
merkityksessä alueiden elinvoimatekijänä.
Luvussa käsitellään niin saavutettavuutta
ja liikennettä, asuin- ja elinympäristöä, kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityiskysymyksiä kuin kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja unohtamatta Venäjän läheisyyden
hyödyntämistä.
Luku 3 Uudistumisella kasvua, linjaa Pohjois-Karjalan elinkeinorakennetta. Luku käsittelee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja
tuotannollisten toimialojen (metsäbiotalous,
teknologiateollisuus, kivenjalostus ja kaivannaistoiminta, matkailu ja ruuan tuotanto)
kehittämistavoitteita. Siinä myös asetetaan
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen va-

linnat. Toimintatapana kehittämistä ohjaa resurssiviisaus.
Luvun 4 lähtökohtana on sujuva arki ja hyvinvointi. Siinä käsiteltävät kysymykset ovat
koulutus- ja osaaminen, hyvinvointi ja osallisuus, kulttuuri ja identiteetti sekä maakuntaohjelmatasolla uutena asiana turvallisuus.
Lukuun 5 on nostettu POKAT 2021 ohjelman
läpileikkaavat teemat, joita ovat asuin- ja elinympäristö, kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityispiirteet, resurssiviisaus sekä POKAT 2021 ohjelmaan uutena asiana noussut
turvallisuus.
Luvussa 6 arvioidaan aluepolitiikkaa Pohjois-Karjalassa ja luvussa 7 tuodaan esille
maakuntaohjelman rahoitus 2018–2021 tämänhetkisen tiedon pohjalta. Uuden ohjelmakauden valmistelun aikataulun vuoksi tiedot ovat vielä osin puutteellisia. Luvussa 8
kerrotaan maakuntaohjelman laadintaprosessista ja seurannasta. Viimeisessä luvussa on 9 on tiivistetty POKAT 2021 visio.
POKAT 2021 sisältää myös Ympäristöselostus-liiteasiakirjan. Lakisääteisessä Ympäristöselostuksessa kuvataan ympäristön
nykytila ja arvioidaan maakuntaohjelman
vaikutukset.

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021
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1

Pohjois-Karjalan nykytila
ja kehitysnäkymät

Pohjois-Karjalan aluekehityksen nykytilan
kuvaus ja vaikuttavuustavoitteet perustuvat
TEM:n määrittelemiin maakuntaohjelman
seurannassa käytettäviin teemoihin ja niitä kuvaaviin indikaattoreihin. Monipuolisesti
alueen kehitystä ja aluekehittämisen tavoitteiden toteutumista kuvaavien mittareiden
avulla tarkastellaan alueen taloutta ja kilpailukykyä, työmarkkinatilannetta, väestönkehitystä ja hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta
sekä vähähiilistä taloutta ja ympäristön kehitystä. Teemakohtaisessa tarkastelussa on
käytetty tuoreimpia saatavilla olevia tilastotietoja. Tilannetta ja kehitystä havainnollistavina vertailutietoina teemakohtaisissa taulukoissa esitetään myös koko maan luvut.
Mittareille esitetään myös numeeriset tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet on johdettu pitkän aikavälin tavoitteista ja ennusteista, joita
on tarkemmin taustoiteltu maakuntakaavatyöhön liittyvien aineistojen yhteydessä. Tavoitteiden asettamisessa on hyödynnetty
maakuntasuunnitelma- ja ohjelmatyön avuksi kehitettyä HEMAASU-laskentatyökalua.
Malli tuottaa yhteiskuntakehityksen lainalaisuudet huomioivia, loogisia ja sisäisesti
ristiriidattomia tuloksia. Käytetyt ennusteet
ja laskentamallit tietopohjineen perustuvat
vuonna 2017 käytössä olevaan aluejakoon,
joten mitkään esitetyt luvut ja tavoitteet eivät
sisällä Heinäveden tietoja. Teematarkastelussa on hyödynnetty arvioinnin apuvälineeksi kehitettyä muutosjoustavuuden arviointikehikkoa ja siihen liittyvää itsearviointia.
Tarkastelussa käytetyt aluekehityksen eri aihealueita ja ulottuvuuksia kuvaavat mittarit
antavat Pohjois-Karjalan toteutuneesta kehityksestä ja nykytilasta monipuolisen kuvan,
joskin kehityskuva jossain määrin vaihtelee
käytettävästä mittarista riippuen. Yleisesti
voidaan todeta, että vaikka mittarien kuvaa-
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ma taso on tyypillisesti heikko, Pohjois-Karjalan kehitys on useilla aluekehitysindikaattoreilla mitaten ollut suurimman osan kuluvaa
vuosikymmentä suhteellisen vahvaa, monilta
osin suotuisampaa kuin maassa keskimäärin. Parin viime vuoden aikana suhteellisen
hyvä vire on jonkin verran heikentynyt. Esimerkiksi liikevaihdon kehitystä vertailtaessa Pohjois-Karjala sijoittuu nyt maakuntien
keskikastiin. Monet aivan tuoreimmat tilastotiedot, uutiset ja barometrit viestivät kuitenkin tulevaisuutta koskevien kehitysnäkymien
olevan valtakunnallisten näkymien tavoin jälleen parantumassa.
Pohjois-Karjalan tulevan kehityksen reunaehdot muotoutuvat pitkälti Suomen talouden
ja kansainvälisen talouden kehityksen pohjalta. Kun pitkittynyt yleinen haasteellinen tilanne on kääntynyt kohti parempaa, tämä
on näkynyt myös maakunnan kehityksessä. Vaikka näkymiä leimaa edelleen epävarmuus, tarjoavat monipuolinen toimialarakenne ja monet vahvuusalat Pohjois-Karjalan
menestymiselle hyvät lähtökohdat. Uskoa tulevaan kehitykseen luovat mm. laaja osaamispohja, rakentamisen vahva vire, viennin
kehitys ja maakunnan biotalousinvestointien eteneminen.
Kehityskuvassa on huomattavia eroja maakunnan sisällä, joten vaikka päähuomio tarkastelussa on maakuntatasossa, soveltuvin
osin huomiot koskevat myös seutu- ja kuntatasoa. Pohjois-Karjalassa on 13 kuntaa,
joista kaupunkeja on viisi (Joensuu, Kitee,
Lieksa, Outokumpu ja Nurmes). Maakunta jakautuu kolmeen seutukuntaan: Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen-Karjalan
seutukuntiin. Hallituksen päätöksen mukaisesti Heinäveden kunta tulee osaksi Pohjois-Karjalaa 1.1.2020 alkaen.

1.1

ran tappiolliseksi. Vuosien 2009–2015 muuttovoiton taustalla oli vuotuinen noin 300–500
hengen nettosiirtolaisuus, joka oli maan sisäisestä muuttoliikkeestä aiheutuvaa väestötappiota suurempi. Eniten maahanmuuttajia
on tullut Venäjältä, mutta kaikkiaan Pohjois-Karjalassa asuu yli sadan maan kansalaisia. Samalla kun maakunta on kansainvälistynyt, maahanmuuttajaväestön kasvu on
tuonut mukanaan uusia tarpeita palveluiden organisoimiseen ja koulutuksen järjestämisen.

Väestönkehitys ja 		
hyvinvointi

Pohjois-Karjalan väkiluku oli vuoden 2016 lopulla 164 085. Väestömäärän mukaan Pohjois-Karjala on Suomen 19 maakunnasta
15. Naisten osuus maakunnan väestöstä
on 50,3 prosenttia ja miesten 49,7 prosenttia. Työikäisessä väestössä miehiä on lukumääräisesti naisia enemmän. Naiset ovat
puolestaan enemmistönä eläkeikäisessä
väestössä.
Pohjois-Karjalan väkiluku laskee, vuonna
2016 asukasluku pieneni 670 hengellä eli 0,4
prosenttia. Maakunnan väestön väheneminen on viime vuosina johtunut luonnollisesta väestönmuutoksesta. Kuolleiden määrä
on jo pitkään ylittänyt syntyneiden määrän ja kuluvan vuosikymmenen aikana ero
on entisestään suurentunut, kun syntyneiden määrä on laskenut ja kuolleiden määrä
kasvanut. Vuonna 2016 maakunnassa syntyneiden määrä oli tilastohistorian pienin
(1 420 henkeä) ja kuolleiden määrä (2 051)
puolestaan suurin.

Pohjois-Karjalan väestöllinen huoltosuhde
– kuinka monta ei-työikäistä kutakin työikäistä kohden on – oli vuoden 2016 lopulla
62,7, kun koko maan tasolla vastaava luku
oli 59,1. Eroa selittää se, että Pohjois-Karjalan väestörakennetta luonnehtii suurten
ikäluokkien ja senioriväestön korkea väestöosuus. Vanhushuoltosuhde (39,2) on selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin
(33,2). Nuorten osalta tilanne on toisinpäin
(P-K: 23,5 ja Suomi: 25,8). Oheinen väestöpyramidikuvio havainnollistaa Pohjois-Karjalan väestön ikä- ja sukupuolirakennetta sekä
väestörakenteen haasteita.

Muuttovoitto on viime vuosina tasapainottanut Pohjois-Karjalan luonnollista väestötappiota, joskin vuonna 2016 Pohjois-Karjalan kokonaisnettomuutto painui seitsemän
muuttovoittovuoden jälkeen 28 hengen ver-

Väestörakenteen ikääntyminen on jo nyt,
mutta myös tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan merkittävin haaste. Se lisää palvelujen
tarvetta ja aiheuttaa muutostarpeita nykyisiin palvelujärjestelmiin ja niiden ylläpitoon.
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Pohjois-Karjalan väestön ikä- ja sukupuolirakenne 31.12.2016.
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Ikääntyminen näkyy myös työmarkkinoilla
heijastuen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen että yritysten omistajanvaihdosten
tarpeeseen. Haasteet kärjistyvät maakunnan reuna-alueilla, joilla väestörakenteen
ikääntyminen on trendinä keskusalueita vahvempi. Toisaalta ikääntyminen avaa
mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin ja menopaineiden kasvuun on puolestaan haettu
uusia ratkaisuja vuoden 2017 alussa aloittaneella Siun sotella, joka on samalla maakunnan proaktiivinen vastaus valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Osaltaan tilannetta
parantaa myös se, että maakunnan väestö
on terveempää kuin aiemmin: ikärakenteen
vaikutukset poissulkevan sairastavuusindeksin arvo on parantunut.
Maakunnan sisällä väestörakenteen ja muuttoliikkeen erot ovat suuret. Väestön keskittyminen Joensuun kaupunkialueelle on selkeä
trendi, väestö kasvaa erityisesti kaupungin
kehysalueella. Maaseutualueilla ja maakun-

nan reuna-alueilla väki vähenee. Yli puolet
pohjoiskarjalaisista (53,3 %) asuu kuitenkin
edelleen tilastoluokituksen mukaisella maaseudulla1.
Pitkän aikavälin väestötavoitteen toteutuminen edellyttää, että Pohjois-Karjala saa
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti vuosittain keskimäärin noin 350 henkeä muuttovoittoa, vuoteen 2040 mennessä
yhteensä lähes 9 000 henkeä. Tästä huolimatta maakunnan väkiluku laskee, sillä
luonnollinen väestötappio kaksinkertaistuu
kuluvan vuosikymmenen keskimäärin noin
400 hengestä vuodessa 2030-luvun lopun
noin 800 henkeen vuodessa. Maakuntaohjelmakaudella eli vuoteen 2021 mennessä
väkiluvun ei tulisi tavoitteiden mukaan käytännössä laskea lainkaan. Tavoite on haasteellinen, joskin osaltaan sen toteutumista
tukee Itä-Suomen yliopiston päätös keskittää opettajankoulutus Joensuuhun.

Pohjois-Karjalan väestönmuutostekijät 2000-2016
Lähde: Tilastokeskus
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2011
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Luonnollinen väestönmuutos

Maan sisäinen muutto (netto)

Maahan-/maasta muutto (netto)

Kokonaismuutos (ml. väkiluvun korjaus)

Pohjois-Karjalan väestönmuutostekijät 2000–2016.

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistoihin perustuvassa seitsenportaisessa kaupunki-maaseutuluokittelus-

sa kaupunkiväestöön lasketaan sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue. Maaseutualueisiin kuuluvat maaseudun paikalliskeskukset, kaupunginläheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu
maaseutu. Noin prosentilta väestöä puuttuu paikkatieto.
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Taulukko 1 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman väestökehityksen ja hyvinvoinnin seurantaindikaattorit ja tavoitteet.

POKAT 2021 maakuntaohjelman seurantaindikaattorit ja tavoitteet
Väestön kehitys ja

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tavoite
163 814

hyvinvointi

2021

Pohjois-Karjala

väkiluku

165 866

165 906

165 754

165 445

165 258

164 755

164 085

Suomi

väkiluku

5 375 276

5 401 267

5 426 674

5 451 270

5 471 753

5 487 308

5 503 297

Pohjois-Karjala

väestön muutos

-96

40

-152

-309

-187

-476

-670

Suomi

väestön muutos

23 849

25 991

25 407

24 596

20 483

15 421

15 285

Pohjois-Karjala

nettomuutto maassamuuton osalta

-119

-301

-292

-379

-207

-277

-512

Suomi

nettomuutto maassamuuton osalta

-

-

-

-

-

-

-

Pohjois-Karjala

nettomuutto maassamuuton osalta (osuus
väestöstä)

-0,07

-0,18

-0,18

-0,23

-0,13

-0,17

-0,31

Suomi

nettomuutto maassamuuton osalta (osuus
väestöstä)

-

-

-

-

-

-

-

Pohjois-Karjala

nettomuutto maahanmuuton osalta

406

453

401

427

437

288

484

Suomi

nettomuutto maahanmuuton osalta

13 731

16 821

17 433

18 048

16 021

12 441

16 823

Pohjois-Karjala

nettomuutto maahanmuuton osalta (osuus
väestöstä)

0,24

0,27

0,24

0,26

0,26

0,17

0,29

Suomi

nettomuutto maahanmuuton osalta (osuus
väestöstä)

0,26

0,31

0,32

0,33

0,29

0,23

0,31

Pohjois-Karjala

luonnollinen väestönkasvu

-385

-105

-269

-332

-391

-487

-631

Suomi

luonnollinen väestönkasvu

10 093

9 376

7 786

6 662

5 046

2 980

-1 109

Pohjois-Karjala

luonnollinen väestönkasvu (osuus väestöstä)

-0,23

-0,06

-0,16

-0,20

-0,24

-0,29

-0,38

Suomi

luonnollinen väestönkasvu (osuus väestöstä)

0,19

0,17

0,14

0,12

0,09

0,05

-0,02

Pohjois-Karjala

vanhushuoltosuhde (yli
65-vuotiaat/15-64
-vuotiaat)

30,8

32,0

33,4

34,9

36,4

37,9

39,2

vanhushuoltosuhde (yli
65-vuotiaat/15-64
-vuotiaat)

26,5

27,7

28,9

30,2

31,3

32,4

33,2

Pohjois-Karjala

Ikävakioitu sairastavuus
indeksi (THL)

129,8

122,8

117,1

117,3

117,8

Suomi

Ikävakioitu sairastavuus
indeksi (THL)

106,2

105,2

103,5

102,2

100,0

Suomi

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

-172

-243

-0,15

500

0,30

-431

-0,26

47,0

110,0
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Maahanmuuttajat
Ulkomailta maakuntaan muuttavat asukkaat
ovat merkittävä viime vuosien muuttovoiton
tekijä. Maahanmuuttajat ovat pääosin nuoria
aikuisia, joten maahanmuutto vaikuttaa maakunnan ikääntyvää ikärakennetta tasapainottavasti. Valtakunnallisella tasolla kaikista 15 – 29-vuotiaista kahdeksan prosenttia on
ulkomaalaistaustaisia, kun koko väestössä
ulkomaalaistaustaisten osuus on kuusi prosenttia. Nuorissa ikäluokissa entistä useampi
on nykyisin ulkomaalaistaustainen.
Maahan tullaan yksilöllisesti vaihtelevista
syistä. Selkeästi merkittävin oleskeluluvan
peruste on perhesyyt. Seuraavaksi yleisimpiä oleskeluluvan perusteita ovat opiskelu ja
työ, näiden jälkeen pakolaisuus tai turvapaikan hakeminen.
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työelämään osallistuminen edellyttävät kieliopintojen ja muiden kotoutumista tukevien palveluiden tarjoamista siten, että palvelut vastaavat
yksilöllisesti vaihteleviin tarpeisiin. Maakunnassa tehdään yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa kotoutumisen, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, yhteisöllisyyden, aktiivisen
osallisuuden sekä työelämään ohjautumisen
edistämiseksi.
Ammattiin johtavaa koulutusta on tarjolla
maakunnassa monilla eri aloilla ja perus-

koulujen ja lukioiden verkosto on hyvä. Vapaa sivistystyö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kartuttamiseen
maakunnassa myös maahanmuuttajataustaisille asukkaille. Maahanmuuttajille on
maakunnassa tarjolla myös korkea-asteen
koulutusta eri aloilla. Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi Itä-Suomen alueella korkea-asteen maahanmuuttajaopiskelijoiden
ohjausta ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä tarjoaa maahanmuuttajille koulutusta.

Maahanmuuttajat kansalaisuuden
mukaan
Vuoden 2016 lopussa Pohjois-Karjalassa asui 3 881 ulkomaan kansalaista. Pohjois-Karjalassa asui 106 ulkomaan kansalaisia. Suurimmat ryhmät olivat venäläiset
(1678), virolaiset (201) ja somalialaiset ja
thaimaalaiset (molempia 148).

Maahanmuuttajat äidinkielen mukaan
Maahanmuutosta kansalaisuutta paremman
kuvan antaa äidinkielen mukaan tarkastelu. Äidinkieli säilyy tilastossa, vaikka maahan muuttanut saisikin suomen kansalaisuuden. Vuonna 2016 Pohjois-Karjalassa asui
6034 äidinkielenään jotain muuta, kuin suomea puhuvaa. Väestötilastossa tunnettuja
kieliä oli 83, joiden lisäksi jotain muuta kieltä
äidinkielenään puhuvia oli 85 henkilöä. Suurimmat kieliryhmät vuonna 2016 olivat venä-

Maahanmuutto, nettosiirtolaisuus ja maastamuutto
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Taulukko 2 Ulkomaan kansalaiset Pohjois-Karjalassa vuoden 2016 lopussa

Ulkomaan kansalaiset Pohjois-Karjalassa vuoden 2016 lopussa (yli 50 henkeä)
1678

Kiina

92

Viro

Venäjä

201

Saksa

84

Somalia

148

Turkki

79

Thaimaa

148

Ruotsi

67

Syyria

102

Britannia

62

Irak

98

Puola

55

Bangladesh

92

Espanja

54

Taulukko 3 Ulkomaankielisten määrän kehitys vuodesta 1990.
1990

2000

2010

2016

Asukasluku

Pohjois-Karjala

176 836

171 609

165 866

164 085

Suomenkieliset

176 327

169 712

161 760

158 051

Ulkomaankieliset
Ulkomaankielisten osuus %
Ulkomaisten kielten lkm (pl. muu ja tuntematon)

jä (3161), somali (296), arabia (230), eesti
(214) ja englanti (208).
Alla olevaan taulukkoon on koottu aikasarja ulkomaankielisten määrän kehityksestä
vuodesta 1990. Neljännesvuosisadassa äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien
määrä on lähes 12 kertaistunut runsaasta viidestä sadasta yli kuuteen tuhanteen. Ulkomaankielisten osuus asukkaista on kasvanut 0,3 %:sta 3,7 %:iin. Maahanmuuttajien
tausta on myös monipuolistunut ja tilastoitujen ulkomaisten kielien määrä on kasvanut 33:sta 83:een.

1.2

Aluetalous ja
kilpailukyky

Pohjois-Karjalan toimialarakenne on
monipuolinen. Sekä perinteisesti vahvoja toimialoja veturiyrityksineen että myös
kansainvälisen tason huippututkimukseen
pohjautuvia uusia potentiaalisia kasvualoja on useita. Maakunnan teollisuuden kilpailukyvystä kertoo, että teknologiateollisuusvetoinen vienti on vetänyt pitkittyneen

509

1897

4106

6034

0,3 %

1,1 %

2,5 %

3,7 %

33

50

68

83

taloustaantumankin aikana edelleen hyvin ja
samalla oleellisesti koko maata vahvemmin.
Metsäbiotalous on ala, jonka kilpailutekijöinä ovat alueen mittavat metsä- ja bioenergiavarat, alan yli 500 yritystä ja kansainvälisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä. Vireillä
on useita alueellisesti merkittäviä investointeja. Maakuntaohjelman ja muiden keskeisten kehittämisohjelmien painopistevalinnat
tukevat potentiaalin hyödyntämistä. Vahva
metsäbiotalous osaaminen on tunnustettu
myös valtakunnallisesti. Joensuun kaupungin ja valtion välisen kasvusopimuksen pääteemana on metsäbiotalous, lisäksi vahvistetaan fotoniikan ja oppimisen digitalisaation
mahdollisuuksia.
Pohjois-Karjala on merkittävä koulutusmaakunta. Maakunnan vahvat koulutusorganisaatiot tarjoavat hyvät mahdollisuudet
järjestää eri alojen koulutusta ja siten turvata osaavaa työvoimaa maakunnan vahvoille toimialoille. Osaamiseen ja sen jatkuvaan
kehittämiseen panostaminen on maakunnan
kilpailukyvyn avaintekijä.

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021
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Pohjois-Karjalan kunnat (ml. Heinävesi)
ovat valtakunnallisia edelläkävijöitä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa
Siun sote kuntayhtymän kautta. Siun soten perustehtävänä on järjestää yhdenvertaisilla periaatteilla alueen väestölle lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
ja pelastuslaissa määritellyt alueellisen pelastustoimen palvelut.
Maakunnan talouskehitys on ollut varsinkin vallinneeseen yleiseen taloustilanteeseen suhteutettuna varsin myönteistä.
Asukasta laskettu bruttoaluetuote oli vuonna
2015 Pohjois-Karjalassa 25 665 euroa, mikä
oli 78,0 % koko maan tasosta. Vuonna 2010
vastaava suhdeluku oli vielä 71,3 % eli kehitys kuluvan vuosikymmenen alussa oli koko
maan tasolla tapahtuneeseen kehitykseen
verrattuna vahvaa, Pohjois-Karjalan talous
elpyi viime vuosikymmenen lopun syvästä taantumasta nopeasti. Vuosikymmenen
alkuvuosien jälkeinen suhteellisen aseman
vahvistuminen ja alueellisten erojen tasoittuminen ei kuitenkaan kerro yksistään vahvasta kasvusta maakunnassa vaan myös koko
maan tason heikosta kehityksestä.
Pohjois-Karjalan yrityssektorin elpyminen ja liikevaihdon kasvu oli vuoden 2009
talousnotkahduksen jälkeen vuosina 2010
ja 2011 erittäin vahvaa. Liikevaihto palautui
jyrkkää laskua edeltävälle tasolla nopeasti,
mikä kertoo aluetalouden resilienssistä eli
muutosjoustavuudesta. Tuon jälkeen yrityssektorin liikevaihto on välillä laskenut ja välillä kasvanut. Yleinen heikko taloustilanne
on tarkoittanut sitä, että vaikka muutosluvut
ovat olleet suhteellisen pieniä, esimerkiksi
vuonna 2013 liikevaihdon kasvu 2,4 %:lla
riitti nostamaan Pohjois-Karjalan maakuntavertailun ykköstilalle. Jaksolla 2010–2015
Pohjois-Karjala nousi liikevaihdon kasvulla
mitaten kaikkiaan kolmeen otteeseen kolmen maan vahvimman maakunnan joukkoon. Tämä kertoo osin siitä, että alueelliset erot ovat taantuman vuosina supistuneet:
heikko taloustilanne on purrut keskimääräistä kovemmin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan kaltaisiin perinteisesti vahvoihin maakuntiin. Vuonna 2016
Pohjois-Karjalan yrityssektorin liikevaihdon
kehitys (+2,3 %) jäi prosentin kymmenyksen
koko maan tasolla tapahtuneesta kasvusta.
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Viennin merkitys maakunnan teollisuuden
kehityksessä on suuri, sillä yli puolet yritysten tuotannosta menee vientiin. Pohjois-Karjalan yritysten vientiliikevaihto on kasvanut
taantumankin vuosina. Toimialarakenteen
monipuolisuus ja suhdannekehityksen eriaikaisuus on osoittautunut vahvuudeksi kun
joidenkin alojen heikko kehitys on kompensoitunut toisten alojen kasvulla. Kokonaissaldo on vahvasti positiivinen, sillä viennin
osuus yritysten liikevaihdosta on vuosikymmenen edetessä kasvanut maakunnassa
pari prosenttiyksikköä, kun se koko maassa on pysynyt jotakuinkin samalla tasolla.
Julkisen sektorin painoarvo on Pohjois-Karjalassa merkittävä ja valtion talouden menoleikkauspaineet ovat heijastuneet
valtion alueellisten yksiköiden toimintaan.
Esimerkiksi turvallisuusviranomaisten määrärahoja on leikattu kovalla kädellä. Säästöjä on haettu hallinnollisista uudistuksista, joiden kohteena ovat olleet käytännössä kaikki
viranomaiset.
Koulutusta koskevat määrärahaleikkaukset valtion budjetissa ovat viime vuosina näkyneet merkittävällä tavalla myös
Pohjois-Karjalassa. Leikkaukset ovat pakottaneet maakunnan koulutuksenjärjestäjät
yt-neuvotteluihin, toimitilojen vähentämiseen
ja koulutusalojen karsimiseen. Toisaalta koulutusjärjestelmä on samalla trimmattu entistäkin tehokkaammaksi ja Pohjois-Karjala on
säilyttänyt asemansa erittäin vahvana koulutusmaakuntana. Tulevaisuutta ajatellen esimerkiksi koulutusviennissä on huomattava potentiaali. Yliopistokoulutuksen osalta
asema on vahvistumassa, kun Itä-Suomen
yliopiston päätös opettajankoulutuksen lakkauttamisesta Savonlinnassa merkitsee toimintojen vahvistumista ja opiskelijamäärän
kasvua Joensuussa.
Myös opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen koulutuksen keskittämispäätöksen aluetaloudellinen merkitys
on suuri, sillä se merkitsee mm. asuinrakennusinvestointeja. Rakentaminen on muutenkin ollut vahva ala. Joensuussa on käynnissä useita merkittäviä sekä yksityisen että
julkisen sektorin rakennushankkeita. Asuinrakentaminen on vilkasta ja kaupungissa
on myös uudenlaisia, valtakunnallisestikin

merkittäviä puurakentamiskohteita. Joensuun asema kasvukeskuksena ja opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen keskittämispäätös merkitsevät sitä, että edessä
ovat jopa ennätykselliset vuodet. Joensuun
ja Kontiolahden rakentaminen on ollut koko
2010-luvun asukaslukuun suhteutettuna valtakunnallista kärkeä. Rakentamisen näkymät
heijastuvat myös muille aloille ja luovat tulevaisuudenuskoa. Merkittäviä rakennushankkeita on meneillään tai vireillä myös muualla
maakunnassa. Pielisen Karjalan biotalousinvestoinnit ovat kokoluokaltaan ja aluetalousvaikutuksiltaan huomattavia.
Pohjois-Karjalan kuntien käyttötalouden tilanne on saavuttanut viime vuosina koko maata. Kuntatalouden historiassa
tilannetta osoittava vuosikate on ollut harvoin koko maata parempi. Huomioitavaa
kuitenkin on, että taso on saatu koko maata selvästi kireämmällä kunnallisverotuksen
tasolla. Pohjois-Karjalan kuntien painotettu
tuloveroprosentti 20,78 vuodelle 2017 on lähes yhden % -yksikön koko maan tasoa kor-

keampi ja maakuntatasolla verotus on seitsemänneksi kireintä.
Valtionosuuksilla on heikon veropohjan kuntien näkökulmasta erityisen suuri merkitys palvelujen järjestämisessä.
Valtionosuusjärjestelmän uudistus astui voimaan vuoden 2015 alusta ja kuntien tehtävien vähentämiseen liittyen siihen on taas
tulossa muutoksia vuoden 2019 alusta. Uudistustyötä tarvitaan jatkossakin järjestelmän
kriteereihin niin, että palvelut turvataan koko
maan tasolla kohtuullisella kunnallisverotuksen tasolla. Nykyisin tämä ei toteudu ja verotason erot uhkaavat vain kasvaa. Suhteelliset erot veroprosenteissa 2020-luvulla
saattavat revetä nykyistäkin suuremmiksi,
kun maan kaikkien kuntien veroprosenttia
alennetaan noin 12 prosenttiyksikköä. Vaikka ns. uudessa kunnassa vuoden 2019 alusta lähtien valtionosuudet vähenevät, niin
niiden suhteellinen merkitys erityisesti Pohjois-Karjalan alueella tulee entisestään korostumaan.

Taulukko 4 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman aluetalouden ja kilpailukyvyn seurantaindikaattorit ja tavoitteet.
Aluetalous ja

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kilpailukyky

Tavoite
2021

Pohjois-Karjala

bkt/asukas (käyvin
hinnoin)*

21 765

24 196

24 096

24 894

25 610

25 665

Suomi

bkt/asukas (käyvin
hinnoin)*

30 507

31 634

31 847

32 176

32 386

32 915

Pohjois-Karjala

liikevaihdon muutos

18,4

9,2

-3,1

2,4

0,6

0,4

2,3

Suomi

liikevaihdon muutos

9,3

7,8

1,7

-2,1

-0,1

-0,9

2,4

Pohjois-Karjala

aloittaneet yritykset

743

586

597

617

635

588

569

Suomi

aloittaneet yritykset

33 256

32 485

31 221

30 224

28 750

28 294

28 469

29 594

Pohjois-Karjala

lopettaneet yritykset

528

579

533

534

636

507

549

Suomi

lopettaneet yritykset

21 449

24 451

25 441

26 996

29 537

25 277

24 926

Pohjois-Karjala

kasvuyritysten määrä (Toimialaonline; 3v.,
+20 %, väh. 10 henk.)

10

13

14

19

16

17

Suomi

kasvuyritysten määrä (Toimialaonline; 3v.,
+20 %, väh. 10 henk.)

639

758

811

798

714

786

Pohjois-Karjala

viennin (liikevaihto) osuus tuotannosta
maakunnittain

16,4

18,0

17,0

17,4

17,5

19,0

19,1

Suomi

viennin (tullin tieto) osuus tuotannosta
maakunnittain

14,6

14,7

14,4

14,5

14,5

14,1

13,2

Pohjois-Karjala

kuntien vuosikate
euroa/asukas*

389

271

115

322

464

446

444

Suomi

kuntien vuosikate
euroa/asukas*

461

384

249

380

406

347

494
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2,7

650

500

25

17

22,5

500

1.3

Työmarkkinatilanne

Pohjois-Karjalan työllisyysaste oli vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan 60,6
%, selvästi matalampi kuin koko maan tasolla (68,7 %). Valtakunnallisesta trendistä poiketen maakunnan työllisyysaste myös
laski edellisvuodesta (63,0 %). Korkean työttömyyden lisäksi Pohjois-Karjalan matalaa
työllisyysastetta selittää mm. se, että työvoiman ulkopuolella on paljon erilaisissa aktivointipalveluissa kuten työvoimapoliittisessa
koulutuksessa olevia ja lisäksi työmarkkinoilta on siirtynyt väkeä kokonaan pois sekä varhaisen eläköitymisen että syrjäytymisen takia. Lisäksi työvoiman ulkopuolella olevien
suureen määrään vaikuttaa opiskelijoiden
suuri väestöosuus.
Työttömyys on maakunnassa vakava
ongelma. Se on pysytellyt korkealla tasolla, joskin välillä työttömyyden kehitys on ollut koko maata suotuisampaa. Parin vuoden myönteisemmän jakson jälkeen vuoden
2015 joulukuusta lähtien työttömien osuus
työvoimasta on kuitenkin ollut Pohjois-Karjalassa yhtäjaksoisesti koko maan korkein.
Suhteellisen hyvä aluetalouskehitys ei ole
siis näkynyt vaikean työttömyyden helpottumisena.
Vuoden 2016 lopussa Pohjois-Karjalassa oli 13 247 työtöntä työnhakijaa, heistä 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Työttömien osuus työvoimasta oli 18,0 %. Luku
oli maan korkein ja 4,4 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin valtakunnallisesti. Heinäkuussa 2017 työttömien osuus työvoimasta oli 17,9 %. Ero koko maahan oli kasvanut
5,4 prosenttiyksikköön ja toiseksi heikoimman työttömyyden alueeseen eli Lappiinkin
ero oli 2,6 prosenttiyksikköä.
Vaikka työttömien määrä maakunnassa on
suuri, työttömyyden kehityksessä on myön-
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teisiä piirteitä. Tilanne on esimerkiksi helpottunut vuoden takaisesta ja vaikka nuorten,
alle 25-vuotiaiden työttömyys on korkea, tilanne on näiltäkin osin hieman parantunut.
Sen sijaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä
on kasvussa. Kyseessä on valtakunnallinen
trendi, mutta kehityssuunta on joka tapauksessa huolestuttava.
Työttömyystilanteen haasteellisuudesta kertoo se, että erilaisissa aktivointipalveluissa
on jatkuvasti ollut noin 5 000 henkeä, peräti
noin 7 % maakunnan työvoimasta. Näin ollen ns. laajan työttömyyden eli työttömien
työnhakijoiden ja palveluissa olevien määrä oli esimerkiksi vuoden 2016 lopulla noin
18 000 henkeä. Näiltä osin valtakunnan tasolla tehtävät ratkaisut eli määrärahojen mitoitus ja alueellinen kohdentaminen ovat tulevan kehityksen kannalta keskeisiä tekijöitä.
Toisaalta nykytilanne kertoo myös siitä, että
työvoiman kysynnän kasvaessa tarjolla on
paljon osaavaa työvoimaa. Tämä on tärkeää
tilanteessa, jossa korkean työttömyyden
ohella väestön ikääntyminen ja työvoiman
eläköityminen ovat maakunnan merkittävimpiä haasteita. Tilastokeskus on ennustanut,
että Suomessa on vuonna 2030 työikäisiä
eli 15–64 vuotiaita 59 321 henkeä vähemmän kuin vuonna 2015 (-1,7 %). Vastaavasti Pohjois-Karjalassa työikäisiä on vuonna
2030 ennusteen mukaan 12 729 vähemmän
kuin vuonna 2015 (-12,5 %). Työikäisen väestön määrä vähenee siis Pohjois-Karjalassa selvästi muuta Suomea nopeammin. Näin
ollen osaavan työvoiman saatavuus ja koulutuksen osuvuus ovat keskeisiä haasteita, joihin on vastattava, ettei kasvu tyrehdy
osaajapulaan, jota jo esiintyy joissakin ammattiryhmissä ja kokonaisilla aloilla (teknologiateollisuus).

Työttömien määrän kehitys Pohjois-Karjalassa 1/2011-9/2017
Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus/TEM
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Työttömien määrän kehitys Pohjois-Karjalassa 1/2011–9/2017.

Taulukko 5 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman työmarkkinatilanteen seurantaindikaattorit ja tavoitteet.
Työmarkkinatilanne

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tavoite
2021

Pohjois-Karjala

työttömyysaste
(Tilastokeskus)

12,5

12,3

11,7

12,5

10,4

10,7

14,0

Suomi

työttömyysaste
(Tilastokeskus)

8,4

7,8

7,7

8,2

8,7

9,4

8,8

Pohjois-Karjala

työttömien osuus
työvoimasta (TEM;
31.12. tilanne)

14,4

14,7

15,7

16,7

17,5

18,3

18,0

Suomi

työttömien osuus
työvoimasta (TEM;
31.12. tilanne)

10,3

9,9

10,9

12,6

13,9

14,4

13,6

Pohjois-Karjala

työllisyysaste
(15-64 v. %)

61,6

62,1

60,9

60,9

63,3

63,0

60,6

Suomi

työllisyysaste
(15-64 v. %)

67,8

68,6

69,0

68,5

68,3

68,1

68,7

Pohjois-Karjala

nuorten työttömyys
(TEM; alle 25-v. työttömien määrä 31.12.)

1 263

1 244

1 343

1 645

1 837

1 999

1 836

Suomi

nuorten työttömyys
(TEM; alle 25-v. työttömien määrä 31.12.)

33 437

31 557

34 836

44 229

50 382

52 323

48 064

Pohjois-Karjala

pitkäaikaistyöttömyys
(TEM; 31.12.)

2 037

2 279

2 934

3 160

3 099

3 692

4 179

Suomi

pitkäaikaistyöttömyys
(TEM; 31.12.)

57 959

57 033

66 047

82 747

98 537

118 161

121 951

Pohjois-Karjala

työpaikkojen määrä

62 468

62 682

61 993

61 018

60 431

59 070

Suomi

työpaikkojen määrä

2 325 679

2 354 422

2 339 904

2 301 751

2 274 076

2 256 459

Pohjois-Karjala

työvoiman määrä
(1 000 henkeä)

77

78

75

75

75

75

74

Suomi

työvoiman määrä
(1 000 henkeä)

2 672

2 682

2 690

2 676

2 679

2 689

2 685
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Sosiaalinen
osallisuus

Sosiaalisen osallisuuden kannalta Pohjois-Karjalan vaikea ja pitkittynyt työttömyystilanne ja asukkaiden keskimääräistä
matalampi tulotaso merkitsevät haasteellista
lähtökohtaa. Toisaalta esimerkiksi maakunnassa tarjolla olevat laajat kouluttautumismahdollisuudet ml. erilaiset aktivointipalvelut ehkäisevät osaltaan sekä nuorten että
aikuisten syrjäytymisuhkaa.
Koulutustilastot kertovat, että tutkinnon suorittaneiden osuus työikäisistä on kasvanut
Pohjois-Karjalassa tasaisesti ja se on jo saavuttamassa valtakunnallisen tason. Taustalla
ovat sekä työmarkkinoilta poistuvien ja heikommin koulutettujen ikäluokkien suuri koko
että myös maakunnan laaja-alainen koulutustarjonta. Sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneiden että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet ovat kasvaneet, joskin
korkea-asteen osalta osuus on selvästi valtakunnallista pienempi, eikä ero ole juuri supistunut.
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25–29 -vuotiaiden osuus on maakunnassa selvästi pienempi kuin valtakunnallisesti ja heidän osuutensa laski vuoteen 2013
asti. Tuolloin ilman tutkintoa olevien osuudessa tapahtui kuitenkin käänne, joka kertoo mm. toisen asteen opintonsa keskeyttäneiden määrän kasvusta. Tuon jälkeen
toteutettujen koulutusleikkausten takia on
pelättävissä, että tilanteen heikkeneminen
näkyy myös tulevissa tilastoissa. Kun OKM:n
hallinnonalan koulutusmäärärahojen lisäksi myös erilaisten työvoimapoliittisten aktivointitoimenpiteiden rahoitus on pienentynyt
ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määrä
on kasvussa, syrjäytymisuhka on lisääntynyt.
Käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 2014
Pohjois-Karjalassa maan kolmanneksi alhaisimmat. Palkkatulot olivat koko maan pienimmät, mutta sosiaalietuudet ja muut tulonsiirrot olivat puolestaan keskimääräistä
suurempia kompensoiden hieman palkkatuloeroja. Käytettävissä olevien tulojen osalta
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ero suhteessa koko maahan on viime vuosina pienentynyt. Toimeentulotukea saavien
osuus on Pohjois-Karjalassa hieman suurempi kuin valtakunnallisesti. Ero on kuitenkin muutamassa vuodessa puolittunut, kun
toimeentulotukea saavien osuus on koko
maan tasolla hieman kasvanut, mutta Pohjois-Karjalassa puolestaan laskenut.
Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokran huono-osaisuutta eri näkökulmista tarkastelleessa tutkimuksessa (2016)
Pohjois-Karjala sijoittui sosiaalisen huono-osaisuuden (kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten määrä, väkivaltarikokset,
päihtyneenä tehdyt rikokset) suhteen heikoimpien maakuntien joukkoon, joskin ulottuvuutta kuvanneen indeksin arvo (keskiarvo vuosilta 2011–2015: 105) oli vain hieman
maakuntien keskitasoa heikompi. Inhimillisessä huono-osaisuudessa (mittareina mm.
yksinäisyyden kokeminen, koulutuksen ulkopuolelle jääminen) Pohjois-Karjala (indeksiarvo 114) jäi maakuntavertailussa yhdessä
Päijät-Hämeen kanssa kolmanneksi viimeiselle sijalle. Erityisesti yksinäisyys koettiin
ongelmaksi, toisaalta ilman koulutuspaikkaa
jää maakunnassa verrattain harva. Osallisuuden suhteen Pohjois-Karjala sijoittui keskivertoa paremmin (indeksi: 94). Erityisen
heikosti Pohjois-Karjala sen sijaan sijoittui
huono-osaisuuden taloudellisten vaikutusten
vertailussa (indeksi 140, mittarina mm. kunnan osarahoittama työmarkkinatuki).
Yksilötason haasteina näyttäytyvät asiat näkyvät myös kuntien taloudessa. Viime vuosina kuntien rahoitusvastuuta erityisesti
pitkäaikaistyöttömyydestä on työmarkkinatukijärjestelmän kautta lisätty merkittävästi.
Vuonna 2016 Pohjois-Karjalan kunnat maksoivat uuden käytännön mukaisesti työmarkkinatukea Kelalle 14,7 miljoonaa euroa välillisistä työttömyysmenoista (veromenetykset,
toimeentulotuki ym.) puhumattakaan.

Taulukko 6 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman sosiaalisen osallisuuden seurantaindikaattorit ja tavoitteet.
Sosiaalinen osallisuus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tavoite
2021

Pohjois-Karjala

tutkinnon suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä

66,2

67,2

68,0

69,0

69,9

70,6

Suomi

tutkinnon suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä

67,0

67,7

68,5

69,4

70,2

70,7

Pohjois-Karjala

tutkinnon suorittaneiden osus 15
vuotta täyttäneistä (keskiaste)

43,9

44,4

44,8

45,3

45,7

45,9

Suomi

tutkinnon suorittaneiden osus 15
vuotta täyttäneistä (keskiaste)

39,2

39,5

39,9

40,1

40,5

40,7

Pohjois-Karjala

tutkinnon suorittaneiden osus 15
vuotta täyttäneistä (korkea-aste)

22,3

22,8

23,2

23,8

24,2

24,7

Suomi

tutkinnon suorittaneiden osus 15
vuotta täyttäneistä (korkea-aste)

27,8

28,2

28,7

29,3

29,7

30,0

Pohjois-Karjala

peruskoulun jälkeistä tutkintoa
vailla olevat 25-29 -vuotiaista

11,4

11,4

11,0

10,6

10,8

11,5

Suomi

peruskoulun jälkeistä tutkintoa
vailla olevat 25-29 -vuotiaista

16,3

16,5

16,6

16,3

16,2

16,5

Pohjois-Karjala

väestön tulotaso henkilöä kohden
(käytettävissä oleva tulo)*

16 472

17 458

17 566

18 388

18 470

Suomi

väestön tulotaso henkilöä kohden
(käytettävissä oleva tulo)*

18 833

19 602

19 812

20 449

20 523

Pohjois-Karjala

tulotason keskihajonta kunnissa
(keskitulot henkeä kohden)

587

592

523

503

421

414

Suomi

tulotason keskihajonta kunnissa
(keskitulot henkeä kohden)

1 995

2 080

1 909

2 018

1 903

1 984

Pohjois-Karjala

Toimeentulotukea saaneet henkilöt, % asukkaista (THL)

9,1

8,9

8,7

8,6

8,4

8,2

Suomi

Toimeentulotukea saaneet henkilöt, % asukkaista (THL)

7,0

6,9

6,8

7,0

7,2

7,3

1.5

Vähähiilinen talous 		
ja ympäristön kehitys

Pohjois-Karjalan asukkaat ovat tyytyväisiä
asuin- ja elinympäristöönsä, jotka koetaan
turvallisiksi ja viihtyisiksi. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaiseman Maakuntapuntari 2017 -kyselytutkimuksen mukaan Pohjois-Karjalan valttikortteja ja keskeisimpiä
tulevaisuuden menestystekijöitä ovat kyselyyn vastanneiden mukaan asuinviihtyvyys,
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
sekä luonnon ja ympäristön tila.
Pohjois-Karjalalle tyypilliset olosuhdetekijät
– pitkät etäisyydet, kuntien laaja-alaisuus ja
harva asutus sekä vesistöjen pirstoma rakenne – edellyttävät yhteyksien toimivuutta
ja usein myös yksityisautoilua. Toisaalta suu-

76,0

47,2

27,8

8,0

22 000

350

7,0

rin osa pohjoiskarjalaisista asuu joko kaupunki- tai maaseututaajamissa, joista esimerkiksi liikkuminen työpaikoille on sujuvaa
ja ruuhkatonta. Suhteellisen lähellä työpaikkakeskittymiä on pienen ajallisen välimatkan
päässä tarjolla kattava kirjo erilaisia asumisen vaihtoehtoja kaupunkiasumisesta luonnonläheiseen maaseutuasumiseen.
Pohjois-Karjala tarjoaa myös monipuoliset
vapaa-ajan asumisen vaihtoehdot. Laajat
ja monipuoliset vesistöalueet ja monimuotoinen luonnonympäristö luovat edellytykset
laadukkaalle loma-asutukselle, vapaa-ajanvietolle ja erilaisille harrastuksille. Maakunnan vesistöt ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Järvilohen ja muiden
vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron edellytysten turvaaminen ja kalakantojen
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elinvoimaisuuden vahvistuminen on tärkeää.
Tarjolla on omaleimaisia, jopa ainutlaatuisia
kulttuuriympäristöjä, joilla on vetovoimaa
myös asumisen ja yritystoiminnan alueina.
Pohjoiskarjalaisista huomattavasti valtakunnallista suurempi osuus asuu erityyppisillä maaseutualueilla, joskin maaseutuväestön osuus on vähentynyt trendinomaisesti

koko ajan. Varsinkin harvaan asutun maaseudun väestö on vähentynyt varsin nopeassa tahdissa. Väestömäärä puolestaan
kasvaa eri aluetyypeistä kaupunkialueilla ja
erityisesti kaupunkien kehysalueilla. Käytännössä kaupunkialueet tarkoittavat Joensuuta ja sen lähiympäristöä. Seutukunnista
Joensuun seutukunnan väkiluku kasvaa ja

Taulukko 7 Vähähiilinen talous ja ympäristön kehitys 2010–2021

Vähähiilinen talous ja

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ympäristön kehitys

Tavoite
2021

väestön määrä erityyppisillä alueilla (SYKE)
Pohjois-Karjala

sisempi kaupunkialue

17 279

17 357

17 529

17 597

18 132

18 580
1 757 944

Suomi

sisempi kaupunkialue

1 666 697

1 682 570

1 700 781

1 720 505

1 741 013

Pohjois-Karjala

ulompi kaupunkialue

35 328

35 582

35 614

35 852

35 934

35 912

Suomi

ulompi kaupunkialue

1 401 549

1 412 217

1 421 982

1 430 656

1 436 295

1 441 692

Pohjois-Karjala

maaseudun paikalliskeskus

18 315

18 212

18 079

17 975

17 666

17 375

Suomi

maaseudun paikalliskeskus

328 027

327 880

327 074

326 460

325 322

322 932

Pohjois-Karjala

kaupungin kehysalue

18 180

18 753

19 387

19 716

20 301

20 614

Suomi

kaupungin kehysalue

573 478

579 124

585 831

590 425

595 630

598 342

Pohjois-Karjala

kaupunginläheinen
maaseutu

13 429

13 459

13 421

13 401

13 374

13 319

Suomi

kaupunginläheinen
maaseutu

395 791

396 305

396 334

396 586

396 240

393 925

Pohjois-Karjala

ydinmaaseutu

32 754

32 373

31 935

31 597

31 157

30 671

Suomi

ydinmaaseutu

633 654

629 702

624 971

619 975

614 454

607 311

Pohjois-Karjala

harvaan asuttu
maaseutu

29 013

28 570

28 082

27 571

27 061

26 456

Suomi

harvaan asuttu
maaseutu

317 550

313 178

308 097

303 345

299 033

293 442

Pohjois-Karjala

uusiutuvan energian osuus
(I-S:n energiatilasto)

63,3

-

67,0

-

65,8

-

Suomi

uusiutuvan energian osuus
kokonaiskulutuksesta
(Findikaattori)

27,1

28,5

31,4

31,2

33,1

34,8

Pohjois-Karjala

fosforikuormitus
vesistöihin (P-K ELY; t/a)

6,0

5,5

5,6

6,7

6,2

6,0

Suomi

fosforikuormitus
vesistöihin (t/a)

333,5

334,3

341,3

310,2

314,1

297,1

Pohjois-Karjala

typpikuormitus vesistöihin
(P-K ELY; t/a)

511,0

514,4

521,0

568,3

572,1

557,0

Suomi

typpikuormitus vesistöihin
(t/a)

14 570,1

14 424,4

14 932,1

14 860,0

14 438,3

13 862,4

Pohjois-Karjala

kasvihuonekaasupäästöt
(ktCO2e) (SYKE)

1 537,9

1 409,5

1 355,0

1 321,0

1 271,0

1 204,8

Suomi

kasvihuonekaasupäästöt
(ktCO2e)

75 654,0

67 706,0

62 389,0

63 195,0

59 126,0

55 559,0
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-

-

-

-

-

-

-

70,0

34,2

5,0

500,0

Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan väkiluku laskee – myös näiden seutukuntien kaupungeissa.
Pohjois-Karjalan tavoitteena on olla öljyvapaa maakunta, millä tarkoitetaan fossiilisesta öljystä vapaata maakuntaa. Pohjois-Karjalassa halutaan olla eturintamassa
tuottamassa ja käyttämässä uusiutuvia energioita kestävällä ja järkevällä tavalla. Tilastot osoittavat, että Pohjois-Karjala on tavoitteessa jo pitkällä.
Uusiutuvien energialähteiden osuus maakunnan energiankulutuksesta on Pohjois-Karjalassa huomattavan suuri, peräti
noin kaksikolmasosaa energiasta on uusiutuvaa energiaa. Vuonna 2014 Pohjois-Karjalassa käytetystä kokonaisenergiasta 66
% oli tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.
Puuenergian osuus kokonaisenergiankäytöstä maakunnassa oli jo 51 %. Fossiilisen
lämmitysöljyn käyttö on vähentynyt ja sen
osuus on enää noin 5 % kokonaisenergiasta. Käytännössä kaikki maakunnan kuntakeskukset ja suurimmat taajamat lämpiävät
pääosin puuenergiaan perustuvalla kaukolämmöllä.
Pohjois-Karjalan kasvihuonekaasupäästöt
laskivat vuodesta 2007 vuoteen 2015 27 %.
Asukaslukuun verrattuna pohjoiskarjalaisen
ihmisen hiilijalanjälki on kansallista keskiarvoa selvästi alemmalla tasolla. Vesistöjen
fosfori- ja typpikuormitus ovat viime vuosina
hieman kasvaneet, mutta maakunnan osuus
koko maan kuormituksesta on varsin pieni.
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima paikallisen ilmastotyön verkosto, jossa kunnat,
elinkeinoelämä, kuntalaiset, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat ideoivat ja räätälöivät ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen nopeaan
vähentämiseen. HINKU-kuntien tavoitteena on vähentää kunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös tehdä Pohjois-Karjalasta
ensimmäinen HINKU-konseptin mukainen

maakunta. Maakuntaliitto on esittänyt kaikille
Pohjois-Karjalan kunnille HINKU-verkostoon
liittymistä. Tällä hetkellä mukana on yhdeksän kuntaa kolmestatoista. Kaikkiaan HINKU-kuntia Suomessa on 36.

Tavoitteiden taustoista
Edellä esitettyjen maakuntaohjelman määrällisten tavoitteiden taustalla ovat pitkän
aikavälin tavoitteet. Keskeiset väestö- ja
työpaikkakehitykseen liittyvät ja toisiinsa
kytkeytyvät tavoitteet vuoteen 2040 asti
kuvataan seuraavassa taulukossa. Vaikka
luonnollinen väestökehitys heikkenee, maakunnan väestömäärä laskisi kasvavan muuttovoiton ansiosta varsin maltillisesti. Pohjois-Karjalassa olisi vuonna 2040 hieman
alle 160 000 asukasta.
Maakunnan aluetalouskehityksen ja kasvun
eväiden kannalta väestön kokonaismäärän
kehitystä oleellisempi tekijä on väestön ikärakenteen muutos ja sen heijastusvaikutukset yhtäältä työmarkkinoille ja toisaalta
palvelutarpeisiin. Väestötavoitteet on pyritty asettamaan niin, ettei kehitys haasteista huolimatta eikä edes työikäisen väestön
määrän huomattava lasku huomioiden muodosta maakunnan tasolla rakenteellista estettä myönteiselle kehitykselle ja taloudelliselle kasvulle.
Tavoitteena on, että työikäisten määrän laskusta huolimatta työpaikkojen määrä maakunnassa kasvaisi, ja olisi 63 000 vuonna
2040. Samalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työikäisten määrä vähenisi. Tämän seurauksena työllisyysaste
kasvaisi – kuitenkin niin, että Pohjois-Karjala säilyisi merkittävänä koulutusmaakuntana ja opiskelijoiden osuus väestöstä olisi
jatkossakin huomattava. Työpaikkojen määrän kasvun myötä taloudellinen huoltosuhde
paranisi vanhushuoltosuhteen väistämättömästä heikkenemisestä huolimatta. Myönteisen talouskehityksen ja kasvun edellytykset säilyisivät.
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Taulukko 8 Maakunnan väestö, työvoima, työllisyys, huoltosuhde sekä aluetuote 2000–2040

MAAKUNNAN VÄESTÖ, TYÖVOIMA, TYÖLLISYYS, HUOLTOSUHDE SEKÄ ALUETUOTE 2000-2040
POHJOIS-KARJALA
* Alueen BKT kasvaa v.2011-2030

2,7

* Alueen työn tuottavuus kasvaa v. 2011-2030

2,9

Aluetalouden indikaattorit

Toteutuma

MUUTTOERO ED. JAKSOLLA
MAASSAMUUTTOERO/V/ED. JAKSOLLA
NETTOSIIRTOLAISUUS/V/ED. JAKSOLLA

Tavoite/ennuste

2000

2005

2010

-4 801

-1 668

-1 011

-1 132

-577

-555

2015

2020

2025

2030

2035

2040

550

1 276

1 456

1 936

2 117

2 218

-291

-250

-250

-250

-250

-250

172

243

353

401

505

541

637

673

694

1 771

1 551

1 551

1 575

1 560

1 537

1 472

1 437

1 443

1 943

1 875

1 840

1 892

1 969

1 981

2 009

2 090

2 206

-172

-324

-289

-317

-409

-444

-536

-653

-763

VÄESTÖ 31.12. (henkeä)

171 609

168 322

165 866

164 755

163 986

163 221

162 474

161 328

159 730

TYÖVOIMA (henkeä)

76 807

75 516

73 941

73 061

70 244

67 536

66 396

66 550

66 643

68,1

68,0

68,2

68,0

72,1

72,9

73,8

74,5

74,2

60 974

61 916

62 468

59 070

61 000

62 000

62 500

62 750

63 000

-1 089

-829

-678

-523

-400

-400

-400

-400

-400

SYNTYNEET/VUOSI/ED. JAKSOLLA
KUOLLEET/VUOSI/ED.JAKSOLLA
SYNTYNEET-KUOLLEET/V (keskim./v ed. jaksolla)

TYÖVOIMAOSUUS (% 15-64 -v:sta)
TYÖPAIKAT (31.12.)
NETTOPENDELÖINTI
TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS (IND.)
TYÖTTÖMÄT (henkeä, vuosikeskiarvo)

98,2

98,7

98,9

97,4

99,3

99,4

99,4

99,4

99,4

14 744

12 771

10 795

12 441

8 844

5 136

3 496

3 400

3 243

TYÖTTÖMYYSASTE (%)

19,2

16,9

14,6

17,0

12,6

7,6

5,3

5,1

4,9

TYÖLLISYYSASTE (työlliset 15-64 -v:ista,%)

55,2

56,7

58,5

58,4

64,0

68,5

71,1

71,8

71,5

1,8

1,7

1,6

1,8

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

52,7

52,0

53,7

61,4

71,1

79,3

83,7

83,3

80,2

VANHUSHUOLTOSUHDE

25,7

27,5

30,8

37,9

45,6

52,5

56,5

56,7

54,2

TALOUDELL. HUOLTOSUHDE (Ei-työlliset/työlliset)

LASTEN (0-14 -v) OSUUS TYÖIKÄISISTÄ, %
ARVONLISÄYS (ph), Meuro (v. 2010 hintoihin)

27,0

24,4

23,0

23,5

25,4

26,8

27,2

26,7

26,0

3 345

3 617

3 528

4 186

4 730

5 345

6 039

6 825

7 712

787

778

797

943

1 088

1 256

1 449

1 672

1 928

23,5

21,5

22,6

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

Koko maan BKT:n reaalimuutos(%/v)
INVESTOINNIT, Meuro (v.2010 hintoihin)
INVESTOINTIASTE (Keskimäärin/v ed. jaksolla)
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2

Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta
– Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö

2.1

Saavutettavuus,
liikennejärjestelmä
ja yhteydet

Maakunnan saavutettavuus on yksi sen
elinkeinojen ja muun kehityksen keskeinen
lähtökohta. Kilpailukyvyn ja kaiken fyysisen toiminnan perustana on toimiva liikennejärjestelmä. Pohjois-Karjalan kaltaisen
maakunnan kannalta erityisesti ajallinen
saavutettavuus tärkeimmille yhteistyö ja liiketoiminta-alueille/alueilta on ratkaisevan
tärkeää maakunnan kehittymiselle. Myös
maakunnan sisäisen saavutettavuuden turvaaminen, eli sujuvat ja turvalliset yhteydet
maakunnan eri osien välillä ja erityisesti yhteydet keskuskaupunkiin Joensuuhun, on
tärkeää. Toimiva liikennejärjestelmä, siihen
kuuluvat joukkoliikenne, maantie- ja rautatieyhteydet ja vesistöreitit, lentoliikenteenpalvelutaso sekä ajantasaiset tietoliikenneyhteydet ovat edellytyksenä maakunnan
kehittymiselle. Erityisen tärkeää on kytkeä
yritystoiminnan tarpeet liikennejärjestelmän
suunnitteluun hyvissä ajoin.
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on tukea maakunnan elinkeinoelämän kehitystä sekä tarjota
kohtuullinen liikkumisen palvelutaso kaikille väestöryhmille asuinpaikasta riippumatta. Tärkeimpiä tavoitteita siinä ovat turvallisten ja sujuvien arjen matkojen turvaaminen
sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevat
toimenpiteet. Itä-Suomen yhteinen liikennestrategia ohjaa osaltaan liikennejärjestelmän kehittämistä Pohjois-Karjalassa.
Itä-Suomen liikennestrategia hyväksyttiin
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntahallituksissa lokakuussa 2015.
Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen ja
se on laadittu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lähtökohtana ovat olleet

keskeisimmät asiakastarpeet, joiden perusteella päämäärät ja tavoitteet on asetettu.
Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon
kokonaisuudesta. Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteena on alueen kannalta tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja
matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteet ovat raaka-ainekuljetusten kannalta
tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja
kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Alemman tieverkoston kunto on erittäin
tärkeä raaka-aineen hankinnan kannalta ja
viimevuosina kasvanut alemman tieverkoston ’korjausvelka’ asettaa lisähaasteita kustannustehokkaalle metsäbiotalouden kehittämiselle.
Pohjois-Karjalan kansainvälisen ja kansallisen saavutettavuuden kannalta tärkeimmät
tieliikenteen väylät ovat valtatiet 6, 9 ja 23
sekä rautatieliikenteessä maakunnan läpi
kulkeva Karjalan rata ja ratayhteys Venäjälle. Pääteillä on useita eri kehittämiskohteita, joista tärkeimmät sijoittuvat valtateille 6, 9 ja 23. Rautatieliikenteessä Karjalan
radan henkilöjunaliikenteen nopeuden kasvattamiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät toimenpiteen ovat saavutettavuuden parantamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.
Saimaan kanavan sulkujen pidentämisellä
ja liikennöintikauden jatkamisella on koko
Saimaan vesiliikenteen jatkumisen ja kehittämisen kannalta ratkaiseva merkitys. Lentoliikenteessä elinkeinotoiminnan kannalta
tärkeää on paremman kilpailukyvyn saavuttaminen vuorotarjonnassa ja matkustuskustannuksissa. Joensuun lentoaseman hyvä
vuorotiheys Helsinkiin ja sujuvat matkaketjut aamuin illoin kansainvälisille yhteyksille
on turvattava.
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Pohjois-Karjalan sijainti Venäjän rajalla, Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka, Inarin tilapäinen rajanylityspaikka ja Joensuun
lentoasema vahvistavat alueen kansainvälistä asemaa kauttakulkuliikenteessä ja valtioiden lähialueiden välisessä liikenteessä.
Tämän vuoksi valtatie 9 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen ovat tärkeitä jo lähitulevaisuudessa.
Pohjois-Karjalassa on laaja, harvaan asuttu maaseutualue, jossa asuu ja elää suuri osa maakunnan väestöä. Lisäksi se tarjoaa monipuolisia virkistyksen ja vapaa-ajan
palveluja sekä muodostaa merkittävän maatalouden, metsäteollisuuden ja energiateollisuuden raaka-ainelähteen. Metsäbiotalouden roolin nousu ja lisääntyvä aines- ja
energiapuunkorjuu ja käyttö tulevat lisäämään liikennettä sekä päätie- että alemmalla tieverkolla. Myös kiviteollisuuden merkitys
maakunnan elinkeinotoiminnassa on edelleen suuri ja kaivannaisteollisuuden merkitys kasvaa uusien kaivosten avautumisen myötä. Alemman asteisen tieverkon ml.
yksityistieverkko parantaminen ja kunnossapito ovat siten tärkeitä.
Tärkeää on myös ylläpitää ja kehittää tasa-arvoisesti nopeasti kehittyvien ja lisääntyvien
tietoliikenne-, puhelin-, digitelevisio- ja radioverkkoyhteyksien saatavuutta koko maakunnassa. Erityisongelmana Pohjois-Karjalassa
ovat harvan asutuksen maaseutualueet, joissa markkinaehtoiset laajakaistaratkaisut eivät ole toteutuneet riittävästi. Euroopan komissio julkaisi syksyllä 2016 vuoden 2025
tavoitteen, jolloin kaikilla tulee olla saatavissa vähintään 100 Mbit/s yhteys, joka on oltava nostettavissa tarvittaessa 1 Gbit/s nopeuteen. Alueiden elinvoimaisuuden kannalta
kiinteiden huippunopeiden laajakaistayhteyksien merkitys on tulevaisuudessa entistä suurempi.
Maakunnan joukkoliikenneyhteyksien ja muiden julkisten liikennepalvelujen kehittäminen
on tärkeää eri väestöryhmien kannalta. Esimerkiksi opiskelijoiden ja ikä-ihmisten joukkoliikennepalvelut ovat tärkeä osa asuinympäristön toimivuutta ja viihtyvyyttä. Erityisesti
haja-asutusalueilla tulee pystyä turvaaman
julkinen liikenteen palvelut alueilla, joilla ei
ole edellytyksiä markkinaehtoisten palvelui-
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den syntymiselle. Tässä tarvitaan uusia toimintamalleja. Olemassa olevia kuljetuksia
(ml. KELA-kuljetukset) tulee avata enemmän
kaikille avoimeksi liikenteeksi. Lisäksi pitää
kehittää uusia toimintamalleja, joissa myös
digitalisaatiolla ja uuden liikennepalvelulain
tarjoamilla liikenteen järjestämistavoilla tulee olemaan merkittävä rooli.
Pohjois-Karjalalla on tavoitteena olla tulevaisuudessa öljyvapaa ja vähähiilinen maakunta. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian
käyttöä ja energiatehokkuutta, jolloin kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Myös liikennejärjestelmän keinoilla tulee pyrkiä tähän
erityisesti edistämällä kävelyn ja pyöräilyn
käyttöä sekä joukkoliikennettä erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla. Tieliikenteessä pitää pyrkiä edistämään vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöä sekä henkilöliikenteessä
että myös tavarakuljetuksissa.

Kehittämiskohteet:
Tietoliikenne
•

Ylläpitää ja kehittää tasa-arvoisesti nopeasti kehittyvien ja lisääntyvien tietoliikenne-, puhelin-, digitelevisio- ja radioverkkoyhteyksien saatavuutta koko
maakunnassa

Liikenneyhteydet ja väylät
Tieliikenne
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikutetaan perustienpidon rahoituksen kasvuun
vt 23 parantaminen välillä Viinijärvi–
Varkaus parantaminen
vt 9 Onkamo–Niirala välin parantaminen – 1. vaihe väli Lahdenperä–Niirala
vt 6 Puhoksen liittymän parantaminen
vt 9 Jyrin liittymän parantaminen Ylämyllyn kohdalla
Ylämyllyn risteysalueen eritasoistamis
-hanke
vt 9 Joensuu–Kuopio parantaminen
(suunnitteluvalmiuden nosto)
vt 23:lta Valamo–Outokumpu–Koli -välillä toimivan yhdystien parantaminen
maakunnallisia matkailun vetovoimakohteita yhdistävänä reittinä (Valamo–
Vanha Kaivos / Outokumpu–Koli)

Rautatieliikenne

•

•
•

Karjalan radan parantaminen nopealle liikenteelle soveltuvaksi - tasoristeysten poistaminen välillä
Kitee–Imatra, Joensuu–Parikkala, lisäksi radan turvalaitteiden ja ratageometrian parantaminen sekä meluntorjunta
Joensuun ratapihan ja asemanseudun
kehittäminen
Koko rataverkon liikennöitävyys tavarankuljetuksen kannalta turvattava (Ilomantsin rata, Nurmes–Kontiomäki).

Pohjois-Karjalassa
•
•

•

•

Lentoliikenne
•
•

Joensuun lentoaseman vuorotarjonnan
turvaaminen
lentoaseman palvelutason kehittäminen.

Pitkän aikavälin liikennejärjestelmä-

Vesiliikenne
•
•

•

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto
Liikennöintikauden pidentäminen Saimaan kanavassa 11 kuukauteen ja Saimaan sisäisessä liikenteessä ympärivuotiseksi
Satamien ja niihin liittyvien palveluiden
kehittäminen.

Joukkoliikenne
•

•
•

•
•

Joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn
edistämien kaupunkiseuduilla
Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon laajentumisen edistäminen
maakunnassa, tärkeää on kuntien ja
muiden julkisten toimijoiden olla etujoukoissa ottamassa käyttöön esim. sähkö- ja biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja
ympäristöystävällisten kuljetusketjujen
(vesiliikenne, rautatieliikenne) parantaminen elinkeinoelämän kuljetuksissa
LNG:n / LBG:n käytön ja muiden ympäristöystävällisten käyttövoimien mahdollisuuksien selvittäminen vesiliikenteen, raskaan maantieliikenteen ja
rautateiden dieselvetureiden polttoaineena.

Uusien digitaalisten toimintamallien
käyttöönotto, tavoitteena yhtenäiset
aikataulu- ja lippujärjestelmät ja haja-asutusalueiden julkisen liikenteen
kehittäminen
uusien liikennepalveluiden syntyminen
Joensuun asemanseudun kehittäminen
maakunnalliseksi liikenteen solmupisteeksi ja osaksi valtakunnallista solmupisteverkostoa
Matkaketjujen sujuvoittaminen erityisesti matkailuliikenteen kehittämiseksi
Junaliikenteen palvelutason säilyttäminen Nurmes–Joensuu välillä ja liikenteen kehittäminen Joensuu–Varkaus–Pieksämäki välillä huomioiden
erityisesti Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden tarpeet

suunnittelutyö
•

•
•

Yhteysverkot
•
Alemman tason tieverkon kunnon turvaaminen
•
Kansainväliset yhteydet
Poikittaisten (itä-länsisuuntaisten) liikenneyhteyksien kehittäminen
Maakuntien välisten sekä seudullisten
toimintamallien säilyttäminen ja kehittäminen liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuustyössä.

Öljyvapaan liikenteen edistäminen
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2.2

Kansalliset ja
kansainväliset
verkostot

Kansalliset verkostot
Aluekehittämiseen liittyviä hallinnollisia verkostoja on lukuisa määrä. Aluekehityslainsäädäntö määrää kuntapohjaisten maakuntaliittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi
maakuntien yhteistoiminta-alueista. Pohjois-Karjala kuuluu Itä-Suomen maakunnista
muodostuvaan yhteistoiminta-alueen Eteläja Pohjois-Savon kanssa. Maakuntaliittojen
vapaaehtoisuuden pohjalta on puolestaan
muodostettu alueelliset neuvottelukunnat.
Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Etelä-Karjala.
Valtion aluehallinnossa ovat tällä hetkellä keskeisinä toimijoina Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja aluehallintovirastot. Pohjois-Karjalan ELYssä ovat E- ja
Y-vastuualueet. Pohjois-Savon ELY-keskus
vastaa Liikenne-vastuualueen osalta Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savon ELY-keskus
rakennerahastojen osalta. Pohjois-Karjala
kuuluu Itä-Suomen Aluehallintoviraston toiminta-alueeseen. Valtion aluehallintojärjestelmä tulee muuttumaan käynnissä olevan
maakuntauudistuksen yhteydessä.
EUn NUTS 2 aluejaossa Pohjois-Karjala
kuuluu yhteen alueeseen muiden seitsemän
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan kanssa.
Tämä jako on pohjana mm. rakennerahastotoiminnassa, josta maakuntaohjelmankin keskeinen rahoitus muodostuu. Itärajan
maakunnille historiallisesti merkittävässä
Venäjä-yhteistyössä EU-ohjelmiin perustuva aluejako on määritelty siten, että Kainuu
ja Pohjois-Karjala yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kanssa ovat suuntautuneet yhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa.
Vuonna 2013 tapahtuneessa vaalipiiriuudistuksessa Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo yhdistyivät Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Lisäksi
on myös muita hallinnollisia aluejakoja, kuten
sotilashallinto, KELA, työsuojelu, oikeushallinto, sairaanhoito tai hätäkeskukset.
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Käynnissä oleva maakuntauudistus, jonka mukaisesti Suomessa aloittaa uusi hallinnollinen
taso – 18 maakuntaa – vuoden 2020 alusta
tuonee toivon mukaan selkeyttä aluehallintoon. Missä määrin yhteistyö eri maakuntien
välillä jatkuu ja miten se määräytyy, pitäisi
riippua maakuntien vapaaehtoisuudesta. Tähän alueiden historialliset yhteneväisyydet,
järkevä toiminnallisuus ja kulttuurinen tausta luovat luontevan pohjan.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyys on kehittämistoiminnan
perusarvo ja kansainvälistä toimintaa pitäisi löytyä jokaiselta toiminnan tasolta osana
normaalia toimintaa. Kansainvälisyys tuottaa
lisäarvoa toimintaan, mutta itsessään se ei
nykyisessä toimintaympäristössä ole enää
toiminnan erillinen lisäosa. Kansainvälistyminen lähtee kotikansainvälistymisestä matalalla kynnyksellä tarjottujen mahdollisuuksien
kautta. Kaikessa kansainvälisessä toiminnassa tarvitaan riittävää rohkeutta ja kunnianhimoa, jonka perustana on myös yleinen Suomi-brändin vahvistaminen.
Pohjois-Karjalalle kansainvälisyys on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman perusta. Saavutettavuustalouden keskeiset tekijät
– logistiikkajärjestelmä ja toimintaympäristö – ovat entistä keskeisempi tekijä alueen
kestävälle kehitykselle ja kasvulle. Kansainvälisessä toimintaympäristössä alueen
ja sen toimijoiden tulee olla myös ketteriä
ja muutosherkkiä – nopeita ennakoimaan ja
hyödyntämään tulevat trendit mutta myös
samalla varautumaan äkillisiin muutoksiin.
Tähän tarvitaan oman asiantuntijuuden kasvattamista, mutta yhtä lailla tehokasta verkostoitumista maailmanluokan tiedon ja
osaamisen lähteille.
Kansainvälisen toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii yhteistyön
ja laadukkaan toimintaympäristön lisäksi erilaisia tukimekanismeja esim. yritysten markkinoillepääsyn helpottamiseksi. Pohjoiskarjalaisten yritysten päämarkkina-alue on yhä
EU-maat. Vuoden 2016 tärkeimmät vientimaat olivat Saksa (13,9 %), Ruotsi (12,7 %),
Kiina (11,6 %) ja Venäjä (7,2 %). Muita merkittäviä viennin kohdemaita ovat Iso-Britan-

nia (5,9 %) ja Ranska (4,9 %). Kaiken kaikkiaan pohjoiskarjalaiset yritykset vievät
tuotteitaan yhteensä 106 eri maahan.
Monitoimijainen yhteistyö mahdollistaa maailmanluokan TKI-osaamisen syntymisen ja
innovaatioiden kaupallistamisen. Maakunnan kansainvälistä väestöä tulisi hyödyntää entistä paremmin yhteistyön luomisessa ja toimintakulttuuri-tulkkeina. Koulutus- ja
tutkimuslaitosten keskeinen rooli kansainvälistymisessä on tärkeää myös huomioida
ja niiden osaamista tulee hyödyntää entistä
enemmän myös elinkeinoelämässä.

Huippuosaamisen
kansainvälisyys
Huippuosaamisen kansainvälistymisessä on
keskeistä hyödyntää olemassa olevaa tietoa
ja osaamista sekä ennakoida tulevat TKI- toiminnan kansainvälistymisen kehityssuunnat.
Pyrkimyksenä tulee olla kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisen, kokeilut ja eri kohderyhmien tarpeisiin muuntamisen mahdollistavan toimintaympäristön luominen. Tämän
mahdollistamiseksi innovaatiotoiminta kaipaa lisätukea, johon on sisällytetty myös kokemus- ja palveluinnovaatioiden ja uusien
toimintamallien kehittäminen. Päätavoitteena on selkeän osaamisbrändin luominen
alueelle mikä syntyy vain yhteistyön merkityksen ymmärtämisellä kaikilla tasoilla TKItoiminnan kehittämisessä.

Huippuosaamisen
yhteistyöalustat ja verkostot
Älykkään erikoistumisen yhteistyöalustat
ovat luonteva kansainvälistymisen polku,
mutta vastaavia kehityspolkuja tulee luoda myös muille maakunnan osaamisaloille. Tämä vaatii ennakointia ja aktiivisuutta
eri tahoilla. Kuntien aktiivisuutta kokeilu- ja
investointialustoina tulee lisätä, mikä myös
mahdollistaa eri alojen toimijoiden yhteiset
toiminta-alustat. Maakunnan kansainvälisen
hanketoiminnan kautta syntyneet/syntyvät
yhteistyöalustat tulee tunnistaa ja hyödyntää nykyistä laaja-alaisemmin. Erityisen tärkeää on myös ennakkoluulottomasti selvittää
uusien yhteistyöalueiden mahdollisuudet.

Elinkeinoelämän kansainvälisyys
Markkinoillepääsyn helpottaminen, mm.
ajantasaisen tiedon tarjoaminen markkinapotentiaalista on keskeinen osa yritysten kansainvälistymisen tukea. Kansainvälisessä markkinoinnissa ja myynnissä
tulee myös pyrkiä tekemään yhteistyötä.
Tarjolla olevien rahoitustyökalujen tulee
olla selkeitä ja helppoja ja rahoituksella tulee myös kannustaa elinkeinoelämää ja
TKI-alan toimijoita yhteistyöhön. Yrityskummitoimintaa tulisi lisätä ja ottaa entistä paremmin käyttöön ”hiljaisen tiedon
verkostot” esim. liiketoiminnan harmaiden
panttereiden kautta. Maakunnassa olevaa
kv-väestöä voisi hyödyntää aiempaa laajemmin myös toiminta- ja yrityskulttuuritulkkeina.

Rahoitus(ohjelmat) kv-toiminnan
mahdollistajina nyt ja
tulevaisuudessa
Kv-rahoituksen hyödyntämisessä kolmen tekijän merkitys korostuu – rahoituksen käytön tulee olla monitoimijaista, monialaista ja
monipuolista. Kv-rahoitus tulee tehdä myös
houkuttelevaksi, erityisesti yrityksille, mutta myös laajemmin erityyppisille toimijoille.
Rahoituksen käyttöä tulee ohjata kokonaisnäkemys kehittämisprosessin elinkaaresta,
mikä vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta samalla lisää tulosten laatua ja kestävyyttä. Rahoituksen sopivuuden takaaminen vaatii aktiivista
osallistumista ohjelmatyön sekä hakukierrosten sisältöjen suunnitteluun. Kokeilukulttuuri ja pilottihankkeet tulisi ottaa entistä vahvemmin mukaan kv-hanketoimintaan kuten
myös hanketulosten entistä nopeampi kaupallistaminen. Maakunnan kv-hankkeiden ja
muiden rahoitusmuotojen hankkeiden välistä viestintää tulee tehostaa.

2.2.1

Venäjän läheisyyden
hyödyntäminen

Venäjän läheisyys nähdään Pohjois-Karjalassa merkittävänä mahdollisuutena. Pitkäaikaiset kauppasuhteet, yritysten ja muiden
Venäjä-toimijoiden laaja-alainen Venäjä-osaaminen ja ihmisten luonteva arkinen
kanssakäyminen rajan yli ovat vahvuuksia,
jotka luovat vankan pohjan kehittää rajanylittävää yhteistyötä eri sektoreilla.
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Venäjään liittyvä toiminta liittyy kaikkiin maakuntaohjelman painopisteisiin, niin toimintaympäristön kehittämiseen, elinkeinorakenteen vahvistamiseen kuin arjen hyvinvointiin.
Venäjän läheisyyden hyödyntämisen tärkeimpiä kehittämistavoitteita on kasvattaa
Venäjä-liiketoimintaa, lisätä rajaliikennettä,
vahvistaa toimijoiden Venäjä-asiantuntemusta ja osaamiskeskittymiä ja lisätä arjen hyvinvointia ja vuorovaikutusta kantaväestön
ja Venäjältä muuttaneiden välillä.

Venäjä-liiketoiminnan
kasvattaminen
Viime vuosien voimakkaat suhdanne- ja valuuttakurssivaihtelut Venäjällä sekä EU:n
ja Venäjän väliset talouspakotteet ovat vähentäneet yritysten vientiä Suomesta Venäjälle. Suomen ja Venäjän välinen kauppa
kääntyi kasvuun vuoden 2016 jälkipuoliskolla ja lisääntyneet tavaravirrat Niiralan rajanylityspaikalla osoittavat samaan kehitystä myös Pohjois-Karjalassa. Pysyvämmälle
Venäjä-viennin kasvu-uralle pääseminen on
vielä kuitenkin epävarmaa. Vuonna 2016
maakunnan yritysten Venäjän viennin arvo
oli 85,8 milj. € (-20 % / 2013). Yli 70 % viennistä oli metalliteollisuuden tuotteita. Venäjä
pysyi edelleen neljänneksi suurimpana vientimaana 7,2 % osuudella kokonaisviennistä.
Venäjä-liiketoiminnan kasvattamiseksi yritysten Venäjän liiketoimintaympäristön ja -kulttuurin osaamista tulee edelleen vahvistaa.
Yritysten kansainvälistymisen tukeminen
edistää yritysten kasvua ja sitä kautta maakunnan työllisyyttä. Yrityksille suunnattujen
maakunnallisten ja valtakunnallisten Venäjä-palvelujen tulee vastata yritysten tarpeita
ja olla helposti saatavilla. Pohjois-Karjalan
hyvää kilpailukykyä, rajan läheisyyden etuja, olemassa olevia ja suunniteltuja kauppapaikkoja ja teollisuustiloja sekä tarjolla olevia
yrityspalveluita on markkinoitava tehokkaasti investointien saamiseksi maakuntaan. Yritysten ja viranomaisten yhteistyönä voidaan
luoda uusia suhteita liiketoiminnan kannalta potentiaalisten Venäjä alueiden kanssa
ja tuottaa tietoa valikoitujen alueiden tarjoamista mahdollisuuksista. Venäjän panostus
sisämarkkinoiden kehittämiseen vaatii mm.
osaamisen kehittämistä ja tuotannon tehokkuuden parantamista, johon toimijat voivat
tarjota yhdessä kokonaisratkaisuja.
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Nuoret ovat tärkeä tämän hetken ja tulevaisuuden voimavara. Pohjois-Karjalan sosiaalista ja taloudellista kehitystä voidaan tukea
lisäämällä raja-alueiden nuorten yrittäjyysosaamista, kannustamalla opiskelijoita yrittäjyyteen ja levittämällä hyviä käytäntöjä rajanylittävästä yritysyhteistyöstä.

Rajaliikenteen lisääminen ja
sujuvoittaminen
Venäjän viime vuosien heikko talouskehitys
ja ruplan kurssin suuret vaihtelut ovat heijastuneet suoraan rajaliikenteen määrään ja venäläisten matkailijoiden tavaroiden ja palveluiden ostoon Pohjois-Karjalassa. Kuitenkin
vuonna 2016 Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kautta tavaroiden vientimäärä
kasvoi yhdeksän prosenttia ja tuontimäärä
15 % edellisvuoteen verrattuna ja samanlainen kehitys jatkui vuoden 2017 alussa.
Vuoden 2016 loppupuolella ja vuoden 2017
alussa ruplan kurssin vahvistumisen myötä venäläisten rajanylittäjien määrä lisääntyi ja eteenkin tax-free-ostojen arvo kasvoi
voimakkaasti. Vuonna 2016 venäläismatkailijat käyttivät Pohjois-Karjalassa 29 miljoonaa euroa tuoteostoihin ja palveluihin ja
olivat edelleen ylivoimaisesti suurin ulkomaalainen matkailijaryhmä maakunnassa.
Niiralan kansainvälinen auto-ja rautatien rajanylityspaikka, Inarin tilapäinen rajanylityspaikka ja Joensuun lentoasema ovat tärkeitä
maakunnan aluetaloudelle ja yritysten kilpailukyvylle. Niiralan rajanylityspaikan vetovoimaa ja tunnettuutta tulee parantaa Niiralan
Masterplan 2025 -aluekehityssuunnitelman
mukaisesti. Rajanylitysten sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että rajanylityspaikkojen infrastruktuuri ja niille johtavat tiet ovat kunnossa molemmin puolin rajaa
sekä rajalla toimivien viranomaisten toimintaresurssit ovat riittävät.
Rautateitse tapahtuvien konttikuljetusten
kasvattamiselle Niiralan rajanylityspaikan
kautta on hyvät mahdollisuudet suunnitellun
Karjalan Silkkitieksi nimetyn rautatieyhteyden avulla Kiinasta Venäjän ja Pohjois-Karjalan kautta Pohjois-Norjaan. Lisäksi joulukuussa 2016 voimaantullut Suomen ja
Venäjän välinen rautatieliikennesopimus
poistaa rajoituksia tavaroiden kuljettamisel-

le rajanylityspaikkojen kautta Venäjälle. Venäjän läheisyyttä ja sen tarjoamia vetovoimatekijöitä voidaan hyödyntää Pohjois-Karjalan
matkailun markkinoinnissa kansainvälisille
markkinoille kuten Aasiaan ja Eurooppaan.
Viisumikäytäntöjen helpottamista voidaan
edistää yhteistyössä muiden itärajan maakuntien kanssa. Pilottihankkeena voitaisiin
kokeilla 72-tunnin viisumivapautta ulkomaisille matkailijaryhmille. Uuden Pietari–Sortavala–Petroskoi -maantien valmistuminen
vuoteen 2020 mennessä luo edellytyksiä venäläisten ja ulkomaisten matkailijamäärien
kasvulle Pohjois-Karjalassa. Tämä lisää tarvetta myös julkisten liikenneyhteyksien parantamiselle rajan yli sekä kaupan ja logistiikan palveluiden lisäämiselle erityisesti rajan
läheisyydessä.

Venäjä-asiantuntemuksen
ja osaamiskeskittymien
vahvistaminen
Pohjois-Karjalaan on syntynyt yli 20 vuotta jatkuneen laaja-alaisen Venäjä-yhteistyön ansiosta kansainvälisesti tunnettu Venäjä-osaamisen keskittymä. Erityisiä
vahvuusaloja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja jatkojalostus, teknologia- ja tutkimusyhteistyö sekä Venäjän matkailu ja
palvelut ja näihin liittyvä liiketoimintaosaaminen. Osaamisen ja yhteistyön laajentamista tukevia rakenteita ja verkostoja ovat
mm. Euregio Karelia, Barentsin alueneuvosto ja -komitea sekä työryhmät, Euroopan
Raja-alueiden Liitto (AEBR) sekä Association for Borderlands Studies -järjestö (ABS).
Maakunnan korkeatasoisen ja moni-alaisen
Venäjä-asiantuntemuksen ja osaamisen yhtenäiseen markkinointiin on panostettava, jotta Pohjois-Karjalasta tulee todellinen Venäjä-asiantuntemuksen HUB, joka houkuttelee
TKI-rahoitusta ja yrityksiä sijoittumaan Pohjois-Karjalaan. Tärkeää on myös korkeatasoisen osaamisen ja yhteistyön tuotteistaminen entistä enemmän liiketoiminnaksi
esimerkkeinä biotalous, fotoniikka, koulutusosaaminen sekä hyvinvointituotanto.
Barents-yhteistyö tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet monitahoisen yhteistyön tiivistämiseen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisimpien osien kanssa,
kun Pohjois-Karjala hyväksyttiin Barentsin

alueneuvoston 14. alueeksi marraskuussa
2016. Pohjois-Karjalan Barents-yhteistyön
keskeisiä tavoitteita on edistää yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaankauppaa, lisätä matkailijavirtoja Pohjois-Karjalaan sekä
kehittää meille tärkeitä alueen liikennekäytäviä. Käytännönläheisintä alueyhteistyötä
tehdään Barentsin alueneuvostossa ja -komiteassa ja eri teema-alueiden työryhmissä,
joihin Pohjois-Karjala on nimennyt edustajansa. Yhteistyön tärkeimpiä rahoitusinstrumentteja ovat Karelia CBC ja Kolactic CBC
-ohjelmat sekä Euroopan alueiden välisen
yhteistyön ohjelmat.
Tutkimus- ja koulutuslaitoksissa ja järjestöissä oleva Venäjä-asiantuntemus, rajaosaaminen ja tutkimustulokset tulee saada tehokkaammin yritysten hyödynnettäviksi. Tämä
vaatii vuorovaikutuksen lisäämistä kaikilta
osapuolilta.
Venäjän yhteiskunnan, kulttuurin ja kielen tuntemusta ja osaamista tulee vahvistaa kaikilla koulutusasteilla esikoulusta aina
korkeakouluihin saakka. Tämän osaamispolun kautta syntyy todellisia Venäjä-osaajia
maakunnan työelämän tarpeisiin.

Arjen hyvinvoinnin ja
vuorovaikutuksen lisääminen
Pohjois-Karjalassa asui vuoden 2016 lopussa 3 161 venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Heidän ja muiden maahanmuuttajien integroitumisen mahdollisuudet
yhteiskuntaan tulee nähdä kokonaisvaltaisesti eikä vain työvoimaresurssina. Venäjältä Pohjois-Karjalaan muuttaneet ovat usein
valmiita jäämään maakuntaan, jos täällä on
tarjota heille töitä. Pohjois-Karjalaan jäämistä edesauttaa rajan ja Venäjän läheisyys. Kotoutumiskoulutuksesta tulee olla nopeampi
polku työelämään ja jatko-opintoihin. Venäjältä muuttaneet ja täällä lisää opiskelleet
ovat monella tapaa valmiita Venäjä-osaajia yritysten Venäjä-liiketoimintojen kehittämiseen.
Venäjältä ja muualta muuttaneiden osallisuutta yhteiskunnan jäseninä on tuettava
laajasti eri osa-alueilla esimerkkeinä työelämä, varhaiskasvatus, koulutus ja järjestötoiminta. Tavoitteena on yhdenvertainen
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arki. Kysymys on paljolti suhtautumisestamme ulkomaalaisiin ja vieraisiin kulttuureihin.
Toisaalta on mietittävä, miten saamme myös
Pohjois-Karjalaan muuttaneet ymmärtämään
ja hyväksymään oman kulttuurimme ja oppimaan suomen kielen. Toisen maan kielen,
kulttuurin ja yhteiskunnan osaaminen ja tuntemus auttaa ymmärtämään ja hyväksymään
erilaisuutta molemmin puolin. Venäjänkie-
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listen ja kantaväestön rinnakkainelosta tulisi päästä kohtaamiseen. Lasten ja nuorten
kansainvälisyyteen ja rajan ylittävään vuorovaikutukseen tulee panostaa. Sen avulla
ennakkoluulot vähenevät ja luodaan pohjaa
kanssakäymisen ja monitahoisen yhteistyön
lisääntymiselle.

3

Uudistumisella kasvua
– Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne

3.1

Elinkeinoelämän
kilpailukyky

Pohjois-Karjalan tärkeimmät tuotannolliset
alat ovat metsäbiotalous ja teknologiateollisuus. Ne ovat maakunnan suurimpia teollisia työllistäjiä heti hyvinvointipalvelujen jälkeen. Merkittävää potentiaalia kasvualoiksi
on myös kaivannaistoiminnalla ja matkailulla. Luonnonvara-aloista myös maataloudella
ja siihen liittyvällä ruuantuotannolla on tärkeä
merkitys Pohjois-Karjalan tuotannossa. Pohjois-Karjala on yrittäjäystävällinen maakunta.

3.1.1

Metsäbiotalous

Metsäbiotalouden, kiertotalouden ja cleantech-sektorin uusien ratkaisujen käyttöönotto ja kehittäminen sekä uusiutuvan energian
käyttö ja tuotanto ovat globaaliin ilmastonmuutokseen vastaamisessa keskeisiä sektoreita. Suomella on tavoitteena olla vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta, jossa
hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja ja
kierrätettäviä materiaaleja. Bio- ja kiertota-

lous tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja liiketoimintaedellytyksiä fossiilisten energialähteiden ja materiaalien korvaamiseksi
uusiutuvilla. Keskeistä sektorin kehittymiseksi on kotimaisten referenssien mahdollistaminen innovaatioille ja uusien ratkaisujen käyttöönotto.
Vuoden 2016 loppupuolikkaan trendien perusteella metsäbiotaloussektorin liikevaihto
on maakunnassa kasvussa. Tällä hetkellä
merkittävimmät metsäbiotalouteen liittyvät
sektorit ovat massantuotanto, puutuotteet,
metsätalous ja puunkorjuu sekä metsäbiotalouden laitteiden ja koneiden rakentaminen.
Tulevaisuudessa sektori laajenee hajautettujen biojalostamoinvestointien edetessä mahdollistaen puun kysynnän kasvun sekä puun
jalostusarvon nostamisen. Myös alan vientipotentiaali ja osaavan työvoiman tarve lisääntyvät.
Maakunnan metsä- ja energia-alaa linjaavat keskeiset ohjelmat ovat Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2016–2020 (Suomen
Metsäkeskus), Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014–
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Pohjois-Karjalan maakunnan suhdannekehitys
Metsätalouden ja puualojen liikevaihdon kehitys
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Pohjois-Karjalan maakunnan suhdannekehitys 2009–2017

2020 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus), Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma
2020 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) sekä
sen toimeenpanemiseksi laadittu Tiekartta
öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Karelia-ammattikorkeakoulu). Vuonna 2015
Pohjois-Karjala liittyi ensimmäisenä maakuntana kansalliseen kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumukseen toimenpidesitoumuksella ”Heipat fossiiliselle öljylle”, jossa
asetettiin tavoitteita metsä- ja energia-alan
kehittymiselle maakunnassa. Lisäksi samana vuonna laadittu biotalouden kasvupaketti
sekä valtion ja Joensuun kaupungin välinen
kasvusopimus antavat maakunnan metsäja energiasektorin kehittämiselle erinomaiset lähtökohdat.
Pohjois-Karjalassa on asetettu tavoitteeksi luopua fossiilisen öljyn hyödyntämisestä
energiantuotannossa vuoteen 2020 mennessä ja liikenteessä vuoteen 2030 mennessä.
Fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvalla energialla. Maakunnan kolmestatoista kunnasta yhdeksän (Ilomantsi, Joensuu,
Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu,
Tohmajärvi ja Valtimo) on sitoutunut tavoittelemaan 80 % kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
mennessä osana HINKU-foorumia.

34

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

POKAT 2021

Kehittämistavoitteet
1.
2.

3.
4.
5.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uudet
investoinnit
Metsien kestävä hyödyntäminen ja
käyttö sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Vähähiilisen energiantuotannon ja
energiatehokkuuden edistäminen
Teollisten symbioosien kehittäminen
Rajapintaratkaisujen hyödyntäminen

Kehittämistavoitteet
1. Liiketoiminnan kehittäminen ja uudet
investoinnit
Maakunnan metsäbiotaloussektorin monipuolinen osaamiskeskittymä houkuttelee alan yrityksiä, investointeja ja osaajia.
Tämä tarjoaa erinomaisen kasvualustan innovaatiotoiminnalle, tuotekehitystoiminnalle
ja uuden liiketoiminnan kehittämiselle nykyisten vahvuuksien rinnalle. Puun jalostusarvon kasvattaminen sekä uudenlainen metsäperäisten raaka-aineiden hyödyntäminen
ja tuotteistaminen mahdollistavat suuremman arvonlisän liiketoiminnassa. Puunkäyttöä voidaan lisätä ja jalostusarvoa kasvattaa
maakuntaan perustettavien hajautettujen biojalostamojen toiminnan kautta. Maakunta
tarjoaa kansallisesti merkittävän ympäristön
ja osaamisen puurakentamiseen. Puuraken-

tamisen mahdollisuudet ulottuvat perinteisestä uudisrakentamisesta myös korjaus-,
täydennys- ja infrarakentamiseen. Pitkälle
jalostetuilla tuotteilla on merkittävä vientipotentiaali.

2. Metsien kestävä hyödyntäminen ja
käyttö
Maakunnan metsiä hyödynnetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Puunkorjuun menetelmät,
metsävaratietojen tehokas hyödyntäminen,
logistiikan ja liiketoimintaolosuhteiden kehittäminen ovat tässä tärkeässä roolissa. Kehittyvillä biotalousmarkkinoilla tulee huolehtia
kotimaisen puun kilpailukyvystä. Metsänhoitotoimenpiteitä metsien elinvoimaisuuden ja
hiilensidonnan varmistamiseksi kehitetään.
Ekosysteemipalvelujen kaupallistamisesta
löydetään uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Metsäluonnon monimuotoisuus ja
ekosysteemipalvelujen hyvä tila turvataan
osana metsäbiotalouden ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

3. Vähähiilisen energiantuotannon ja
energiatehokkuuden edistäminen
Hajautettu, uusiutuviin energialähteisiin
perustuva energiantuotanto mahdollistaa
maaseudun elinvoimaisuuden säilymisen
ja luo lisää työtä maakuntaan. Korvattaessa fossiilisia tuontipolttoaineita on uusiutuvan energian tuotannolla myös merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Hajautettu
energiantuotanto sekä hybridiratkaisut lämpölaitoksissa ja kiinteistöissä parantavat
maakunnan energiantuotannon omavaraisuusastetta ja huoltovarmuutta. Kokonaisenergiankulutuksen kasvun taittumiseksi on
kiinteistöjen ja prosessien energiatehokkuuden parantaminen keskeistä. Liikennesektorille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet
vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiselle tarjoavat jo lähivuosina merkittävän liiketoimintapotentiaalin erityisesti biokaasun
ja nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa. Vähähiilisten teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä referenssikohteet
ovat avainasemassa maakunnallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Teollisten symbioosien kehittäminen
Metsäbiotalous on osa kiertotaloutta, jossa raaka-aineiden, materiaalien, energian
ja ravinteiden kierrättäminen on tärkeässä
roolissa. Teollisissa symbiooseissa toisen
jäte pyritään hyödyntämään raaka-aineena ja uuden liiketoiminnan mahdollistajana.
Tämä tarjoaa mahdollisuuden sivuvirtojen
tehokkaaseen hyödyntämiseen muun muassa uusien tuotteiden kehittämiseksi. Teolliset symbioosit syntyvät usein osana teollisia keskittymiä, joka mahdollistaa yrityksille
kilpailuedun. Julkinen sektori voi toimia yhteistyötä ja innovaatioita edistävänä kehittämis- ja palvelualustana, joka on perustana
toimijoiden väliselle yhteistyölle. Teollisten
symbioosien sekä kiertotaloussektorin rooli
on keskeinen luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamisessa.

5. Rajapintaratkaisujen hyödyntäminen
Maakunnan eri toimijoiden ja alojen välinen
yhteistyö sekä yhteisten rajapintojen hyödyntäminen korostuvat jatkossa tarkasteltaessa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja
innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Potentiaalia löytyy erityisesti metsä-, fotoniikka-, cleantech- ja ICT-sektoreilta. Julkinen
sektori voi mahdollistaa kehityksen avaamalla julkiset hankinnat osaksi kehittämisja kokeilutoimintaa. Mahdollisuuksia löytyy
myös energia-, liikenne-, kiertotalous-, biotalous- ja luontomatkailusektoreiden rajapinnoilta sekä palveluliiketoiminnasta. Digitalisaatio tulee muuttamaan metsäbiotalouden
toimintaympäristöä.

3.1.2

Teknologiateollisuus

Pohjois-Karjalan teknologiateollisuudessa
kansainvälinen kauppa ja liiketoiminta ovat
merkittävässä roolissa, yli puolet alan liikevaihdosta (n. 1,2 miljardia euroa) tulee vientitoiminnan kautta. Perinteisesti vahvimpia
aloja ovat olleet koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus.
Maakunnan kokonaisviennistä 44 % tulee
teknologiateollisuuden kautta, joten alaa voidaan oikeutetusti kutsua yhdeksi maakunnan kivijaloista.
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Teknologiateollisuus työllistää maakunnassa suoraan noin 6 100 henkilöä. Metallialan
työpaikkamäärät ovat kehittyneet viime vuosina maan keskitasoa paremmin, erityisesti
Joensuun seudun positiivisen kasvun kautta.
Kokonaisuutena teknologiateollisuuden työpaikkojen määrä ei ole samanlaisessa kasvussa kuin talousluvut antaisivat olettaa.
Tämä selittynee pitkälti tuotannon uudelleenorganisoinneilla ja tuottavuuden parantumisella. Teollisuuden työpaikkakehityksen ennustamisen vaikeus on yhteydessä
valmistavan teollisuuden murrokseen, jossa suurin osa uusista investoinneista ei tuo
lisää työpaikkoja. Esimerkiksi uusien automaatio-, tuotannonohjaus-, ja robotiikkaratkaisujen kautta osa työpaikoista voi kadota tai ehkä korvaantua uudenlaisella työllä.
Osaavan työvoiman saatavuus on konkreettisesti havaittu haaste etenkin metalliteollisuudessa, jossa motivoituneille osaajille olisi työpaikkoja tarjolla. Myös ICT ala on
kärsinyt kokeneempien asiantuntijoiden vaikeasta saatavuudesta ja rekrytointivaikeudet ovat heikentäneet joidenkin alan yritysten
kasvumahdollisuuksia. Yliopiston luonnontieteiden alojen koulutuksen houkuttelevuutta
tulisi pyrkiä kasvattamaan.

Kehittämistavoitteet
1.
2.
3.
4.

Yritysten kansainvälistyminen ja vientiyritysten kasvattaminen
Yritysten uusiutumiskyvyn vahvistaminen ja digitaaliset ratkaisut
Osaavan työvoiman saannin turvaaminen
Uudet tuoteinnovaatiot ja osaamisen
yhdistäminen

1. Yritysten kansainvälistyminen ja vientiyritysten kasvattaminen
Maakunnan pk-yritysten kansainvälistymisenvalmiuksien ja vientitoiminnan kehittäminen on tärkeä tavoite, koska monelle yritykselle kotimaan markkinat ovat liian
pienet kasvun aikaansaamiseksi. Vientitaitojen kehittäminen tarkoittaa yrityslähtöisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka asteittain
vievät yritystä kohti kansainvälistä liiketoimintaa. Kansainvälinen vienti vaatii osaamisen ja henkilöresurssien lisäämistä, selkeitä kv-strategioita ja hallitustyöskentelyn
vahvistamista sekä markkinoiden ja rahoituksen tuntemusta. Yhä suurempi osa vientikaupasta tapahtuu osin globaaleiden arvoverkostojen ja kumppaneiden kautta. Oman
aseman löytäminen näissä verkostoissa on
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600 000
Muiden koneiden ja laitteiden
valmistus (tol 28)
Metallituotteiden valmistus (pl.
koneet ja laitteet) (tol 25)

400 000

Muoviteollisuus (tol 22)

300 000

Sähkölaitteiden valmistus (tol 27 )

200 000

Ohjelmistot, konsultointi (tol 62)
Tietokoneiden sekä elektronisten
ja optisten tuotteiden valmistus
(tol 26)
Moottoriajoneuvojen ja
perävaunujen valmistus (tol 29)

100 000

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0
2006

Liikevaihto 1000 €

500 000

Kuva 10

Teknologiateollisuuden liikevaihto valituilla toimialoilla 2006–2014

36

POKAT 2021

liiketoiminnan kilpailukyvyn kannalta tärkeää, koska ne avaavat pääsyn laajemmille markkinoille.

televien ja vetovoimaisten yrityshautomotoimintojen rooli on keskeinen uuden osaamispohjaisen yrittäjyyden tukemisessa.

Yritysten kasvuhalukkuuden tukeminen
esim. verkostojen ja vertaissparrauksen
kautta tukevat eri vaiheissa olevia yrityksiä
ja luovat maakunnasta aktiivista kuvaa myös
ulospäin. Maakunnan teollisuusyritysten joukossa on korkeaa huippuosaamista kaupallistavia yrityksiä ja vahvoja brändejä, joita
voisi hyödyntää enemmän investointien houkuttelemisessa maakuntaan.

3. Osaavan työvoiman saannin turvaa-

2. Yritysten uusiutumiskyvyn vahvistaminen ja digitaaliset ratkaisut
Teknologiateollisuudessa on käynnissä suuri murrosaalto, jossa uudet teknologiat ja liiketoiminnan ansaintalogiikat muuttavat tapoja toimia. Yritysten kilpailukykytekijöiden
ja tuottavuuden kehittäminen vaativat kyvykkyyttä muuttaa esim. tuotantoprosesseja tai
ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja ja teknologiaa.
Yhä useamman teknologiateollisuusyrityksen toivotaan kehittävän omia tuotteita
pelkän alihankkijatoiminnan sijaan, myös
teollinen palveluliiketoiminta tarjoaa uusia mahdollisuuksia mm. konepajayrityksille. Uusiutumisessa strategista osaamista ja
johtajuutta vaaditaan erityisesti yritysten hallituksilta ja toimitusjohtajilta.
Pitkäaikainen haaste maakunnassa on ollut
yritysten heikko TKI-aktiivisuus, jossa kirittävää muihin alueisiin on huomattavan paljon. Teknologiateollisuuden kautta tapahtuu
yli puolet kaikesta alueen TKI-toiminnasta, joten uusia kannustavia toimenpiteitä ja
avauksia tarvitaan, jotta yritykset saadaan
vahvemmin innovaatiotoimintaan mukaan.
Tässä tulee hyödyntää mm. innovaatiosetelijärjestelmää ja muita kansallisia innovaatiotoimintaan kohdistettuja työkaluja.
Omistajanvaihdosten sujuvoittaminen ja uusien yrittäjien löytyminen esim. eläköitymisten seurauksena koskettaa etenkin pieniä
teollisuusyrityksiä. Uusien elinvoimaisten yritysten aikaansaamiseksi tulee aktivointityötä edelleen jatkaa. Start up -yrittäjyyden potentiaalia olisi esim. teknologia-, biotalous- ja
ICT-osaajissa eri koulutusasteilla. Houkut-

minen
Osaavan työvoiman saaminen teollisuuteen
on muodostunut yhä haastavammaksi viime
vuosina. Ammattilisen koulutuksen reformi
uudistaa tuotannollisen teollisuuden toimintamalleja suhteessa alan oppilaitoksiin. Tässä murroksessa tulisi mahdollistaa yritysten
näkökulmasta tehokkaat ja tarpeeksi joustavat yhteistyön muodot ja toimintatavat, joilla sitoutetaan opiskelijoita alan yrityksiin ja
toisaalta uudistetaan alan imagoa. Digitalisaation muutosten edellyttämää osaamista
ja uusia toimintatapoja tulisi yrityksissä kehittää mm. ammatillisen täydennyskoulutuksen
ja räätälöidyn koulutuksen kautta.
Alueen teollisuusyritykset ovat omatoimisesti
muodostaneet verkostoja ja työvoimapooleja, joissa voidaan vaihtaa työntekijöitä esim.
työsesonkeja purkamaan. Työvoiman saatavuuden ja paremman kohtaannon turvaamiseksi tulisi erityisesti laadullista ennakointityötä tehdä pitkäjänteisesti ja laajalla
verkostolla oppilaitosten ja yritysten kanssa.

4. Uudet tuoteinnovaatiot ja osaamisen
yhdistäminen
Uusien tuoteinnovaatioiden aikaansaaminen
ja osaamisen yhdistämisen edellyttää jatkossa entistä toimivampia malleja elinkeinoelämän, koulutuksen ja tutkimuksen välille. Pienen maakunnan etuna on ketteryys, mutta
toisaalta kriittisen massan saaminen tietylle osaamisalalle voi muodostua haasteeksi. Tässä suhteessa ratkaisevaksi nousee
kykyä hakeutua ja toimia osana kansallisia
ja kansainvälisiä verkostoja ja osaamisyhteisöjä.
Maakunnan oman osaamisen yhdistämisessä esim. metsäbiotalouden ja fotoniikan
kautta on saatu mielenkiintoisia avauksia
eteenpäin. Uusia globaaleja mahdollisuuksia
liittyy mm. opetusteknologian kaupallistamiseen, jossa ICT ja peliosaamista yhdistetään
pedagogiikkaan. Innovaatiotoiminnassa tulisi
huomioida myös ammatillisen oppilaitoksen
osaaminen ja käytännönläheinen rajapinta
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elinkeinoelämään. Lisäksi koulutusorganisaatioissa oleva koulutus-ja tutkimuslaitteistoinfrastruktuuri tulisi saada ketterästi ja
hyvin matalan kynnyksen periaatteella palvelemaan teknologiateollisuusyrityksiä.

3.1.3

Kivenjalostus ja
kaivannaistoiminta

Pohjois-Karjala on mineraalivaroiltaan rikas,
geologisesti, taloudellisesti ja poliittisesti vakaa alue, josta on hyvät liikenneyhteydet ja
jossa vallitsee hyvä yhteiskuntamoraali.
Vuonna 2016 Suomi oli investointien houkuttelevuudessa 5. sijalla maailmassa ja
Euroopassa ykkösenä. Pohjois-Karjala oli
malminetsinnän kärkialueita. Maakunnalla
on hyvät edellytykset kehittää kaivannaisalaansa.
Kaivannaistoiminta on pitkäjänteistä ja vaikutuksiltaan laajaa. Suunnittelu ja kehityksen ennakointi on tärkeää, jotta vältyttäisi
yllättäviltä käänteiltä ja niiden aiheuttamilta
vahingoilta. Tarvitaan pitkän linjan maakunnallista kaivannaispolitiikkaa, joka on sopusoinnussa valtion ja EU:n tason politiikkojen
kanssa. Euroopan komissio on ilmaissut tavoitteen EU:n alueen omavaraisuuden lisäämisestä kriittisten mineraalien osalta.
Investointien saaminen alueelle malminetsintään ja kaivosten perustamiseen on alan

kehittymisen kannalta merkittävä haaste.
Kaivosteknologian ja palvelujen viennin lisäämisellä voidaan tasata alan suhdanneherkkyydestä johtuvia heilahteluja.
Kaivannaisala on tutkimus-, teknologia- ja
pääomasidonnainen. Alueellisten innovaatiorakenteiden tulee tuottaa uuteen tietoon ja
menetelmiin perustuvia malleja raaka-ainevarojen tehokkaaseen, taloudelliseen ja ekologisesti kestävään hyödyntämiseen.
Kaivannaisalan osaamiskärjet sekä tutkimus- ja innovaatiovahvuudet erityisesti mineralogisen prosessoinnin ja analytiikan
sekä biopohjaisten kaivannaisten osalta ovat
niin korkealla tasolla että ne on sisällytetty osaksi älykkään erikoistumisen valintoja.
Kiven kasvava osuus rakennusmateriaalina tarjoaa hyvät kehitysnäkemät monimuotoisen peruskallion omaavan maakunnan
kaivannaisalalle. Kalliokiviaineksen laajempi käyttö säästää paremman hyötysuteensa
ansiosta harjuja ja luonnonmaisemia. Laadukkaalla kiviaineksella on kysyntää Suomen itä- ja eteläpuolisilla lähialueilla.
Kehittämisen akuuttina ongelmana on ajantasaisen ja saatavilla olevan geologisen tiedon puutteellisuus. Myös maankamaraan
kohdistuva perustutkimus ja jossain määrin
myös erikoistutkimus ovat yhteiskunnan taholta vaarassa tulla laiminlyödyiksi.

Kaivostoiminnan ja louhinnan (tol B) sekä kivenleikkaamisen (tol 237)
liikevaihdon trendikehitys Pohjois-Karjalassa (vuosi 2010=100)
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Uudenlaisia tulevaisuudennäkymiä avaavat
biopohjaisten kaivannaisten hyödyntäminen
sekä geotermisen energian ja pohjavesitutkimukset tuomat mahdollisuudet.
Tutkimustietoon perustuvalla kestävän kehityksen innovatiivisella edistämisellä saavutetaan myönteinen vaikutus myös kaivannaisalan julkisuuskuvan.
Edunvalvontatehtävänä lupamenettelyä on
kehitettävä yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi ilman että kansalaisten ja ympäristön turvallisuus vaarantuvat.

Kehittämistavoitteet
1.
2.

3.

4.

5.

Geologisen tiedon päivittäminen ja saatavuuden turvaaminen
Maakunnan kehittäminen kivi- ja kaivannaisalan operatiivisen koulutuksen
alueeksi
Kalliokiviaineksen, rakennuskiven ja
teollisuusmineraalien tuotannon laajentaminen
Biopohjaisten kaivannaisten, pohjavesivarantojen ja geotermisten resurssien kestävä hyödyntäminen
Kaivannaistoiminnan sosiaalisen- ja
ympäristötutkimuksen tulosten käyttöönotto ja kaivannaisalan julkisuuskuvan parantaminen

2. Maakunnan kehittäminen kivi- ja kaivannaisalan operatiivisen koulutuksen
alueeksi verkottumalla muiden alueiden
kanssa
Pohjois-Karjalalla on ansiokas historia kaivannaiskoulutuksen alueena. Kansalliset
koulutustarpeet selvitetään alueelliset eritystarpeet ja kansainväliset reunaehdot huomioiden yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
Huolehditaan oikean kuvan antamisesta kaivannaisalan ammateista. Vahvistetaan kaivannaisalan koulutustarjonta vastaamaan
kansainvälisiä tarpeita ja kysyntää. Tavoitteena on riittävä koulutetun työvoiman saatavuus sekä tasapaino koulutuksen ja kysynnän välillä.

3. Kalliokiviaineksen, rakennuskiven ja
teollisuusmineraalien tuotannon laajentamine
Kalliokiviaineksen, rakennuskiven ja teollisuusmineraalien kestävä tuotanto on suurelta osin alueellista PK-toimintaa, joka soveltuu aluekehitystukien piiriin toisin kuin
globaali, lähinnä ylikansallisten pörssiyhtiöiden harjoittama kaivosteollisuus. Kalliokiviaineksen käytön lisäämisellä on myös tuntuva harjukiviainesta ja maisemaa säästävä
vaikutus.

4. Biopohjaisten kaivannaisten tutkimus
ja jalostaminen sekä pohjavesivaranto-

1. Maakuntaa koskevan geologisen

jen ja geotermisten resurssien kestävä

tiedon päivittäminen ja saatavuuden

hyödyntäminen

turvaaminen
Kaivos- ja luonnonkiviyritysten ongelmana
on usein liian suppea tietämys esiintymän
laadusta ja laajuudesta eikä niillä ole varaa
tarvittaviin tutkimuksiin, niin että optimaalinen suunnittelu ja tuotanto olisivat mahdollisia. Tutkimuslaitokset (GTK ja yliopistojen geologiset laitokset) on resursoitava
niin, että ne perustehtävänsä ohessa pystyvät tuottamaan geologista ja geofysikaalista
mallinnustietoa esiintymien teknistaloudellisia selvityksiä varten.

Kiviainesten ja metallisten malmien lisäksi
maankamara sisältää myös biopohjaisia raaka-aineita kuten eri maatumisvaiheessa olevaa turvetta ja humusta. Pohjois-Karjalassa
on myös harvan asutuksen, runsaiden vesistöjen sekä harju- ja kangasympäristöjen
ansiosta mittavat ja puhtaat pohjavesivarannot. Maankamaran geotermiset ominaisuudet voidaan hyödyntää kestävästi energian
ja lämmön tuotantoon.
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5. Kaivannaistoiminnan sosiaalisen- ja
ympäristötutkimuksen tulosten käyttöönotto ja kaivannaisalan julkisuuskuvan parantaminen
Kaivannaisteollisuuden ”uuden tulemisen”
myötä ympäristön ja sosiaalisen toimiluvan
kysymykset nousivat vahvasti esille. Tämä
synnytti laajasti tutkimusta eri puolilla maata
ja maapalloa. Nyt tutkimustulokset ovat käytettävissä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi.

3.1.4

Matkailu

Matkailu on globaali kasvuala. Matkailun megatrendit suosivat nyt ja myös tulevaisuudessa Suomea ja Pohjois-Karjalalla on hyvät edellytykset vastata niihin.
Maakunnan matkailun palvelukapasiteetti on
kuitenkin yhä kansallisesti vertailtuna pientä ja hajanaista sekä kansainvälinen matkailu on nojannut liikaa Venäjän markkinoihin.
Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset ovat
pysytelleet pitkään vajaassa 500 000 yöpymisessä. Toimialan kehittämisessä tuleekin
laittaa omat rivit kuntoon, löytää uusia toimintamalleja ja resursseja.
Matkailun teema- ja toimenpideohjelman
2014–2020 pohjalta toteutettu Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017

-hanke on tehnyt erinomaista työtä kansainvälisen matkailukysynnän laajentamisessa
keskiseen Eurooppaan ja Aasian markkinoihin. Se on osoittanut, että alueemme
kiinnostaa kansainvälisiä matkanjärjestäjiä. Kasvuohjelman viitoittamaa polkua tulee edelleen vahvistaa ja samalla panostaa
yhä vahvemmin Lakeland ja Visit Finland yhteistyöhön.
Toimialan elinvoima on kasvuhaluisissa yrityksissä ja niiden menestymistä on myös yhteisin voimin ja tehokkaan yhteismarkkinoinnin avulla tuettava.
Matkailun kehittämistoimenpiteissä pyritään
huomioimaan kestävän ja vastuullisen matkailun kriteerit sekä myös turvallisuus, jotka
ovat viime vuosien aikana nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi matkailukohteen vetovoimaisuuden kannalta.

Kehittämistavoitteet
1.

2.
3.
4.

Matkailukeskittymien sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja tuotetarjonnan vahvistaminen
Matkailumarkkinoinnin ja -myynnin tehostaminen
Tapahtumamatkailun kehittäminen
Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen
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1. Matkailukeskittymien sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja tuotetarjonnan
vahvistaminen
Maakunnan matkailun kehittyminen vaatii
matkailukeskittymien kilpailukyvyn vahvistamista sekä toimenpiteitä kansainvälisen kilpailukyvyn ja tuotetarjonnan edistämiseksi.
Maakunnan matkailukeskittymien ja -alueiden (mm. Koli, Joensuu, Bomba, Ruunaa,
Pajarinhovi, Ilomantsi ja Outokumpu) vetovoimaa kehitetään uusien investointien ja kehittämisrahoituksen avulla. Tärkeässä roolissa maakunnan matkailun kehittämisessä
ovat myös kasvuhaluiset ja kansainvälisille markkinoille soveltuvia tuotteita omaavat
yritykset, joiden kehittämistoimenpiteitä tuetaan. Tavoitteena on erityisesti majoitus- ja
palvelukapasiteetin kasvattaminen ja infrastruktuurin, kuten reitistöjen, kehittäminen.
Kehittämistoimenpiteissä huomioidaan paikalliset vahvuudet ja Pohjois-Karjalan imago, joka nojautuu karjalaiseen kulttuuriin ja
vieraanvaraisuuteen. Lisäksi toimialan kehitystä ja kilpailukykyä edistetään yritysyhteistyön ja -verkostojen avulla. Esimerkiksi
yhteismarkkinointi, yhteishankinnat ja yhdessä toteutettu tuotekehitys voivat tuoda kustannussäästöjä ja lisää näkyvyyttä yrityksille.
Myös tehostamalla yritysten ja oppilaitosten
yhteistyötä saavutetaan kilpailuetua ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus.

2. Matkailumarkkinoinnin ja -myynnin
tehostaminen
Maakunnan matkailumarkkinoinnin ja
-myynnin osalta vahvistetaan jo olemassa olevia kansainvälisiä kumppanuuksia, joita on syntynyt muun muassa Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma
2014–2017 -hankkeen myötä. Näiden lisäksi rakennetaan uusia avainkumppanuuksia
etenkin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalaa markkinoidaan jatkossa yhä kiinteämmin osana Lakeland Finland kokonaisuutta, josta muodostetaan
kansainvälisesti tunnettu matkailualue ja
brändi yhdessä Visit Finlandin, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kanssa.
Matkailutoimijoiden kilpailukykyä edistetään
myös VisitKarelia.fi -portaalin kehitystyöllä
ja olemalla läsnä keskeisissä sähköisissä
myynti- ja markkinointikanavissa. Erityises-

ti kansainvälisiä kumppanuuksia palvellessa on tärkeää, että matkailutuotteet ja -palvelut ovat helposti löydettävissä verkosta.
Tästä syystä myös yritysten digiosaamista ja
sosiaalisen median käyttötaitoja kehitetään
yrityksille suunnattujen koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden avulla. Lisäksi matkailuyrittäjien kielitaidon ja palveluosaamisen kehitystä tuetaan.

3. Tapahtumamatkailun kehittäminen
Pohjois-Karjalassa on järjestetty menestyksekkäästi erilaisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia, jotka ovat lisänneet maakunnan tunnettuutta, vetovoimaisuuttaa ja näkyvyyttä
niin kansallisessa kuin kansainvälisessä mediassa. Tähän kokemukseen pohjautuen
maakuntaa brändätään erinomaisen osaavana ja iloisena tapahtuma-alueena, joka on
samalla Suomen tapahtumamyönteisin maakunta. Maakuntaan houkutellaan liikunnan,
urheilun, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoihin
liittyviä merkittäviä tapahtumia ja muita suurtapahtumia, joiden vaikutukset tulevat näkymään myös tapahtuma-alueen ulkopuolella.
Lisäksi jo olemassa olevien ja menestyneiden valtakunnallisten tapahtumien kehittämistä ja markkinointia tuetaan.

4. Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen
Maakunnan kansallispuistot ja luontoretkeilykohteet sekä monipuolinen kulttuuritarjonta
ja -ympäristö luovat vahvan perustan luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle. Maakunnan kansainvälistä vetovoimaa lisätään
tuotteistamalla ja markkinoimalla uusiin kysyntätrendeihin pohjautuvia matkailupalveluja. Maakunnassa on myös matkailuyrityksiä,
joilla on jo kansainvälisille markkinoille soveltuvia tuotteita. Näiden tuotteiden kv-markkinoille pääsyä ja tuotekehitystä tulee edistää.
Maakunnan puhdas ja monimuotoinen luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnon virkistyskäyttöön ja hyvinvointimatkailuun liittyvien matkailutuotteiden kehittämiseen.
Maakunnan ulkoilureitistöverkosto on tärkeä
luontomatkailulle, mutta verkoston kunnossapidossa ja opasteissa on osin puutteita.
Matkailuyritysten toiminnalle tärkeiden ulkoilureitistöjen ylläpitoa tuleekin kehittää Metsähallituksen ulkopuolisilla alueilla.
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Lisäksi paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan pohjautuvien matkailutuotteiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Maakunnan
karjalainen kulttuuriperintö ja siihen liittyvä
ortodoksisuus kuuluvat maakunnan vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin, joita tulisi
hyödyntää matkailutarjonnassa laajemmin.
Maakunnan kansallispuistot ja luontoretkeilykohteet sekä monipuolinen kulttuuritarjonta tarjoavat vahvan perustan luonto- ja
kulttuurimatkailun kehittämiselle. Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus näiden
kohteiden ylläpitämiseksi Pohjois-Karjalassa on turvattava.

3.1.5

tuotannossa niin pelloilla kuin metsissä. Perinteisen peltoviljelyn ohella Pohjois-Karjalalla on hyvät edellytykset profiloitua elintarvikkeiden luomutuotannossa metsien
terveysvaikutteisten elintarvikkeiden puoliviljelyyn. Esimerkkejä metsien puoliviljelystä ovat sienet, yrtit ja marjat.
Maidontuotanto on selvästi tärkein maatilojen tuotantosuunta, vaikka tilojen lukumäärä
on romahtanut viimeisen 20 vuoden aikana
yli 2000 tilasta reiluun 500 tilaan. Maakunnan erityisenä huolena on turvata maidontuotannon tulevaisuus. Maakunnan tuotantotavoite on 150 milj. maitolitraa, mihin ei
ole viimeisenä vuosikymmenenä ylletty. Venäjän-kaupan notkahdus EU:n pakotteiden
seurauksena ja hidas tilojen uudistuminen
lisännyt epävarmuutta ja maidontuottajia
on lopettanut muuhun Suomeen verrattuna
paljon. Maakunnassa on kuitenkin edelleen
maidontuotannon ja -jalostuksen edellytykset kunnossa. Joensuussa sijaitseva nykyaikainen meijeri on jatkanut investointeja, eikä
pellosta tai tuotantokyvystä ole pulaa.

Ruoka

Pohjois-Karjala on vahva elintarvikemaakunta, joka tunnetaan myös perinteikkäästä ruokakulttuurista. Maakuntamme on valtakunnan kärkitasoa erityisesti luomutuotannossa.
Pohjois-Karjalan peltopinta-ala vuonna 2016
oli noin 86 000 hehtaaria, josta luomutuotannossa oli neljäsosa eli noin 21 000 hehtaaria. Vastaava luomu % on valtakunnallisesti vain 11 %.
Tulevaisuudessa valveutuneet kuluttajat
vaativat puhdasta, alkuperältään jäljiteltävissä olevaa luomusertifioitua ruokaa. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen korostuu ravinnon

Elintarviketeollisuudessa työntekijöiden
määrä oli laskusuunnassa vuosituhannen
alusta vuoteen 2011. Suunnan muutoksen
jälkeen alan työllisyys on kasvanut suotuisasti 3–4,5 % vuosittain työllistäen vuoden

Maitotilojen ja meijerimaidon määrän kehitys
vuosina 1986-2016 Pohjois-Karjalassa
Vuonna 2016 Pohjois-Karjalassa tuotettiin 133 miljoonaa litraa maitoa, maitotiloja oli 481
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2016 lopulla 1076 henkilöä. Merkittävin tekijä positiivisen muutoksen taustalla oli suurien toimijoiden vahva investointipanostus
tuotantolaitoksiin. Tyypillisesti elintarviketuotantoon erikoistuneiden yritysten koot ovat
pieniä työllistäen alle 10 henkilöä. Erikoistumisen myötä tuotetaan meillä rikas kirjo
maakunnan makuja jäätelöstä juureksiin ja
kalasta konditoriaherkkuihin.
Elintarviketeollisuuden vetureita ovat olleet
maakunnallisesti suuryritysten mittoihin
kasvaneet leipomot ja niiden erikoistuminen. Valtakunnallistakin huomiota on saanut, että peräti viidennes Suomen gluteenittomista tuotteista tulee Pielisen Karjalasta.
Toisena kasvavana tuotealana on juomateollisuus. Sekä alkoholillisten että alkoholittomien tuotteiden valmistaminen puhtaasta
pelto- ja metsäraaka-aineista tarjoaa kotimarkkinoiden lisäksi myös merkittäviä vientimahdollisuuksia.
Elintarviketeollisuuden menestymisen kannalta lisäarvotuotteiden kehittäminen ja raaka-aineiden jalostusarvon oleellinen nostaminen on tärkeää. Tähän on luettava mukaan
myös tuotteiden aineeton arvonnousu. Maakunnan luonnonvara-alan vahvaa tutkimusta
tulisi entistä enemmän soveltaa alueen yritysten hyödynnettäväksi. Samoin järvikalan
pyynti, kiertovesiviljely ja monipuolinen jalostaminen nähdään tulevaisuuden kasvualana,
mihin on hyvä varautua.

Kehittämistavoitteet
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

uusien innovatiivisten elintarvikkeiden
tuotannon tukeminen
elintarvikealan kasvuyritysten tukeminen
markkinoinnin, jakelulogistiikan ja verkostojen kehittäminen
maitotalouden edellytysten kehittäminen
tuotannollisten investointien kasvattaminen jalostusarvoa lisäämällä, erikoistumalla ja lisäarvotuotteita kehittämällä
lähi- ja luomuruuan sekä terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tuotannon kasvattaminen
kotimaisen kalan parempi hyödyntäminen

3.2

Älykkään
erikoistumisen
valinnat

Älykkään erikoistumisen
määritelmä
Älykäs erikoistuminen on osa EU:n koheesiopolitiikkaa ja Eurooppa 2020 strategiaa,
jossa korostetaan alueiden omia vahvuuksia ja niitä tukevia toimia. Kansainvälisessä tarkastelussa älykäs erikoistuminen, eli
alueiden strateginen kehittäminen ja uudistaminen erityisten alueellisten vahvuuksien
ympärille, on yksi keino jolla Eurooppa ja sen
erilaiset alueet voivat pärjätä globaalissa kilpailussa.
Aluetasolla älykäs erikoistuminen voidaan
nähdä osana alueellista innovaatiopolitiikkaa, joka ohjaa ja keskittää resursseja
alueen tulevaisuuden kannalta potentiaalisimpiin teemoihin. Älykkään erikoistumisen
valinnoilla priorisoidaan alueen osaamiskärkiä ja tutkimus- ja innovaatiovahvuuksia ja
sovelletaan niitä alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Toimintatapana älykkään erikoistumisen kautta haetaan taloudellista etua ja
kilpailukykyä alueelle. Erityisesti halutaan tukea osaamisen kaupallistamista niillä aloilla,
joissa kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Toiminnan päämääränä ovat tuotteet, palvelut ja ratkaisut, joilla syntyy kasvua maakuntaan.
Älykäs erikoistuminen on taloudelliseen
muutokseen tähtäävä lähestymistapa, jolla maakunnan elinkeinoelämän ja tutkimuksen osaamista yhdistellään alueen menestysedellytysten parantamiseksi. Yksittäisen
vahvojen toimialojen sijaan tärkeää on tarkastella eri aloilla olevaa huippuosaamista,
jota voidaan hyödyntää laajasti tai yhdistää
uusilla tavoilla. Tärkeää on myös keskittää
tarkasteltu niihin aloihin ja teemoihin, joissa
on globaalia markkinakysyntää.
Älykäs erikoistuminen on vahvistuva konsepti ja EU-politiikan trendi sekä komissiossa, eurooppalaisilla alueilla että EU-jäsenmaissa. Euroopan komissio esittää älykkään
erikoistumisen toimintamallia myös tulevan
rahoitus- ja rakennerahastokauden 2020+
-prioriteetiksi.
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Älykkään erikoistumisen valinnat
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen
ytimen muodostavat kaksi osaamiskokonaisuutta
1. Metsäbiotalouden uudet ratkaisut
2. Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina
Metsäbiotalous muodostaa maakunnan vahvimman tutkimus- ja osaamispohjaisen kokonaisuuden. Metsäbiotalouden parissa
työskentelee n. 600 alan osaajaa eri koulutusaloilla ammatillisesta koulutuksesta tohtorikoulutusohjelmiin ja tutkimuslaitoksiin.
Alalla on vahvoja kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita, kuten Luonnonvarakeskus,
Metsäkeskus, Itä-Suomen yliopisto, Euroopan Metsäinstituutti EFI, Karelia-ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ja
Valtimon metsäoppilaitos. Maakunnassa on
vahvoja kärkiyrityksiä ja myös lupaavia kansainvälisillä vientimarkkinoilla toimivia kasvuyrityksiä. Metsäbiotaloudessa on vahvat yhteistyön perinteet ja kulttuuri. Osaajat
ovat lisäksi verkottuneet hyvin kansallisesti
ja kansainvälisesti.
Metsäbiotalouden haasteena on osaamisen
ja tutkimustiedon siirto ja soveltaminen elin-

Hajautettu
biojalostus

keinoelämän tarpeisiin sekä yrittäjyyden näkökulman sitominen kehittämistyöhön. Metsäalalta ei perinteisesti ole syntynyt kovin
paljon uutta yritystoimintaa, esim. start up
-yrittäjyyden kautta. Yksi tekijä tähän on,
että yliopistolla ei ole teknistä tiedekuntaa
eikä vahvaa teollisten prosessien osaamista.
Haasteena on metsäbiotaloudessakin saada erityisesti korkean lisäarvon tuotteita ja
palveluita kehitettyä. Liikkuvuutta ja osaajien
siirtymistä tutkimuslaitoksista ja koulutusorganisaatioista yrityksiin tulisi edelleen lisätä.
Teknologiat ja materiaalit on teknologiateollisuuteen painottuva yritysvetoinen kokonaisuus. Teknologiateollisuus on Pohjois-Karjalan tärkein TKI-toimiala, 53 % kaikesta
TKI-toiminnasta tapahtuu alan yritysten kautta. Elinkeinoelämän osaamista täydentävät
Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden alat
(tietojenkäsittelytiede, kemia, fysiikka ja matematiikka), Karelia-ammattikorkeakoulun ja
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekniikan koulutusalojen osaaminen sekä näiden alojen tutkimus- ja testausympäristöt.
Teknologiat ja materiaalit kokonaisuudessa
huippuosaaminen on korkeatasoista mutta
kriittistä massaa vaikea saavuttaa. Alueel-

Metsäteknologia ja
puunkorjuun
logistiikka

Uudet
biopohjaiset
tuotteet

Fotoniikka
Metalli- ja
konepajatuotteet
ICT
sovellukset

Verkostot
Kansainvälisyys
Yrittäjyys
Koulutus
Resurssiviisaus
Innovaatiot
Digitaalisuus

Metsätiedon
hallinta
Metsien
monikäyttö

Uusiutuva
energiantuotanto ja puurakentaminen
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Kemian
materiaaliosaaminen

Kaivannaisteollisuuden
prosessointiosaaminen

Tarkkuustekniikka

Metsäbiotalouden osaamisaloja maakunnassa ovat:
Metsäteknologia ja
puunkorjuun logistiikka

Hajautettu biojalostus

metsäkonevalmistus, puunkorjuun menetelmien
ja teknologioiden hyödyntäminen

hajautetun biojalostuksen raaka-aineketjut,
sivuvirtojen hyödyntäminen ja arvoketjujen
kasvattaminen sekä jalostusteknologiat

Uudet biopohjaiset tuotteet

Metsätiedon hallinta

biopohjaiset, korkean arvonlisän tuotteet,
materiaalit ja tuotantoteknologia

sähköiseen metsätietoon perustuva
palvelutoiminta ja muu laaja-alainen
tietovarantojen hyödyntäminen

Metsien monikäyttö

Uusiutuva energiantuotanto ja
puurakentaminen

metsäluonnon aineellisen ja aineettoman arvon
jalostaminen ja eri käyttömuotojen yhteensovitus
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uusiutuviin energialähteisiin perustuva hajautettu
energiantuotanto ja hybridiratkaisut, puurakentamisen osaamisympäristöt ja demokohteet

Metsäbiotalouden osaamisaloja

Teknologiat ja materiaalit osaamisaloja ovat:
Fotoniikka

Metalli- ja konepajatuotteet

kansainvälinen tieteellinen tutkimus,
teknologiasovellukset sekä kaupallistetut
ratkaisut

metallituotteiden suunnitteluosaaminen,
valmistusprosessit ja -teknologiat

ICT sovellukset

Kemian materiaaliosaaminen

digitaaliset ratkaisut tuotteissa, palveluissa
ja prosesseissa, peliosaaminen

tieteellistä tutkimusta toiminnallisista
materiaaleista ja biomateriaalien analytiikkaa

Tarkkuustekniikka

Kaivannaisteollisuuden
prosessointiosaaminen

tarkkuustyöstöosaaminen optisten, mekaanisten
ja biolääketieteellisten komponenttien
valmistukseen
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kivi- ja kaivannaisalaa palveleva analytiikka
ja prosessointiosaaminen

Teknologiat ja materiaalit osaamisaloja
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le on syntynyt osaamista kaupallistavia
ICT- ja teknologiayrityksiä ja joitakin ylipistotutkimuksesta lähteviä spinn-off -yrityksiä.
Toisaalta suurin massa ja volyymi ovat edelleen perinteisemmässä konepaja- ja metalliyrityksissä, joissa on vahvaa osaamista ja
kyvykkyyttä myös uudenlaisiin avauksiin.

Kehittämisen temaattiset
kokonaisuudet
Älykkään erikoistumisen osaamiskärkiä on
tarkastelu laajempien yhteiskunnallisten
muutostekijöiden kautta. Nämä muutokset
ovat kansallisia ja/tai globaaleja ja tarjoavat
mahdollisuuksia mutta samaan aikaan myös
uusiutumishaasteita osaamiseen pohjautuvan liiketoiminnan synnyttämiseksi.
1.
2.
3.
4.

Teollinen uudistuminen
Ketterä innovaatiotoiminta
Julkinen sektori kokeilu- ja kasvualustana
Huippuosaamisen verkostot ja kumppanuudet

1. Teollinen uudistuminen
Teollinen uudistuminen viittaa käynnissä olevaan suureen globaaliin muutosprosessiin,
jossa teollisuuden kilpailukykytekijät muuttuvat, ansaintalogiikka uudistuu ja teknologiset
ratkaisut mullistavat valmistavan teollisuuden toimintatapoja. Pohjois-Karjalan perinteisesti vahva metalliklusteri ja kone-ja laiterakennus on teollisuuden yksi kivijalka, jossa
teollinen uudistuminen tarkoittaa mm. automaatio-, robotiikka- ja konenäkösovellusten
ja muiden teknologioiden hyödyntämistä. Yritysten toimintalogiikka muuttuu yhä enemmän asiakastarpeen tunnistamisesta lähteväksi arvonluonniksi ja palveluratkaisujen
kautta tapahtuvaksi liiketoiminnaksi.
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan Pohjois-Karjalassa erityisesti ICT-ja teknologiakyvykkyyttä, sekä strategista näkemystä siitä miten sillä luodaan
liiketoimintaan ja asiakkaalle lisäarvoa. Pohjois-Karjalassa on alueen kokoon suhteutettuna vahva ja monipuolinen ICT-klusteri, joka

Teollinen
uudistuminen
Ketterä
innovaatiotoiminta
Julkinen sektori
kokeilu- ja
kasvualustana
Huippuosaamisen
verkostot ja
kumppanuudet
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Temaattiset kokonaisuudet

osaamista tulisi soveltuvin osin hyödyntää
muutoksen ajurina. Teknologiaratkaisuja ja
parasta osaamista tulee hankkia myös eri
verkostojen kautta kansallisesti ja globaalisti. Teollisuuden ja ICT-toimialan rajapinnoilla
tapahtuva uusien ratkaisujen soveltaminen
tarjoaa kasvun mahdollisuuksia uudenlaiselle kasvulle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Palveluliiketoiminnan näkökulmasta
ICT-osaamisen kautta on mahdollisuus innovoida teollisen palveluliiketoiminnan uudenlaisia tuotteita mm. after sales toimiin.

vät resurssit ja osaamisalueet, dynaamisuus
sekä nopeasti vaihtuvat toimijasuhteet. Pohjois-Karjalassa kärkiyritykset toimivat osana
kansallisia ja globaaleja kasvuekosysteemejä, jotka eivät ole sidoksissa maantieteellisiin alueisiin. Tästä huolimatta Pohjois-Karjalan näkökulmasta kasvuekosysteemeihin
kiinnittyminen omien vahvuuksien kautta
ja lisäarvon tuottaminen esim. biotalouden
osaamisella voivat avata uusia kumppanuusverkostoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
esimerkiksi alan kasvuyrityksille.

Pohjois-Karjalassa erityisesti fotoniikan ja
kemian alan materiaaliosaaminen tarjoavat
korkean teknologian näkökulmia ja applikaatioita valmistusmenetelmiin sekä tuote- että
palveluratkaisuihin monilla toimialoilla. Näillä aloilla tapahtuva yliopistollinen perustutkimus ja sovellukset muodostavat vahvan
osaamispohjan, jota tulisi entistä voimakkaammin hyödyntää teollisuusyritysten innovaatiotoiminnassa. Mekanismeja osaamisen
siirtoon ja kytkentään korkean teknologian
osaajien ja alueen yrityksen välillä tulisi kehittää niin, että esim. yliopiston ja yritysten
välille syntyisi osaajayhteisöä, joissa avainhenkilöt luottamukseen perustuen vaihtavat
tietoja ja ideoita teknologioiden soveltamismahdollisuuksista.

Maakunnan innovaatiotoiminnan lähtökohta ovat kyvykkäät ja osaavat yksilöt, joilla on
mahdollisuus soveltaa tietoja ja oppia muilta. Elinkeinotoiminnan ja tutkimuksen välisen yhteistyön tehostamiseksi ja fasilitoimiseksi avainhenkilöiden tulisi voida siirtyä
joustavasti eri organisaatioiden, yritysten ja
koulutusorganisaatioiden välillä. Parhaita tapoja teknologian- ja osaamisen siirtoon olisi avainosaajien liikkuminen ja siirtyminen
esim. tiedemaailmasta yrityksiin ja päinvastoin. Alueella tulisikin lisätä ”asiantuntija tuli
kylään” mallin mukaista toimintaa, jossa vuorovaikutusta ja kohtaamisia erilaisten haasteiden ympärillä syntyy.

2. Ketterä innovaatiotoiminta
Innovaatiotoimintaa ollaan kansallisesti ohjaamassa yhä vahvemmin innovaatio- ja
kasvuekosysteemeiden kautta tapahtuvaan
toimintaan. Innovaatioekosysteemeissä elinkeinoelämä, yritykset, tutkimuslaitokset ja
koulutusorganisaatiot toimivat vuorovaikutteisesti yhteisessä verkostossa ja synnyttävät uutta osaamista ja innovaatioita. Tässä
toimintamallissa on keskeistä keskinäinen
luottamus, avoimuus ja tiedon jakaminen.
Pohjois-Karjalassa on muodostunut metsäbiotalouden osaamisen ympärille Green
Hub toimintamalli, jossa tutkimustietoa pyritään siirtämään ja soveltamaan yrityksen
tuotekehitykseen ja toimintaan. Toiminnan
kautta pyritään hahmottamaan ja luomaan
edellytyksiä innovaatioekosysteemien muodostumiseksi.
Kasvuekosysteemin ominaispiirteinä ovat
vahva kasvuhakuinen yrittäjyys jollakin tietyllä liiketoiminta-alueella, toisiaan täydentä-

Ketterä innovaatiotoiminta tarvitsee avoimia
testausympäristöjä, laboratorioinfrastruktuuria ja laitteistoja. Julkisten tutkimusinfrastruktuurien laajempi hyödyntäminen edellyttää
toimivia yhteistyön muotoja yritysten suuntaan ja eri organisaatioiden kesken. Maakunnassa testaus- ja laboratorioympäristöjä on
mm. Itä-Suomen yliopistolla, Karelia ammattikorkeakoululla, GTK:lla ja Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymällä. Laiteinfraympäristöjen markkinointi yrityksille ja niihin liittyvän
osaamisen kaupallistaminen, markkinointi
ja myynti vaativat maakunnallista yhteistyötä. Lisäksi tulisi muodostaa mahdollisimman
helposti saavutettava, matalan kynnyksen
toimintamalli yritysten suuntaan.
Demonstraatiot vaativat usein spesifisiä
laitteistoja, joita voi olla vain muutama koko
maassa. Tämä vuoksi on keskeistä että alustat ja tutkimusinfrastruktuuri on verkottunut
myös muiden osaamiskeskittymien kanssa
kansallisesti ja kansainvälisesti. Korkean
teknologian aloilla tietty testausympäristö
tai tutkimusinfrastuktuuri voi olla houkutte-

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

47

levuus- ja kilpailukykytekijä myös alueelle sijoittuvalle uudelle liiketoiminnalle.
Sähköiset aineistot muodostavat uudenlaisen testialustan ja innovaatioympäristön.
Esimerkiksi Suomen Metsäkeskuksen ja
Luonnonvarakeskuksen aineistot metsävaratietojen inventoinneista tarjoavat mahdollisuudet hyödyntää metsätietoa uudenlaisissa digitaalisissa sovelluksissa ja palveluissa.
Digitaalisuuden hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa tulisi kokeilla laajemmin esimerkiksi yliopistojen tieteelliseen työhön yhdistettynä, vrt. industrial hackathon -malli.

3. Julkinen sektori kokeilu- ja
kasvualustana
Väestön keskittyessä yhä enemmän kaupunkiseuduille ja keskuksiin, tarjoavat tiiviimmin
asutut kaupunkiympäristöt uudenlaisen kokeilu- ja kasvualustan innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle. Yrityksille avautuu mahdollisuus referenssikohteiden ja erilaisten
pilotointien kautta saavuttaa kilpailuetua ja
kokeilla uusia ratkaisuja. Joensuussa tällaisia mahdollisuuksia liittyy mm. symmetrisen
kaupunkikeskustan kehittämiseen ja Green
Park yrityspuistoalueeseen. Joensuun kaupunki toteuttaa vuoden 2018 loppuun kaupungin kasvusopimusta, jossa se edistää
myös näitä tavoitteita.
Kaupunkien ja kuntien omistamat julkiset rakennukset ja tilat kuten koulut, kirjastot ja
virastot voivat tarjota paljon mahdollisuuksia esimerkiksi energiatehokkuusratkaisujen pilotointiin tai uusiutuvan energian teknologian kokeiluun. Näihin liittyen julkisen
sektorin hankintojen kautta on mahdollisuus kehittää paikallisille toimijoille markkinoita ja saada palvelut laajempaan tietoisuuteen. Kaupunki- ja asuinympäristöstä sekä
käyttäjiltä kerättävä data ja sen avaaminen
julkiseksi edistäisi uudenlaisten kokeilujen
tekemistä.
Oppimisympäristöihin liittyen Joensuuhun
on muodostumassa hyvin vahva opetuksen pedagogiikkaa, opetusteknologiaa ja
opetusvientiä yhdistelevä foorumi. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen volyy-
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mi ja asiantuntijoiden määrä on kasvamassa voimakkaasti lähivuosina. Samaan aikaan
opetusteknologiaan suuntautuvia yrityksiä ja
opetusvientiä vahvistetaan. Oppimisympäristöjen ja oppimisen pelillistäminen on globaali suuntaus, johon alueen ICT- ja peliosaamisen mahdollisuuksia tulisi soveltaa.

4. Huippuosaamisen verkostot ja
kumppanuudet
TKI-toiminta tapahtuu lähes aina verkostoissa, erilaisten kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen kautta. Älykkään erikoistumisen
toimeenpanossa keskeistä ovat alueen huippuosaamista tukevat verkostot ja kumppanuudet. Näitä tulee olla kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI-toiminnassa tulisi myös
tehdä sopimuspohjaisia yhteistyöavauksia
ja pyrkiä strategisesti tärkeisiin liittoumiin
mukaan. EU-tasolla älykkään erikoistumisen toiminta-alusta S3 kokoaa ja verkottaa
yhteen alueita ja osaamista. Pohjois-Karjalan kannalta toiminta tarjoaa mahdollisuuden
hyödyntää EU:n suoria rahoitusinstrumentteja ja päästä kovatasoisiin yhteistyökonsortioihin mukaan.
Innovaatio- ja kasvuekosysteemimallien
kautta toimiminen haastaa alueen kokonaisvaltaiseen uudenlaisen PPP-yhteistyön
kehittämiseen. Pohjois-Karjalan tulisi entistä vahvemmin päästä mukaan valtakunnallisiin pilottihankkeisiin, joita toteutetaan mm.
biotalouteen liittyen Sitran ja VTT:n kautta.
Kansallisiin Business Finlandin toteuttamiin
innovaatio- ja kansainvälistymishankkeisiin
osallistuminen sekä näitä toteuttavien ohjelmien valmistelutyö ovat keskeisiä kansallisia kanavia.

Älykkään erikoistumisen
toimeenpano ja tavoitteet
Älykkään erikoistumisen kärkien ja temaattisten kokonaisuuksien toimeenpano tapahtuu sekä yksityisen että julkisen sektorin
toimenpiteiden kautta. Yritysten innovaatiotoimintaa, kasvu- ja uudistumiskykyä sekä
kansainvälistymistä tuetaan erilaisten yritysrahoitusinstrumenttien avulla. Julkisen sektorin yrityslähtöistä TKI-toimintaa voidaan

toteuttaa esim. EU:n rakennerahastojen ja
erillisrahoituksen, Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandin (TEKES ja Finpro ovat
yhdistymässä v. 2018 aikana Business Finland organisaatioksi) tai kansallisten ohjelmien kautta. Koska innovaatiotoiminta tapahtuu yhä monimuotoisemmissa verkostoissa,
myös resurssien ja rahoitusinstrumenttien
tulee toimia toisiaan täydentävästi niin että
osaamiskärkien ympärille muodostuu riittävän laajoja ja vaikuttavia kokonaisuuksia.

1.

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen toimeenpanossa tavoitellaan alueen elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyötä
ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta
alueen yrityksillä on mahdollisuus kehittyä
ja hyödyntää maksimaalisesti alueen osaamista ja verkostoja. Toimenpiteiden tulee
systemaattisesti aktivoida yrityksiä mukaan
TKI-toimintaan ja luoda yhteinen tavoitetila sekä toimintamallit, joihin elinkeinoelämä
pystyy sitoutumaan. Erityisen tärkeinä tavoitteina ja tulosindikaattoreina ovat:

Julkisten toimijoiden (esim. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinoyhtiöt) merkitystä ja asemaa TKI-toiminnan moottorina tulee
vahvistaa. Maakunnan kannalta on ratkaisevaa, että laadukasta ja elinkeinoelämän kannalta merkityksellistä tutkimustoimintaa ja
kansainvälisiä verkostoja pystytään tuomaan
konkreettisesti myös yritysten käyttöön. Tavoitteena tulee olla dynaaminen, yrittäjähenkinen ekosysteemi, joka tukee kasvupyrkimyksiä ja uusien avauksien kokeiluja.

2.
3.
4.

5.

liikevaihdon ja viennin kehitys kärkialoilla
uuden osaamisperusteisen yritystoiminnan syntyminen kärkialoilla
kilpaillun Business Finland rahoituksen
määrän kasvu alueella
yritysten TKI-intensiteetti (tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiomenojen osuus
liikevaihdosta)
julkisten kokeiluympäristöjen ja referenssien määrä
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4

Hyvinvointia kumppanuuksilla
– Sujuva arki

4.1

Koulutus ja
osaaminen

Korkeatasoinen, monipuolinen ja kansainvälinen koulutus on yksi maakunnan keskeisiä
vetovoimatekijöitä. Vahvat koulutusorganisaatiot ja niihin kytkeytyvä tutkimustoiminta muodostavat maakunnan aluekehityksen keskeisen henkisen pääomaperustan.
Maakunnan koulutustarjonnan kattavuus,
laadukkuus ja monipuolisuus ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna kilpailukykyisiä.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto on menestynyt hyvin useassa kansainvälisissä yliopistovertailuissa.
Pohjois-Karjala on merkittävä koulutusmaakunta. Monipuolisen ja kattavan koulutuksen
sekä vahvojen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden merkitys on maakunnan menestyksessä keskeinen. Itä-Suomen yliopisto
(UEF), Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY),
Luonnonvarakeskus (LUKE), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Euroopan metsäinstituutti (EFI), Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus (ISO) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) muodostavat perustan
osaamiselle, johon alueen kilpailukyky pohjautuu ja myös tärkeän alueellisen kilpailutekijän lisäämällä maakunnan houkuttelevuutta. Maakunnassa koulutetaan osaajia myös
maakunnan ulkopuolelle ja myös kansainvälisiin tarpeisiin, jonka edellytyksenä on laadukas koulutusjärjestelmä.
Opiskelijoiden osuus väestöstä oli 8,5 %
ja koko Suomessa 7,5 % vuonna 2014.
Väestön ikärakenteesta johtuen maakunnan aikuisväestön koulutustaso on
matalampi kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2014 tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli Pohjois-Karjalassa 69,9 % ja koko Suomessa
70,2 %. Luvut ovat Pohjois-Karjalan osal-
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ta parantuneet viime vuosien aikana. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta Pohjois-Karjalan luvut ovat keskimäärin muuta
Suomea huomattavasti parempia. Keskiasteen suorittaneita oli 45,7 % väestöstä ja
koko Suomessa 40,5 %. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus Pohjois-Karjalassa oli 24,2 % ja koko Suomessa 29,7 %.

Kehittämistavoitteet
1. Laadukas ja merkittävä koulutusmaakunta – Pohjois-Karjalassa pidetään korkeaa koulutus- ja sivistystasoa
kehittämisen kulmakivenä ja maakunta
on jatkossakin kokoaan merkittävämpi
koulutusmaakunta
•

•

•

•
•

•

•

Varmistetaan laadukas ja vetovoimainen koulutus ja monipuolinen koulutustarjonta tukemalla koulutusorganisaatioita niiden strategioiden
toteuttamisessa
Tuetaan UEFin opettajankoulutuksen
ja kasvatustieteellisen alan kehittämistä huipputasolle
Lisätään koulutusorganisaatioiden
huippuosaamisen koulutusvientiä ja
edistetään niiden kansainvälistymistä
Tuetaan kuntia vahvistamaan asukkaidensa koulutustasoa elinvoimatekijänä
Integroidaan OKMn hallinnonalan tavoitteet maakuntauudistukseen keskeisenä osana aluekehittämistä
Vahvistetaan koulutusorganisaatioiden
roolia ja vaikuttavuutta Pohjois-Karjalan
kehittämisen painopistealueilla ja uusissa avauksissa
Tuetaan koulutuksen alueellista kattavuutta ja saavutettavuutta

2. Koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän vahva kumppanuus – Koulutuksen, tutkimuksen, elinkeinoelämän
ja kolmannen sektorin välillä on vahva
vuorovaikutus Pohjois-Karjalassa, kansallisesti ja kansainvälisesti
•

•

•

•
•

•

Käytetään eri aikavälien ennakointia läpikäyvänä elementtinä koulutuksen ja
työelämän välillä
Vahvistetaan työn ja osaamisen kohtaamista koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän
tiiviillä yhteistoiminnalla ja vuorovaikutuksella
Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus kouluttamalla osaajia maakunnan ja myös muiden alueiden työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin
Turvataan koulutuksen kattavuus yhteistyörakenteilla
Tuetaan ja vahvistetaan innovaatioympäristöjen ja osaamiskeskittymien kehittämistä.
Edistetään maakunnan omia vahvuuksia tukevaa huippututkimusta ja kehitystyötä (älykäs erikoistuminen)

3. Elinikäinen oppiminen ja osallistuminen – Jatkuva oppiminen, aktiivinen
osallistuminen ja osaamisen kehittäminen ovat toiminnallisia pohjoiskarjalaisia
kehittämisen elementtejä
•

•

•

4.2

Kehitetään maakunnan väestön elinikäisen oppimisen edellytyksiä vahvistamalla elinikäistä ohjausta, verkostomaisia toimintatapoja ja oppimisen
digitalisaatiota
Aktivoidaan ihmisiä ja yhteisöjä omaehtoiseen osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen ja turvataan siihen riittävät
edellytykset
Tunnistetaan työelämän muuttuvia
osaamistarpeita ja vastataan niihin
sujuvasti

Hyvinvointi ja
osallisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön,
elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen järjestämiseen kohdentuvaa toimintaa,
jonka avulla parannetaan väestön hyvinvoin-

tia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen sisältää edistävän toiminnan eli
promootion sekä ehkäisevän toiminnan eli
prevention.
Osallisuus on yksilöllinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus sekä elinvoimaisen maakunnan olemassaolon edellytys. Keskeistä osallisuudessa on luottamus
toisiin, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen.
Osallisuuden kokemus luo hyvinvointia, ja se
on syrjäytymisen vastavoima. Osallisuus toteutuu vuorovaikutuksessa. Hyvien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien avulla tuetaan ihmisten omia voimavaroja sekä
kiinnittymistä ja luottamusta yhteiskuntaan.
Alueen elinvoiman synnyttävät asukkaiden ja
eri toimijoiden kohtaamiset ja rohkeat uudet
kokeilut. Työ luo hyvinvointia ja osallisuutta.
Osallisuuden edistäminen on kannattava
hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen. Kuten kaikki investoinnit, myös tämä vaatii työtä, tahtotilaa ja toimenpiteitä. Osallisuuden
muotoja ja osallisuuden kokemusta mahdollistavia ulottuvuuksia ovat tieto-osallisuus:
riittävä tieto ymmärrettävässä muodossa,
toimintaosallisuus: osallistumisen areenat,
sekä suunnittelu- ja päätöksenteko-osallisuus: mahdollisuus osallistua oman elämänsä, asuinympäristönsä sekä yleisemmin
yhteiskunnallisten prosessien suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Maakunnan osallisuustyön tavoitteet, roolit, pelisäännöt, resurssit
ja toteutustavat määritellään yhdessä rakennettavassa osallisuussuunnitelmassa.
Pohjois-Karjala on monikulttuurinen ja ikäystävällinen maakunta, jossa eri toimijoiden
monipuolisella ja laajalla yhteistyöllä tuetaan
asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Tehtävä on kuntien, maakunnan, kolmannen sektorin, oppilaitosten, yksityisen
sektorin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen.
Hyvinvointiala on alueemme suurin työllistäjä ja merkittävä kasvu- ja markkina-alue
joka tarjoaa mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan, osaamisen ja työpaikkojen synnyttämiseen. Maakunnassa on vireä ja monipuolinen järjestö- ja yhdistyskenttä, jonka
vahvuutena on paikallisten tarpeiden tunnistaminen. Järjestöt organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, auttamistyötä sekä
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toimivat asiantuntijoina, kehittäjinä ja työllistäjinä. Pohjois-Karjassa tulee kiinnittää erityistä huomiota maakunnassa tunnistettuun
huono-osaisuuteen liittyvään matalaan sosiaaliseen osallisuuteen. Maakunnan toimijoiden välille tulee varmistaa pysyvät yhteistyörakenteet ja toimintamallit sekä sujuvat
yhdyspinnat.
Mitä paremmin tunnetaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tila sekä eri toimien
vaikuttavuus, sitä täsmällisemmin pystytään
puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden
syntyä ja toimimaan hyvinvointia ja terveyttä
edistäen. Tulevaisuuden maakunta hyödyntää ennakkovaikutusten arviointia. Suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin edistäminen hillitsee menojen kasvua. Maakunnan
hyvinvointikertomukseen koottujen mittareiden mukaan Pohjois-Karjalassa on työttömyyteen, lapsiperheiden toimeentuloon,
päihteiden käyttöön, ikäihmisten kotona pärjäämiseen, väestön sairastavuuteen ja palvelujen saatavuuteen liittyvissä asioissa tilanne selvästi muita maakuntia huonompi tai
kehityssuunta on viime vuosina ollut negatiivinen. Näihin haasteisiin vastaamisessa
on keskeistä väestön fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn säilyttäminen
ja vahvistaminen. Siksi maakuntatasolla hyvinvointialan kehittämiskohteeksi on erityisesti nostettu lapset ja nuoret, työttömät ja
työttömyysuhan alla olevat sekä ikäihmiset.

Kehittämistavoitteet
1.
2.
3.
4.
5.

Hyvinvoivat ja terveet ihmiset
Asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ja
niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys
Korkeatasoinen ja laaja-alainen hyvinvointialan osaaminen
Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö
Aktiivinen ja osallinen kansalainen

nista. Päätöksenteossa ja toiminnassa kohdistetaan huomiota asukkaiden toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen kaikissa
elämän vaiheissa ja väestöryhmissä. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta tukevat
parhaiten kuntalaisten fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn säilyttämistä.
Kulttuuri, liikunta, ja mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen tukevat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

2. Asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ja
niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys
Asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ovat yhdenvertaisia, kustannustehokkaita ja saavutettavia. Osaavia ammattilaisia on riittävästi.
Palvelut ja niiden tuottajat monipuolistuvat,
kun yritysten ja yhtiöiden rinnalle tulee yhä
enemmän järjestöjä. Erityisesti teknologinen kehitys ja innovatiivinen kokeilukulttuuri edistävät uusien palvelutuotteiden syntymistä. Liiketoiminta- ja hankintaosaamisen
sekä markkinoinnin kehittäminen tukevat
näitä muutoksia.

3. Korkeatasoinen ja laaja-alainen hyvinvointialan osaaminen
Korkeatasoisen ja laaja-alaisen osaamisen
säilyttämiseksi ja edistämiseksi on varmistettava riittävän koulutustarjonnan säilyminen
maakunnassa. Osaavan työvoiman varmistamiseksi on tärkeää tuottaa ennakointitietoa tulevaisuuden tarpeista. Alueen oppilaitokset yhdessä palvelutuottajien ja muiden
toimijoiden kanssa vahvistavat alan vetovoimaisuutta tutkimus- ja kehittämistoiminnalla,
koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä sekä
kansainvälistymisellä. Uuden osaamisen kehittäminen, tuotteistaminen sekä osaamisja toimialarajojen ylittäminen ovat keskeisiä
painopisteitä.

4. Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö

1. Hyvinvoivat ja terveet ihmiset
Hyvinvoivat ja terveet ihmiset ovat kunnan
ja maakunnan keskeinen voimavara. Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyön toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista ohjaa
tieto kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoin-
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Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö vaikuttaa keskeisesti ihmisten hyvinvointiin. Maankäytön suunnittelulla, kaavoituksella ja rakennussuunnittelulla turvataan
viihtyisä, terveellinen, turvallinen ja ympäristöarvot huomioonottava asuin- ja elinympäristö. Hyvinvointiarvot huomioivalla suun-

nittelulla tuetaan yhteisöllisyyttä, terveellisiä
valintoja ja edistetään palvelujen saavutettavuutta. Yksilön ja lähiyhteisön toiminnalla
voidaan puolestaan vaikuttaa elinympäristön hyvinvointiin.

5. Aktiivinen ja osallinen kansalainen
Aktiivinen ja osallinen kansalainen on hyvinvoivan maakunnan vahva visio, jota toteutetaan huomioimalla elämänkaaren eri vaiheet.
Osallisuutta edistämällä luodaan maakuntaan elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan ihmisiä ottamaan vastuuta omasta
ja toisten arjesta sekä lähiyhteisöistä. Järjestöjen keskeinen tehtävä on tarjota osallistumisen ja sosiaalisen kanssakäymisen
mahdollisuuksia, mikä lisää osallisuutta. Digiosallisuus ja yksinäisyyden vähentäminen
ovat keskeisiä haasteita.

4.3

Kulttuuri, identiteetti
ja luovat alat

Kulttuuri, identiteetti ja luovat
alat
Kulttuurin ja luovien alojen painopisteeseen
luetaan tässä ohjelmassa sellainen kulttuuritoiminta, joka toteuttaa maakuntaohjelman
tavoitteita kasvun, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin saavuttamisessa.
Kulttuuritoiminnan ytimessä ovat kulttuuritradition siirtyminen sukupolvelta toiselle,
taiteen tuottamisen ja vastaanottamisen aikaansaama elämys sekä henkisen kasvun
ja itseilmaisun tarpeet. Ne ovat yleismaailmallisia inhimillisiä ominaisuuksia. Yhteiskunnassa, joka arvostaa kulttuuritarjontaa
ja kansalaisten osallisuutta kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa, niitä tuetaan
julkisin varoin.
Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden perusasioita on
tunne kuulumisesta johonkin ihmisjoukkoon,
maantieteelliseen ja kulttuuriseen alueeseen
sekä niiden jatkumoon. Nämä identiteetin
osatekijät eivät ole mutkattomia ja itsestään selviä. Identiteetti elää ja muuntautuu
suhteessa sen rakenneosiin ja tarkastelukulmaan, mikä identiteetin määrittelyissä ja
vaalimisessa on otettava huomioon.

Viime vuosien merkittävimpiä kehityskulkuja maakunnassa on ollut väestön ikääntyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen.
Muutos asettaa vaatimuksia yhtäältä alueellisen identiteetin historian tunnistamiselle ja
muistamiselle, toisaalta uusien, muuttuvien
identiteettiainesten hyväksymiselle ja omaksumiselle. Tässä vuorovaikutuksessa tavoitteena on, että maakunnan asukkaat kokevat
alueen ja sen kulttuurien omakseen.
Kulttuuriympäristöjen merkitys maakuntien
ja alueiden voimavarana on tiedostettu entistä selkeämmin. Kulttuurialan kehittämisessä ympäristöjä lähestytään niiden hoidon ja
käytön kannalta erotukseksi alueidenkäytön
suunnittelun piiriin kuuluvan inventoinnin ja
suojelun näkökulmasta.
Luovien alojen kokonaisuudesta tähän painopisteeseen kuuluu pääasiassa taiteelliseen työhön ja kulttuuriperintöön perustuva tuotannollinen toiminta. Muilta osin luovat
alat sijoittuvat nykyisen hallitusohjelman linjausten mukaisesti horisontaalisesti osaksi
yrittäjyyden ja työllisyyden kehittämistä niihin kuuluvia kasvun ja kansainvälistymisen
tukimuotoja hyödyntäen.
Käynnissä on mittava maakuntahallinnon
uudistus, jolla on tuntuvat vaikutukset myös
kulttuurin ja luovien alojen painopisteeseen.
Ne koskevat yhtäältä valtion, maakunnan ja
kuntien välistä työnjakoa mutta myös kulttuurin ja luovien alojen painopisteen merkitystä alueiden käytön suunnittelun ja aluekehitysohjelmien osana. Samanaikaisesti
hallintouudistuksen kanssa valtionosuuslaitosten ja vapaiden ryhmien – teattereiden, orkestereiden, museoiden, tanssin ja
sirkuksen -rahoitusjärjestelmä uudistetaan.
Laki yleisistä kirjastoista astui voimaan vuoden 2017 alussa. Maahan ollaan laatimassa
museopoliittista ohjelmaa, jonka perusteella toteutetaan museolain kokonaisuudistus
kulttuuriympäristöarvoja korostaen. Kuntien
kulttuuritoimintalaki uudistetaan toimintaympäristön muutosten vuoksi. Näihin prosesseihin vaikutetaan maakunnallisen edunvalvonnan keinoin.
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Kehittämistavoitteet

3. Luovien alojen yritystoiminta ja vahva
tapahtumatuotanto

1. Palveluinnovaatioille perustuva nykykulttuurin tuotanto, levitys ja vastaanotto
Kulttuuritoiminnan ydintä ovat taiteelliseen
työhön perustuvat kulttuuripalvelut. Niiden
jatkuvuus ja kehittäminen käyvät entistä
tärkeämmiksi väestö- ja hallintorakenteiden
muutoksissa. Kulttuurin tuottamisen, levityksen ja vastaanoton uudenlaiset rakenteet,
muodot ja teknologiat ovat kehityksen ehto.
Kulttuuri on hyvä elämän edellytys: jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin.
On tärkeää, että hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kulttuurin keinoin tunnistetaan
osana hyvinvointipalveluja.

2. Karjalaiseen kulttuuriperintöön,
ortodoksisuuteen ja nykyaikaiseen
monikulttuurisuuteen perustuva, vahva
alueellinen identiteetti.
Pohjois-Karjala sijainti itäisen ja läntisen
maailmanpiirin rajalla on muokannut sen
kulttuuria ja väestön itseymmärrystä kautta
vuosisatain. Maakunnalla on monikulttuurinen historia, se on ollut kulttuuristen kohtaamisten alue. Erityisen vahvat ja omaleimaiset jäljet maakunnan kulttuurisiin piirteisiin
on luonut ortodoksisuus. Luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon rinnakkaiselo, ekumeeninen traditio, on maakunnassa luontevaa arkipäivää.
Pohjois-Karjala on myös jyrkkien ideologisten, poliittisten ja taloudellisten rajojen alue.
Noiden rajojen loiventamisessa ja ylittämisessä kulttuurisuhteet ovat avainasemassa. Tänä päivänä uusia piirteitä maakunnalliseen omakuvaan tuo väestörakenteen
voimakas muutos, erityisesti kielten ja etnisyyksien moninaistuminen. Tavoiteltava
maakunnallinen identiteetti on suvaitsevainen, monitaustainen kulttuuri-identiteetti,
joka rikastuttaa ihmisten elämänpiiriä ja välttää kulttuurieroista johtuvia haittoja.
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Luovat alat sisältävät toimintoja, esimerkiksi ohjelmisto- ja ohjelmapalveluja, jotka hyödyttävät monia eri toimialoja ja luovat elinvoimaa ja liiketoimintaa maakuntaan. Tässä
painopisteessä luovilla aloilla tarkoitetaan
taiteelliseen työhön ja kulttuuriperintöön liittyvää kulttuurituotantoa (valtionhallinnossa
Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueen
toiminta).
Maakunnan monet vakiintuneet tapahtumat
tunnetaan maan laajuisesti. Oppilaitosten
osaamisen vaikutuksesta tapahtumat ovat
myös kansainvälistyneet. Alueella virinnyt aineettomiin arvoihin perustuva pienyritystoiminta sekä sähköisten tietoverkkojen hallinta luovat edellytykset kasvavaan sisältöjen
tuottamiseen kulttuuri-, matkailu- sekä hyvinvointipalveluihin.

4. Vetovoimainen ja kilpailukykyinen
elokuva- ja musiikkituotantoalue
Pohjois-Karjalaa on kehitetty elokuvatuotantoalueena pitkäjänteisesti. Elokuvatuotannon katsotaan käsittävän av-tuotannon myös
laajemmin. Maakuntaan on luotu mediatuotantokeskittymä tila-. koulutus- ja laitteistopalvelujen tuottamiseksi. Myös yrityspalvelu- ja tuotantotukijärjestelmä ovat toimijoiden
käytettävissä.
Musiikkialan toiminta on monipuolista kattaen alan koulutuksen, esiintyvien taiteilijoiden, yhtyeiden ja musiikkitapahtumien
toimintaympäristöt, esitystilat ja -alueet.
Musiikkialan kehittäminen nähdään kokonaisuutena.

5

Läpileikkaavat teemat

5.1

Asuin- ja
elinympäristö

Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteelle on
tyypillistä asutuksen keskittyminen haja-asutusalueilta maaseutukuntien keskustaajamiin
ja erityisesti Joensuun seudulle. Taajamissa
asuu maakunnan väestä yli kolmasosa. Joensuusta 20 kilometrin säteellä asuu lähes
puolet koko maakunnan väestöstä.
Sujuva arki tarkoittaa, että asuminen, työ ja
palvelut ovat helposti saavutettavissa. Maakunnan kuntakeskukset tarjoavat peruspalvelut kaikille ja digitalisoituminen tulee vähentämään entisestään liikkumisen tarvetta
ja mahdollistamaan työn ja luonnonhelmassa asumisen houkuttelevan yhteensovittamisen. Maakunta tarjoaa monia houkuttelevia mahdollisuuksia asumiseen. Valittavana
on kaupunkiympäristöjä, taajamia ja niiden
ulkopuolista maaseutua, joihin kaikkiin yhdistyvät olennaisesti hyvät harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet.
Luonnonläheisyys, elinympäristön puhtaus
ja turvallisuus ovat kasvavia maakunnan
vetovoimatekijöitä2. Yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen on maakunnan vahvuus,
joka korostuu kaikilla tasoilla ja luo vahvan
paikallisidentiteetin.

Maakunnan vetovoima ja
tunnettuus
Maakunnan vetovoimaan ja tunnettuuteen on panostettu pitkäjänteisesti (esim.
Pohjois-Karjalan markkinointi- ja viestintäohjelma 2007–2010 ja Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma
2011–2013). Mielikuvien modernisointiin
sekä vetovoiman ja tunnettuuden lisäämi-

seen tarvitaan edelleen eri toimijoiden markkinointiyhteistyöllä tapahtuvaa jatkuvaa ja
pitkäjänteistä tavoitteellista vaikuttamista.
Monimuotoisella ja erottuvalla markkinointiviestinnällä saavutetaan kilpailuetua muihin alueisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Maineen hallinta on strategista ennakointia
ja sen rakentamisen tulee perustua maakunnan vahvuuksiin. Panostukset tähän on
nähtävä investointina maakunnan kehittämisessä. Kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseksi tehdään yhteistyötä
myös laajemmin esim. Itä-Suomen ja koko
Suomi-brändin puitteissa.
Tarvitaan riittävän vahvat resurssit laaja-alaiseen markkinointiin ja BusinessJoensuu.fi
sekä VisitKarelia.fi brändien jatkuvuuden ja
kehittämistyön turvaamiseen. Maakunnan
ulkopuolelle suuntautuvan markkinoinnin ja
viestinnän ohella oleellisen tärkeää on maakunnan sisäinen vuoropuhelu, jolla luodaan
ja vahvistetaan alueellista identiteettiä.
Viestisisällöissä pitää löytyä omaleimaisuutta, jolla Pohjois-Karjala erottuu muista alueista. Sisällöille tulee myös löytyä katetta.
Markkinoinnissa ja viestinnässä nostetaan
esille erityisesti pohjoiskarjalaista huippuosaamista sekä yritystoiminnan nykyisiä ja
syntymässä olevia menestystarinoita. Maakunnan erityisyyttä ovat selkeät vuodenajat,
puhtaat vesistöt ja metsät sekä järvi- ja vaaramaisemat.
Maakunnalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tapahtumat sekä menestyminen kulttuurin ja urheilun saralla luovat myönteistä
mielikuvaa ja viestivät aktiivisesta elämästä. Pohjois-Karjalassa on ollut viime vuosina
useita supertapahtumia kuten ampumahiih-
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don MM-kisat ja maailmancup-kilpailuja, Farmarinäyttely, Kuninkuusravit sekä Jukolan
viesti. Tällaisten suurtapahtumien hakemista tulee aktivoida ja toimintamalleja kehittää.
Osallistuminen tapahtumien hakuprosesseihin on jo sinällään positiivista alueen viestintää.
Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuuden
realisoituminen konkreettisiksi ja positiivisiksi päätöksiksi vaatii toimijoiden hyvää vastaanottokykyä ja palvelun laatua. Toimintojen tavoitteena on nostaa kiinnostuksen aste
toteuttamisen tasolle.

Kehittämiskohteet
•
•
•
•
•
•

•

•

5.2

kansainvälisen kiinnostavuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen
kiinnostavuuden lisääminen investointikohteena
osaavan työvoiman rekrytoiminen
matkailijavolyymin kasvattaminen
houkuttelevuus opiskelu- ja asuinpaikkana
eri toimijoiden välisten yhteistyömuotojen ja synergiaetujen lisääminen sekä
uusien toimintamallien kehittäminen
elinympäristön viihtyisyyttä turvataan
edistämällä luonnon monimuotoisuutta, torjumalla vieraslajeja sekä kunnostamalla vesistöjä
turvataan monimuotoinen lähiluonto
asutuskeskittymien välittömässä läheisyydessä.

Kaupunki- ja maaseutukehittämisen 		
erityispiirteet

Paikallisia erityispiirteitä korostava kehittäminen tukeutuu paikalliseen väestöön, innovaatioihin, työpaikkoihin ja infrastruktuuriin,
mutta se toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kehittämiskohteen haluttu tulevaisuus on paikallisesti itse
oivallettava ja tehtävä yhteistyötä monien eri
toimijaryhmien kanssa tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. On tärkeää suunnata
kehittämistoimia paikallislähtöisesti paikalliset erityispiirteet huomioiden. Paikalliset
vahvuudet yhdessä kansainvälisen tason
huippuosaamisverkostojen, ketterän inno-
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vaatiotoiminnan, digitalisaation ja resurssiviisauden kanssa on maakunnan elinvoiman
parantumisen tae.
Kehittämisen haasteet ovat erilaisia kaupungeissa ja maaseutualueilla. Pohjois-Karjala
jakautuu kaupunki-maaseutu alueluokittelussa hallinnollisista rajoista riippumattomiin
kaupunki- ja maaseutualueisiin. Joensuun
kaupungin sisempi ja ulompi kaupunkialue
ja sen kehysalue yhdessä muodostavat tiheimmin asutun kaupungin sekä siten toiminnallisesti vahvan maakuntakeskuksen.
Alueluokittelussa maaseudun paikalliskeskuksiksi luokitellaan Kitee, Lieksa ja Nurmes,
joista kukin on samalla oman talousalueensa
pikkukaupunki, jollainen myös Outokummun
kaupunki on. Joensuuta ja em. paikalliskeskuksia ympäröivät kaupungin läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan-asutun
maaseudun alueet. Pohjois-Karjalan Venäjän vastaista itärajaa vastaan sijoittuva harvaan-asuttu maaseutu on alueellisesti laajin yhtenäinen maaseutualuekokonaisuus.
Asukas- ja toimijanäkökulmasta tarkasteltuna Pohjois-Karjalan maaseutualueille sijoittuu 54 % maakunnan väestöstä ja kaupunkimaisiksi luokiteltavilla alueilla 46 %.
Toisaalta maakunnan koko maapinta-alasta vain 2 % on kaupunkimaisilla alueilla, mutta työpaikoista puolestaan 55 %. Lukumääräisesti yrityksistä Joensuuhun kaupungin
alueelle sijoittuu noin 4100 yritystä, kun vastaavasti maakunnan muille, pääasiassa paikalliskeskuksiin ja ydinmaaseudulle sijoittuu
noin 6500 yritystä. Lomarakennuksista vain
4 % on kaupungeissa ja 96 % maaseutualueilla, joista merkittävä osa harvaan asutulla
maaseudulla.
Pohjois-Karjalan kaupunki- ja maaseutukehityksen toimintaympäristö on siis kaiken kaikkiaan hyvin monimuotoinen. Oman lisänsä
Pohjois-Karjalan alue-, kunta- ja yrityskehityksen moninaisuuteen tuovat lukuisat aktiiviset toimijat. Erityisen merkittävässä aluekehitysroolissa ovat kehittämistoimintaan
erikoistuneet julkiset, yksityiset toimijat ja
kolmannen sektorin toimijat, kuten kuntien
lisäksi yritykset, kehittämisyhtiöt ja muut yritysyhtymät, lukuisat kylä- ja kaupunkiyhdistykset ja erittäin suuri joukko muita paikallisesti merkittäviä yhdistystoimijoita.
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Paikallisen kehittämisen työkaluja ovat erilaiset ohjelmat ja niiden kautta toteutettavat
hankkeet. Erityisesti kaupunkialueille on
Pohjois-Karjalassa suunnattu mm. kasvusopimus ja kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen. Maaseutualueilla on käytössään
maaseuturahaston resurssit ja siinä erityisesti LEADER-ohjelmat. Kylätoiminta ja kotiseututyö ovat myös merkittäviä paikallisen
kehittämisen muotoja.

5.3

Resurssiviisaus

Resurssiviisaus tarkoittaa kykyä käyttää
erilaisia resursseja harkitusti hyvinvointia ja
kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisautta voidaan edistää kiertotalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin
energiamuotoihin siirtymisen kautta. Resurssiviisaan toimintatavan tarkoitus on edistää
hyvinvointia, samalla kun vähennetään ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia.
Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan
tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi.
Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja
yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden
säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kansainvälinen kilpailuvaltti.
Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, minkä
hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.
Pohjois-Karjalan kehittämisessä resurssiviisaus liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön, liikkumisen korvaamiseen virtuaalisilla ratkaisuilla, liikenteen
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kehittämiseen, lähiruokaan, jätteen vähentämiseen, ekotehokkuuden parantamiseen
julkisissa hankinnoissa, tilatehokkuuden parantamiseen, matkailuun sekä jätteen hyötykäyttöön yritysten kesken. Pohjois-Karjalassa on metsäbiotalouden edelläkävijänä
erinomaiset mahdollisuudet toimia resurssiviisaasti, jota tukee myös fossiilisesta öljystä
luopumisen strateginen tavoite.
Alueella käytettävissä olevat kehittämisresurssit tukevat erinomaisesti pyrkimystä vähähiiliseen talouteen. Toiminnassa korostuvat energia- ja materiaalitehokkuus,
uusiutuva energia ja vähähiilisyyden huomioiminen keinona ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Resurssiviisas toiminta kohdistuu laajalti yhteiskunnan eri sektoreille:
yhdyskuntarakenne ja rakennukset, liikenne, teollisuus, energiatuotanto- ja kulutus,
julkinen ja yksityinen palvelusektori sekä
kotitaloudet. Toimissa keskitytään liiketalouden edistämiseen tähtääviin toimiin, kuten
uusien energia- ja materiaalitehokkuuden
tuotteiden, palvelujen ja toimintojen TKI-toimintaan, uuden liiketoiminnan kehittämiseen
ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseen. Tavoitteena on verkostomainen
kehittämistoiminta sekä uudet toimintamallit yrityksissä ja muilla toimijoilla sekä toimijoiden välillä. Kehittämistoimissa suositaan
ilmastomyönteisiä valintoja. Maakunnan yritysten kilpailuvalttina voivat olla resurssiviisaat innovaatiot.

Kehittämiskohteet
•
•
•
•
•
•

Energiatehokkuuden kehittäminen
Materiaalitehokkuuden kehittäminen
Kiertotalouteen panostaminen
Vähähiilisyyden huomioiminen
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmaston muutokseen sopeutuminen

5.4

Turvallisuus

Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan kivijalka. Turvallisuus on monitahoinen käsite, joka jaotellaan yleensä
kolmeen eri turvallisuuden tasoon: yksilön
turvallisuus, kansallinen turvallisuus sekä
kansainvälinen turvallisuus. Käsitteet ovat
toisistaan riippuvaisia ja turvallisuuden muutos yhdellä tasolla vaikuttaa myös toiseen
tasoon. Perustuslaki turvaa yksilön perusoikeudet, muun muassa oikeusturvan. Perinteinen eurooppalainen laaja turvallisuuskäsitys sisältää poliittisten ja sotilaallisten
kysymysten ohella ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen sekä taloudellisen vapauden, sosiaalisen vastuun ja keskinäisen solidaarisuuden
ympäristön suojelemiseksi. Poliittisella turvallisuudella tarkoitetaan valtion ja hallinnon
toimintakykyä sekä valtion toiminnan oikeutusta. Taloudellisella turvallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta päästä tärkeille markkinoille ja resursseille. Ympäristöturvallisuus
edellyttää ympäristötekijät huomioon ottavaa
elämäntapaa ja tuotantotapoja. Toisaalta vähenevät luonnonvarat ja tuhoutunut elinympäristö voivat vaikuttaa myös valtioiden ulkoiseen turvallisuuteen.
Turvallisuus liittyy yhteiskunnan toimivuuteen keskeisesti ja sen ulottuvuuksia ovat
ihmisten turvallisuus, hyvinvointi sekä ympäristön turvallisuus ja puhtaus. Yksinkertaistetusti sisäinen turvallisuus voidaan nähdä myös esimerkiksi yritysten kilpailuvalttina.
Yksilölle yhdyskuntarakenteen esteettömyys
ja turvallisuus ovat yhtälailla tärkeitä. Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeinen uhkatekijä. Erityisinä haasteina ovat
syrjäytymisen lisääntyminen, ongelmien voimakas kasaantuminen, ylisukupolvisuus ja
polarisaatio. Äärimmillään tämä johtaa sisäja ulkosyntyiseen radikalisoitumiseen. Arjen
toistuvat turvallisuusongelmat kasautuvat
hyvin voimakkaasti pienelle väestönosalle.
Kansalaisten yhdenvertaisuus on Suomen
voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä
voima. Polarisaatio niin yhteiskunnallisista
kuin teknologisista syistä on kuitenkin vaarassa syventyä.

Erityisesti turvallisuusongelmien juurisyyt
eli se, miten paljon erilaisia turvallisuusongelmia yhteiskunnassa syntyy ja millaisia
ne ovat, juontuvat muista kuin ensisijaisesti turvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Varsinaisilla turvallisuuteen liittyvillä päätöksillä
vaikutetaan usein ennemminkin siihen, miten
syntyneisiin turvallisuusongelmiin vastataan.
Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa tarvitaan laajaa turvallisuusajattelua
ja koko yhteiskunnan resurssien hyödyntämistä. Turvallisuutta ei voida myöskään ylläpitää pelkästään turvallisuusviranomaisten
toimin, vaan se edellyttää elinkeinoelämän,
julkisen sektorin ja järjestötoimijoiden välistä laaja-alaista, pysyvää ja tavoitteellista yhteistyötä. Tälle on tarvetta, koska yhteiskunnallinen rakennemuutos eriarvoistaa alueita
ja ihmisiä, mikä näkyy esim. palvelujen saatavuuden heikkenemisenä ja keskittymisenä.
Keskeistä on myös kansalaisten osallistaminen oman elinympäristönsä ja elinolojensa
kehittämiseen. Operatiivisen viranomaistoiminnan lisäksi turvallisuuden tekemisessä
korostuvat aiempaa enemmän muun muassa kuntien rooli, järjestöjen ja eri hallinnonalojen yhteistyö sekä elinkeinoelämän ja tutkimuksen merkitys.
Tietoturvallisuudesta on tullut yhä keskeisempi osa organisaatioiden turvallisuutta.
Perinteisessä merkityksessä kyse on organisaation tietojen luottamuksellisuuden,
käytettävyyden ja eheyden takaamisesta. Teknologinen kehitys on nopeaa, joten
ajan tasalla pysyminen edellyttää menetelmien jatkuvaa seuraamista ja toimenpiteiden kehittämistä. Täydellistä turvallisuutta
on mahdotonta saavuttaa, mutta tietoturvallisuudessa kannattaa panostaa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.
Turvallisuussuunnittelu, ennalta estävä turvallisuustyö ja varautuminen ovat osa uusien
maakuntien tehtäviä. Maakunnilla on myös
mahdollisuus ohjata kunnissa tapahtuvaa
turvallisuustyötä. Arjen turvaa parannetaan
varmistamalla maakuntauudistuksessa sellaiset turvallisuusyhteistyön rakenteet, missä viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt
tekevät laaja-alaista ja sektorirajat ylittävää
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yhteistyötä. Maakuntien ja kuntien turvallisuustyössä huomioidaan myös yksilöt yhdenvertaisella ja osallistavalla tavalla.
Pohjois-Karjalassa toimintaympäristön vakaus ja elinympäristön toimivuus ja puhtaus
muodostavat merkittävän kilpailukykytekijän turvallisuuden näkökulmasta. Maakunnassa on korkeatasoista osaamista turvallisuusteknologiassa, mutta yhtä lailla täällä on
myös kehitetty turvallisuuden alan sosiaalisia innovaatioita luomalla uusia tapoja tuottaa pelastuspalveluja syrjäisillä alueilla. Rajamaakuntana Pohjois-Karjalalle on tärkeää
rajaviranomaisten (rajavartiolaitos, tulli) resurssien riittävyys ja suorituskyky, sekä Niirala–Värtsilän kansainvälisen rajanylityspaikan toimivuus ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Kehittämiskohteet
Monialainen ja monitoimijainen yhteistyö yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi:
•

•
•
•
•
•
•

kokonaisturvallisuus koko maakunnassa viranomaisten, elinkeinoelämän,
järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan
välisellä tiiviillä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla
poliisi- ja pelastuspalvelujen toimintaedellytysten turvaaminen
rajavalvonnan toimintaedellytysten turvaaminen
hyvinvointi – terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuus
syrjäytymisen ehkäiseminen – osallisuuden lisääminen
arjen turvallisuus – palvelujen saatavuus
tietoturvallisuus

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset
•
•
•

resursseille pääsyn turvaaminen
markkinoillepääsyn turvaaminen
tietoturvallisuus, erityisesti teollisen internetin osalta

Ympäristöturvallisuus
•
•

tuotantotavat
elämäntavat
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6

Aluepolitiikka Pohjois-Karjalassa

6.1

Uusi aluekehitys- ja 		
kasvupalvelulainsäädäntö

3.10.2017 julkaistu luonnos laiksi alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista linjaa pykälässä 5 vastuun alueiden kehittämisestä
seuraavasti: Vastuu alueiden kehittämisestä on maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaa valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Maakunta toimii
oman alueensa aluekehittämisviranomaisena, ja tekee tässä tehtävässä yhteistyötä erityisesti alueen kuntien kanssa. Työ- ja
elinkeinoministeriö vastaa valtakunnallisesti alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee valtakunnalliset alueiden
kehittämisen painopisteet (aluekehittämispäätös) ja kansalliset rakennerahasto-ohjelmat yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien
sekä muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa jäsenvaltiolle kuuluvasta vastuusta rakennerahasto-ohjelmassa ja Euroopan unionin ulkorajayhteistyön ja Euroopan alueellisen
yhteistyön ohjelmissa sekä Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta. Maakunnat vastaavat alueitaan
koskevien rakennerahasto-ohjelmaehdotusten laatimisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö
valmistelee ehdotukset valtioneuvoston käsittelyä varten yhteistyössä maakuntien, ministeriöiden ja muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa rakennerahasto-ohjelman kansallisia hallinto- ja todentamisviran-omaisen tehtäviä siltä osin
kuin niitä ei ole siirretty välittävien toimielimien tehtäviksi. Ministeriö sovittaa yhteen
maakuntien aluekehittämistehtävään liittyvien maakuntaohjelmien valmistelua ja toimeenpanoa.

Maakunnat vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja
maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä
siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion viranomaisten,
alueen keskuskaupunkien, muiden kuntien,
korkeakoulujen ja muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa sekä
Lapin maakunnassa saamelaiskäräjien sekä
tarvittaessa muiden maakuntien kanssa.
Maakunta kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon
kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet. Maakunta vastaa alueellisesta ennakoinnista ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta.
Pykälässä 10, alueiden kehittämisen painopisteet ja maakuntaohjelma todetaan Valtioneuvoston päättävän valtakunnallisista
alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Valtioneuvoston päätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien
alueiden kehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista. Ministeriöt valmistelevat päätökseen yhteisesti aluekehittämisen
tavoitteet ja toimenpiteet.
Maakunta laatii maakuntastrategiaan perustuvan maakuntaohjelman, joka tarkentaa maakunnan aluekehittämiseen liittyvien
tehtävien toimeenpanoa lähivuosina. Maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelma on otettava huomioon
maakunnan alueella toimivien viranomaisten
toiminnassa. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, muiden maakunnan viranomaisten sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen
sekä muiden tahojen kanssa. Lapin maakunnassa saamelaiskulttuuria koskevan osan
valmistelee saamelaiskäräjät.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä aluekehittämispäätöksen valmistelusta ja sisällöstä.
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Uuden lain alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on suunniteltu tulevan voimaan
1.1.2020. Lain eduskuntakäsittely on POKAT
2021 maakuntaohjelman laatimisen aikaan
käytettävissä olevan tiedon perusteella alkuvuodesta 2018.

6.2

EU-politiikka

Europe will not be made all at once, or
according to a single plan. It will be built
through concrete achievements, which
first create a de facto solidarity.
Robert Schuman, 9 May 1950
Euroopan komissio julkaisi 25.3.2017 valkoisen kirjan 27 jäsenmaan EU:n tulevaisuudesta tavoitevuoden ollessa 2025. Asiakirja
ei suuntaa Eurooppa 2020 strategian tavoin
kehittämistyötä, vaan keskittyy esittelemään
viisi skenaariota EU:n tulevaisuudesta. Skenaariot ovat teoreettisia malleja, joista yksikään ei tule toteutumaan sellaisenaan, mutta niillä tulee kuitenkin olemaan vaikutusta
myös kehittämistyöhön ja näin ollen tulevaan
ohjelmakauteen. Toivottavaa olisi, että paikallisuus ja alueellisuus nähtäisiin nykyistä
enemmän voimavarana ja aiempi ”Alueiden
Eurooppa” linjaus nostettaisiin vahvuudeksi. Merkittävin asia on, että asiakirjassa linjataan EU yhteistyön kehittyvän eri maissa
ja alueilla jatkossa eri tahdissa. Esitetyt skenaariot ovat:

1. Jatketaan entisellään
EU keskittyy toteuttamaan sovittuja uudistuksia ja pyrkii vastaamaan uusiin haasteisiin. EU keskittyy jatkossakin työpaikkojen
luomiseen, kasvuun ja investointeihin. Eteneminen riippuu siitä, miten hyvin jäsenmaat
löytävät yhteisymmärryksen.

2. Laitetaan sisämarkkinat kaiken edelle
Taloudellinen etu, sisämarkkinoiden kehittäminen korostuu, koska muista asioista
on vaikeaa päästä sopuun. Päätöksenteko
muuttuu yksinkertaisemmaksi, mutta maat
joutuvat ratkomaan yhä useampia kysymyksiä kahdenvälisesti ilman EU:n tukea.
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3. Sallitaan eteneminen eri tahtiin
Unioni jatkaa toimintaansa kuten tähänkin
asti, mutta eritahtinen eteneminen sallitaan.
Halukkaat maat voivat edetä nopeammin
esimerkiksi puolustuksessa, sisäisessä turvallisuudessa tai sosiaalipolitiikassa. Syntyy
yksi tai useampia yhteistyöryhmiä. EU-kansalaisten oikeudet erkanevat.

4. Tehdään vähemmän, tehokkaammin
EU keskittää huomion ja resurssit tietyille politiikan aloille. Unioni keskittyy asioihin, joissa
yhdessä tekeminen tuottaa eniten lisäarvoa.

5. Syvennetään yhteistyötä reippaasti
Jäsenmaat jakavat valtaa ja resursseja yhä
enemmän. Päätösten tekeminen voi nopeutua, mutta myös EU-skeptikoiden kritiikki voimistuu.
Keväällä 2016 julkaistu EU:n arktinen tiedonanto linjaa pohjoisten alueiden merkityksen
lisäksi kehittämistoimia ja rahoitusinstrumenttien synergioita, joilla vahvistetaan yhteistyötä arktisella alueella. Suomen arktisen
politiikan tavoitteita ovat monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen, suomalaisen
arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen ja
EU:n arktiseen politiikkaan vaikuttaminen.
Suomen näkemys on, että EU:n arktisen
politiikan tulisi panostaa arktiseen tutkimukseen, arktisen alueen ympäristönsuojeluun,
talouskasvuun ja työllisyyteen, alkuperäiskansojen kuten saamelaisten ja muiden
pohjoisten asukkaiden hyvinvointiin sekä
kansainväliseen yhteistyöhön. Myös kestävän kehityksen reunaehtojen huomioiminen
kaikessa toiminnassa arktisella alueella on
Suomelle tärkeää. Arktinen strategia on nousemassa Suomen aluetukien saamisen keskeiseksi perusteeksi vuonna 2021 käynnistyvällä ohjelmakaudella.
Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden
(NSPA) tilaama OECD selvitys korostaa yhteisen edunvalvonnan merkitystä pohjoisilla
harvaanasutuilla, kylmästä ilmastosta ja pitkistä etäisyyksistä kärsivillä alueilla. Raportin yleiset suositukset NSPA alueen haasteisiin ovat:
•
Varmistetaan, että pohjoisten harvaan
asuttujen alueiden ominaispiirteet otetaan tehokkaasti huomioon kansallisis-

•

•

sa sekä Euroopan tason aluepolitiikoissa ja maaseudun kehityspolitiikoissa
sekä palvelutuotannossa
Nykyisen yhteistyön edistäminen pohjoisilla harvaan asutuilla alueella laatimalla työohjelma, jossa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisiin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin
Hallinnollisten mekanismien vahvistaminen eri maissa helpottamaan kumppanuuksien syntymistä kansallisten hallitusten ja pohjoisten harvaan asuttujen
alueiden välillä

Raportissa tarkastellaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueita, ja todetaan niiden tuottavan
merkittävän osan Suomen kansantaloudesta erityisesti julkisen sektorin kautta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvu
on kuitenkin ollut vaihtelevaa ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden suoriutumista on myös
arvioitava suhteessa koko maan haasteellisiin makrotaloudellisiin olosuhteisiin talouskriisin jälkeen. Itä- ja Pohjois-Suomen kasvua tukevat erityissuositukset ovat:
•

•

•

Parannetaan liikenneverkon tehokkuutta laatimalla pitkän aikatähtäimen
infrastruktuurisuunnitelma ja tuetaan
pohjoisten harvaan asuttujen alueiden
mahdollisuutta määritellä yhteiset painopisteet liikenneverkkoinvestointeja varten
Kehitetään toimia, joilla edistetään
palvelutuotannon innovaatioita Itä- ja
Pohjois-Suomessa (nettiportaali innovatiivista palvelutuotantoa varten sekä
julkisia hankintoja koskevat käytännöt,
varmistetaan tuki laajakaistayhteyksien
laajentamiseen syrjäisille alueille, tukea
ja kannustimia innovatiivisille tilauspohjaisille kuljetuspalveluille)
Edistetään yrittäjyyttä ja innovaatiotoiminnan tuloksia Itä- ja Pohjois-Suomessa (yritysten osallistumisen lisääminen
innovatiivisiin aloitteisiin, pk-yritysten ja
start-up yritysten käyttöön tukirahoituksen lisäksi lainat ja takuut, markkinoillepääsyn ja innovaatiotoiminnan helpottaminen, kv. matkailumarkkinointi,
yhteistyö älykkään erikoistumisen strategioissa, osallistuminen kansallisen innovaatiopolitiikan suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan)

•

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen
osana tulevaa aluehallintouudistusta
(alueille johtava rooli aluekehityspolitiikassa, kumppanuuspohjainen lähestymistapa hallitusten väliseen yhteistyöhön, itsenäistä alueviranomaisten
roolia, tehokkaampia hallinnollisia järjestelyjä koulutustarpeiden huomiointiin)

Tulevan EU:n ohjelmakauden rahoitusta
(v.2021->) on käsitelty luvussa 7.2.

6.3

Ennakoivan
rakennemuutoksen 		
toimintatapa ja
Alueelliset innovaatiot
ja kokeilut -ohjelma

Pohjois-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma eli varautumissuunnitelma on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanoa. Ennakoivassa
rakennemuutoksessa keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen
sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.
Tavoitteena Pohjois-Karjalassa on rakennemuutoksen vauhdittaminen niin, että elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen
luo työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta
kestävällä tavalla. Tämä edellyttää alueen
aktiivista ja dynaamista uudistamista sekä
resurssien ja kehittämistoimien uudelleen
kohdentamista rakennemuutoksen vauhdittamisen kannalta keskeisiin asioihin.
Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmassa on analysoitu Pohjois-Karjalan kykyä
sopeutua rakennemuutoksiin. Maakunnan
kärkialoittain on tarkasteltu niiden uusiutumiskykyä, tulevaisuudennäkymiä ja keskeisiä keinoja vauhdittaa alan uudistumista,
kasvua ja rakennemuutosta. Monipuolinen
toimialarakenne parantaa Pohjois-Karjalan
kykyä sopeutua äkillisiin rakennemuutoksiin.
Yksittäisten iskujen sijasta aluetaloudelle uhkana voikin olla joko yleinen syvä taantuma tai useamman tuotannollisen alan yhtäaikainen kriisi.
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Äkillisen rakennemuutoksen kannalta metsäbiotalous ja teknologiateollisuus ovat merkittävyydeltään niin isoja, että vaikeudet näillä
aloilla näkyvät koko maakunnan aluetaloudessa. Äkilliseen rakennemuutokseen voitaisiin ajautua yksittäisten isojen tuotannollisten
yritysten joko sopeuttaessa tuotantoaan, lopettaessa tai siirtäessä tuotantonsa muualle. Näillä mahdollisilla työpaikkamenetyksillä
voi olla seudullisesti tai paikallisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Tällaisia aluetalouden kannalta merkittäviä yrityksiä on
erityisesti metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa, muoviteollisuudessa ja kaivannaisteollisuudessa. Ehkä akuuteimmat haasteet ovat kiviteollisuudessa ja raaka-aineiden
hintojen laskun myötä kaivannaisalalla. Alkutuotannon (maa- ja metsätalous) työpaikat tullevat jatkossakin vähenemään, tämä
koskettaa erityisesti maatalous-pitäjiä. Metsäenergian puolella akuutti huoli on halvasta öljystä johtuva metsäenergian kilpailu-kyky ja mahdolliset vaikutukset korjuuketjulle.

rastruktuuri. Tämä näkyy monella tavalla:
Kattavat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat
tänä päivänä välttämättömyys elinkeinoelämälle. Biotalouden kilpailukyvylle alemman
asteen tieverkosto on keskeinen. Tuotteiden
saaminen markkinoille edellyttää kilpailukykyistä logistiikkaa niin teillä, rautateillä kuin
vesillä. Globaalissa taloudessa lentoyhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä asiakaskontaktien luomisessa, niillä on myös matkailulle ratkaiseva merkitys. Saavutettavuuden
parantaminen onkin keskeisiä toimenpiteitä,
joilla voidaan vaikuttaa elinkeinoelämän kilpailukykyyn.

Rajamaakuntana Venäjän tilanteen kehitys
näkyy niin tuotannollisten alojen viennissä
kuin kaupan ja matkailun kehityksessä. Venäläisten matkailijoiden määrä on pudonnut.
Tärkeää onkin laajentaa asiakaskuntaa ja
markkinointia kansainvälisesti, näin ei olla
yhden markkinan varassa. Palvelujen kehitys on sidoksissa alueen yleisempään, erityisesti vientialojen, kehitykseen. Tässäkin
mielessä teollisuuden toimintaedellytysten
parantamista ja vientiponnisteluja on tärkeää jatkaa.

Olennaista rakennemuutokseen varautumisessa on, että elinkeino- ja osaamisrakenne pidetään monipuolisena ja kilpailukykyisenä sekä panostetaan erityisesti nouseviin
tulevaisuuden kasvu-aloihin. Edelläkävijyys
voidaan saavuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen teemoissa (metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit ja Venäjä-osaaminen)
sekä aktiivisella ja ennakkoluulottomalla kehittämisotteella (esimerkiksi Siun sote, öljyvapaa maakunta, digitaalisten ratkaisujen
hyödyntäminen).

Teollisuuden säilymiselle ja kehittymiselle maakunnassa avaintekijöitä ovat osaava
työvoima, hyvä toimintaympäristö, saavutettavuus, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä erityisesti luonnonvarapuolella raaka-aineen saatavuuden turvaaminen.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut eli AIKO-rahoituksen hankkeista päättää Pohjois-Karjalan maakuntaliitto maakuntaohjelman ja
tämän ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman perusteella. Määräraha toimii siemenrahoituksena merkittävien kehittämisavausten nopeassa liikkeelle lähdössä sekä
mittaluokaltaan huomattavien kehitysprosessien käynnistämisessä ja vauhdittamisessa.

Mahdolliset koulutuksen leikkaukset voivat
huonosti toteutettuna johtaa maakunnan
elinkeinoelämän kannalta erittäin vaikeisiin
tilanteisiin 2020-luvulla. Tämä elinkeinoelämää palvelevan osaavan työvoiman saatavuus on avaintekijä pohjoiskarjalaisten yritysten pitkän tähtäimen kilpailukyvylle.
Toinen elinkeinoelämän kannalta kriittinen
kysymys on saavutettavuus ja toimiva inf-
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Pohjois-Karjalan teollisuus on hyvin alihankintapainotteista ja erityisesti metalliteollisuuden investointihyödykkeet herkkiä
suhdannevaihteluille. Lamansietokykyä voitaisiin lisätä luomalla omia tuotteita, kehittämällä tuotantoprosesseja ja lisäämällä palveluliiketoimintaa. Tärkeää on hakea kasvua
kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Joensuun kasvusopimuksen tavoitteena on
Joensuun elinkeinoelämän kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Sopimuksella tuetaan hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista ja toimenpiteet kohdennetaan selkeästi muutamiin selkeisiin kehittämisen kärkiin.

Joensuun seudun kärkiteema on metsäbiotalous, joka perustuu alueen osaamiseen
sekä elinkeinoelämän vahvuuksiin ja tukee
hallituksen kärkihankkeita. Teeman kasvua
haetaan erityisesti kansainvälisiä liiketoimintaedellytyksiä kehittämällä. Kaupunkiseudun
tavoitteet perustuvat alueen osaamiskeskittymien – elinkeinoelämän ja korkeakoulujen
– osaamiseen ja tukevat hallituksen kärkihankkeita. Tavoitteena on kasvu elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön hyödyntämisen kautta. Innovaatioiden
kaupallistamiseen, yritysten kansainvälistymiseen ja ulkomaisten investointien houkutteluun kytkeytyvissä kehittämistoimissa
tehdään yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa.
Hallituksen tavoitteena on viiden prosentin
innovatiivisten hankintojen osuus julkisis-

ta hankinnoista. Kaupunkien, kaupunkien
omistamien liikelaitosten ja kuntayhtymien
investoinnit sekä maankäytön suunnittelu
tarjoavat merkittävän mahdollisuuden, jonka avulla voidaan edistää myös yritysten uusien tuotteiden ja palvelujen referenssikohteita. Joensuun kaupunki edistää osaltaan
innovatiivisia ja kestäviä julkisia hankintoja
ja kehittää hankintojen strategista johtamista. Joensuun tavoitteena on toteuttaa joka 5.
hankinta innovatiivisesti vuonna 2018 sekä
tarjota kaikki merkittävät rakennusinvestoinnit kehittämis- ja demonstraatioalustoiksi.
Maahanmuuton osalta Joensuu nostaa pakolaisten vastaanottokiintiön 150:een vuodessa, kehittää alkuvaiheen kotouttamiskäytäntöjä ja tukee laajassa yhteistyössä
tehokasta siirtymää koulutuspoluille, yrittäjyyteen ja työelämään.
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7

Maakuntaohjelman rahoitus

7.1

Rahoitus eri lähteistä

2. Rakennerahastojen kumppanuus
Euroopan maaseuturahaston kanssa

Maakuntaohjelma on maakunnan tahtotilaa
kokoava laaja-alainen asiakirja, jonka rahoitus tulee sekä nk. pienen että nk. suuren aluepolitiikan kautta. Pieneen aluepolitiikkaan luetaan kuuluvaksi ministeriöiden
aluekehitysmomentit, EU:n rakennerahasto-ohjelmien, Euroopan maaseuturahasto,
CBC-ohjelmien, EAY-ohjelmien ja EU:n erillisohjelmien kautta tuleva rahoitus. Rahoitus on tukia ja hankerahoitusta sisältäen joitain pienehköjä investointeja. Hankkeissa on
mukana aina omarahoitusta, jonka suuruus
vaihtelee rahoitusinstrumenteittain. Taulukossa 10 on esitetty maakuntaohjelman
pienen aluepolitiikan rahoitus vuosille 2018–
2021 niin hyvin, kun se pystytään tämänhetkisen tiedon perusteella ennakoimaan. Mukana ei ole CBC, EAY ja EU:n erillisohjelmien
rahoitusta, koska niiden rahoitus jaetaan ilman maakunnittaisia kiintiöitä.
Rakennerahastovarojen ohjaamisessa Pohjois-Karjalassa on kolme pääperiaatetta: Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusten
yhteensovittaminen; rakennerahastojen
kumppanuus Euroopan maaseuturahaston
(EMR) kanssa; rakennerahastohankkeet lähtölaukaisijana pääsyyn EU:n erillisohjelmien rahoituksen piiriin. Tavoitteena on ohjelman tärkeimpien tuloskehysindikaattoreiden
(uudet työpaikat, uudet TKI-työpaikat) saavuttaminen ja vähähiilisyyden edistäminen.

1. EAKR:n ja ESR:n rahoitusten yhteensovittaminen
Molempien rahastojen toimenpiteillä tuetaan osaamisen, työllisyyden, kilpailukyvyn
ja kasvun mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksissä täydentäen hallitusohjelman kärkihankkeita. Pyritään muodostamaan nk.
hankepareja huomioiden hankehakijoiden
hallinnollisen taakan keventäminen.
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ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti mikro- ja pienyritystoimintaa Pohjois-Karjalassa tuetaan muualla kuin Joensuun keskusta-alueella maaseuturahaston varoin.
Yritystoimintaa, joka koskee maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä, tuetaan PK-yrityskokoon saakka koko maakunnan alueella maaseuturahastosta.

3. Rakennerahastohankkeet lähtölaukaisijana pääsyyn EU:n erillisohjelmien ja
kansallisen TEKES- rahoituksen piiriin.
Erityisesti huippualojen TKI-toiminnassa
tulee hyödyntää alueen ulkopuoliset
rahoitusmahdollisuudet. Rakennerahastovarat voivat toimia kehittämis- ja
investointiprosessien käynnistäjinä.
Pääperiaatteita sovelletaan rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoilla hankevalinnoissa.
Suuren aluepolitiikan rahoitus on kansallisen edunvalvonnan kautta tulevaa rahoitusta, esim. valtionosuuksia ja suuria infrastruktuuri-investointeja. Maakuntaliitossa
laaditaan vuosittain ”Vaikuttamisen kärjet”
niminen edunvalvonnallinen asiakirja, joka
antaa kokonaiskuvan niistä vaikuttamistavoitteista ja hankkeista, jotka nähdään maakunnan kehittämiseksi tärkeinä, ja joiden toteutuminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta
ja/tai maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä. Asiakirjaan on listattu lähitulevaisuuden kärkihankkeet sekä edunvalvonnalliset
aloitteet, joiden edistyminen edellyttää suunnittelua ja pidemmän aikavälin orientaatiota.
Vuosittain laaditaan myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää
maakuntaohjelman seurantatietoa aluekehityspäätöksessä määriteltyjen tilastoindikaattoreiden perustella sekä maakuntaohjelman
hanketoteuman. Seurantatiedon lisäksi toi-

Taulukko 10 Maakuntaohjelman rahoitus vuosille 2018–2021 pienen aluepolitiikan kautta
milj.€

2018

aluekehitysmomentit

2019

2020

2021

n. 0,8 milj.€

auki

auki

auki

EU:n rakenne-rahasto-ohjelmat

31,6 milj.€

n. 27,5 milj.€

n. 27,5 milj.€

*

Maaseuturahasto

n. 6,3 milj.

n. 5,5 milj.€

n. 4,6 milj.€

*

Yhteensä

38,7 milj.€

33 milj.€

32,1 milj.€

*

*= Ohjelmakausi vaihtuu, tuleva rahoitus ei ole vielä tiedossa.
Huom! Maaseuturahaston luvut eivät sisällä Pohjois-Karjalaan Leader-toimintatapaa noudattaen jaettavaa
rahoitusta.

meenpanosuunnitelma esittää yleisluontoisesti kahden seuraavan vuoden rahoituskohteet ja niiden rahoitustarpeet.
Maakunnassa on oltava tukirakenteita, jotka
vahvistavat ja turvaavat kehittämistoimia tukevan rahoituksen saamisen niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
Tämä tarkoittaa hankkeisiin osallistumisen lisäksi myös investointirahoituksen houkuttelua maakuntaan.

7.2

Tulevan ohjelmakauden rahoitus
Pohjois-Karjalassa

Tulevan ohjelmakauden valmistelu on kesken POKAT 2021 ohjelmaa valmisteltaessa.
Euroopan komissio esitti alustavat linjauksensa tulevasta rahoituskaudesta 9.10.2017
ilmestyneessä ”Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän tulevaisuutemme: Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus”
asiakirjassa.
Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta käynnisti keskustelun suunnasta, johon
EU:ta tulisi viedä seuraavien vuosien aikana. Yhdessä sen viiden keskusteluasiakirjan
kanssa se kattaa kolme koheesiopolitiikkaan
liittyvää tärkeää kysymystä:
•
Mihin tulisi investoida?
•
Mitkä investointiprioriteettien tulisi olla?
•
Kuinka politiikkaa tulisi panna täytäntöön?
Nämä kysymykset on tiivistetty jäljempänä
suhteessa tässä kertomuksessa tunnistettuihin haasteisiin nähden. Komission asia-

kirjassa EU:n rahoituksen tulevaisuudesta
esitetään kysymys, tulisiko koheesiopolitiikassa investoida muille kuin vähemmän kehittyneille ja rajatylittäville alueille.
Alusta lähtien koheesiopolitiikka on keskittynyt vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja
alueelliseen yhteistyöhön. Sen puitteissa
on investoitu myös muille alueille kuin niille, jotka on mainittu SEUT-sopimuksessa,
kuten käynnissä olevaan teollisuuden siirtymään, maaseutualueille ja syrjäisimmille alueille. Investointeja on tehty myös korkean työttömyyden alueille ja vähäosaisille
kaupunkialueille. Kahden edellisen ohjelmakauden aikana koheesiopolitiikka on kattanut kaikki alueet.
7. koheesiokertomus osoittaa, että globalisaation, maahanmuuton, köyhyyden ja innovaatioiden puutteen, ilmastonmuutoksen,
energiasiirtymän ja saastumisen vaikutukset
eivät rajoitu ainoastaan vähemmän kehittyneille alueille.
Rajatylittävän yhteistyön tulevaisuuden rahoituksen tulisi edelleenkin keskittyä alueille, joilla saavutetaan erityistä EU:n lisäarvoa,
ja ratkaista rajatylittäviä ongelmia, kuten eri
politiikanalojen välisiä aukkoja ja yhteyksien puutteita esimerkiksi liikenteessä. Yhteisten julkisten palveluiden yhteiskäyttö toistensa läheisyydessä olevilla raja-alueilla sekä
instituutioiden rakentaminen tulisi myös ottaa huomioon.
EU:n rahoitusta koskevassa pohdinta-asiakirjassa todetaan yleisemmin, että kaiken
EU:n rahoituksen tulee keskittyä alueille,
joilla voidaan saavuttaa korkein EU:n tuoma lisäarvo. Sosiaalinen osallistaminen,
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työllisyys, osaaminen, tutkimus ja innovointi, ilmastonmuutos sekä energia- ja ympäristösiirtymä ovat tunnistettu alueiksi, joihin
koheesiopolitiikan tulee keskittyä. Lisäksi pohdinta-asiakirjassa korostetaan muita alueita, joilla koheesiopolitiikalla on ollut
positiivisia vaikutuksia, kuten pk-yritysten
tukeminen, terveydenhuolto ja sosiaalinen
infrastruktuuri, liikenne ja digitaalinen infrastruktuuri. Viimeisenä merkittävänä tekijänä
siinä korostetaan maahanmuuton ja globalisaation huomioimisen tarvetta.
Sekä pohdinta-asiakirjassa että 7. koheesiokertomuksessa katsotaan, että huono
hallinnon laatu vähentää kilpailukykyä sekä
investointien vaikutuksia ja heikentää talouskasvua. Hallinnon laadun parantamista, rakenneuudistusten täytäntöönpanoa ja hallinnollisen kapasiteetin vahvistamista tulisi
korostaa edelleen. Niissä korostetaan, että
talouden ohjauksen ja hallinnan ja eurooppalaisen ohjausjakson yhteyttä voi olla tarpeellista vahvistaa, jotta voidaan varmistaa
järjestelmän yksinkertaisuus, läpinäkyvyys ja
se, että järjestelmä tarjoaa positiivisia kannustimia konkreettisten uudistusten täytäntöönpanoon lähentymisen edistämiseksi.
Tämä voi edellyttää uudenlaisten lähestymistapojen käyttöä, esimerkiksi käytettävissä olevien välineiden parempaa koordinointia ja komission tiiviimpää osallistumista.
Kehityksessä jälkeen jääneitä alueita koskeva aloite sisälsi useita menestyksekkäitä osatekijöitä, joita voitaisiin laajentaa. Tarve parantaa instituutioita on myös osoitettu
pyynnöissä tehdä EU-varojen maksuista riippuvaisia lainsäädännön ja instituutioiden yhteisten EU-arvojen noudattamisesta.
Edellä kuvattujen alueellista kattavuutta ja
investointiprioriteetteja koskevien ongelmien
lisäksi pohdinta-asiakirjassa tarkastellaan
useita vaihtoehtoja koheesiopolitiikan täytäntöönpanon parantamiseksi.
•
Olemassa olevien rahastojen yhteiset
säännöt varmistaisivat investointien yhtenäisyyden ja helpottaisivat tuensaajia. Yhtenäisyyttä voitaisiin parantaa
myös koheesiopolitiikan ja muiden samantyyppisiin ohjelmiin tai hankkeisiin
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•

•

•

•

•

•

liittyvien rahoitusvälineiden yhteisellä
sääntökirjalla. Tämä täydentäisi paremmin koheesiopolitiikkaa ja innovaatiotai infrastruktuurirahoitusta
Tuen antamisperusteita koskevaa järjestelmää voitaisiin uudistaa lisäämällä
kriteerejä, jotka liittyvät EU:n haasteisiin
aina väestörakenteesta ja työttömyydestä sosiaaliseen osallistamiseen ja
maahanmuuttoon sekä innovoinnista
ilmastonmuutokseen.
Koheesiopolitiikan kansallisen osarahoituksen tasoa voitaisiin nostaa, jotta
rahoitus voitaisiin kohdistaa paremmin
eri valtioiden ja alueiden tarpeisiin ja jotta politiikkaan liittyvää omavastuullisuuden tunnetta voitaisiin lisätä.
Rahoituksen kohdentamattomalla
osuudella voitaisiin tehdä koheesiopolitiikasta joustavampaa ja sen avulla uusiin haasteisiin voitaisiin vastata
nopeammin.
Nopeampi täytäntöönpano ja sujuvampi ohjelmakausien välinen siirtymä voitaisiin saavuttaa muutoksilla, kuten tiukemmilla varojen vapauttamista
koskevilla säännöillä, ohjelmien päättämismenettelyjen lyhentämisellä ja hallintoviranomaisten nimeämisprosessien
ja ohjelmasuunnittelun nopeuttamisella
ja näiden tekemisellä joustavammiksi.
Rahoitusvälineiden täydentävyyttä voitaisiin parantaa. Ketjun alkupään koordinointi, samat säännöt ja selkeämmät
toimenpiteiden rajaukset voisivat varmistaa täydentävyyden Euroopan strategisten investointien rahaston, uuden
yleiseurooppalaisen rahaston ja jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan puitteissa
hallinnoimien lainojen, vakuuksien ja
pääomavälineiden välillä.
Politiikasta on myös tullut erittäin vaikeasti hallittava. Tämän vuoksi tarvitaan äärimmäisempää lähestymistapaa
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi.

Tämänhetkisen tiedon mukaan komissio
suunnittelee hyväksyvänsä ehdotuksen monivuotiseksi rahoituskehykseksi toukokuussa 2018 ja tämän jälkeen ehdotukset koheesiopolitiikasta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

8

Maakuntaohjelman laadintaprosessi

8.1

Laadintaprosessi

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 9.11.2016
ohjeen TEM/2008/09.10.01/2016, jossa se
ohjeisti maakuntien liittoja valmistelemaan
maakuntaohjelmat vuosille 2018–2021.
Maakuntahallitus hyväksyi 19.12.2016 kokouksessaan maakuntaohjelman työohjelman.
Maakuntaohjelmaa käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksissa yhteensä viisi kertaa:
•
19.12.2016 Maakuntaohjelman laadinnan käynnistäminen ja työohjelma
•
19.6.2017 Maakuntaohjelman, sen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin 1.luonnoksen esittely maakuntahallitukselle
•
1.9.2017 Maakuntaohjelman, sen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin lähettäminen lausuntokierrokselle
•
9.10.2017 Maakuntahallituksen iltakoulu
•
23.10.2017 Maakuntaohjelman, sen
ympäristöselostuksen ja vaikutusten
arvioinnin esittely uudelle maakuntahallitukselle
•
13.11.2017 Maakuntaohjelman, sen
ympäristöselostuksen ja vaikutusten
arvioinnin lausuntokierroksella saadut
vastineet tiedoksi maakuntahallitukselle
•
15.12.2017 Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus sekä vaikutusten arviointi
tiedoksi maakuntahallitukselle
Maakuntaohjelmaa käsiteltiin maakuntavaltuuston kokouksissa 3 kertaa:
•
29.5.2017 Maakuntaohjelman 1. luonnoksen esittely
•
1.9.2017 Maakuntaohjelman, sen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin esittely uudelle maakuntavaltuustolle
•
4.12.2017 Maakuntaohjelma maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä

Maakuntaohjelman valmistelua käsittelevä SOVA lain mukainen viranomaisneuvottelu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa pidettiin 4.1.2017. Maakuntaohjelman
osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkinen kuuleminen järjestettiin aikavälillä 9.1.–
17.2.2017. Kuulemisesta julkaistiin ilmoitus sanomalehti Karjalaisessa ja aineisto oli
www.pohjois-karjala.fi/pokat2021 sivujen lisäksi nähtävillä maakuntaliiton toimistolla
Pielisjoen linnassa.
Maakuntaohjelman valmistelun tueksi koottiin johtoryhmä, johon kuuluivat Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta,
Anu Niemi Siun Sotesta, Mikko Härkönen
Joensuun kaupungista ja Jarkko Määttänen
Lieksan kaupungista. Ryhmän puheenjohtajana toimi Eira Varis ja sen kokouksiin osallistuivat maakuntaliitosta lisäksi Pia Pitkänen,
Jukka Nykänen ja Maarit Siitonen. Ryhmä
kokoontui kolme kertaa maakuntaohjelman
valmistelun aikana.
Maakuntaohjelma oli valmistelunsa aikana
esillä 83 työryhmässä, seminaarissa tai kokouksessa. Valmistelussa keskeisessä roolissa ovat olleet POKAT ryhmät ja strategiset teemaryhmät, jotka ovat työstäneet
maakuntaohjelmaa vuoden 2017 kokouksissaan. Jokainen työryhmä on kokoontunut POKAT 2021 teemalla vähintään kaksi
kertaa, useimmat enemmän. Maakunnallinen SOVA työryhmä kokoontui maakuntaohjelman valmistelun tiimoilta neljä kertaa.
SOVA-arvioinnin lisäksi maakuntaohjelmasta arvioitiin erikseen maaseutu- ja tasa-arvovaikutukset.
Palautetta oli mahdollista antaa koko valmistelun ajan joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti www.pohjois-karjala.fi/pokat2021
sivuilta löytyvän palautelomakkeen avulla.
Maakuntaohjelman lausuntokierrokselle lähtevä versio hyväksyttiin maakuntahallituksen
kokouksessa 11.9.2017. Sähköinen lausun-
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tokierros oli avoinna 4.9.2017–3.10.2017.
Lausuntoja saatiin 43 kappaletta. Saaduista lausunnoista tehtiin koonti, josta löytyi
lausunnon antajataho, lausunnon sisältö ja
sen vaikutus maakuntaohjelmaan. Kyseinen koonti toimitettiin kaikille maakuntaohjelman lausunnon antajille tiedoksi ja se on
myös luettavissa netissä osoitteessa www.
pohjois-karjala.fi/pokat2021.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa maakuntaohjelman valmistelusta vastasivat kehittämisjohtaja Eira Varis, aluekehitysasiantuntija
Pia Pitkänen, älykkään erikoistumisen strategian osalta aluekehityspäällikkö Maarit Siitonen ja ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin osalta ympäristösuunnittelija
Jukka Nykänen. Pohjois-Karjalan nykytilan
tarkastelusta ja numeraalista laskelmista on
vastannut maakunta-asiamies Kimmo Niiranen. POKAT – ryhmien ja strategisten teemaryhmien tekstin valmistelun ovat tehneet
maakuntaliiton POKAT 2017 ohjelman painopisteiden ryhmien vastuuhenkilöt.

8.2

Maakuntaohjelman 		
vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi osana
SOVA-lain paikallista toteutusta
SOVA-laki (200/2005) ohjaa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Suunnitelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä,
että toimintasuunnitelma tulee arvioiduksi
etukäteen, jos sillä mahdollisesti on ennakoitavissa merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Maakuntaohjelma kuuluu SOVA-lain mukaisiin toimintasuunnitelmiin ja arvioinnin piiriin
sisältäen vaikutusten arvioinnin, ympäristöselostuksen, kuulemisten järjestämiset ja niiden sekä ympäristöselostuksessa esille nostettujen kehittämistarpeiden huomioimisen
päätöksenteossa sekä tiedottamisen prosessin eri vaiheissa.
POKAT 2021 -ohjelman vaikutusten arvioinnissa SOVA-lain mukaiset vaikutukset luokitellaan ohjeen mukaan ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja muihin vaikutuksiin.
Kuitenkin jo POKAT 2017 -ohjelmassa vaikutuksia tarkasteltiin lain määrämuotoisia vaa-
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timuksia laajemmin ja vaikutuksia arvioitiin
myös alueellisesta (kaupunkiseutu/maaseutu), eri ikäryhmien ja aluekehityksen näkökulmasta. Tätä tarkastelua jatketaan POKAT
2021 -ohjelmassa.
SOVA-lain 2§:n mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan suunnitelman tai ohjelman
välitöntä tai välillistä vaikutusta Suomessa tai
sen alueen ulkopuolella:
•
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
•
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,
kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
•
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
•
luonnonvarojen hyödyntämiseen ja
•
edellisissä alakohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
Vaikutusten arviointi vähentää riskiä ennalta
arvaamattomista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista. Tarkastelu kytkee maakuntaohjelman osatavoitteet ja toteutuskeinot osaksi
kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita kestävän kehityksen, vähähiilisyyden, ekologisen
monimuotoisuuden ja esimerkiksi resurssiviisauden kanssa. Vaikutusten arvioinnin raportointi käsittää monta erillistä, mutta yhdessä
kokonaisuuden muodostavaa osaa. Arviointiin kuuluu laadittava ympäristöarviointi, joka
luonnehtii yleiskuvan ympäristön nykytilasta ja
siihen oleellisesti vaikuttavista tekijöistä. Muita osia ovat maakuntaohjelman ympäristötavoitteiden dokumentointi, ohjelman toteuttamisen vaikutusten arviointi, kehittämistoimien
vaihtoehtovertailu sekä toteutuksen vaikutusten seuranta. Kaikki ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät osat raportoidaan laadittavassa ympäristöselostuksessa.
Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviointina käyttäen lähinnä laadullisia
menetelmiä. Ohjelman ympäristövaikutuksia arvioidaan maakuntaliiton virkatyönä,
toiminnallisina POKAT-asiantuntijaryhminä
ja riippumattoman SOVA-ryhmän toimesta.
Ohjelman vaikutuksia arvioidaan kokonaisvaikutusten lisäksi toimialoittain keskittyen
tunnistamaan merkittävimpiä vaikutuksia ja
vaikutusten muutossuuntia.

SOVA-ryhmän toiminta
Maakunnallinen SOVA-ryhmä on ohjannut ja
koordinoinut maakuntaohjelman arviointia.
Ryhmän toiminnasta vastaa maakuntaliitto
ja siihen kuuluu viranomaisjäseniä Itä-Suomen aluehallintovirastosta ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta sekä asiantuntijajäseniä Itä-Suomen yliopistosta.
SOVA-ryhmä toimii vuorovaikutteisena ohjausryhmänä antaen palautetta maakuntaliiton suunnitelma- ja ohjelmaluonnoksista.
Ryhmän asiantuntemus on laaja-alaista. Tällä varmistetaan POKAT 2021 -ohjelman ympäristövaikutusten monipuolinen ja objektiivinen arviointi.
Yleiskuva megatrendeistä ja merkittävistä
maakuntaohjelman ympäristövaikutuksista
Edellisen POKAT 2017 -maakuntaohjelman
aikana käynnistyi monia aluekehitykseen
vaikuttaneita muutoksia. Esimerkiksi viime
vuosina koettu taloudellinen notkahdus on
lisännyt yhteiskunnallista epävarmuutta ja
muuttanut monen toimialan ja teollisuuden
tuotantosuunnan painopisteitä. Alkoi suuri
yhteiskunnan uudelleen järjestäminen, mihin liittyen myös POKAT 2021 -ohjelma laaditaan viimeisenä vanhan maakuntaliiton
ohjelmatyönä ennen maakuntauudistusta tulevan ohjelmakauden aikana 1.1.2019.
Suoraan luonnonvarojen käyttöön on vaikuttanut käynnissä oleva biotalouden boomi, minkä tavoitteena on tuotekehityksen ja
tutkimuksen avulla löytää metsistämme ja
pelloiltamme uusia taloudellisesti merkittäviä
tulevaisuuden innovaatioita, mutta toisaalta
kasvattaa metsien hakkuita merkittävästi nykyisestä tasosta. Kestävän kehityksen turvaamiseen, vähähiilisyyteen ja ekologisen
monimuotoisuuden säilymiseen on täytynyt
kiinnittää ohjelmatyössä erityistä huomiota.

Ekologiset vaikutukset
Maakunnan tuleva kehitys perustuu vahvasti maakunnan luonnonvarojen hyödyntämiseen. Luonnonvarojen käytön ja tuotantovolyymien kasvaessa voi ilmetä positiivisten
aluetalous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi myös haitallisia ympäristövaikutuksia.
Ympäristöhaitat voivat ilmetä luonnon monimuotoisuuden vähenemisenä, ekosysteemien toimintakyvyn heikkenemisenä ja

kasvihuonepäästöjen lisääntymisenä. Metsä- ja bioenergia-ala, teknologiateollisuus
sekä tutkimus- ja koulutussektorit ovat nousseet yhdeksi maakunnan imagotekijäksi ja
maakuntaohjelman näihin aloihin kohdistuvilla tavoitteilla ja toimilla voidaan toisaalta
saavuttaa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.
Luonnonvarojen hyödyntäminen on Pohjois-Karjalalle merkittävä mahdollisuus,
mutta se edellyttää luonnonvarojen käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Haitallisia vaikutuksia syntyy aina luonnonvarojen ja erityisesti
uusiutumattomien luonnonvarojen käytön
yhteydessä. Maakuntaohjelman toteuttamisen ohjenuoraksi tulee ottaa luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristövaikutusten minimointi kaikessa kehitystoiminnassa.
Maakunnan luonnonvarojen käytön suunnittelu tulee perustua kokonaisvaltaiseen ja erilaisten käyttömuotojen yhteensovittamiseen.
Tarvitaan ympäristöasioiden kokonaisvaltaista hallintaa ja suunnittelua sekä erilaisten käyttö-muotojen yhteensovittamista, johon maakuntaohjelmalla ja sen toteutuksella
tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Vaikutusten luotettava arviointi ja seuranta edellyttävät panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Tämän lisäksi tarvitaan elinympäristöjen ennallistamiseen ja ekosysteemipalvelujen tukemiseen tähtääviä toimia.

Sosiaaliset vaikutukset
Kansalaisten hyvinvoinnin kohentaminen
ja terveellisen elämän turvaaminen ovat
avainkysymyksiä koko maakunnan kehityksen kannalta. Hyvinvointialan kehittämistavoitteilla on suora ihmisten hyvinvointia,
terveyttä ja viihtyisyyttä lisäävä vaikutus.
Maakuntaohjelman tavoitteilla on merkittäviä positiivisia tasa-arvovaikutuksia eri väestö- ja ikäryhmiin sekä eri seutukuntiin.
Maakuntaohjelmalla pyritään kehittämään
tasapuolisesti em. ryhmien mahdollisuuksia
koulutukseen ja työllistymiseen sekä lisäämään turvallisuutta sanan monissa eri merkityksissä. Tietoliikenneyhteyksien parantamisella pyritään parantamaan asukkaiden
palvelujen saatavuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Maakuntaohjelmalla pyritään parantamaan
työmarkkinatilannetta, koulutusta, tuotantoa
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ja kuntataloutta. Työllisyystilanteen, koulutustason ja ympäristön tilan paranemisella
on puolestaan välillisiä positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja hyvinvointiin.

Taloudelliset ja
aluekehitysvaikutukset
Maakuntaohjelman kehittämistavoitteilla pyritään monella tavalla tukemaan ja lisäämään alueen taloudellista toimeliaisuutta. Maakuntaohjelman tavoitteena on tukea
alueen tasapainoista kehitystä. Luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvat kehittämistavoitteet parantavat työllisyystilannetta ja
elinkeinotoiminnan edellytyksiä monella tavalla. Energiaomavaraisuudella on merkittäviä positiivisia aluetalous- ja tasa-arvovaikutuksia. Parantuneella työllisyystilanteella ja
lisääntyneillä investoinneilla on välillisiä positiivisia sosiaalisia vaikutuksia pohjoiskarjalaisten ihmisten elämänhallintaan ja yleiseen hyvinvointiin.
Maakuntaohjelman toiminnallisilla painopisteillä pyritään parantamaan yritystoiminnan
osaamista, kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta. Ympäristövaikutusten vähentäminen uusilla teknologisilla ratkaisuilla luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.
Esimerkkinä voidaan mainita kivi- ja kaivannaisalalla, jossa osaamista voidaan hyödyntää vesien ja haitallisten aineiden hallinnan
lisäämiseksi.

Maaseutuvaikutukset
Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on työkalu, jonka avulla maaseutunäkökulman saa
sisällytettyä valmisteluun onnistuneiden päätösten tueksi. Päätöksillä – niin valtakunnan,
alueen kuin kunnan tasolla – on aina vaikutuksensa maaseutuun. Vaikutukset ovat
usein erilaisia kuin keskuksissa, ja myös erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta maaseudusta on kyse. Maaseutuvaikutusten arvioiminen antaa mahdollisuuden vahvistaa
myönteisiä maaseutuvaikutuksia ja ennaltaehkäistä kielteisiä.
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8.3

Maakuntaohjelman
seuranta

Aluekehittämispäätöksessä 2016–2019
(28/2016) vaikutusten arviointikehikkona
käytetään alla olevaa kaaviota (kuva 19).
Aluekehittämispäätöksessä on linjattu, että
Työ- ja elinkeinoministeriö ennakoi ja seuraa
alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutoksen
suuntaa. Samainen päätös linjaa myös, että
maakuntaohjelmissa tulee ottaa huomioon
aluekehittämispäätösten linjaukset ja että
maakuntaohjelmien mahdollisia tarkistuksia
voidaan tehdä maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Aluekehittämispäätöksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta aluehallintoviranomaisten toiminnassa huolehditaan tulosohjauksella ja ao. seurantaindikaattoreilla.
Käytännössä maakuntaohjelman toteutumista seurataan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Työ- ja elinkeinoministeriön arviointikehikon ohella ja tilastollisen
indikaattoritarkastelun lisäksi vaikuttavuutta
seurataan myös EU-rahoitusohjelmien (rakennerahastot, maaseuturahasto, EAY-ohjelmat (Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Interreg
Itämeren alue, Interreg Europe), CBC-ohjelmat (Karelia, Kolartic, Kaakkois-Suomi) ja
Horizon 2020) toteuman seurannalla sekä
alueellisten ja kansallisten rahoitusohjelmien seurannalla. Hanketoteumaa tarkastellaan painopisteittäin mahdolliset rajapinnat
huomioiden. Älykkään erikoistumisen painopisteisiin kohdistuva rahoitus erityishuomioidaan, mutta tarkastelussa on mukana
myös yritysrahoitus. Maakuntaohjelman hankeseurantaa kehitetään 2018 alkavalla maakuntaohjelman toteutuskaudella laaja-alaisemmaksi analyysiaineiston lisäämiseksi.
Toteumaa seurataan myös rahoitusohjelmien omien indikaattorien kautta. Aineistosta
tuotetaan puolivuosittain selkeitä koonteja
seurantatyön tueksi.
POKAT ryhmät ja strategiset teemaryhmät
ohjaavat systemaattisen seurannan perusteella vastuualansa toteutumista. POKAT
ryhmien ja strategisten teemaryhmien määrä, teemat ja kokoonpanot uudistetaan vastaamaan POKAT 2021 ohjelman sisältöä ja
maakuntauudistuksen kautta tulevia tarpeita.

Älykäs
erikoistuminen

Elinkeinoelämän
yhteistyö
korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten
kanssa

Eko- ja
kiertotalous

Työllisyys

Maahanmuutto

Talous, elinkeinot ja
aluerakenne

++

++

++

++

+/-

Ihmiset ja yhteisöt

0

0

+

++

+/-

Ympäristö ja
luonnonvarat

+

0

++

+/-

+/-

Painopiste:
Elinvoimaa
verkostoista

Suomen
voimavarojen
hyödyntäminen

Verkostoituminen

Saavutettavuus

Talous, elinkeinot ja
aluerakenne

++

++

++

Ihmiset ja yhteisöt

+

++

+

+/-

+

+/-

Painopiste:
Hyvinvointia
kumppanuuksilla

Julkisten palvelujen digitalisointi

Kumppanuus
palvelutuotannossa

Kansalaisten
osallistuminen

Eriarvoisuuden
kaventaminen

Toimijoiden
välinen yhteistyö

Asuminen

Talous, elinkeinot ja
aluerakenne

++

++

+

+/-

+

+

Ihmiset ja yhteisöt

++

+

++

++

+

+

Ympäristö ja
luonnonvarat

++

0

0

0

+/-

+/-

Painopiste:
Uudistumisella
kasvua

Ympäristö ja
luonnonvarat

++

hyvin myönteinen

+/-

myönteistä ja kielteistä

+

melko myönteinen

0

ei vaikutusta

Kuva 19

POKAT 2021 ohjelman vaikutusten arviointi
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9

POKAT 2021 visio

Maakuntaohjelman painopisteet ovat yhteinen tahdonilmaus siitä,
miten kehitetään Pohjois-Karjalaan elinvoimaa, työtä ja hyvinvointia.
Ne ovat valikoituneet pitkäjänteisinä prosesseina, joissa on tunnistettu nykytila, sijainti, kehittämistarpeet sekä niihin käytettävissä olevat
resurssit.

Älykäs
erikoistuminen
– älykäs kasvu

Pohjois-Karjalassa
panostetaan valikoituihin
tuotannollisiin aloihin.
Erityisesti haetaan yritysten
ja osaamisen kansainvälisen
tason kilpailukykyä.
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Öljyvapaa
maakunta
– kestävä kasvu

Elinikäinen
osallistuminen
– osallistava kasvu

Voimistuva biotalous
ja ilmastonmuutoksen
huomioiminen antaa hyvät
mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa
resurssiviisaaseen toimintaan.
Fossiilisista öljyistä vapaa
maakunta on kova, mutta
realistinen tavoite.

Ikääntyvä väestörakenne
on alueelle paitsi haaste myös
mahdollisuus. Eri-ikäisten
ihmisten aktivoinnilla halutaan
maakunta koettavan kaikenikäisten kotimaakuntana.

Pohjois-Karjalan profiili
Sisävedet 2017

11,1

Puuston vuotuinen kasvu 2009-2013

8,7

Metsämaan pinta-ala 2009-2013

7,2

Maanteiden pituus 2016

6,6

Haja-asutusalueväestö 2016

5,8

Pinta-ala 2017

5,5

Alkutuotanto, työlliset 2015
Kesämökit 2016
Maatilat 2015

5,1
4,8
4,1

Työttömät työnhakijat heinäkuu 2017

4,0

Kuolleet 2016

3,8

Keskiasteen suorittaneet 2015

3,5

Kirjastojen lainaukset 2016

3,4

Yli 64-vuotiaat 2016

3,4

Väkiluku 2016

3,0

Valtiosektorin työpaikat 2015

2,9

Työikäiset (15-64-vuotiaat) 2016

2,9

Jalostus, työlliset 2015

2,8

Syntyneet 2016

2,7

Alle 15-vuotiaat 2016

2,7

Työpaikat 2015

2,6

Investoinnit 2014*

2,6

Valtionveronalaiset tulot 2015

2,5

Korkea-asteen suorittaneet 2015

2,5

Palvelut, työlliset 2015

2,5

Yritykset 2016

2,4

Aluetalouden arvonlisäys 2015*

2,3

Yöpymiset majoitusliikkeissä 2016

2,2

Lopettaneet yritykset 2016

2,2

Kasvihuonekaasupäästöt 2015

2,2

Maahanmuutto 2016

2,1

Aloittaneet yritykset 2016

2,0

Liikevaihto 2016

1,6

Ulkomaan kansalaiset 2016

1,6

Maastamuutto 2016

1,4

T&K -toiminnan menot 2015

1,3

(Lähteet: Tilastokeskus, Liikennevirasto, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos,
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö)
*Ennakkotieto
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Sanasto

AIKO, Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut toimenpide
osana hallituksen kärkihanketta
käynnistetty toimenpide, jolla toteutetaan kaupunkien kasvusopimusten
sekä ennakoivan rakennemuutoksen
(ERM) toimin.

kovat yhdessä yritysten liiketoiminnan haasteita. Jos ongelma ei omin
voimin ratkea, apua voidaan hakea
maailmalta. Kyse on innovaatioprosessin fasilitoinnista, jossa systemaattisesti haetaan ratkaisua liiketoiminnan ja kehittämisen haasteisiin.

INNOVAATIO

ALUEELLINEN

Euroopan aluekehitysrahasto

uusi, omaperäinen tuote, palvelu tai
prosessi, joka on kaupallistettu. Innovaatiolle on ominaista se, että se
tuo aina kehittäjälleen uutta kilpailukykyä. Innovaatio voi olla täysin uudella tavalla toimiva tuote tai palvelu
tai niiden osa uudenlainen lähestymistapa suunnitteluun, tuotantoon
tai markkinointiin tapa yhdistää jo
olemassa olevista osista uusi kokonaisuus. Teknisten ja teknologisten
- tuotteisiin, palveluihin ja valmistusmenetelmiin liittyvien -innovaatioiden
rinnalle on nostettu myös käsite sosiaalinen innovaatio.

ELY-KESKUS

LBG

BRUTTOKANSANTUOTE
alueella tuotettujen tavaroiden ja
palvelusten arvo eli tuotannon arvonlisäys

AVI
aluehallintovirasto

BIOTALOUS
kestävä talousmalli, joka perustuu
uusiutuvien energianlähteiden ja raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön

EAKR

SEUT
sopimus Euroopan Unionin toiminnasta

SOVA-laki
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia koskeva laki

SPINN OFF
tutkimussektorista tai muusta olemassa olevasta toiminnasta syntyneet yritykset

TEOLLINEN HOTSPOT
teollisen toiminnan merkittävä keskittymä

TKI
tutkimus & kehitys & innovaatio

TOPSU
vuosittain laadittava maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, kattaa 2 v suunnitelmat

TYÖLLISYYSASTE
työllisten osuus työikäisistä

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

nesteytetty biokaasu

ENI

nesteytetty maakaasu

yli 65 -vuotiaiden määrän suhde 15–
64 -vuotiaiden määrään

Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöohjelmat (ulkoraja)

LUONNOLLINEN

VÄESTÖLLINEN HIOLTOSUHDE

ERM
Ennakoidun rakennemuutoksen
suunnitelma

ESR
Euroopan sosiaalirahasto

EUROOPAN ALUEELLINEN
YHTEISTYÖ TAVOITE
Pohjois-Karjalassa rahoitusohjelmat
Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Interreg Itämeren alueen ohjelma, Interreg Europe

GREEN HUB EKOSYSTEEMI
Green HUB on osaajayhteisö, jossa alueen parhaat asiantuntijat rat-
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LNG

VÄESTÖMUUTOS
syntyneiden määrä suhteessa kuolleiden määrän

OAS
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OSALLISUUS
osallisuus kuvaa ihmisen suhdetta
muihin ihmisiin ja yhteisöihin sekä
mahdollisuuteen vaikuttaa eri tavoin
elämänsä suuntaan

RESURSSIVIISAUS
kyky käyttää erilaisia resursseja
(luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika)
harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla

VANHUSHUOLTOSUHDE

kuinka monta ei-työikäistä on kuitakin työikäistä kohden

YRITTÄJYYSASTE
yrittäjien määrä suhteutetaan työllisten määrään

ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN
erikoistuminen omilla vahvuusalueilla, kasvavien teollisuusalojen ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä, kestävää kasvua ja kilpailukyvyn
vahvistamista elinkeinoelämän, yliopistojen ja julkisen hallinnon välillä
tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisuja
Pohjois-Karjalan liiton nimi muuttui 1.1.2005
Pohjois-Karjalan maakuntaliitoksi

1993
1
2
3

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.6.–31.12.1993
Kuntayhtymäsuunnitelma vuosiksi 1994–1998,
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 1994
Joensuun seudun seutukaava

1994
4
5
6
7
8
9
10
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Toimintakertomus 1.6.–31.12.1993
Selvitys Tanskan maaseutualueille kohdistetuista
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Kuntayhtymäsuunnitelma 1995–1999,
toimintasuunnitelma ja talousarvio 1995
Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma vuosille
1995–1999
Pohjois-Karjalan maaseutuohjelma vuosille
1995–1999
Pohjois-Karjalan saaristo-ohjelma
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14
15
16
17
18
19

Kylät ja kunnat kehittäjinä Itävallassa
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POKAT 2021
POKAT 2021 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Sen visiona on älykäs erikoistuminen,
öljyvapaa maakunta ja elinikäinen osallistuminen.
Älykkään erikoistumisen ytimen muodostavat elinkeinojen kehittämisessä kaksi kansainvälisen tason osaamiskokonaisuutta: metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina.
Merkittävää kasvun potentiaalia maakunnassa on myös kaivannaistoiminnalla ja matkailulla. Lisäksi luonnonvara-aloista maataloudella ja ruoantuotannolla on tärkeä merkitys.
Pohjois-Karjalan tavoitteena on vapaus fossiilisista öljyistä: maakunnassa halutaan olla eturintamassa tuottamassa ja käyttämässä uusiutuvia energioita kestävästi ja resurssiviisaasti.
Elinikäinen osallistuminen on tavoite nähdä ikääntyvä väestörakenne haasteen sijasta myös mahdollisuutena.
Maakuntaohjelman painopisteet ovat:
•
Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö
•
Uudistumisella kasvua – Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne
•
Hyvinvointia kumppanuuksilla – Sujuva arki
Maakuntaohjelman läpileikkaavia teemoja on neljä:
•
asuin- ja elinympäristö -teema nostaa esille maakunnan vetovoiman ja tunnettuuden kriittiset kysymykset,
•
kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityispiirteet -teema varmistaa maakunnan sisäisen kehityksen
tasapuolisuuden,
•
resurssiviisaus on monialainen mahdollisuus ja
•
uutena teemana maakuntaohjelmassa painotetaan turvallisuutta, joka on ymmärretty laajasti.
Maakuntaohjelmalla ohjataan maakuntaan osoitettujen EU-varojen ja muiden resurssien käyttöä. Sen rahoitus arvioidaan olevan vuositasolla noin 170 miljoonaa euroa. Ohjelman on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja siihen on osallistunut yli 400 asiantuntijaa. Maakuntavaltuusto hyväksyi POKAT 2021 maakuntaohjelman vuosille 2018-2021 joulukuussa 2017.
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