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Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmavaroin on tehty tulevaisuutta
Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelman seurannasta ja täytäntöönpanon
tehokkuudesta vastaava seurantakomitea kokoontuu Kokkolassa 11.-12.6.2014
arvioimaan P-S EAKR -ohjelman tähänastista onnistumista ja tuloksia.
Seurantakomiteassa ovat edustettuina Euroopan komissio, ohjelman toteuttamisen
kannalta keskeiset ministeriöt ja muut valtion viranomaiset, Pohjois-Suomen alueella
toimivat ELY-keskukset ja maakuntien liitot, sekä keskeiset työmarkkinaosapuolet ja
järjestöt.

EAKR ohjelman 2007-2013 kautta on saatu erityisrahoitusta Pohjois-Suomeen
Pohjois-Suomen maakunnilla (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on
ollut vuosina 2007-2013 käytettävissään 550 miljoonaa euroa EU:n ja valtion
rahoitusta EAKR –ohjelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin.
Tämän lisäksi alueen kunnat ja yksityinen taho on osallistunut ohjelman
toteuttamiseen vahvasti omalla panoksellaan, jolloin ohjelman kokonaisvolyymi on
noussut 1,280 mrd euroon.

Ohjelmavarat on käytetty tuloksekkaasti satsaten tulevaisuuteen
EAKR –ohjelmavaroin on tehty suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä PohjoisSuomen yritysten kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistamiseksi sekä alueen
vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Varat on suunnattu

o yritystoiminnan edistämiseen
o alueellisten osaamisrakenteiden vahvistamiseen (t&k&i)
o sekä alueen saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen
Rahoituksen kohteena ovat olleet ensijaisesti alueelliset t&k- ja
innovaatioympäristöt. Alueen ja sen yritysten kilpailukykyä on vahvistettu suorien
yritystukien ja yrityksiä palvelevien kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä
toimintaympäristöä parantavien infra- ja investointihankkeiden kautta.

Ohjelman vaikuttavuus
EAKR -ohjelmavaroilla on vaikutettu ennen kaikkea siihen, että Pohjois-Suomen
kilpailukyky ja rakenteet ovat kestävällä pohjalla tulevaisuuden haasteisiin.
Pohjois-Suomeen syntyneet vahvat osaamiskeskittymät, joissa EAKR-rahoituksen
merkitys on ollut suuri:
LAPPI
Matkailu
Luovat alat ja kulttuuri
Hyvinvointi
Kaivannaisteollisuus
Kansainvälinen toiminta
(yhteistyö Venäjä,
Ruotsi, Norja)
Saamelaiskulttuuri

POHJOISPOHJANMAA
ICT
Painettava elektroniikka
Kaivannaisteollisuus
Puhtaat teknologiat ja
energia
Terveys ja
hyvinvointiala

KESKIPOHJANMAA
Kemia
Prosessiosaaminen
Hyvinvointiosaaminen
ICT
Oppimisalustat –ja
ympäristöt

Matkailu
Yrittäjyyden
toimintaympäristö

Ilman näitä alueen omassa päätösvallassa olevia kehittämisvaroja ei PohjoisSuomen osaamistaso ja kilpailukyky olisi sillä tasolla, mitä se tänä päivänä on.
Alueen äkillisistä sekä jo pitkään jatkuneista rakennemuutoksista (suurimpina
metsäala, metalli, ICT, alkutuotanto) ei olisi selvitty yhtä vähin vaurioin kuin nyt on
selvitty. Rakennemuutos on aukaissut myös ovia uuteen. Alue ei olisi myöskään
yhtä vetovoimainen yritysten sijoittumis- ja investointikohteena, eikä Lapin
matkailun tila olisi yhtä vahva, mitä se on viime vuosina ollut.
Vaikutukset työpaikkoihin
EAKR -hanketoiminnalla on vaikutettu 12 000 uuden työpaikan ja 2 000 uuden yrityksen
syntymiseen. Alueelle on onnistuttu luomaan merkittävä määrä uusia työpaikkoja sekä
rakennemuutoksen kautta menetettyjen että alueelta vähentyneiden valtion työpaikkojen
tilalle. Erityisesti yksityisen sektorin työpaikkojen lisäys on ollut Pohjois-Suomessa muuta
maata nopeampaa.
Syntyneet työpaikat ovat painottuneet jonkin verran miestyöpaikkoihin, joten
tehtävää tulevalla kaudelle on etenkin naistyöpaikkojen luomisessa.

Uusia työpaikkoja on syntynyt kaikkiin maakuntiin, mutta sekä ne, että etenkin syntyneet
uudet yritykset ovat painottuneet vahvimmin Pohjois-Pohjanmaalle.

Kohti uutta EU –ohjelmakautta 2014-2020 – hyvä rahoitusasema säilyy
Toukokuussa 2014 käynnistyneellä uudella EU-ohjelmakaudella 2014-2020
Pohjois-Suomella on edelleen kohtuulliset resurssit jatkaa hyvin edenneen
kehityksen tiellä. Yhteistyötä tehdään jatkossa tiiviimmin mm. Itä-Suomen suuntaan,
sillä Itä- ja Pohjois-Suomi muodostavat yhteisen suunnitelma-alueen EAKR/ESR –
ohjelmatyössä.
Erityisenä lähivuosien haasteena on mm. väestön ikääntyminen, joka asettaa omat
vaateensa palveluiden järjestämiselle. Haasteina on myös osaavan työvoiman saatavuus,
nuorisotyöttömyys sekä nuorten työllistyminen. Pohjois-Suomen työllisyysaste on edelleen
alempana ja työttömyysaste korkeammalla kuin koko maassa keskimäärin, joten tavoitteita
uudelle ohjelmakaudelle 2014 - 2020 riittää. Pohjois-Suomen 18 - 64 -vuotiaista 75 %
kuuluu työvoimaan, mikä tarkoittaa että joka neljäs työikäinen on työvoiman ulkopuolella.

Yhtenä merkittävänä mahdollisuutena Pohjois-Suomelle ovat Pohjois-Norjassa ja
Ruotsissa käynnistyvät miljardiluokan suurhankkeet.

Lisätietoja
Seurantakomitean puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, Työja elinkeinoministeriö p. 040 551 3022 tai 029 506 4935
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski, Keski-Pohjanmaan liitto, p. 040 530 9904
Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, Keski-Pohjanmaan liitto
puh. 040 026 0688

Maakuntakohtaista lisätietoa sekä tietoa kussakin maakunnassa toteutetuista
merkittävimmistä hankkeista
Lapin liitto, kehittämisjohtaja Päivi Ehdahl, p. 0400 383 578
Pohjois-Pohjanmaan liitto, aluekehityspäällikkö Heikki Ojala p.050 433 3951
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski, Keski-Pohjanmaan liitto, p. 040 530 9904
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