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1.1 Kainuu-ohjelma kokonaisohjelmana

Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman, joka 
määrittelee Kainuun maakunnan kehittämisen pitkän aika-
välin vision ja tavoitteet vuoteen 2035, sekä maakuntaoh-
jelman vuosille 2018–2021, joka sisältää tavoitteet seuraa-
ville neljälle vuodelle sekä keinot niiden saavuttamiseksi. 
Kehittämistoimien keskeiset työkalut ovat maakuntakaa-
va ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOP-
SU) sekä yhteisesti sovittu edunajaminen. Maakuntakaa-
va ohjaa maakunnan kannalta tarpeellisten alueiden kehit-
tämistä. Toimeenpanosuunnitelma kohdentaa vuosittain 
varojen käyttöä hanketasolla yhdessä päätettyihin kehit-
tämiskohteisiin. 

Maakuntaohjelmaan perustuvien osaohjelmien tulee olla 
maakuntahallinnon poliittisesti hyväksymiä. Aluekehityslaki 
määrittelee maakuntasuunnitelman ja -ohjelman juridisen 
aseman suhteessa EU:n rakennerahasto- ja muihin ohjel-
miin. Kainuu-ohjelma edustaa maakunnan poliittista tah-
totilaa. Aluekehityslaki (34 §) velvoittaa viranomaisia otta-
maan maakuntaohjelman huomioon omissa aluekehittä-
mistä koskevissa suunnitelmissa, mikä tekee ohjelmasta 
vahvan kehittämisvälineen. 

Erityisteemoja koskevien strategioiden ja ohjelmien sekä 
kuntastrategioiden toteutus on osa Kainuu-ohjelman toi-
meenpanoa. Ne muuttavat Kainuu-ohjelman linjauksia toi-
mialojen ja kuntien toimenpiteiksi. Nämä Kainuu-ohjelman 
päivityksessä hyödynnetyt strategiat on mainittu lähdeluet-
telossa. Maakuntaohjelmaan perustuvien erityisohjelmien 
valmistelusta ja nykyisten päivittämisestä päätetään maa-
kuntahallituksessa. Uusi matkailustrategia on hyväksymis-
vaiheessa. Kainuun alueellisen liikennestrategian valmiste-
lu on käynnistetty. Tulevan maakuntahallinnon toimenpi-
teiksi esitetään Kainuun väestöpoliittisen ohjelman, digita-
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lisaation kehittämisohjelman, kaivannaisalan kehittämisoh-
jelman sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelua.

Kainuu-ohjelman laadinnassa on huomioitu SOVA-lain 
(200/2005) mukainen osallistumisprosessi ja vaikutus-
ten arviointi (Erillisliite 3) sekä maakuntaohjelman 2014–
2017 toteutumisen seurantaraportin ja ulkoisen arvioinnin 
johtopäätökset (MDI 2016). Pohjois-Suomen maakunta-
ohjelmien 2014–2017 arvioinnin mukaan Kainuun maa-
kuntaohjelman tavoitteita pitää terävöittää, valita rajatum-
pia mutta laajoja ja kumuloituvia vaikutuksia luovia kehit-
tämisen kärkiä, muuttaa kehittämisasenteita positiivisem-
miksi ja onnistumisista voimaa ammentaviksi, löytää uut-
ta innostusta yhteistyöhön, maksimoida kestävän kehi-
tyksen hyödyt Kainuussa, laajentaa ja syventää kehittä-
misen ennakoivaa otetta sekä rohkeasti uudelleen organi-
soida hallinnon rakenteita alueen tarpeita vastaaviksi. Arvi-
oinnin suositukset ovat yleisiä mutta osuvia. Niitä pyritään 
Kainuu-ohjelman sisällössä ja toimeenpanossa noudatta-
maan.

Maakuntauudistus luo Kainuuseen vuoden 2020 alus-
ta uuden demokraattisesti valitun maakuntavaltuuston 
ohjaamaan uudistuksessa syntyvän maakuntakonsernin 
toimintaa. Maakuntakonsernille siirtyy maakunnan liitolla 
ollut aluekehitysviranomaisen vastuu ja se kokoaa Kainuun 
liiton ja ELY-keskusten rahoitusinstrumentit yhden hallin-
non sisään. Tulevassa maakuntalaissa määritellään pitkän 
aikavälin konsernitasoiset suunnitelmat maakuntastrate-
giaksi, joka tulee olemaan vaaleilla valitun maakuntaval-
tuuston hyväksymä. Tulevan maakuntastrategian valmis-
telu käynnistyy väliaikaisen toimielimen käynnistämänä 
vuoden 2018 aikana. Tämän Kainuu-ohjelman maakun-
tasuunnitelma-osio päivitetään tulevan maakuntastrate-
gian osana vastaamaan samalla uuden maakuntaorgani-
saation vastuualueita. 
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1.2 Kainuun maakuntaprofiili

Kainuun erityispiirteet 

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä 
elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja 
monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan run-
saat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset 
puitteet alueen yritysten kasvulle. Kainuussa on myös 
korkeaa ICT-alan, metalliteollisuuden, biotalouden, mat-
kailun sekä hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun osaamis-
ta. Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka ja matkailu-
kohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, 
laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöis-
tä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdolli-
suuksista. Ainutlaatuinen matkailun, liikunnan ja huip-
pu-urheilun yhdistelmä houkuttelee matkailijoita, kuntoi-
lijoita ja huippu-urheilijoita harjoittelemaan, lomailemaan 
sekä asumaan, opiskelemaan ja suorittamaan asevelvol-
lisuutta Kainuuseen. Matkailijoiden ja vapaa-ajan asujien 
määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 20 vuoden 
aikana: kesämökkien määrä on lisääntynyt lähes 18 % 
(12 529 kesämökkiä vuonna 2016) ja yöpymisten mää-
rä reilu 17 % (931 130 yöpymistä vuonna 2016). Sen 
sijaan Kainuun pysyvä asutus on vähentynyt ja väestön 
keski-ikä noussut. 

Kainuu on kahdeksan kunnan muodostama väljästi asuttu 
maakunta Itä- ja Pohjois-Suomen taitekohdassa. Erityis-
piirteinä korostuvat esim. alueen laajuus, pitkät etäisyy-
det, harva asutus, metsäisyys, maaseutumaisuus, mat-

kailu ja muut luontoa ja luonnonvaroja kestävästi hyödyn-
tävät elinkeinot. 

Kainuun maakuntakuvatutkimuksen (2017) mukaan Kai-
nuuseen liitetään kaikkein voimakkaimmin luonto. Siihen 
nivoutuvat myös muut keskeisimmät ”mielikuva-Kainuun” 
piirteet: puhtaat elintarvikkeet, turvallisuus, kauniit maise-
mat sekä hiljaisuus ja rauhallisuus. Kainuu kiinnostaa erityi-
sesti matkailualueena. Mielikuviin ovat vaikuttaneet eniten 
omakohtaiset kokemukset Kainuusta. Niitä luovat ennen 
kaikkea vierailut alueella. Matkailijoita käy Kainuussa vuo-
sittain noin 12 kertaa pysyvien asukkaiden määrän verran. 
Kainuussa on paljon järviä sekä talous- ja suojelumetsiä. 
Kainuun laajin vesistö Oulujärvi, ”Kainuun meri”, on Suo-
men neljänneksi suurin järvi. Erityisesti metsien ansiosta 
Kainuussa on Suomen suurin henkeä kohti laskettu eko-
loginen tuottokyky. Metsä- ja kitumaiden pinta-alasta laki-
sääteisesti ja muutoin suojeltua on 11,7 %, joka on Lapin 
jälkeen toiseksi eniten Suomen maakunnista. Teollisen toi-
minnan brutto- ja jalostusarvossa, teollisissa työpaikoissa, 
yritysten määrässä, väestön koulutustasossa, ulkomaa-
laisten määrässä, T&K-menoissa sekä työn tuottavuudes-
sa Kainuu jää selvästi muuta maata heikommaksi (kuva 1).

Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus

Palvelut ovat Kainuun sisällä yksityisautolla hyvin saavu-
tettavissa mutta julkisilla kulkuneuvoilla heikommin. Seit-
semän kymmenestä kainuulaisesta asuu tunnin automat-
kan päässä maakuntakeskus Kajaanista, jonne ovat kes-
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kittyneet monet maakunnalliset palvelut. Kajaani on Kai-
nuun logistinen solmupiste, jossa ovat lentoasema sekä 
päälinja-auto- ja päärautatieasema. Kajaanista lähtee ja 
sinne tulee päivittäin muutamia lento-, juna- ja linja-au-
tovuoroja. Kajaanista on julkisen liikenteen yhteydet mui-
hin Kainuun kuntiin, joskin niiden toimivuudessa ja tihey-
dessä on paljon kehitettävää. Niillä ja muilla innovatiivi-
silla liikkumisratkaisuilla voidaan luoda julkisen liikenteen 
yhteyksiä Kainuun kaltaiselle harvan asutuksen ja pitkien 
etäisyyksien alueelle. Suurin osa alueen sisäisestä liiken-
teestä tehdään kuitenkin yksityisautoilla. Julkisen liiken-
teen ja toimivien eri liikennemuotoja yhdistelevien matka-
ketjujen kehittämisen ohella tiestön kunnon ja kattavuu-

Kuva 1. Kainuun maakuntaprofiili: eri piirteiden prosenttiosuus koko maan määristä. 
Tiedot ovat vuosilta 2014–2016 (Tilastokeskus).

den parantaminen ja ylläpito ovat ensiarvoisen tärkeitä 
asioita alueen sisäisen saavutettavuuden kehittämisessä.    
Kainuulla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 262 kilomet-
riä, mikä on myös EU:n ulkorajaa. Kainuu sijaitsee koko 
Barentsin aluetta yhdistävän liikenne- ja yhteyskäytävän 
varrella. Kuhmossa sijaitsee kansainvälinen rajanylitys-
paikka Vartius-Lyttä ja Kainuusta on hyvät rauta- ja val-
tatieyhteydet Pohjois-Karjalan Niiralan rajanylityspaikalle. 
Kainuun sisäinen saavutettavuus ja liikkuminen perustuvat 
ensisijaisesti yksityisautoiluun ja julkisen liikenteen osuus 
on pieni. Tämä edellyttää tiestön kunnon parantamista ja 
jatkuvaa ylläpitoa. Yli 90 % kainuulaisista asuu alle puolen 
tunnin automatkan päässä alueen kahdeksan kuntakes-
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kuksen palveluista ja jopa 70 % asuu noin tunnin automat-
kan päässä maakuntakeskuksesta Kajaanista. Kajaani on 
keskeinen logistinen solmupiste ja maakunnallisten palve-
lujen keskus Kainuussa. Hyvä sisäinen saavutettavuus on 
selitettävissä väestön keskittymisellä mutta myös sujuvilla 
ja ruuhkattomilla liikenneyhteyksillä, joiden ansiosta mat-
ka-ajat ovat lyhyempiä kuin ruuhkaisissa väestökeskitty-
missä. Liikkumistarpeita vähentää nopeiden laajakaista-
verkkojen rakentaminen eri puolilla Kainuuta.

Kainuu sijaitsee keskellä Suomea. Ulkoisen saavutetta-
vuuden yhteyksiä Kainuussa ovat erityisesti lentoliikenne 
Kajaani-Helsinki, rautatieyhteys Ouluun ja Helsinkiin sekä 
linja-autoliikenne alueen sisällä ja yli maakuntarajojen. Len-
tomatkustamisen kokonaismatka-ajassa on keskeistä lii-
tyntäyhteydet Kajaanin lentoasemalle. Mikäli liityntäyhtey-
det toimivat sujuvasti, Helsingin keskustasta on mahdol-
lista saavuttaa mikä tahansa Kainuun kuntakeskus noin 4 
tunnissa. Rautatien henkilöliikenteen matka-aika Helsin-
ki-Kajaani on noin 6 tuntia ja tieliikenteen yhteyksiä käyt-
täen jonkin verran pidempi. Matka-aika on kilpailukykyi-
nen verrattuna muihin Pohjois-Suomen matkakohteisiin. 
Liikenneyhteyksien nopeustason nosto sekä laadukkaam-
mat liikennevälineet ja -yhteydet parantaisivat entisestään 
Kainuun saavutettavuutta, sen mielikuvaa sekä madaltai-
sivat Kainuuseen matkustamisen kynnystä.

Kainuun väestön ja ikärakenteen kehitys 

Muuttoliike on yksi voimakkaimmin aluekehitykseen 
vaikuttavista prosesseista, joka aiheuttaa muuttotap-
pio-alueille monia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia. 
Kainuun väestönkehityksessä kriittistä on se, että väes-
tö vähenee, keski-ikä nousee, työikäisten määrä hiipuu 
ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa, mikä heikentää 

maakunnan taloudellista ja väestöllistä huoltosuhdetta. 
Toisaalta nuoria ja työikäisiä myös muuttaa Kainuuseen 
ja maahanmuutto tasapainottaa väestönkehitystä. Kai-
nuun väestön väheneminen voi hidastua ja kääntyä kas-
vuksi, mikäli maakuntaan suuntautuva tulomuutto saa-
daan lähtömuuttoa suuremmaksi. 

Kainuun väestömäärä on laskenut yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1983, jolloin Kainuun väkiluku oli 95 295. Vuoden 2016 
lopussa Kainuussa oli asukkaita 74 803. Vuodesta 2016 
alkaen Kainuussa on ollut kahdeksan kuntaa Vaalan liityt-
tyä Pohjois-Pohjanmaahan. Kainuun maakuntakeskuksen 
suhteellinen asema on yhä vahvistunut; Kajaanin osuus 
koko Kainuun väestöstä on yli 50 prosenttia.

Kainuu on menettänyt väestöään erityisesti maakunnas-
ta pois suuntautuneen muuttoliikkeen vuoksi. Esimerkik-
si vuonna 2016 Kainuussa oli lähtömuuttajia yhteensä 3 
535 ja tulomuuttajia 3 072 eli muuttotappio oli 463 henki-
löä. Maakunnasta muuttajissa on hieman enemmän nai-
sia kuin miehiä, mikä näkyy väestörakenteessa alhaisena 
nuorten naisten määränä. Muuttotappio on pienentynyt 
2000-luvun alusta.

Kainuu on menettänyt eniten nuoria, jotka ovat hakeutuneet 
alueen ulkopuolelle opiskelemaan. Suurinta muuttotappio on 
ollut ikäluokassa 20–24-vuotta, toiseksi suurinta 15–19-vuo-
tiaissa ja kolmanneksi suurinta ikäluokassa 25–29-vuot-
ta (kuva 2). Vuosien 2006–2016 aikana 15–29-vuotiaita on 
muuttanut Kainuusta pois vuodessa keskimäärin 505 asu-
kasta ja Kainuuseen on muuttanut 354 nuorta asukasta. 
Vaikka lähtijöitä on edelleen enemmän kuin tulijoita, on läh-
tijöiden määrä hieman alentunut viime vuosina. Erityises-
ti lukion jälkeen yliopistoon opiskelemaan lähtevät nuoret, 
mutta myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen 
opiskelujaan jatkavat tai töihin menevät nuoret ovat jättä-
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neet maakunnan. Toisaalta nuoret ovat muuttoaktiivisia ja 
heitä tulee Kainuuseen töihin ja opiskelemaan toiselle asteel-
le ja ammattikorkeakouluun. Merkittäviä syitä Kainuuseen 
muuttoon ovat edellä mainittujen lisäksi perhesyyt ja palaa-
minen synnyinmaakuntaan. Ainoastaan yksittäisten maiste-
rikoulutusohjelmien varassa oleva yliopistokoulutus merkit-
see usein ylimmän asteen koulutukseen haluavien nuorten 
muuttoa pois maakunnasta. 

Oulu korostuu selkeästi suurimpana Kainuulaisten muu-
ton lähtö- ja kohdealueena. Suosituimpia Kainuusta pois 
muuttaneiden kohdekuntia vuonna 2016 olivat yliopisto-
kaupungit Oulu (457 henkeä), Helsinki (299), Kuopio (237), 
Tampere (139) ja Jyväskylä (125). Kainuuseen muutettiin 
samana vuonna selvästi eniten Oulusta (352 henkeä), 
mutta vähäisemmässä määrin myös Kuopiosta, Helsin-
gistä, Tampereelta ja Jyväskylästä. 

Kainuun ikärakenne on heikentynyt: yli 65-vuotiaiden 
osuus on noussut 12:sta lähes 26 prosenttiin vuosina 
1990–2016. Työikäisten määrä on vähentynyt viime vuo-
sikymmenet ja 2010-luvulla väheneminen on entisestään 
kiihtynyt. Nettosiirtolaisuus on lisännyt koko Suomen väki-
lukua ja se on ollut myös Kainuulle voitollinen jo vuodesta 
1981 lähtien. Vuonna 2016 nettosiirtolaisuus Kainuuseen 
(297 henkilöä) nousi peräti 37 prosenttia verrattuna edel-
lisvuoteen. Kainuussa asui vuonna 2016 yhteensä 1395 
ulkomaalaistaustaista henkilöä. Kainuun ulkomaalaisväes-
töstä 54 % oli peräisin Euroopasta ja loput muista maan-
osista. Ulkomaalaisväestön osuus Kainuun väkiluvusta oli 
vuonna 2016 yhteensä 1,9 % (koko maassa oli 4,4). Maa-

Kuva 2. Kainuun kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin vuosina 2006–2016 (Tilastokeskus 2017).

hanmuuton vaikutus väestön kehityksessä ja rakenteessa 
tulee jatkossa entistä enemmän korostumaan.

Työvoima ja työllisyys

Kriittinen kysymys Kainuulle on osaavan työvoiman saa-
tavuus. Työvoiman eläköityminen, tulevat tuotannolliset 
investoinnit, yritysten kasvu sekä mahdolliset julkisen sek-
torin uudet tehtävät lisäävät työvoiman kysyntää. Nopea 
kasvu on aiheuttanut myös koko maan keskiarvoa pahem-
pia rekrytointiongelmia ja työvoimapulaa. Ne ovat merk-
kejä Kainuussa käynnissä olevasta positiivisesta raken-
nemuutoksesta. Kainuun koko työvoimapotentiaali tulee 
saada käyttöön, työvoiman kysynnän ja tarjonnan koh-
taantoa parantaa, löytää ratkaisuja rakenteelliseen työttö-
myyteen sekä saada työvoiman ulkopuolella olevat työi-
käiset mukaan työmarkkinoille. Peräti 13 % Kainuun työi-
käisistä on eläkkeellä ja heistä suurin osa on miehiä (vuo-
si 2015). Kainuun väestömäärä ei riitä vastaamaan kasva-
vaan työvoimatarpeeseen, vaan työntekijöitä pitää rekry-
toida alueen ulkopuolelta. Kainuun pitää todella osata toi-
mia koulutuksessa ja rekrytoinnissa niin viisaasti, kette-
rästi ja hyvässä yhteistyössä, ettei työvoimapula hidasta 
investointien toteutumista ja toimialojen kasvua. Kainuun 
vetovoimaisuutta vahvistamalla parannetaan rekrytoinnin 
onnistumisen mahdollisuuksia.  

Työmarkkinoille tulevien (20–24-vuotiaiden) määrä on Kai-
nuussa alhaisempi kuin sieltä poistuvien (60–64-vuotiai-
den) määrä (kuva 3), mikä osaltaan pahentaa työvoima-
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 Miehet Naiset Yht.

 2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Kaikki toimialat yhteensä 14533 14208 12822 14547 14570 13936 29080 28778 26758

A   Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1620 1549 1355 537 511 477 2157 2060 1832

B   Kaivostoiminta ja louhinta 489 648 521 64 83 66 553 731 587

C   Teollisuus 1995 1648 1711 621 477 448 2616 2125 2159

D-E Energiahuolto; Vesi- ja jätehuolto     260 250 245 64 62 60 324 312 305

F   Rakentaminen 1790 1847 1390 74 94 72 1864 1941 1462

G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo-
neuvojen ja moottoripyörien korjaus 1346 1387 1190 1603 1747 1419 2949 3134 2609

H   Kuljetus ja varastointi 1398 1316 1171 181 189 167 1579 1505 1338

I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta 230 248 251 685 758 765 915 1006 1016

J   Informaatio ja viestintä 257 262 238 162 152 162 419 414 400

K   Rahoitus- ja vakuutustoiminta 73 73 66 221 232 215 294 305 281

L   Kiinteistöalan toiminta 149 147 147 107 107 113 256 254 260

M   Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 529 573 527 368 400 537 897 973 1064

N   Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 815 828 836 1397 1245 1124 2212 2073 1960

O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 1265 1191 1119 931 1029 916 2196 2220 2035

P   Koulutus 695 680 622 1308 1387 1323 2003 2067 1945

Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut 673 597 623 4823 4816 4842 5496 5413 5465

R-U Taiteet, viihde ja virkistys; 
Muu palvelutoiminta 733 798 646 1119 1127 1095 1852 1925 1741

X   Toimiala tuntematon 216 166 164 282 154 135 498 320 299
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Kuva 3. Työmarkkinoille tuleva (20–24-vuotiaat) ja poistuva (60–64-vuotiaat) ikäluokka ajalla 1990–2016 sekä ennus-
teet vuoteen 2035 (Tilastokeskus 2017).

Taulukko 1. Kainuun työpaikat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010, 2012 ja 2014 yhteensä sekä miesten ja 
naisten määrät kyseisillä toimialoilla (Tilastokeskus 2017).
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pulaa. Työssäkäyviä on noin 27 000, joista on naisia 52 % 
(tilanne 2017). Vaikka Kainuun suurimmat työnantajat ovat 
julkisyhteisöjä, vuonna 2015 Kainuussa oli myös 4836 yri-
tystoimipaikkaa, joissa työskenteli 14 664 henkilöä.  Vuon-
na 2016 alkanut Suomen talouden positiivinen käänne 
näkyy Kainuussa vahvasti. Vuoden 2017 alussa yritysten 
liikevaihdon kasvu oli Kainuussa Suomen voimakkaimpia.
Teollisuustyöpaikkojen määrä Kainuussa on reilusti koko 
maan keskiarvon alapuolella. Suurin yksittäinen työllistä-
vä Tilastokeskuksen toimialaluokittelun (2008) mukainen 
toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut, jossa työskente-
li vuonna 2014 miltei 5 500 henkilöä, joista lähes 89 % oli 
naisia (taulukko 1). Väestön ikääntyessä terveys- ja sosi-
aalipalvelujen tarve kasvaa. Alan työpaikkojen määrään 
tulee vaikuttamaan sote-uudistus, jolla hillitään menojen 
kasvua sekä vastataan kasvavaan palvelujen tarpeeseen 
innovaatioilla ja uusilla toimintatavoilla ilman merkittävää 
työvoiman lisäystä.  

Vahvoja elinkeinoaloja Kainuussa ovat kaivostoiminta, 
teknologiateollisuus (erityisesti metalli- sekä ICT- ja elekt-
roniikkaklusteri), matkailu ja biotalous (erityisesti metsäbio-
talous). Näiden alojen kasvu luo suoraan ja välillisesti teol-
lisia ja palvelualan työpaikkoja. Palvelut kokonaisuudes-
saan ovat erittäin merkittävä työllistäjä. 

Työttömyys alueella oli pitkään muuta maata pahempi. 
Tilanne on muuttunut Kainuussa parempaan ja työttö-
myys on vähentynyt vuosina 2015–2017 nopeammin kuin 
koko maassa keskimäärin. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömi-
en osuus kaikista työttömistä on kasvanut. 

Hyvinvointi

Erot suomalaisten ja kainuulaisten hyvinvoinnissa sekä 
Kainuun sisäiset hyvinvointierot ovat hälyttävän isoja. 
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii laa-

jaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Hyvinvointia voi-
daan parantaa elinkeinojen ja työllisyyden vahvistami-
sella sekä terveyden, psyykkisen hyvinvoinnin, sosiaali-
sen pääoman ja yhteisöllisyyden kehittämistoimilla.   

Kainuu tarjoaa edullisen, harrastusmahdollisuuksiltaan 
monipuolisen, kulttuuriltaan rikkaan ja viihtyisän asuinym-
päristön sekä monipuoliset työllistymismahdollisuudet.   
Kainuun alueellisen hyvinvoinnin näkökulmasta ongelma-
na ovat muuta maata suuremmat sosioekonomiset erot 
terveydessä ja sen taustatekijöissä. Kainuulaisten sairas-
tavuus ja kansantautien esiintyvyys on lähestymässä koko 
maan keskiarvoa, vaikka se on edelleen korkea. Lisäksi 
maakunnan sisällä on huomattavia kuntakohtaisia eroja. 
Suurin osa väestöstä voi hyvin, mutta pahoinvoivan väes-
tön ongelmat pitkittyvät ja syvenevät. Työttömyys, psyyk-
kiset ja fyysiset sairaudet, päihteet, lasten ja perheiden 
ongelmat ja yksinäisyys aiheuttavat pahoinvointia. Ongel-
mat liittyvät läheisesti matalaan koulutustasoon, heikkoon 
taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaaliseen syrjäytymi-
seen. Kainuussa kuolleisuus korostuu erityisesti alkoho-
lisyiden ja tapaturmien vuoksi.

Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (THL, ATH 
2015) mukaan 20–74-vuotiaista kainuulaisista elämänlaa-
tunsa koki keskimäärin hyväksi alle puolet, mikä on lähes 
5 prosenttiyksikköä alempi koko maan (54,4 %) arvoon 
verrattuna. Kainuulaiset miehet kokivat elämänlaatunsa 
keskimäärin hyväksi kainuulaisia naisia hieman useammin. 
Onnellisuuden kokeminen on Kainuussa yleisempää 
kuin muualla Suomessa. Silti suuri osuus eli joka kol-
mas 20–74-vuotiaista kainuulaisista ei usko viimeisim-
män tutkimuksen mukaan jaksavansa työskennellä eläke-
ikään saakka. Suurimmat erot muuhun maahan verrattu-
na näkyvät edelleen aineellisessa hyvinvoinnissa (työssä ja 
toimeentulossa, toimintakyvyssä ja fyysisessä terveydes-
sä), sosiaalisessa hyvinvoinnissa (sosiaalisissa suhteissa ja 
osallisuudessa) sekä henkisessä hyvinvoinnissa (henkises-
sä terveydessä ja koetussa hyvinvoinnissa).  

Kainuun kriittiset menestystekijät

Kainuun profiilista nousevat esille seuraavat kriittiset 
menestystekijät eli strategisesti tärkeät alueen menestys-
tä rakentavat asiat: 

Kainuun vahvuuksien ja Kainuun ulkopuolisten 
mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen
•  Kainuun luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja 

jalostaminen omassa maakunnassa pitkälle jaloste-
tuiksi tuotteiksi ja palveluiksi

•  Kainuussa tulee onnistua tarjoamaan ratkaisuja metro-
polialueiden ja väestökeskittymien isojen markkinoiden 
kasvavaan kysyntään, esim. luonnonläheisyys, tila, 
rauha, teollisuustuotteet ja innovaatiot
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Tavoitteellinen, sujuva ja tuloksellinen yhteistyö 
maakunnan kehittämisessä Kainuun sisällä sekä 
kainuulaisten toimijoiden ja sen ulkopuolisten toi-
mijoiden välillä  
•  Yhteistyössä tehtävän Kainuun elinvoimaa tukevan 

edunvalvonnan tuloksellisuus 
•  Maakuntien välisen yhteistyön onnistuminen ja tulok-

sellisuus

Osaavan työvoiman puutteen voittaminen 
ja ennalta ehkäisy 
•  Osaavan työvoiman saaminen koulutuksella, rekrytoin-

neilla ja onnistuneella työperäisellä maakuntaan muu-
tolla kotimaasta ja ulkomailta

•  Työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työikäis-
ten työllistäminen; Kainuun työllisyysasteen nostami-
nen ensiksi valtakunnan ja sitten parhaiden maakun-
tien tasolle 

•  Kainuun vetovoiman ja positiivisen maakuntakuvan 
parantaminen 

Työpaikkojen ja yritysten, erityisesti kasvuyritysten, 
säilyttäminen ja määrän lisääminen sekä investoin-
tien saaminen Kainuuseen
•  Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen: yritys-

ten kannattavan kasvun tukeminen 
•  Kainuuseen uusia investointeja, yrityksiä, työpaikkoja 

erityisesti biotalous-, matkailu-, kaivannais-, metalli- ja 
ICT-klustereihin 

•  Kainuuseen lisää alueen kasvavia metsävaroja jalosta-
vaa bio- ja puutuoteteollisuutta

•  Alustatalouden, tekoälyn, ohjelmistorobottien, lohko-
ketjujen sovellusten, peliteollisuuden, e-sportin ja ter-
veysteknologian aloille uusia työpaikkoja 

•  Kainuun kansainvälistyminen: yritysten, viennin, 
T&K&I-toiminnan kansainvälisyyden lisääminen

Kainuulaisten terveyden, hyvinvoinnin, toiminta-
kyvyn, aktiivisuuden ja osaamisen parantaminen
•  Terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä sairauksia ja syr-

jäytymistä ennalta ehkäisevä toiminta
•  Väestön koulutustason nostaminen

Saavutettavuuden parantaminen 
•  Laajalla yhteistyöllä tehtävä koko Itä-Suomen saavu-

tettavuuden merkittävä parantaminen
•  Ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen 

sekä hyvän saavutettavuuden mielikuvan vahvistaminen 
•  Nopeiden tietoliikenneyhteyksien saaminen koko Kai-

nuun kattavaksi yritystoiminnan sekä pysyvän ja vapaa-
ajan asutuksen tarpeita vastaavaksi

Kainuun väestömäärän kääntäminen nousevaksi
•  Muuttotaseen saaminen positiiviseksi (Kainuuseen 

enemmän tulijoita kuin poismuuttavia), ikärakenteen 
(lisää työikäistä väestöä) ja sukupuolirakenteen (lisää 
työikäisiä naisia Kainuuseen) tasapainottaminen

Kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden 
vahvistaminen
•  Kainuun ympäristöohjelman ekotehokkuuden, ympä-

ristötietoisuuden ja -vastuullisuuden sekä monimuotoi-
suuden tavoitteisiin pääseminen

•  Edelläkävijyys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 
sopeutumisessa erityisesti resurssiviisauden, kestävän 
energiankäytön sekä bio- ja kiertotalouden kehittämi-
sen avulla

 

Kriittisissä menestystekijöissä pitää onnistua, jotta Kai-
nuu-ohjelman visio voi toteutua.  
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Tavoitteellinen, pitkäjänteinen kehittämistyö vaatii yhtei-
sen jaetun näkemyksen kehittämissuunnasta. Kainuu-oh-
jelman maakuntasuunnitelma tiivistää poliittiset linjaukset 
ja maakunnan yhteiset kehittämistavoitteet vuoteen 2035, 
jonne ulottuva kehittämisen visio on seuraava:   

Van hyvejää! Hyvinvoiva ja 
vetovoimainen Kainuu

Kainuun hyvinvointi ja vetovoima tehdään 
osaamisella, rohkealla yrittämisellä 

ja yhteistyöllä.

Kainuulaisten hyvinvoinnin parantamisessa on lähtökoh-
tana kainuulaisen ihmisen vastuu itsestään, läheisistään 
ja lähiympäristöstään. Strategian tavoitteena on tukea 
tätä vastuunottoa ja kannustaa ihmisiä aktiiviseen kan-
salaisuuteen ja osallistumaan Kainuun kehittämistyöhön. 
Hyvinvoinnin perustana on taloudellisesti menestyvä yri-
tystoiminta ja terve julkinen talous. Kainuun vetovoimai-
suus on vetovoimaisuutta asuin-, työ- ja opiskelupaikka-
na sekä yritysten toimintaympäristönä ja investointikohtee-
na. Osaaminen tarkoittaa korkeaa ammatillista osaamis-
ta, työelämätaitoja sekä neuvokkuutta ja innovatiivisia rat-
kaisuja olosuhteiden niitä edellyttäessä. Yrittäjyys koostuu 
kolmesta osa-alueesta. Ulkoinen yrittäjyys on halua ja val-
miuksia ryhtyä yrittäjäksi. Omaehtoinen yrittäjyys tarkoit-
taa yksilön yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa, joka näkyy 
rohkeutena tarttua uusiin haasteisiin, haluna ottaa vastuu-
ta ja tehdä omat tehtävänsä ensiluokkaisesti. Sisäinen yrit-
täjyys on organisaation kollektiivinen yrittäjämäinen toimin-
tatapa. Kainuussa tarvitaan kaikkia yrittäjyyden muotoja, 
mutta omaehtoisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen 
vahvistaminen kaikilla koulutus- ja toimialoilla ovat edel-
lytyksiä laajemmalle muutokselle. Sujuva ja tuloksellinen 
yhteistyö taas on alueiden keskeisimpiä menestystekijöitä. 
Aluekehittämisessä kunnat ja Kainuu tulevana itsehal-
linnollisena maakuntana pitävät vastuun ja päätösvallan 
omissa käsissään. Maakunta tekee kansallista ja kansain-
välistä tavoitteellista yhteistyötä kumppaneidensa kanssa.

2.1 Yritystoiminnan kasvua osaamisella, 
viennillä ja investoinneilla 

Tavoitetila 2035:
Kainuussa on useilla toimialoilla kasvavia ja kilpailuky-
kyisiä vientiyrityksiä, oman toimialansa vetureita. Niiden 

2 KAINUUN KEHITTÄMISEN STRATEGISET 
TAVOITTEET 2035

yhteydessä toimii kukoistavia liiketoimintaekosysteeme-
jä, joissa yritykset sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaa-
tiot tekevät tuloksellista T&K&I -yhteistyötä. Kainuuseen 
on saatu merkittävässä määrin tuotannollisia investoin-
teja. Teollisten työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista 
ja työntuottavuus ovat Kainuussa nousseet maan keski-
arvon tasolle. Tuotteiden ja palveluiden vienti ja jalostus-
aste kasvavat edelleen. Tätä tukevat Kainuun vahvuuk-
siin keskittyvät monipuoliset tutkimus-, koulutus, inno-
vaatio- ja kehittämispalvelut. Julkinen, yksityinen sekä 
kolmas sektori ovat luoneet kumppanuuksia ja teke-
vät tuloksellista yhteistyötä alueen elinvoiman vahvista-
misessa. Verkkopohjaisten digitaalisten oppimisympä-
ristöjen avulla Kainuussa on laajennettu toisen asteen, 
ammattikorkeakoulun sekä yliopistojen koulutustarjon-
taa. Vetovoimaiset työ- ja opiskelumahdollisuudet hou-
kuttelevat nuoria ja työikäisiä Kainuuseen ja tukevat kai-
nuulaisten nuorten pysymistä kotimaakunnassaan. Kou-
lutusten ja rekrytointien avulla Kainuuseen on saatu riit-
tävästi osaavaa työvoimaa. Kainuu on monikulttuurinen 
aktiivisen maahanmuuttopolitiikkansa ansiosta. Työlli-
syysaste on huomattavasti parantunut.  

Tavoitetilaa kohti edetään kohdistamalla toimenpiteitä eri-
tyisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Osaavan työvoiman puutteen voittaminen ja 
ennalta ehkäisy: koulutus, rekrytoinnit, työperäinen 
Kainuuseen muutto ja työllisyysasteen nosto

Kainuussa on monilla aloilla pulaa työvoimasta. Työvoiman 
tarve tulee edelleen kasvamaan. Sitä kasvattavat lähivuo-
sina eläköityminen ja yritysten kasvun myötä lisääntyvät 
työpaikat. Huomattava osa Kainuun työvoimasta eläköi-
tyy lähivuosina. Erityisen suuri eläköityvien määrä on ter-
veys- ja sosiaalipalveluissa, joista vuoteen 2035 mennessä 
eläköityy arviolta yli 3000 työntekijää. Vuoteen 2035 men-
nessä avautuu myös satoja opettajan paikkoja ja merkit-
tävästi työntekijöitä eläköityy teollisuudessa sekä maa- ja 
metsätaloudessa.  

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan aikuis- ja nuo-
risoasteen tutkinto- ja täydennyskoulutuksella sekä onnis-
tuneilla työntekijöiden rekrytoinneilla kotimaasta ja ulko-
mailta. Merkittävä osa osaavan työvoiman riittävyyden var-
mistamista on työperäisen maakuntaan muuton voima-
kas lisääminen sekä ulkomailta että kotimaasta. Lukuisa 
määrä kainuulaisia nuoria on muuttanut ja muuttaa vuo-
sittain muualle opiskelemaan varsinkin yliopistoihin ja kor-
keakouluihin. He ovat potentiaalisia Kainuuseen muutta-
jia. Yhteydenpitoa heihin jatketaan, syvennetään ja madal-
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letaan kynnystä paluumuuttoon erityisesti luomalla edelly-
tyksiä perheiden muutolle.

Kainuulle on keskeistä, että alueella on monipuolinen tut-
kintorakenne, koska työpaikkoja vapautuu lähivuosina kai-
kilta aloilta. Kainuussa pitää olla monipuolinen nuorisoas-
teen ja aikuiskoulutus. Täydennys- ja muuntokoulutuksel-
la voidaan vastata nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin, 
joihin vastaamiseen tutkintoon johtava koulutus on usein 
liian hidasta. Nuorten koulutuksessa tulee pystyä ylipää-
tään tarjoamaan koulutuspaikka. Ammatit ja osaamistar-
peet muuttuvat koko ajan ja tärkeintä on, että nuori saa 
ammattipätevyyden ja elinikäisen oppimisen taidot. Omal-
la alueella olevat monipuolinen koulutustarjonta ja toimin-
tamallit vastaavat parhaiten alueen työvoimatarpeisiin, 
koska alueella koulutetut jäävät valmistumisensa jälkeen 
todennäköisemmin Kainuuseen kuin muualla koulutetut. 
Yliopistokeskuksen koordinoimassa yliopistokoulutukses-
sa pitää pystyä toteuttamaan joustavasti maisteri-, DI- ja 
täydennyskoulutus- sekä tohtorikoulutusohjelmia, joissa 
alueen yritykset ovat mukana. 

Kainuun pitää varmistaa lukiokoulutuksen alueellisesti kat-
tava ja tasapuolinen tarjonta (riittävä lukiokoulutusverkos-
to). Koulutustarpeiden ennakointia tulee edelleen kehittää. 
Digitalisaatio muuttaa osaamisen vaatimuksia, luo uusia 
tehtäviä ja edellyttää voimakasta panostusta täydennys-
koulutukseen kaikilla toimialoilla.  

Erityisesti verkkopohjaisia digitaalisia oppimisympäristöjä 
hyödynnetään ja saadaan Kainuun oppilaitokset mukaan 
tarjoamaan oppisisältöjä niihin. Samoin verkon kautta voi-
daan monipuolistaa kainuulaisten koulutuksen järjestäjien 
opintokokonaisuuksia. Kainuuseen saadaan opiskelijaryh-
miä, joiden koulutus toteutuu pääosin verkon kautta, mut-
ta mentorointi ja lähijaksot Kainuun oppilaitoksissa ja yri-
tyksissä. Kainuuseen luodaan myös pysyvää yliopistollis-
ta perustutkintokoulutusta hyödyntämällä verkkopohjaisia 
oppimisympäristöjä.      

Koko Kainuun työvoimareservi eli myös työttömät ja työ-
elämän ulkopuolella olevat pitää saada mukaan työelä-
mään. Työllisyysaste on saatava korkeammaksi ja työvoi-
man kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat ratkais-
tava. Työllisyysasteen nousu parantaa alueen väestön toi-
meentuloa, lisää hyvinvointia ja pienentää sosiaali- ja terve-
ydenhuollon korjaavien toimien tarvetta ja menokehitystä.

2. Yritysinvestoinnit 

Kainuuseen hankitaan kotimaisia ja kansainvälisiä teollisia 
ja palvelualan yritysinvestointeja erityisesti Kainuun elinkei-
notoiminnan kärkialoille teknologiateollisuuteen, biotalou-
teen, matkailuun ja kaivostoimintaan. Investointien avul-
la lisätään kansainväliselle markkinoille tuotteita ja palve-
luja vieviä yrityksiä.  

3. Lisää yrityksiä, toimialojen vetureita ja työpaikkoja 

Kainuuseen tarvitaan kaikille toimialoille lisää yrityksiä ja 
etenkin yksityisen sektorin työpaikkoja. Tätä tukemaan 
tarvitaan osuvaa innovaatiotoimintaa, luovuutta sekä työ-
elämää uudistavaa työelämän laadun kehittämistä. Työ-
paikkakehitys vaikuttaa myönteisesti väestörakenteeseen 
ja julkisen talouden kehitykseen. Kainuuseen tarvitaan eri 
toimialoille kasvavia ja kilpailukykyisiä vientiyrityksiä, jotka 
vetävät oman toimialansa kasvua. Näiden yritysten yhtey-
dessä toimii kukoistavia liiketoimintaekosysteemejä, joissa 
yritykset sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot tekevät 
tuloksellista T&K&I -yhteistyötä. Neljäs teollinen vallanku-
mous mullistaa yritysten toimintaympäristön. Kainuulais-
ten yritysten valmiuksia selviytyä ja hyötyä muutoksesta 
pitää vahvistaa.

4. Aluetalouden kasvun ja viennin lisääminen

Kainuu tarvitsee aluetalouden kasvun sekä alueen resi-
lienssin vahvistamiseen vientiin tähtääviä kasvuyrityksiä, 
joiden syntyä ja kehittymistä vauhditetaan uusissa ja ole-
massa olevissa yrityksissä. Kehittämispanostukset keski-
tetään yrityksiin, joilla arvioidaan olevan parhaimmat kan-
nattavan kasvun mahdollisuudet tai suurin aluetaloudelli-
nen vaikutus.

5. Lisää korkean jalostusasteen teollista tuotantoa

Jotta Kainuun aluetalous voisi kestävästi kasvaa ja julkis-
ta taloutta kestävästi rahoittaa, pitää maakuntaan saa-
da lisää korkean jalostusasteen teollista tuotantoa sekä 
nostaa maakunnassa tuotettujen tuotteiden ja palvelu-
jen jalostusastetta. Tämä edellyttää panostuksia yritysten 
kehittymistä tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-
mintaan. Jalostusasteen nostaminen tukee luonnonva-
rojen kestävää käyttöä: paikallisesta raaka-aineesta saa-
daan enemmän arvoa ja hyötyä.          
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6. Yritysten omistajanvaihdokset ja 
maatilojen sukupolven vaihdokset

Kainuulaisten yrittäjien keski-ikä on korkea ja merkittä-
vä osa yrittäjistä on eläköitymässä lähivuosina. Yritysten 
omistajanvaihdokset tulee huomioida osana yritysten elin-
kaarta ja tärkeänä osana yritysten kehittämistoimenpitei-
tä niin, että mahdollisimman monen yrityksen liiketoiminta 
jatkuu ja laajenee ja työpaikat lisääntyvät. Omistajanvaih-
doksiin pitää valmistautua hyvissä ajoin. Tukemalla yritys-
ten jatkuvuutta ennakoivasti, voidaan tuoda lisäarvoa yri-
tysten kasvulle, työllistäville vaikutuksille sekä yrityksistä 
luopuville yrittäjille. Maatilojen sukupolvenvaihdoksia pitää 
edistää ja niihin liittyvä riittävä osaaminen ja neuvonta tur-
vata. 

7. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
ja osaamisen vahvistaminen 

Yritykset eivät pysy kilpailukykyisinä ilman riittävää liiketoi-
mintaosaamista, tuotekehitystä ja toimintojen kehittämis-
tä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on kan-
sainvälinen yhteistyö keskeisessä asemassa. Toiminnan 
avulla tulee löytää uusia markkinoita sekä kehittää uusia 
tuotteita ja uutta liiketoimintatapaa. Alueellista koulutus-
ta ja osaamista uudistetaan yritys- ja työmarkkinalähtöi-
sesti. Uudistumista tarvitaan erityisesti teknologiateollisuu-
den, luonnonvarateollisuuden ja biotalouden sekä matkai-
lun aloille. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja mui-
den palvelualojen koulutustarpeet ja tehokkuusvaatimuk-
set kasvavat. Osana täysimittaista koulutusketjua alueen 
elinkeinoelämän tarpeisiin tarvitaan myös nopeasti ja jous-
tavasti reagoivaa aikuis- ja täydennyskoulutusta. Kainuu-

seen luodaan symbiooseja perinteisten alojen, perinteisen 
teollisuuden, uuden teknologian ja uusien startup -yritys-
ten välille. 

8. Kainuun resilienssin vahvistaminen

Resilienssi eli muutosjoustavuus ja muutoksista selviyty-
miskyky ei ole staattinen tavoitetila, johon kerran pääs-
tään, vaan se on ajassa muuttuva, jatkuvaa kehittämistä 
vaativa alueelle elintärkeä ominaisuus. Resilienssin vahvis-
tamiseksi julkisen talouden kustannustehokkuus on saa-
tava valtakunnallisesti huipputasolle, jotta väestön ikään-
tymisestä johtuvat kasvavat palvelutarpeet voidaan hoi-
taa. Samoin Kainuun pitää vähentää riippuvuuttaan yksit-
täisistä isoista yrityksistä. Tämä onnistuu saamalla maa-
kuntaan uusia toimialavetureita sekä lisäämällä yritysten 
määrää eri toimialoilla. Kainuun markkinointia ja tiedotus-
ta tehostamalla sekä vetovoimaa parantamalla saadaan 
alueelle uusia yrityksiä, liikevaihtoa, matkailijoita ja väestöä. 
Myös alueen hyvä saavutettavuus, infrastruktuuri ja maan-
käytön suunnittelu sekä työntekijöiden korkea osaaminen, 
hyvät valmiudet uuden oppimiseen sekä koko ajan lisään-
tyvä paikasta riippumaton työnteko mahdollistavat osaa-
jien sijoittumisen Kainuuseen sekä vahvistavat osaamis-
ta ja resilienssiä. 

2.2 Toimivat palvelut, vetovoima 
ja luonnonläheisyys 

Tavoitetila 2035: 
Kainuu tunnetaan vireänä, luonnonläheisenä ja vetovoi-
maisena alueena. Vetovoimaisuus näkyy uusien asuk-
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kaiden, matkailijoiden ja opiskelijoiden määrän kasvu-
na, uusina teollisina ja palvelualan investointeina sekä 
uusina yrityksinä ja työpaikkoina. Kansainvälinen matkai-
lu kasvaa ja osaltaan monipuolistaa lentoliikenteen tar-
jontaa. Kainuulla on alueen vahvuuksiin ja menestystari-
noihin rakentuva positiivinen ja vetovoimainen maakun-
takuva.   

Sote- ja maakuntauudistus onnistui Kainuussa ja vahvisti 
alueen itsehallintoa, vetovoimaisuutta, palveluja ja elin-
voimaa. Uudistuksen myötä hallinto tehostui ja palvelu-
jen saavutettavuus parantui.  

Kainuussa on vetovoimainen maakuntakeskus, Kajaa-
ni, vahvat maakunnalliset instituutiot sekä kunta- ja pal-
velurakenne. Kainuussa paikallisina elinvoiman kehittä-
misen vetureina toimivat elinvoimaiset kunnat ja kansa-
laisjärjestöt. Maakunnallisuus ja paikallisuus tukevat toi-
siaan. Kainuulaiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnal-
liseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja oman elinym-
päristönsä kehittämiseen. Toimijoiden välinen yhteistyö 
on tuloksellista ja luottamus vahvaa. Kainuu tekee tulok-
sellista yhteistyötä koti- ja ulkomaisten alueiden kanssa. 
Venäjä-yhteistyö on luonut Kainuuseen mittavasti uusia 
yrityksiä, työpaikkoja ja matkailijavirtaa. Kainuu on hou-
kutellut mittavan ja kasvavan määrän paikasta riippuma-
tonta asiantuntijatyötä tekeviä työntekijöitä maakuntaan. 

Maaseutumainen Kainuu tarjoaa turvallisen, toimivan ja 
vetovoimaisen asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristön. Kai-
nuun maaseudulla on elinvoimaista ja kasvavaa yritystoi-
mintaa. Kainuun vahvat toimialat kuten biotalous, mat-
kailu ja kaivostoiminta rakentuvat maaseutualueiden 
resurssien ja osaamisen hyödyntämiseen.

Tavoitetilaa kohti edetään seuraaviin teemoihin pureutu-
malla:

1. Saavutettavuutta ja elinvoimaa tukeva sekä 
kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne: 

Tavoitteena on helposti saavutettava, aluerakenteellises-
ti toimiva ja luonnonläheinen maakunta. Kainuun vetovoi-
ma ja kilpailukyky ihmisten työ- ja asuinpaikkana, yritys-
ten sijaintipaikkana ja vapaa-ajanviettokohteena on otetta-
va kehittämistyössä kokonaisvaltaisesti huomioon. Kehit-
tämistyötä suunnataan siten, että Kainuun asuin- ja luon-
nonympäristö ja palvelut ovat vetovoimaisia ja Kainuun lii-
kenteellinen sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus parane-
vat. Kainuuta kehitetään vetovoimaiseksi toiminnallisek-
si alueeksi. Maakuntakeskus, muut taajamat ja maaseu-
tu kylineen kytkeytyvät taloudellisesti ja toiminnallisesti 
yhteen. Yhteydet muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin aluei-
siin ovat vahvoja ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat saa-
tavilla kaikkialla Kainuussa.  

Vähähiilisyys, ilmastovastuullisuus ja energiaosaami-
nen (kestävä energian tuotanto ja käyttö, uusiutuvan ener-
gian korkea osuus) ohjaavat maakunnan kehittämistä ja 
ovat maakunnan vahvuuksia. Kainuun ilmastostrategias-
sa on kuvattu vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet, joiden 
mukaan Kainuun tulee olla liikenteen polttoaineita lukuun 
ottamatta nettoenergiaomavarainen sekä säilyä valtakun-
nallisesti merkittävänä hiilinieluna. Ilmastotavoitteet tulee 
päivittää vuoteen 2035 ulottuviksi.  

2. Kainuu – itsenäinen maakunta: 

Vahvistetaan ja kehitetään Kainuuta täysivaltaisena itsenäi-
senä maakuntana, joka tekee hyvää ja tuloksellista alueen 
sisäistä, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Hyödyn-
netään Kainuun oman päätösvallan tarjoamia mahdolli-
suuksia niin, että palvelut ja elinvoimaisuus vahvistuvat. 

3. Uudistumiskyky, sosiaalinen pääoma ja yhteistyö: 

Ratkaisevan tärkeää Kainuun kehittymisessä on alueen ja 
sen toimijoiden uudistumiskyky sekä tuloksellinen yhteis-
työ. Kainuun kehittämis- ja innovaatioprosessien pitää olla 
tehokkaita ja vaikuttavia. Toimintaympäristön muutoksiin 
on kyettävä vastaamaan nopeasti ja ennakoivasti.  

Sosiaalisen pääoman rakennusaineita ovat Kainuun toi-
mijoiden välinen luottamus ja sujuva yhteistyö, joita pitää 
jatkuvasti vahvistaa. Kyky innovoida ja uudistua perus-
tuu monialaiseen huippuosaamiseen ja korkeaan sosiaa-
liseen pääomaan, joka näkyy myös elämän laatua paran-
tavana asukkaiden yhteisöllisyyden kokemuksena ja kiin-
tymisenä kotiseutuun sekä positiivisena uskona Kainuun 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Syrjäytymisen ennaltaeh-
käisy ja vähentäminen vahvistavat sosiaalista pääomaa. 
Vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä muut kansalaisjär-
jestöt monipuolistavat paikallista ja maakunnallista kulttuu-
ria ja ovat keskeisiä kansalaisten osallisuuden ja sosiaali-
sen pääoman rakentajia ja palvelujen tuottajia. 

4. Kansainvälisyys:

Kainuu on syvenevin säikein riippuvainen kansainvälisestä 
kehityksestä ja yhteistyöstä. Kansainvälisyys ulottuu kaik-
kialle. Kansainvälistä osaamista, yhteistyötä ja kumppa-
nuuksia julkisella sektorilla, yrityksissä ja kolmannella sek-
torilla tulee vahvistaa. 

5. Vetovoimainen Kainuu:

Kainuun vetovoimaa sijoituskohteena, yritysten toimin-
taympäristönä, matkailukohteena sekä työ- ja opiskelu-
paikkana kehitetään. Alueen elinvoiman vahvistuminen 
vahvistaa myös vetovoimaa, mutta se ei yksin riitä, vaan 
vetovoimaisuutta pitää vahvistaa myös maakuntakuvan 
parantamisella, positiivisella viestinnällä ja Kainuun mark-
kinoinnilla.   
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Kainuun kansainvälinen ja 
ylimaakunnallinen asemoituminen

Yritystoiminnan sijoittumisen yksi tärkeimmistä tekijöistä 
on alueen hyvä saavutettavuus; pitkät etäisyydet kansain-
välisille markkinoille korostavat logististen tekijöiden mer-
kitystä Kainuun elinvoiman kehittymiselle. Kainuun saavu-
tettavuutta ja logistista asemaa on mahdollista kehittää 
kaikkiin suuntiin ja eri liikennemuotoihin perustuen. Elin-
keinolliset liikennetarpeet ovat toimenpiteiden keskeinen 
priorisointiperuste. 

Kainuun ja Itä-Suomen merkittävimpiä yhteyksiä Pohjoi-
sen suuntaan ovat valtatie 5 ja kantatie 78. Ne toimivat 
vaihtoehtoisina liikenneväylinä suurelle osalle Etelä-Suo-
men ja Lapin välistä liikennettä, joten niiden liikennevirroil-
la on tärkeä merkitys etenkin Kainuun matkailun kannal-
ta. Näiden tieyhteyksien liikenteen palvelutason ja liiken-
neturvallisuuden kehittämisestä huolehditaan osana valta-
kunnallista päätieverkkoa. Kontiomäen–Pesiökylän–Taival-
kosken radan (ns. Koillisrata) kunnossapitoa ja kehittämis-

tä edistetään osana suunnitteilla olevia Jäämeriyhteyksiä 
ja elinkeinoelämän kannalta tärkeää kansallista rataverk-
koa (huoltovarmuus). Kainuusta jäämerelle ulottuvat liiken-
ne- ja tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä pitkän ajan kehit-
tämiskohteita. Tavoitteena on Savon radan suora kytkey-
tyminen Koillisrataa pitkin Lappiin ja edelleen Jäämerelle 
suunniteltuihin ratayhteyksiin. 

Euroopan ja Aasian välille kaavaillun tietoliikenneyhteyden 
eli Koillisväylä datakaapelin suunnittelu ja toteutus ovat 
Kainuulle erityisen tärkeitä. Kainuu on tietoliikenneyhtey-
den yksi potentiaalinen kauttakulkualue, mikä nostaisi kiin-
nostusta Kainuuta kohtaan yhtenä datakeskuksen sijainti-
paikkana ja houkuttelisi aasialaisten investointeja alueelle 
sekä loisi paremmat mahdollisuudet Kainuun datakesku-
sinfran, toimivien datakeskusten ja koko rakennetun liike-
toimintaekosysteemin palvelujen viennin kasvulle. 

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppa-
nuuden tavoitteena on vauhdittaa pohjoisiin kuljetusväy-
liin liittyviä projekteja ja toimia keskustelufoorumina Itä-
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Kuva 4. Pohjoisen alueen maankäytön teemakartta (Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia, 2017)
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meren alueen ja Pohjois-Euroopan liikennekysymyksissä. 
Barentsin alueellisessa yhteistyössä saavutettavuuden ja 
liikenneyhteyksien kehittäminen on yhtenä painopisteenä. 

Kontiomäen logistiseen asemaan raideliikenteen solmu-
pisteenä ja pääteiden risteyspaikkana liittyy kehittämispo-
tentiaalia, joka voisi toteutuessaan merkittävästi parantaa 
Kainuun kilpailukykyä elinkeinoelämän sijoittumiskohtee-
na. Tämä edellyttää monipuolista ja hyvin toimivaa kan-
sainvälistä raideliikennettä Kontiomäeltä etenkin Vartiuk-
seen ja Niiralaan, mutta myös muiden vajaakäytöllä olevien 
ratayhteyksien kehittymistä. Tavoitteena on, että Kontio-
mäeltä eri suuntiin johtavat ratayhteydet ovat liikennöityjä 
ja Kontiomäestä kehittyy monipuolinen materiaali- ja tava-
ra- sekä henkilöliikenteen logistinen solmukohta. 

Barents Link on neljä valtiota Barentsin alueella yhdistä-
vä rautatieyhteys osana EU:n Northern Axis liikennekäytä-
vää. Se on Norjan Narvikista Haaparannan kautta Ouluun 
ja edelleen Vartiuksen kautta Kostamukseen ja Arkange-
liin sekä Komin alueelle ulottuva uusi kansainvälinen kehit-
tämisvyöhyke. Tavoitteena on itä-länsisuuntaisen kansain-
välisen saavutettavuuden parantaminen ja lisääntyvä vuo-
rovaikutus Kainuun ja eri alueiden välillä. Ylä-Kainuun saa-
vutettavuudesta tulee huolehtia niin, että suora yhteys län-
teen eli Hyrynsalmen/Suomussalmen–Puolangan–Utajär-
ven tieyhteys on nykyisiä vaatimuksia vastaava. 

Oulu–Kainuu-kehittämisvyöhyke (OuKa) käsittää Oulun 
ja Kajaanin lisäksi Oulujokilaakson kunnat Pohjois-Poh-
janmaalta sekä Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Kuh-
mon Kainuusta. Sen kehittämisessä painopistealueita ovat 
osaamisen kerryttäminen, yhteistoiminnan ja liikenneyh-
teyksien sekä toimintaympäristöjen kehittäminen – myös 
esimerkiksi vaelluskalan nousun mahdollistaminen Oulu-
järven kautta Kainuuseen. Tärkeitä kehitettäviä liikenneyh-
teyksiä ovat alueen raideliikenne sekä tie- ja tietoliiken-
neyhteydet Oulusta Kajaaniin sekä itärajalle Kuhmoon ja 
Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Kainuu osallistuu 
aktiivisesti kansainvälisten kehittämisvyöhykkeiden edistä-
miseen maakuntien välisenä ja kansainvälisenä yhteistyö-
nä mm. EU:n TEN-T-verkon jatkamiseen Oulusta Vartiuk-
seen. Kainuu on myös osa Fennoskandian vihreää vyöhy-
kettä, jossa maakunta tekee aktiivisesti rajat ylittävää luon-
non monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen vahvista-
miseen tähtäävää yhteistyötä.

Maakuntauudistuksen kautta uudelleen järjestäytyvä Kai-
nuun maakunta vastaa alueensa liikennejärjestelmäsuun-
nittelusta ja liikennealueen toimivuudesta. Kainuuseen 
suuntautuvien kotimaan maantie- ja ratayhteyksien suun-
nittelussa ja kehittämisessä tehdään tiivistä ylimaakunnal-
lista yhteistyötä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakun-
tien kanssa (kuvat 4 ja 5).
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Kuva 5. Kainuun aluerakenne 2035 yhdistelmäkartta. 
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Tavoiteltava aluerakenne 2035 – monikeskuksi-
nen, hyvin saavutettava palveluverkko

Kainuun sisäisen aluerakenteen runko muodostuu kilpailu-
kykyisestä maakuntakeskuksesta, Kajaanista, jota vahvis-
taa tiivis yhteistyö Sotkamo-Vuokatti alueen kanssa, vah-
voina kaupunkimaisina palvelu- ja työpaikkakeskittymi-
nä toimivista Kuhmon ja Suomussalmen keskustaajamis-
ta sekä nykyisten kuntakeskusten (Hyrynsalmi, Paltamo, 
Puolanka ja Ristijärvi) muodostamista palvelu- ja työssä-
käyntikeskuksista. Keskusten verkostoon kytkeytyy elin-
voimainen maaseutu ja kyläverkosto. Sekä ulkoisen että 
sisäisen liikenneverkon eri liikennemuotojen yhteentoimi-
vuus ja nopeus ovat tulevaisuudessa entistä keskeisimpiä 
Kainuun kannalta.

Teknisten verkostojen ja palvelujen lisäksi maakunnan kes-
keisiä aluerakennetekijöitä ovat luonnonympäristö suoje-
lu- ja virkistysalueineen, reitistöt, kulttuuriympäristöt ja 
-kohteet, matkailu- ja muiden elinkeinotoimintojen alueet, 
rajanylityspaikat sekä kansainväliset ja ylimaakunnalliset 
yhteistyön kehittämisvyöhykkeet ja -käytävät.

Tulevaisuudessa perusinfrastruktuuriin liittyviä muutoste-
kijöitä ovat väestön jakaantuminen alueen sisällä ja ikään-
tyminen, asutuksen keskittyminen taajamiin ja hyvien lii-
kenneyhteyksien varrelle sekä rakentamistavoitteiden koh-

distuminen taajamien ulkopuolisille, vetovoimaisille alueil-
le. Tulevaisuuden haasteita luovat taajamien ja haja-asu-
tusalueen yhdyskuntatekninen verkosto ja alempiasteinen 
tieverkko (ml. yksityistiet), jota tarvitaan erityisesti biotalou-
den ja matkailun logistisena perustana.

Maakunnan vetovoimaa ja elinvoimaa parannetaan kehit-
tämällä saavutettavuutta ja tietoliikenneyhteyksiä sekä 
parantamalla fyysistä ja inhimillistä ympäristöä viihtyisäksi 
ja toimivaksi. Kainuulle ominaisena vetovoimatekijänä ovat 
maakunnan sisällä hyvin saavutettavissa olevat monipuo-
liset asumiseen ja virkistäytymiseen sopivat alueet. Ihmis-
ten vapautta asuinpaikkatyypin valinnassa ei rajoiteta, 
koska vetovoimaisia asuinympäristöjä on hyvin erilaisia ja 
niiden monipuolisuutta tulee hyödyntää Kainuun vetovoi-
man vahvistamisessa. 

Uudet toiminnot pyritään ohjaamaan siten, että ne tuke-
vat olemassa olevia rakenteita taajamissa ja maaseudul-
la. Maakuntakaavassa osoitettavilla aluevarauksilla sovite-
taan yhteen eri toimintoja ja mahdollistetaan luonnonva-
rojen järkevä ja kestävä käyttö (riittävät ja mahdollistavat 
aluevaraukset). Maakunnan liikennejärjestelmää, logistisia 
keskuksia ja matkaketjuja kehitetään Kainuun saavutetta-
vuuden parantamiseksi. Samalla liikkumistarvetta vähen-
netään uusilla älykkäillä liikkumisratkaisuilla ja sähköisillä 
palveluilla. 
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2.3 Hyvinvoiva Kainuu 

Tavoitetila 2035:
Kainuulaiset voivat hyvin, ovat terveitä sekä jaksavat 
työssään ja toimissaan. Kainuulaisten hyvinvointi on 
kohonnut koko maan tasolle. Kainuu tunnetaan turvalli-
sena alueena myös kansainvälisesti. Luonnonläheinen, 
liikunnallinen ja aktiivinen elämäntapa, joustavat työ-
markkinat, elämänlaatu ja arjen sujuvuus ovat hyvinvoi-
van Kainuun vahvuuksia. Liikunta ja urheilu ovat keskei-
siä sisältöjä kainuulaisten koulujen toiminnassa sekä kai-
nuulaisten vapaa-ajan vietossa. Luonto, kulttuuri, alueen 
historia sekä liikunta ja urheilu yhdistyvät Kainuussa 
innovatiivisella tavalla ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, 
joka houkuttelee muuttajia ja matkailijoita.

Alueellisen kehittämisen tulee parantaa ihmisten kokeman 
henkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edellytyksiä 
ja kannustaa asukkaita aktiivisuuteen. Usko tulevaisuu-
teen, myönteinen asenne, turvallisuuden tunne sekä luot-
tamus ja sitoutuminen alueen ja elinolojensa kehittämiseen 
toimivat alueellisen hyvinvoinnin perustana. 

Kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu paran-
tamalla työllisyyttä, toimeentuloa, koulutustasoa ja työelä-
män laatua sekä kohentamalla ihmisten terveyttä ja toi-
mintakykyä toimijoiden hyvällä yhteistyöllä, kumppanuuk-
silla ja työnjaolla. Kansalaisten osallisuuden lisääminen 
ja sosiaalisen aktiivisuuden tason nostaminen vahvista-
vat yhteisöllisyyttä sekä väestön turvallisuuden tunnetta. 
Hyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen nähdään maakun-
ta- ja sote-uudistuksen myötä entistä vahvemmin maa-

kunnan, kuntien ja muiden alueen toimijoiden yhteisenä 
tehtävänä.

Tavoitetilaa kohti edetään kohdentamalla toimia seuraa-
viin kokonaisuuksiin:

1. Työllisyyden ja toimeentulon sekä 
työhyvinvoinnin parantaminen: 

Alueelliseen hyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti talouden 
kehitys, elinkeinoelämän menestyminen, työmarkkinoiden 
toimivuus sekä osaavan työvoiman saatavuus. Työelämän 
laatuun ja työhyvinvointiin vaikuttavat henkilöstön osaami-
nen, varmuus työllistymisestä ja organisaation tai yrityksen 
kasvu ja kehittyminen, työntekijöiden varmuus ammattitai-
dostaan sekä hyvä johtaminen. 

Maakunta järjestää alueen työllisyyspalvelut työnhaki-
ja-asiakkaiden tarpeiden mukaisina ja oikea-aikaisina. 
Työllisyyspalvelut kohdistetaan henkilöihin, jotka ovat työ- 
ja toimintakykynsä perusteella työmarkkinoille edistettä-
vissä. Työkyvyttömät kainuulaiset ovat palvelutarpeensa 
mukaisissa palveluissa, esim. sairauslomalla, kuntoutuk-
sessa tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökykyisille hen-
kilöille on olemassa tuki- ja toimintamallit työssä pysymi-
sen ja työllistymisen edistämiseksi. 

Perheitä tuetaan, koska pitkittyneen työttömyyden ja 
kouluttamattomuuden taustalla on usein perheen ongel-
mia lapsuudessa ja nuoruudessa. Huono-osaisuuden 
polut ovat pitkät ja monesti ylisukupolviset, joten ennalta- 
ehkäisevä työ on välttämätöntä. Huono-osaisuus on myös 

Tilastokeskus 2017

Kainuun liiton tavoitteet 2017

95 000

90 000

85 000

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

Henkilöä

Tilastokeskus 2017
Kainuun liiton tavoitteet 2017

2006
80 738
80 738

77 984
77 984

74 803
74 803

72 695
74 585

70 675 68 935 67 399
75 37974 82574 729

2011 2016 e2020 e2025 e2030 e2035

Kuva 6. Kainuun väestömäärän kehitys vuosina 2006–2016 sekä Tilastokeskuksen ennusteet ja Kainuun liiton väes-
tötavoitteet vuoteen 2035 saakka (Tilastokeskus 2017, Kainuun liitto 2017).
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Kuva 7. Kainuun väestö ikäryhmittäin vuonna 2016 sekä Tilastokeskuksen (2017) ennuste vuodelle 2035.
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kokonaisvaltaista ja sen vähentämiseksi tarvitaan monia-
laisia palveluita.

2. Kainuulaisten terveyden ja toimintakyvyn 
parantaminen

On laaja yhteistyökysymys ja siihen kuuluvat ennalta- 
ehkäisevän itsehoidon ja terveyttä ylläpitävien elämänta-
pojen nosto terveystakeeksi, varhainen puuttuminen ja 
korjaavat toimet terveysongelmien kohdatessa sekä kor-
keatasoinen sairaanhoito ja kuntoutus.

3. Kansalaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
vahvistaminen sekä aktiivisuuden nosto: 

Näitä tulee edistää alueen hallinnon kaikilla tasoilla ja myös 
ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissa, niin työelämäs-
sä kuin vapaa-ajan palveluissakin. Maakunta- ja kunta-
hallinnossa tulee ottaa kansalaisten kuuleminen ja osallis-
taminen aktiiviseksi toiminnaksi (asiakaslähtöinen palvelu-
jen kehittäminen ja yhteissuunnittelu), erilaiset suunnitel-
mat, strategiat ja ohjelmat laaditaan asukkaita ja asiakkaita 
kuunnellen. Myös sähköiset välineet ja sosiaalinen media 
otetaan laajasti käyttöön vuorovaikutuskanavina. Kainuu-
laisten osaamisen kehittämisellä on keskeinen rooli osalli-
suuden vahvistamisessa.

4. Asumisen laatu ja vetovoimaisuus: 

Kainuussa on tilaa ja asuminen edullista. Vapaa-ajanviet-
to- ja harrastusmahdollisuudet ovat loistavat ja virkistäyty-
minen luonnossa on helppoa. Elämisen laatu ja arjen suju-
vuus ovat Kainuun keskeiset vetovoimatekijät. 

2.4 Kainuun kehityksen määrälliset 
tavoitteet

Maakuntasuunnitelman tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä Kainuun väestön väheneminen hidastuu 
ja kääntyy nousuun vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 
2035 tultaessa väkimäärä ylittää 75 000 asukkaan rajan 
(kuva 6), jonka alle se laski vuonna 2016. Koska Kainuun 
väestön ikärakenne on korkea, väestötavoitteen saavut-
taminen edellyttää muuttotappion muuttamista kaikkiaan 
1000–2000 henkilön suuruiseksi muuttovoitoksi viisivuo-
tisjaksoilla vuodesta 2025 vuoteen 2035.   
Tilastokeskuksen trendiennusteen (2016) mukaan Kai-
nuun väestömäärä painuisi vuoteen 2035 mennessä rei-
lusti alle 70 000 ja Kainuussa pienenisivät eniten lasten 

ja työikäisten ikäluokat (kuva 7). Tilastokeskuksen trendi-
ennuste ennustaa tulevaa menneen kehityksen pohjalta. 
Maakuntasuunnitelman väestötavoitteessa on perusole-
tuksena, että Kainuun vetovoimaisuus asuin- ja opiske-
lupaikkana sekä investointikohteena vahvistuu. Maakun-
taan saadaan teollisia ja palvelualan investointeja ja uusia 
työpaikkoja, jotka vähentävät poismuuttoa ja lisäävät Kai-
nuuseen muuttavien määrää. Aktiivinen uusien asukkai-
den määrän kasvattaminen sekä kotimaasta että ulkomail-
ta on keskeinen osa väestötavoitteen toteuttamista. Työi-
käisten ja sitä nuorempien muuttaessa Kainuuseen väes-
tön keski-ikä laskee ja syntyvyys kasvaa. Väestötavoittei-
den toteutumisen kannalta merkittävää on myös toisen 
asteen ja korkea-asteen koulutustarjonnan säilyminen ja 
monipuolistuminen Kainuussa. 

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, 
energiaosaamisessa ja -tehokkuudessa, resurssiviisau-
dessa sekä kestävässä kehityksessä Kainuu pyrkii älyk-
kääksi edelläkävijä-maakunnaksi. Kainuun nykyiset ympä-
ristö-, ilmasto- ja kestävän energiankäytön ohjelmat päi-
vitetään ja asetetaan vuoteen 2035 ulottuvat ilmasto-, 
ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteet.  

Liitteeseen 1 on konkretisoitu väestön lisäksi muut keskei-
set määrälliset indikaattorit ja niiden tavoitearvot. Tavoittei-
na on mm., että vuoteen 2035 mennessä Kainuussa on:    

• Vajaat 30 000 työpaikkaa eli hieman yli 3 000 uutta työ-
paikkaa verrattuna vuoteen 2014 

• Työttömyysaste noin 5 %, työllisyysaste noin 72%
• Yritysten kokonaismäärä 4500 yritystä ja vientiyritys-

ten määrä kaksinkertaistunut 180 yritykseen ja kasvu-
yritysten 120 yritykseen

• BKT/asukas (eur) kasvanut ja kasvaa nopeammin kuin 
maassa keskimäärin 

• Tutkinnon suorittaneiden ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden osuudessa saavutettu koko maan kes-
kiarvotaso

• Sairastavuusindeksissä  saavutettu koko maan keski-
arvotaso

• Itsensä onnelliseksi kokevien osuudessa ja asuina-
lueensa turvattomaksi kokevien osuuden alhaisuudes-
sa säilytetty etumatka koko maan tilanteeseen 

• Uusiutuvan energian osuus energiakulutuksesta 80 %
• Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumi-

sessa edelläkävijä-maakunta (vuoteen 2035 ulottuvat 
ilmastotavoitteet on asetettu ja ne toteutuvat) 

• Noin 75 000 asukasta (vuonna 2016: 74803)
• Runsas vuosittainen muuttovoitto (vuonna 2014 muut-

totappio: - 422 henkeä)
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3 Kainuun kehittämisen painopisteet 2018-2021

Kuva 8. Kainuun maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämisen painopisteet. Kuvat rodeo.fi, Kainuun liitto. 

Tässä luvussa on määritelty Kainuun maakuntaohjelman 
kehittämisen painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2021 (kuva 
8). Näitä toteuttamalla edetään kohti vuoteen 2035 ulot-
tuvia Kainuun pitkän aikavälin tavoitteita (maakuntasuun-
nitelma). Tavoitteet toteutuvat kehittämistoiminnan (hank-
keet), edunvalvonnan sekä julkisen sektorin organisaati-
oiden, yhdistysten, yritysten ja kansalaisten toiminnan ja 
yhteistyön kautta. Avain tavoitteisiin on yritysten menes-
tyminen, mitä tuetaan laajalla yhteistyöllä. Vuosittain laa-
dittavassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmas-
sa (TOPSU) määritellään tarkemmin kulloinkin relevanteim-
mat kehittämisen kohteet ja toimenpiteet. Maakuntaohjel-
man toimenpiteitä toteutetaan koko maakunnan alueella, 

mutta strategiset painotukset vaihtelevat alueittain alueel-
listen erityispiirteiden, tarpeiden ja kehittymisedellytysten 
sekä Kainuun kuntien strategisten painotusten mukaan. 
Kuntien strategiset valinnat tukevat maakuntaohjelman 
tavoitteita.

Kainuu-ohjelman toteutusta ohjaavat arvot (positiivisuus ja 
kannustaminen sekä koko Kainuun mahdollisuuksien opti-
mointi) ja läpileikkaavat teemat: kestävä kehitys, osaami-
nen, digitaalisuus, kansainvälisyys ja tasa-arvo on kuvattu 
liitteessä 2. Arvot ohjaavat Kainuun kehittämistä ja tehdyt 
toimet heijastelevat niitä. Läpileikkaavia teemoja painote-
taan kaikessa Kainuun kehittämisessä. 
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3.1 Yritykset, osaaminen 
ja Kainuun vetovoima 

Osaavan työvoiman saanti 
ja Kainuun vetovoima

Kainuun väestön ikääntyminen ja väheneminen vaikuttavat 
työvoiman saatavuuteen. Työikäisten määrä pienenee ja 
työelämästä eläkkeelle vetäytyvien ikäluokka on suurem-
pi kuin työmarkkinoille tulevien. Yritykset kasvavat, uusia 
syntyy ja niissä on avoimia työpaikkoja sekä pulaa osaa-
jista. Tulevina vuosina osaavan työvoiman tarve kasvaa 
entisestään.  

Toimialojen, joilta eläköityy paljon työntekijöitä, sekä kasva-
vien toimialojen työvoiman tarpeisiin on järjestettävä ensi-
sijaisesti alueellista koulutusta, koska näin voidaan parhai-
ten saada koulutuksen jälkeen alueelle jäävää työvoimaa. 
Osana täysimittaista koulutusketjua alueen elinkeinoelä-
män tarpeisiin tarvitaan nopeasti ja joustavasti reagoivaa 
aikuis- ja täydennyskoulutusta. Joustavia oppimismuoto-
ja ja oppimispolkuja otetaan entistä enemmän käyttöön. 
Suomesta ja ulkomailta houkutellaan Kainuuseen yrityk-
siä ja työtekijöitä paikkaamaan pulaa osaajista. Koska Kai-
nuun yliopistotason tutkintokoulutus on vähäistä, tarvitaan 
erityisosaajien ja erityisesti akateemisen työvoiman rekry-
tointiin tehokkaat käytännöt. Osaavan työvoiman saata-
vuus on keskeinen yrityksiä houkutteleva alueellinen veto-

voimatekijä. Monilla aloilla ja alueilla on Suomessa käyn-
nistynyt tai käynnistymässä uutta teollista tuotantoa, mikä 
lisää osaavan työvoiman kysyntää ja kiristää kilpailua sii-
tä. Jotta Kainuu menestyisi osaavan työvoiman ja uusien 
asukkaiden houkuttelussa, pitää alueen vetovoimaa saa-
da paremmaksi ja tuoda sen vahvuudet entistä laajem-
min näkyville. 

Työvoiman ulkopuolelle siirtymisen ehkäiseminen sekä 
alueen työllisyysasteen kohottaminen ja työttömyyden 
alentaminen ovat Kainuulle kriittisen tärkeitä toimenpitei-
tä. Työllisyysasteen nostamiseksi, työttömyyden nujerta-
miseksi ja osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi tulee 
tiivistää koulutusorganisaatioiden, yritysten, julkisen sek-
torin työnantajien ja julkisten kehittäjätahojen sekä kansa-
laisjärjestöjen yhteistyötä ja kumppanuutta. Tulee kehittää 
työmarkkinoiden joustavuutta ja vetovoimaisuutta, veto-
voimaisia työ- ja opiskelupaikkoja sekä yhteistä työmark-
kinoihin ja osaamistarpeeseen liittyvää ennakointia. Lisäk-
si pitää parantaa töiden ja tekijöiden kohtaantoa, työvoi-
man osaamista sekä alueellista ja ammatillista liikkuvuutta.

Yritysten ja viennin kasvu, 
uudet yritykset sekä investoinnit 

Pienillä ja keskisuurilla sekä mikroyrityksillä on alueella, toi-
mialasta riippumatta, keskeinen rooli. Alueellisia, kansalli-
sia ja kansainvälisiä panoksia kohdennetaan uusien yri-
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tysten synnyn sekä niiden ja olemassa olevien yritysten 
kannattavan kasvun vauhdittamiseen sekä työelämän laa-
dun, yrityspalvelujen ja yrityskiihdyttämötoiminnan kehit-
tämiseen. Yritysten kasvun vauhdittamisessa painotetaan 
toimivien yritysten kasvun tukemista, uuden yritystoimin-
nan aloittamista sekä investointien saamista maakuntaan. 
Eri toimialoille hankitaan ja kehitetään Kainuuseen toimi-
alavetureita ja niiden ympärille pienempiä yrityksiä sekä 
tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimintaa.

Ikääntymisen seurauksena maakuntaohjelman toteutuk-
sen aikana 800–900 yrittäjää Kainuussa luopuu yritys-
toiminnasta ja heistä suuri osa on ilman jatkajaa. Näis-
sä yrityksissä on Kainuussa noin 3000 työpaikkaa. Kai-
nuun tulee onnistua omistajanvaihdoksissa ja yritysten toi-
minnan jatkuvuuden takaamisessa. Onnistunut omistajan-
vaihdos on myös erinomainen tilaisuus uudistaa, tehos-
taa ja laajentaa yrityksen toimintaa ja päästä kasvu-ural-
le. Kainuulaisten yritysten vientiponnisteluja ja yhteistyötä 
isojen toimeksiantojen saamiseksi sekä pääsyä Kainuus-
sa ja lähialueilla käynnistyviin suuriin teollisiin, rakennus- ja 
infrastruktuurihankkeisiin tulee edistää.  

Innovaatiotoiminta ja riittävä liiketoimintaosaaminen ovat 
välttämättömiä kaikilla Kainuun toimialoilla. Digitalisaa-
tion ja data-analytiikan hyödyntämistä sekä automaation 
ja robotiikan soveltamista kainuulaisessa elinkeinoelämäs-
sä, koulutuksessa ja julkisissa palveluissa lisätään. Näin 
parannetaan alueen kilpailukykyä sekä palvelujen laatua 
ja kustannustehokkuutta. Lisäksi huolehditaan siitä, että 
nopeisiin laajakaistaverkkoihin investoidaan lähivuosina 
niin, että verkon puutteellinen kattavuus ei ole hidaste elin-
keinoelämän ja palvelujen kehittymiselle. 

Koulutus, tutkimus, 
innovaatiotoiminta ja osaaminen 

Kainuun koulutustarjontaa uudistetaan omatoimisesti ja 
aluelähtöisesti. Koulutuksen markkinointiin nuorille on kiin-
nitettävä entistä enemmän huomiota. Eri koulutusasteiden 
yhteistyön tiivistäminen on erityisen tärkeää. Kainuussa 
pyritään rakentamaan keskeisille elinkeinoaloille saumat-
tomat koulutusketjut. Korkealaatuinen toisen asteen kou-
lutus (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot), ammattikorkea-
koulu, yliopistokeskus ja muu yliopistollinen koulutus pal-
velevat kainuulaisia ja houkuttelevat erityisesti muiden tar-
jonnasta poikkeavilla ohjelmillaan Kainuuseen opiskelijoita 
maakunnan ulkopuolelta ja nuorentavat Kainuun väestöä. 
Kainuussa toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin 
yliopistokeskus sekä sen osana Mittaustekniikan yksikkö 
(MITY), sektoritutkimuslaitokset (MIKES, VTT, LUKE-Kai-
nuu) sekä ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen 
yhteinen aikuis- ja täydennyskoulutuksen yksikkö (AIKO-
PA). Kainuussa toimii lisäksi CEMIS (Centre for Measure-

ment and Information Systems), joka on Oulun ja Jyväs-
kylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja 
CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus) yhteinen mittaus- ja 
tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- 
ja koulutuskeskus. Ammattikorkeakoulun itsenäisyyden ja 
ketteryyden sekä yliopistokeskuksen toimintaedellytysten 
turvaaminen ovat Kainuulle tärkeitä. Kainuun kipupisteenä 
on kuitenkin se, että yliopistollinen peruskoulutus on maa-
kunnassa pelkästään koulutusohjelmien varassa. Verkko-
pohjaisen koulutuksen kautta alueelle tulee hankkia lisää 
kaiken tasoista koulutusta. 

Digitalisaatio mahdollistaa verkossa annettavan koulutuk-
sen järjestämisen myös Kainuussa. Jo nyt esim. ammatti-
korkeakoululla ja yliopistokeskuksella on opetustarjontaa 
verkossa, jota tullaan lisäämään. Tulee rakentaa verkko-
pohjaisia korkeakoulu- ja yliopistotutkintoja, joita voidaan 
Kainuussa suorittaa. Etäopiskelumahdollisuuksia ja verk-
ko-opiskelua kehitetään kaikilla koulutusasteilla, mutta eri-
tyisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla, niin, että 
kainuulaiset nuoret ja aikuiset voivat opiskella oman kun-
nan ja maakunnan oppilaitoksissa sekä jatkaa ja täyden-
tää opintojaan verkon kautta Kainuussa. Digitaalisuutta ja 
verkko-opetusta hyödyntämällä kainuulaisten oppilaitos-
ten toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös pienem-
millä oppilasmäärillä, kun koulutusyksiköt pääsevät osak-
si laajempia koulutusverkostoja. Verkon kautta tapahtu-
va koulutustarjonta antaa mahdollisuuksia myös koulutus-
viennin kehittämiseen. Samalla tavoitellaan laajemmin ver-
kon kautta tapahtuvan työnteon (etätyö) ja kaupan saa-
mista Kainuuseen.

Kainuun elinkeinojen kehittämisen 
yhteiset tavoitteet 2018–2021

Kaikilla Kainuun elinkeinojen ja yritysten kehittämistoimilla 
tähdätään seuraaviin tavoitteisiin, jotka huomioidaan erityi-
sesti Kainuun kärkialojen, biotalous, matkailu, kaivannais-
toiminta ja teknologiateollisuus, kehittämisessä.

Yleistavoite
Kainuun yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämisen yleis-
tavoitteena on, että Kainuun alue-BKT kasvaa koko 
maan kasvua nopeammin sekä kainuulaisten tuotteiden 
ja palvelujen jalostusarvon ja viennin kasvu voimistuvat, 
vientiä harjoittavien kasvuyritysten määrä lisääntyy ja kil-
pailukyky vahvistuu, viennin volyymi kasvaa sekä vien-
tiin suuntautuvan tuotannon jalostusarvo nousee sel-
västi. Samoin Kainuun resilienssi (kyky toipua äkillisistä 
muutoksista) vahvistuu. 

Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoit-
teiden ja strategisten toimenpiteiden kautta.
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Kehittämistavoitteet 

Osaavan työvoiman saanti varmistuu koulutuksel-
la, rekrytoinneilla, työperäisellä maakuntaan muu-
tolla sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella ole-
vien työllistämisellä
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Työvoima- ja osaamistarpeiden seuranta ja ennakointi
• Tarvittavan perus- ja täydennyskoulutuksen järjestämi-

nen
• Työvoiman aktiivinen ja jatkuva rekrytointi ja työllistämi-

nen; rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota per-
heiden ja työikäisten naisten saamiseen Kainuuseen

• Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistä-
mistoimiin panostaminen

• Segregaation eli eriytymisen purkaminen koulutukses-
sa ja työelämässä; erityisesti kärkitoimialojen kehittämi-
sessä markkinoidaan koulutusta ja työpaikkoja miehille 
ja naisille

• Kehitetään Kainuun vetovoimaa ja markkinoidaan Kai-
nuuta nuorille asiantuntijoille

• Laaditaan Kainuuseen väestöpoliittinen ohjelma, jos-
sa määritellään toimenpiteet ja käytännöt työvoiman 
rekrytointiin sekä työperäisen maakuntaan muuton 
organisoimiseen 

Yritysten määrä, kasvu ja vienti lisääntyvät sekä tuo-
tannon jalostusarvo nousee
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Kannustetaan kuntia ja oppilaitoksia ottamaan käyt-
töön yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja

• Rohkaistaan nuoria yrittäjyyteen ja tuetaan nuorten yri-
tyksiä

• Laajennetaan ja tehostetaan yrityskiihdyttämötoimin-
taa sekä luodaan oppilaitosten ja yrityskehittäjäorgani-

saatioiden kanssa yhteistyössä Kainuun yrittäjyyspol-
kumalli (opiskelijoista yrittäjiä ja heidän valmistuttuaan 
oppilaitoksesta yrityskehittäjäorganisaatiot auttavat 
näitä yrityksiä eteenpäin) ja integroidaan se uuden 
maakunnan kasvupalvelutoimintoihin

• Vauhditetaan uusien vientiin suuntautuvien kasvuyritys-
ten syntyä sekä olemassa olevien yritysten vientiä ja 
kasvua

• Tuetaan tuotannon jalostusarvoa nostavaa T&K&I -toi-
mintaa tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden sekä 
rahoittajien yhteistyönä 

• Edistetään ja tuetaan uusien palvelujen ja tuotteiden 
kehittämistyötä

• Julkisilla hankinnoilla tuetaan paikallista palvelu- ja tuo-
tetarjontaa

Kainuuseen saadaan teollisia 
ja palvelualan investointeja
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Kehitetään Kainuun vetovoimaa investointikohteena ja 
haetaan aktiivisesti ulkopuolisia investointeja

• Luodaan erillisiä hankkeita ja hankitaan niihin tarvitta-
vat investoinnit

Kainuuseen eri toimialojen veturiyrityksiä eli kasva-
via vientiyrityksiä ja toimialavetureita julkiselle sek-
torille ja näiden ympärille alihankintayrityksiä sekä 
tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimintaa
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Houkutellaan alueelle uusia julkisen ja yksityisen sekto-
rin toimialavetureita

• Kehitetään olemassa olevia yrityksiä ja julkisia organi-
saatioita toimialavetureiksi

• Kehitetään toimialavetureiden ympärille liiketoimintae-
kosysteemejä ja osaamiskeskittymiä
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Kainuun koulutustarjonta monipuolistuu
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Kasvu- ja rakennemuutosalojen sekä alojen, joilta elä-
köityy paljon työntekijöitä, koulutuksen määrän ja laa-
dun kehittäminen 

• Kehitetään koulutusta yhteistyössä muiden alueiden 
kanssa ennakoivasti vastaamaan Kainuun työvoima-
tarpeita 

• Koulutusketjujen kehittäminen sekä etä- ja verk-
ko-opiskelutarjonnan laajentaminen

• Ammatillisen koulutuksen reformin kautta kehitetään 
digitalisaatiota hyödyntäen vetovoimaisia oppimisym-
päristöjä yrityksiin kaikissa Kainuun kunnissa ja turva-
taan yrityksille osaavaa työvoimaa 

Yritysten omistajanvaihdokset onnistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Yritysten omistajanvaihdosten hoitaminen niin, että lii-
ketoiminnat jatkuvat ja laajenevat sekä työpaikat näis-
sä yrityksissä lisääntyvät

• Maatalouden viljelijöiden sukupolvenvaihdokset onnis-
tuvat ja toiminnan jatkuvuus turvataan

Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen 
yrityksissä ja julkisella sektorilla
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021
• Laaditaan Kainuun digitalisaation kehittämisohjelma, 

jossa määritellään eri kehittämisalueille täsmälliset 
tavoitteet ja toimenpiteet

• Rakennetaan koko Kainuun kattavat nopeat tietoliiken-
neyhteydet

Alueen yritysten tuottavuus ja henkilöstön 
osaaminen kasvavat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

• Satsataan työelämän laadun (työturvallisuus, työhyvin-
vointi) kehittämiseen yrityksissä

• Tuetaan yrityksiä parantamaan työn tuottavuutta työn 
tekemisen ja toimintatapojen uudistamisella

• Tuetaan yrityksiä henkilöstön osaamisen koko työuran-
sa aikaiseen ja työpaikan kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen osana työtä ja työyhteisöjen arkea

3.1.1 Kainuun älykkään erikoistumisen 
valinnat 2018–2021

Euroopan unionin komissio on korostanut älykkään eri-
koistumisen strategian käyttöä ohjelmakaudella 2014–
2020 osana Eurooppa 2020 strategian toteutusta. Kai-
nuun älykkään erikoistumisen painopisteet vuosille 2018–
2021 ovat seuraavat: 1) teknologiateollisuudesta valintoi-
na ovat mittaustekniikka, pelit ja simulaattorit sekä metal-
liteollisuuden innovaatiot, 2) biotalouden ja kaivosteolli-
suuden innovaatioista on valittu alan teollisuuden proses-
si- ja ympäristömonitorointi sekä metsä-, ruoka- ja sinisen 
biotalouden innovaatiot sekä 3) hyvinvointi- ja terveysalan 
innovaatioista keskitytään aktiviteettimatkailuun sekä ter-

Kuva 9. Kainuun älykäs erikoistuminen 2018–2021.

KAINUUN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN PAINOTUKSET 2018-2021

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT JA TAVOITTEET KAIKILLA ”ÄES” OSAAMISALOILLA:

TEKNOLOGIA- 
TEOLLISUUDEN 
INNOVAATIOT:

1. Mittaustekniikka
2.  Pelit ja simulaattorit
3.  Metalliteollisuuden 
 innovaatiot
 

1. Kehitystä vauhdittavien teknologiasovellusten (KET) tuominen tuotekehitykseen ja valmistukseen

2. Robotiikan, automaation, datakeskuspalveluiden, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen

3. Kiertotalouden uudet ratkaisut ja sovellukset

4 Vähähiilisyys, resurssitehokkuus sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen innovaatiot

BIOTALOUDEN JA
KAIVOSTEOLLISUUDEN
INNOVAATIOT

1. Alan teollisuuden prosessi-
 ja ympäristömonitorointi
2. Metsä-, ruoka- ja sinisen
 biotalouden innovaatiot

HYVINVOINTI- JA 
TERVEYSALAN INNOVAATIOT

1. Aktiviteettimatkailu
2. Terveys, liikunta ja urheilu
 

INVESTOINTEJA, YRITYKSIÄ, OSAAMISTA JA TEKNOLOGIAA ALUEELLE, 
VIENNIN JALOSTUSASTEEN JA VOLYYMIN KASVATTAMINEN
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veys-, liikunta- ja urheiluinnovaatioihin. Kaikissa älykkään 
erikoistumisen painopisteissä huomioitavia läpileikkaavia 
teemoja ovat kehitystä vauhdittavien teknologiasovellus-
ten (KET) tuominen tuotekehitykseen ja valmistukseen, 
robotiikan, automaation, datakeskuspalveluiden, tekoä-
lyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen, kiertotalou-
den uudet ratkaisut ja sovellukset sekä vähähiilisyyden, 
resurssiviisauden ja ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen innovaatiot. Kokonaisuute-
na älykkään erikoistumisen kehittämisellä pyritään inves-
tointien, teknologian sekä yritysten ja osaamisen (korkean 
osaamisen yritysten ja osaavien työntekijöiden) saamiseen 
alueelle sekä Kainuun viennin jalostusasteen ja volyymin 
kasvattamiseen (kuva 9).

Hyvinvoinnin kehittäminen, ennaltaehkäisevä terveyden-
hoito, ikääntyvän väestön kasvavat palvelujen tarpeet, 
vanhustenhoito sekä SOTE-toimiala kokonaisuudessaan 
ovat älykkään erikoitumisen ajureita: niiden kehittäminen 
vaatii innovaatioita, joita älykkään erikoistumisen osaami-
saloilla, erityisesti terveys- ja hyvinvointialalla, voidaan teh-
dä. Samoin neljäs teollinen vallankumous ja tekoälyn kehi-
tys luovat innovaatioille uusia mahdollisuuksia, joita älyk-
kään erikoistumisen toimialoilla tulee hyödyntää ja joista 

nouseviin vaateisiin ja mahdollisuuksiin tulee vastata. 
Älykkään erikoistumisen strategia poikkeaa maakunnan 
elinkeinotoiminnan kärkitoimialoista siinä, että älykkään 
erikoistumisen aloilla tavoitellaan kasvua korkean osaami-
sen, tutkimuksen ja innovaatioiden sekä niitä tukevan kou-
lutuksen kautta. Kärkitoimialoja taas kehitetään kokonai-
suutena tarvittavasta perusosaamisesta huippuosaami-
seen ja toimintainfrastruktuuriin saakka. Älykäs erikoistu-
minen on tärkeää ottaa huomioon myös sote- ja maakun-
tauudistuksessa niin, että Kainuulla on omassa päätösval-
lassaan riittävät rahoitusinstrumentit ja resurssit älykkään 
erikoistumisen T&K&I -toiminnan tukemiseen, sillä valta-
kunnallisten rahoitusvälineiden käytössä alueellista erikois-
tumista ei painoteta. 

3.1.2 Kainuun elinkeinojen kärjet

Kainuun vahvuuksiin liittyvät kärkialat ovat matkailu, tekno-
logiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaisala. Nämä 
toimialat saavat erityishuomiota elinkeinojen kehittämises-
sä. Kehittämisresursseja allokoidaan kuitenkin alueellisen 
kehityksen kannalta vaikuttavimpiin ja tavoitteiden mukai-
siin kohteisiin toimialasta riippumatta. 

Kuva 10. Kainuun elinkeinotoiminnan kärkialojen liikevaihdon kehitys 2005–2016.
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Kärkitoimialoilla on Kainuussa suurin kasvupotentiaali. 
Kärjet ovat vientialoja, koska Kainuun taloudellisesti kes-
tävä kehitys edellyttää viennin vahvistamista. Monet Kai-
nuulle tärkeät toimialat kuten palvelusektori, hyvinvoinnin 
kehittäminen ja SOTE toimivat kärkitoimialojen kehittymi-
sen ajureina: niiden kehittäminen vaatii innovaatioita, joi-
ta esimerkiksi teknologiateollisuudessa, biotaloudessa 
tai matkailussa voidaan tuottaa. Näistä innovaatioista voi 
puolestaan syntyä vientiin meneviä tuotteita ja palveluja 
sekä uusia yrityksiä SOTE-alalle. Teknologiateollisuuden 
kehittämisen, esim. peliteollisuuden innovaatioiden, kaut-
ta voidaan vastata myös SOTE:n palvelujen tuottamisen 
kustannustehokkuusvaatimuksiin. Neljäs teollinen vallan-
kumous laajasti sekä erityisesti digitalisaatio ja tekoälyn 
kehitys muuttavat nopeasti yritysten toimintaympäristöä 
ja avaavat uusia mahdollisuuksia, joihin myös kärkitoimi-
alojen kehittämisessä pitää tarttua.  

Biotalous useita toimialoja (kuten maa- ja metsätalo-
us ja uusiutuva energia) sisältävänä on kärkitoimialois-
ta selkeästi liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suu-
rin. Biotalouden ja sen osana olevan metsäbiotalouden 
kehityksessä näkyy paperitehtaan sulkeminen Kajaanis-
sa 2008. Liikevaihdossa ja henkilöstömäärissä on mah-

Kuva 11. Kainuun elinkeinotoiminnan kärkialojen henkilöstömäärän kehitys 2005–2017 tammi-heinäkuu.

dollista päästä 2000-luvun alkupuolen tasolle, mikäli met-
sien kestävää käyttöä ja jalostusta Kainuussa onnistu-
taan lisäämään. Biotalouden luonnonvarat ja osaaminen 
ovat Kainuussa vahvoja. ICT- ja elektroniikkaklusteri ei ole 
2010-luvulla enää yltänyt 2000-luvun huippulukuihin, mut-
ta alalla on Kainuussa erittäin paljon osaamista ja kas-
vun mahdollisuuksia. Metalliklusterin liikevaihto on kasva-
nut vahvasti viimeiset kymmenen vuotta ja myös henki-
löstömäärä on hiljan noussut. Matkailuklusterin liikevaihto 
on tasaisesti kasvanut, mutta henkilöstömäärä on laahan-
nut paikoillaan. Kaivannaistoiminnan liikevaihto ja henki-
löstömäärä ovat heitelleet voimakkaasti, mutta päätyneet 
lupaavalle kasvu-uralle viimeisten kahden vuoden aikana 
(kuvat 10 ja 11).  

Matkailu 

Maakuntaohjelman rinnalla on tehty Kainuun matkailustra-
tegia 2018–2021, jossa Kainuun matkailua on käsitelty 
yksityiskohtaisemmin. 

Matkailuelinkeinon merkitys on Kainuun taloudelle suhteel-
lisen suuri, kolmanneksi suurin Suomessa Ahvenanmaan 
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ja Lapin jälkeen. Matkailun osuus BKT:sta on Kainuussa 
maan keskiarvoa korkeampi (Kainuu 3,9 % ja koko maa 
2,5 %).  

Kainuu tunnetaan monipuolisena ja turvallisena ympäri-
vuotisena loma-alueena aktiivisesti kehitettävien vetovoi-
maisten matkailukohteidensa takia. Kainuun matkailus-
sa asiakkaita ovat erityisesti perheet. Matkailullinen veto-
voima perustuu luontoon, liikunta- ja urheilumahdolli-
suuksiin sekä erityisesti tapahtumien yhteydessä tarjot-
tavaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja kaikkien näi-
den ympärille rakennettuihin matkailupalveluihin ja -tuot-
teisiin. Kainuun monipuolinen luonto, vaarat, järvet ja met-
sät muodostavat erinomaiset puitteet luontomatkailulle ja 
muulle erätaloudelle, jolla on mittavat kasvun mahdollisuu-
det. Erityisesti metsästys, kalastus, marjastus ja petojen 
katselu ovat erätalouden ydintä. Ne tuovat jo nyt paljon 
matkailijoita Kainuuseen, mutta niissä on hyvin paljon kas-
vun mahdollisuuksia. 

Kainuun asema Venäjän rajamaakuntana on synnyttänyt 
ainutlaatuisen rikkaan ja mielenkiintoisen historian ja kult-
tuurin, joihin kohdistuu kasvavaa kansainvälistä mielenkiin-
toa ja joiden varaan voi kehittää uniikkeja kulttuuri- ja his-
toriamatkailupalveluita ja -tuotteita. Myös ympärivuotinen 
vetovoimaisten tapahtumien tarjonta on vauhdittanut Kai-
nuun matkailun kasvua. Kainuulla on kansallisten ja kan-
sainvälisten urheilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumien jär-
jestämisestä kokemusta ja osaamista, joita tulee edelleen 
vahvistaa. Erilaiset kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja ruo-
kapalvelut sekä historiasta ja paikallisesta elämäntavasta 
kertovat tarinat aidoissa ympäristöissä ovat monipuolisen 

lomatarjonnan perustana. Esimerkiksi Hossan ja Hiiden-
portin kansallispuistot ja Venäjän rajan ylittävä puistopa-
ri Ystävyydenpuisto ja Kalevalapuisto, Ärjänsaari, Kajaa-
nin rauniolinna sekä Wild Taiga -luonto- ja kulttuuripalve-
lut Kuhmon ja Suomussalmen alueilla ovat kansallisesti ja 
kansainvälisesti vetovoimaisia kohteita, joissa on valtavasti 
hyödyntämätöntä potentiaalia. Oulujärven matkailualueella 
Kajaanissa ja Paltamossa on potentiaalia kehittyä kulttuu-
ri-, vesistö- ja tapahtumamatkailunsa ansiosta. Varsinai-
set hiihto- ja lomakeskukset Vuokatti sekä Ukkohalla-Pal-
jakka vetävät puoleensa valtaosan, yli 80 % Kainuuseen 
loman viettoon tulijoista. 

Luonto-, kulttuuri- sekä liikunta-, aktiviteetti- ja hyvinvoin-
timatkailu kasvavat kansainvälisesti voimakkaasti ja luovat 
kysyntää, johon Kainuulla on hyvät mahdollisuudet vas-
tata. Asiakkaat kaipaavat aitoja elämyksiä. He käyttävät 
uusia kanavia tiedon hakuun ja ostamiseen sekä osallis-
tuvat myös itse tuotekehitykseen ja markkinointiin. Digi-
taalisuus on avannut suorat yhteydet asiakkaisiin, tuottei-
den monipuoliseen esittelyyn sekä kaupan ja liiketoimin-
nan asioiden hallintaan. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden 
avulla voidaan luoda uudenlaisia elämyksiä asiakkaille. 

Kainuun matkailun kehittämisellä pyritään Kainuuseen 
tulevien matkailijamäärien runsaaseen kasvuun. Matkai-
lu tuottaa kasvua majoitus- ja ravitsemusyritysten lisäksi 
varsinkin vähittäiskaupassa, liikenteen palveluissa ja vir-
kistyspalveluissa. Kasvun myötä saadaan uusia ja kasva-
via yrityksiä, työpaikkoja, verotuloja ja yleistä vireyttä pai-
kalliseen elinkeinoelämään. Matkailun kehittämisen tavoi-
telogiikka on tiivistetty kuvaan 12. 

Kuva 12. Kainuun matkailun kehittämistavoitteet.
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Yleistavoite
Matkailuelinkeino kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia lii-
kevaihdolla ja yöpymisvuorokausilla mitattuna vuosi-
na 2018–2021. Tällöin liikevaihto kasvaa noin 174 milj. 
euroon ja henkilöstömäärä noin 1890 henkilöön vuo-
teen 2021 mennessä. Yöpymisvuorokausiin kasvu tuo 
noin 216 000 lisäyöpymistä nykyiseen noin 1 miljoonaan 
yöpymiseen. Kasvua haetaan sekä kotimaan että kan-
sainvälisten markkinoiden ympärivuotisesta matkailusta. 

Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoit-
teiden ja strategisten toimenpiteiden kautta.

Kehittämistavoitteet 

Markkinoiden kasvu 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021   

•  Positiivisen ja tunnetun mielikuvan luominen vahvana 
matkailualueena kotimaassa ja valituilla alueilla ulko-
mailla

•  Tehdään tuloksellista ja vaikuttavaa viestintää, markki-
nointia ja myyntiä

•  Yhteistyö palvelutuottajien kesken ja ulkomaisten mat-
kanjärjestäjien kanssa

•  Asiakkaiden tavoittamisessa ja ostamisen helpottami-
sessa hyödynnetään laajasti digitalisaatiota

Matkailutarjonta uudistuu ja saadaan uusia inves-
tointeja matkailun kysynnän muutoksia ennakoiden
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Toimijoiden yhteistyön (mm. matkailualueiden sisäiset 
ja väliset yhteiset matkailupaketit ja niiden markkinoin-
ti) vahvistaminen

•  Aktiviteettien, majoituksen ja ruokapalveluiden jatku-
va kehittäminen sisältöuudistuksilla, tuotepaketeilla ja 
investoinneilla uusia markkinoita vastaaviksi

•  Kehitetään uusia innovatiivisia ratkaisuja matkailutar-
jontaan

•  Aktiivinen ja jatkuva investoijien etsintä kotimaasta ja 
ulkomailta

•  Uudistetaan vähittäiskaupan, liikenteen sekä henkilö-
kohtaisia palveluja

•  Uuden oppimista, ammattitaidon kehittämistä yksilöta-
solla, yrityksissä ja alueilla 

•  Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen 
•  Luonto-, kulttuuri-, liikunta-, aktiviteetti-, hyvinvoin-

ti- ja tapahtumamatkailuun liittyvän yritystoiminnan ja 
osaamisen kehittäminen yksityisen ja julkisen sektorin 
T&K&I -yhteistyöllä 

Saavutettavuus paranee
Ks. saavutettavuuden strategiset toimenpiteet luvusta 
3.2.1 Saavutettavuus. 

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden alan Kainuussa muodostuvat infor-
maatio- ja viestintäala (ICT), sähkö- ja elektroniikkateolli-
suus, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä metal-
lituotteiden valmistus. Teknologiateollisuuden merkitys 
yhtenä Kainuun merkittävimpänä työllistäjänä ja tuottei-
den viejänä on suuri, alan vienti on yli puolet alueen koko 
viennistä.  Alan liikevaihto erityisesti metalliteollisuudessa 
on kasvanut Kainuussa pari viime vuotta reippaasti. Metal-
liala kärsii jo osaavan työvoiman puutteesta. 

Digitalisaatio vaikuttaa kaikilla toimialoilla ja sillä tehoste-
taan tuotantoa, parannetaan palveluja ja helpotetaan työn-
tekoa sekä arkipäivän elämää.  Digitalisaatio on yksi mer-
kittävimmin yhteiskuntaan vaikuttavista murroksista.  ICT- 
ja elektroniikkaklusteri on digitalisaation ytimessä. 

Digitalisaatio nostaa keskiöön myös palvelujen loppukäyt-
täjät. Käyttäjäkokemukset, asiakkaiden tarpeet ja käyttö-
tottumukset sekä tietoturvan takaaminen asettavat kas-
vavia vaatimuksia palvelun tuottajien osaamiselle, toimin-
tamallien kehittämiselle, jatkuvalle palvelujen tuotteistami-
selle ja tuotekehitykselle. Ekosysteemiajattelu, yritysten 
verkostoituminen ja yhteistoiminta nousevat isoon rooliin 
resurssiniukkuuden myötä. Paikka menettää merkityksen-
sä aineettomiin palveluihin siirryttäessä ja paikallisestikin 
toimien markkinat ja verkostot voivat olla globaaleja.

Tietointensiiviset palvelut, pilvipalvelut, konesalipalve-
lut sekä ohjelmointi ovat tietoteollisuuden kasvavaa alaa. 
Eniten ICT-sektorilla työllistää edelleenkin elektronisten 
ja optisten tuotteiden valmistus, mutta suurin kasvu on 
odotettavissa tietopalvelutoiminnoissa (kapasiteettipalve-
lut, pilvipalvelut, viestintä- ja yhteyspalvelut, datakeskus-
laitetilojen rakentaminen ja huolto), ohjelmistoissa (säh-
köiset palvelut eri aloilla, peliteollisuus, valvonta ja mittaa-
minen, robotiikka, 3D-tulostus), konsultoinnissa ja siihen 
liittyvissä toiminnoissa (eri toimialojen prosessien digitali-
sointi, data-analytiikka). Ulkomaisia investointeja pyritään 
edelleen saamaan alueelle.  Olemalla mukana kansallis-
ten linjausten mukaisissa hankkeissa, joilla valmistellaan 
uusia avauksia, kuten Koilisväylän kaapeliyhteys Euroo-
pan ja Aasian välille, pyritään osaksi laajempia tietoliiken-
neverkostoja.

Peliala sekä uutena avauksena e-urheilu ovat Kainuun 
erityisosaamisaloja, joiden koulutusta ja kehitystä KAMKn 
pelialan koulutus vie vahvasti eteenpäin. Aloille syntyy 
merkittävässä määrin uusia startup-yrityksiä, joiden työl-
listävät vaikutuksetkin ovat kasvussa. Pelialan yritysten 
syntymistä, niiden alkutaipaletta ja pysymistä Kainuussa 
tulee tukea.  
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Metalliteollisuuden henkilöstömäärä ja liikevaihto ovat 
kasvaneet Kainuussa parin viime vuoden ajan suotuisas-
ti Transtechin vetämänä. Alan kasvua pitää edelleen vah-
vistaa tukemalla yrityksiä osaavan työvoiman saamises-
sa sekä tiivistämällä niiden kanssa koulutus- ja T&K&I-yh-
teistyötä. 

Tietoliikenneinfrastruktuurin tulee alueella olla kattava ja toi-
minnaltaan luotettava. Riittävän laajana se luo myös edelly-
tykset kiinteitä yhteyksiä täydentävälle mobiiliverkolle ja sitä 
kautta käytettäville palveluille, yritystoiminnalle sekä kasva-
valle paikasta riippumattoman työn tekemiselle. 

Alan yritysten kasvulle, kehittymiselle ja uudistumiselle on 
kriittistä osaavan työvoiman, usein nuorten insinöörien, 
saaminen alan töihin, asiantuntijoiden yrityksessä pysy-
misen varmistaminen, megatrendien mukana pysyminen, 
nopea reagointi alan muuttuviin kehityssuuntiin sekä riit-
tävän isojen tilausten ja asiakkuuksien saaminen alueen 
yrityksille. Erityisesti naisten hakeutumista teknologia-alal-
le tulee lisätä. Sillä varmistetaan työvoiman riittävyys ja vah-
vistetaan alan kasvua.  Toiminnan ja tuotannon uudistamis-
ta vauhditetaan myös robotiikan avulla ja laajemmin hyö-
dynnetään 4. teollisen vallankumouksen mahdollisuudet. 

Yleistavoite
Teknologiateollisuuden (ICT ja elektroniikka- sekä metal-
liklusteri) kehittämisen yleistavoitteena on saavuttaa Kai-
nuussa alan vahva, monipuolinen ja kestävä kasvu. Metal-
liklusterissa liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkavat kas-
vuaan ja saavuttavat vuoteen 2021 mennessä korkeim-
man tasonsa 2000-luvulla. ICT- ja elektroniikkaklusteri 

kasvaa ja saavuttaa noin 191 miljoonan euron liikevaihdon 
ja reilun 1700 henkilöstömäärän vuoteen 2021 mennessä.

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoittei-
den ja toimenpiteiden kautta: 

Kehittämistavoitteet

Uusien yritysten ja kasvuyritysten määrä lisääntyy 
ja kasvu vauhdittuu
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021 

•  Yrityskiihdyttämö- ja hautomotoiminnan kehittäminen 
(erityisesti peliteollisuus ja e-urheilu) 

•  Kasvu- ja toimialan veturiyritysten houkuttelu ja juurrut-
taminen alueelle

•  Aloittaneiden yritysten kasvun tukeminen, erityisesti 
osaavan työvoiman saannin turvaaminen

•  Kehityksen ennakointi ja toimialan uudistumisen tuke-
minen

Alalla jo toimivien yritysten vienti ja 
kasvu voimistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Uusien ja isompien asiakkuuksien hankkiminen Kai-
nuussa toimiville yrityksille (yhteiset myynnin ja markki-
noinnin toimet sekä yritysten omat toimet)

•  Osaamisen kehittäminen ja kasvun pullonkaulojen rat-
kaisu

•  Kehitetään olemassa olevia yrityksiä veturiyrityksiksi ja 
niiden ympärille vahvat liiketoimintaekosysteemit (vetu-
riyritysten kautta pienemmätkin markkinoille)
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•  Kasvua tukevien toimintamallien kehittäminen ja hyväk-
si koettujen mallien hyödyntäminen

•  Metallialan koulutuksen ja työpaikkojen vetovoiman 
parantaminen 

•  Naisten kannustaminen teknologia-alan koulutuksiin ja 
töihin 

Kainuun teknologiateollisuuteen saadaan teollisia 
ja palvelualan investointeja 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Kainuun vetovoiman kehittäminen teknologiateollisuu-
den investointikohteena (kiinnostusta herättävä erikois-
tuminen)

•  Alueen potentiaalin markkinointi yhteistyössä alueen ja 
kansallisten toimijoiden kanssa

•  Renforsin Rannan kehittäminen ja markkinointi inves-
tointikohteena

Kainuun ICT- ja datakeskusklusteri profiloituvat 
vahvasti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Tuotannon ja palvelujen kehittäminen ennakoivasti kas-
vaviin kysyntöihin

•  Kehityksen ja kehittämisympäristön muutoksiin rea-
gointi ennakoivasti ja toimialan uudistaminen 

•  Liiketoimintaekosysteemien ja maakunnan ulkopuolel-
le ulottuvien kumppanuusverkostojen vahvistaminen 

•  Kehittämisstrategioiden laadinta alan eri sektoreille, 
yhteisiä kehittämistoimia etsien

•  Nopeiden datayhteyksien valmistelu yhteistyössä 
(edunvalvonta ja hankkeet) kohti laajempia ja keskei-
sempiä tietoliikenneverkostoja 

Biotalous

Biotalous käyttää biologisia, uusiutuvia luonnonvaro-
ja ravinnon, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottami-
seen. Biotalous on siirtymistä pois fossiilitaloudesta kohti 
uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalien uusiokäyttöön 
(kiertotalous) perustuvaa taloutta, joka ehkäisee ekosys-
teemien köyhtymistä, edistää talouskehitystä ja luo uusia 
vihreän talouden työpaikkoja. 

Vuosiksi 2015–2020 on laadittu Kainuu biotalousstrate-
gia, jossa on kuvattu tarkasti biotalouden kehittämisen 
tavoitteet ja toimenpiteet.  Kainuun biotalouden kehittä-
misen ideana on toiminnan rakenteita, ihmisten valintoja 
ja kulutuskäyttäytymistä muuttava vaiheittainen irtautumi-
nen fossiilitaloudesta biotalouteen, jossa tuotantoproses-
sit ovat kestäviä, vähähiilisiä, energiaa vähän kuluttavia, 
hajautettuja ja niiden koko arvoketjun paikallinen ja alu-
eellinen hyöty optimoidaan. Lopputuotteet ovat jalostus-
arvoltaan korkeita. 

Kainuussa pyritään glokaaliin biotalouteen eli yhtäältä 
maakunnassa vastataan kasvavaan kansalliseen ja kan-
sainväliseen kysyntään ja toisaalta harjoitetaan paikallis-
ta tuotantoa paikallisiin tarpeisiin, kuten puurakentamis-
ta tai lähienergiaa ja -ruokaa. Biotalouden kehittämiselle 
on Kainuussa loistavat edellytykset, sillä maakunnassa on 
merkittävät uusiutuvat luonnonvarat ja laajaa osaamista. 

Kainuun biotalouden toimialajako on seuraava: metsäbio-
talous (wood & non-wood), uusiutuva energia, ruoka ja 
sininen biotalous sekä luontomatkailu ja luontoperustai-
set hyvinvointipalvelut. Nykyisistä toimialoista Kainuun bio-
talouden ytimen muodostavat metsäbiotalous (mekaani-
nen ja kemiallinen puunjalostus, lähikuitu, bioenergia sekä 
muut metsäekosysteemien tuotteet ja palvelut) maatalo-
us ja luonnontuoteala sekä luontoperustaiset hyvinvoin-
tipalvelut (Green Care) ja luontomatkailu. Näiden lisäksi 
Kainuulla on mahdollisuuksia nykyistä merkittävästi mitta-
vampaan vesiluonnonvarojen ja -ekosysteemien (sininen 
biotalous) kestävään hyödyntämiseen. Green Care ja luon-
tomatkailun kehittämisen tavoitteet on kuvattu matkailua 
ja hyvinvointia käsittelevissä luvuissa. 

Biotalous on useita toimialoja yhdistävänä kokonaisuu-
tena suurin Kainuun kärkitoimialoista sekä liikevaihdolla 
että henkilöstömäärällä mitattuna. Kaikissa biotalouden 
osa-alueissa huomioidaan kiertotalous ja kehitetään kier-
totalouden periaatteisiin nojaavaa tuotantoa, jossa toisten 
prosessien sivutuotteet ja jätteet ovat toisten tuotantopro-
sessien raaka-aineita. Biotalouden kehittäminen toteuttaa 
myös Kainuun ympäristöohjelman ja ilmastostrategian 
tavoitteita ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 

Yksi Kainuun merkittävimmistä raaka-aineista on metsä-
varat, joiden määrä kasvaa koko ajan. Metsäbiotaloudes-
sa ennakoidaan olevan biotalouden osa-alueista suurim-
mat kasvun mahdollisuudet Kainuussa. Alueella ei ole kui-
tenkaan kuitupuulle riittävää käyttöä. Puu- ja metsävarojen 
kestävää aineellista hyödyntämistä voidaan merkittäväs-
ti kasvattaa uusilla teollisilla investoinneilla sekä lisäämällä 
paikallista jalostustoimintaa ja osaamista sekä nostamalla 
tuotannon jalostusastetta. Kaikelle puutavaralle tulee saa-
da lisää kysyntää. Kasvava ainevirta mahdollistaa siihen 
liittyvien sivuvirtojen kasvamisen ja kehittämisen. Tiestön 
ja rautateiden sekä terminaalien kehittäminen on välttä-
mätöntä. Puuraaka-aineen vientiä maakunnan ulkopuo-
lelle jalostettavaksi tapahtuu senkin jälkeen, kun paikallis-
ta jalostusta on saatu lisättyä. 

Keskeinen osa biotaloutta Kainuussa ovat myös luonto-
matkailu ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut. Kainuun 
metsien ja muun luonnon kestävän aineettoman ja aineel-
lisen hyödyntämisen edellytys on luontoarvojen kunnioit-
taminen sekä riittävät suojelualueet. Niitä koskevat tavoit-
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teet on määritelty Kainuun ympäristöohjelmassa. Kainuun 
metsät ovat valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu. Aktiivi-
nen metsien hoito ja kestävät hakkuut vahvistavat met-
sien roolia hiilinieluina ja takaavat hiilen sitoutumisen met-
siin. Lisäksi tulee ylläpitää ja tarvittaessa vahvistaa metsä-
talouden sosiaalista hyväksyttävyyttä eli paikallisia vaiku-
tusmahdollisuuksia metsien käyttöön.

Hyvinvoiva ja kestävä maatalouselinkeino on perusta bio-
talouden kehittämiselle maaseutualueilla. Maatilat ovat 
merkittäviä ruoan, lähienergian ja hyödynnettävien sivuvir-
tojen tuottajia sekä puurakentamisen kohteita. Pitää edis-
tää maatilojen energiaomavaraisuutta lisäämällä biopoh-
jaisten polttoaineiden käyttöä lämmityksessä ja työkoneis-
sa. Maatilat voivat olla myös energiayliomavaraisia, jolloin 
ne voivat tuottaa biopolttoaineita (liikennemetaani, metsä-
hake) maatilan ulkopuolelle. Maaseutualueiden yrittämisen 
edellytysten (esimerkiksi osaamisen ja toimintaympäristön) 
ja maatilojen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen mahdol-
listavat biotalouteen liittyvien hajautettujen ratkaisujen ja 
uusien yritysten aikaansaamisen. 

Yleistavoite
Uusiutuvien raaka-aineiden sekä tuotannon sivuvirto-
jen ja jätteiden jalostus (kiertotalous) Kainuussa lisään-
tyy, tuotteiden ja palvelujen jalostusaste nousee, tuo-
tannon kannattavuus paranee, vienti kasvaa ja Kainuu-
seen saadaan lisää teollisia ja palvelualan investointe-
ja. Biotaloudessa saavutetaan vuoteen 2022 mennessä 
noin 760 miljoonan euron liikevaihto ja noin 3700 hen-
kilöstömäärä.  

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoittei-
den ja strategisten toimenpiteiden kautta
Kehittämistavoitteet

Vuoteen 2021 mennessä yhteisarvoltaan noin 
miljardin euron teolliset investoinnit biotalouteen 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Varmistetaan Paltamon biotuotetehtaan investoin-
ti, Suomussalmen luonnontuotealan kehittämiskes-
kuksen ja Kuhmon Kantolan puutuoteteollisuusalueen 
kasvutavoitteiden toteutuminen sekä uusien investoin-
tien saaminen Kajaanin Renforsin Rannan teollisuus-
alueelle

•  Kainuun vetovoiman monipuolinen kehittäminen inves-
tointikohteena 

•  Yleinen aktiivinen investointien houkuttelu sekä erillis-
ten investointihankkeiden ja niihin tarvittavan rahoituk-
sen varmistaminen 

•  Vahvistetaan kuvaa Kainuusta erinomaisena biotalou-
den yrittäjyys- ja kehittämisympäristönä kansallisen ja 
kansainvälisen markkinoinnin keinoin 

Lisää puun ja metsien kestävää hyödyntämistä
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Kasvatetaan kestävästi Kainuun metsien hakkuumää-
riä ja lisätään puun jalostusta Kainuussa

•  Lisätään metsien käyttöä virkistykseen ja ekosysteemi-
palvelujen tuotantoon

•  Lisätään julkisilla hankinnoilla ja kaavaratkaisuilla puun 
käyttöä (erityisesti puurakentaminen, lähienergia) ja 
sitoudutaan selvästi nykyistä vahvemmin puun käyt-
töön julkisessa rakentamisessa ja vahvistetaan puura-
kentamisen osaamista

•  Turvataan metsänhoidon huippuosaaminen Kainuussa
•  Otetaan Kainuun metsäenergiavolyymi kokonaisuu-

dessaan käyttöön kestävän kehityksen mukaisesti 
sekä ilmastovastuullisesti ja korvataan fossiilisia ener-
gialähteitä metsäenergialla

•  Toimeenpannaan Kainuun metsäohjelma 2016 – 2020

Uusiutuvien raaka-aineiden sekä sivuvirtojen 
ja jätteiden jalostus Kainuussa lisääntyy
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Hankitaan lisää uusiutuvia luonnonvaroja jalostavia yri-
tyksiä Kainuuseen, erityisesti tutkimuksen kautta kehi-
tettävien uusien tuotteiden jalostukseen ja palvelujen 
tuottamiseen

•  Lisätään tuotannon sivuvirtojen ja jätteiden tuotekehi-
tystä ja tuotantoa, hankitaan uusia yrityksiä sivuvirto-
jen jalostukseen

•  Vahvistetaan Kainuun biotalouden T&K&I -toimintaa ja 
koulutusta 

Biotalouden liiketoimintaekosysteemit vahvistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Veturiyritysten ympärille rakennetaan yritysten, T&K&I 
organisaatioiden ja julkisten toimijoiden yhteistyötä: 
konseptisuunnittelu, tuotekehitys, markkinointi ja liike-
toimintaosaaminen 
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•  Osana liiketoimintaekosysteemejä kehitetään Ilman 
fossiilisia raaka-aineita toimivia tuotantoprosesseja 

Kestävästi kasvava kaivannaisala

Kaivannaisalalla on Suomessa suuret kasvun mahdolli-
suudet. Raaka-aineiden riittävyys on maailmanlaajuinen 
ongelma. Suomalainen kaivososaaminen nojaa perintei-
sesti metallin jatkojalostukseen, teknologiateollisuuteen ja 
laiteosaamiseen. Ensisijaisten raaka-aineiden rinnalle on 
noussut kasvava tarve kehittää kaivostoiminnan yhteyteen 
kiertotaloutta eli hyödyntää tuotantoprosesseissa syntyvät 
jätteet ja sivuvirrat uusien tuotteiden raaka-aineina. Myös 
sivuvirtoihin liittyvä tutkimustoiminta tuottaa hyödynnettä-
viä tuloksia.

Kainuun aluetalouteen lisää työpaikkoja ja liikevaihtoa tuo-
vat ja alueen toimijoiden osaamista vahvistavat kaivosten 
toimintaan liittyvissä liiketoimintaekosysteemeissä toimivat 
eri alojen pk-yritykset sekä tutkimus- ja kehittämisorgani-
saatiot.  Tuotantotoiminta tähtää yleensä kansainvälisille 
markkinoille. Kaivosten alueellinen vaikutus ulottuu laajalle 
suorien kaivostyöpaikkojen ohi – toimialan palveluyritykset 
voivat hyödyntää oppimaansa ja ponnistaa kaivososaami-
sensa myötä maailmalle. Kainuussa kiertotalouteen panos-
tetaan nimenomaan kaivannaistoiminnan ja biotalouden 
kehittämisen yhteydessä. Kainuun kaivannaisalaa kehite-
tään yhtäältä mahdollistamalla yksittäisiä kaivosinvestointe-
ja sekä toisaalta kehittämällä koko toimialaa (Kainuun kes-
tävästi kasvava kaivannaisklusteri). Kainuussa tärkeää on 
myös vauhdittaa uusien ja monimateriaalisten (esim. kivi, 
puu, metalli ja uudet innovatiiviset materiaalit) ja tuotannon 
sivuvirtoja hyödyntävien kivituotteiden kehittämistä ja val-
mistusta sekä koko alan vientiosaamista.

Kainuussa on neljä toimivaa kaivosta. Terrafame edus-
taa metallimalmikaivostoimintaa (nikkeli). Mondo Minerals, 

Kainuun infrastruktuurin kunto 
ja kattavuus paranevat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Tiestön ja rautateiden sekä terminaalien kehittäminen 
niin, että infrastruktuuri tukee alan kasvua ja optimaa-
lista logistiikkaa sekä varmistaa biotalouden kilpailuky-
kyisen toimintaympäristön Kainuuseen

Kainuulaisten maatilojen toiminnan 
kannattavuus paranee ja luonnonvara-alan 
liiketoiminta Kainuussa kasvaa 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja 
Kainuun ELY-keskuksen maaseutu-ohjelman toimeen-
pano

•  Kainuun Marjamasterplanin tavoitteiden edistäminen

Siirtyminen vähähiiliseen, uusiutuviin raaka-aineisiin 
ja tuotteiden uusiokäyttöön (kiertotalouteen) perus-
tuvaan talouteen 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Uusiutuvan lähienergian käytön lisääminen, uusiu-
tumattoman energian tuonnin vähentäminen

•  Biotalouden kehittäminen (tuotantoa ilman fossiili-
sia raaka-aineita)

•  Kiertotalouden kehittäminen (erityisesti biotalouden 
ja kaivosten tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen 
uutta yritystoimintaa)

•  Energiatehokkuuden kehittäminen (erityisesti jul-
kisten hankintojen ja energiatehokkuussopimusten 
kautta)

•  Biopolttoaineiden jalostusta ja käyttöä lisätään Kai-
nuussa

•  Biopolttoaineiden jakelupiste- ja sähkön latauspis-
teverkon rakentaminen Kainuuseen
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Juuan Dolomiittikalkki ja Tulikivi tuottavat teollisuusmine-
raaleja (talkki, kalsiitti ja vuolukivi). Terrafame on ylivoimai-
sesti Kainuun suurin kaivos. Ramboll Finland on syksyllä 
2016 suorittanut arvion Terrafamen toiminnan vuotuisista 
vaikutuksista vuosille 2019–2023 yhtiön toimiessa strate-
giansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla. Odotettavissa on, 
että Terrafamen tuotannon arvo kerrannaisvaikutuksineen 
nousee vuositasolla noin 1,1 MRD euroon. Vaikutus Suo-
men BKT:een on 430 MEUR, josta Kainuussa syntyy 225 
MEUR. Terrafamen viennin arvoksi arvioitiin hintaennusteil-
la noin 380 MEUR vuodessa, joka yli kolminkertaistaa Kai-
nuun viennin. Terrafame työllistää Kainuussa suoraan noin 
1500 henkilöä. 

Terrafamen toimintojen ylösajon onnistuminen ja jatkumi-
nen ennakoidusti on myöhemmin esitettävien kaivannais-
teollisuuden tavoitteiden toteutumisen edellytys. Mikäli kai-
voksen toiminta kriisiytyy, se edellyttää myös alan ja laajem-
min Kainuun kehittämistavoitteiden uudelleen määrittelyä. 
Tämän yksittäisen yhtiön dominoiva vaikutus Kainuun alue-
talouteen osoittaa yhtiön tärkeyttä, mutta samalla Kainuun 
resilienssin heikkoutta. Yksittäinen toimija vaikuttaa liian 
paljon Kainuun aluetalouteen. Kainuun pitää saada lisää 
talouden vetureita sekä samalla muita isoja ja pieniä työllis-
täjiä, yrityksiä ja organisaatioita, jotta aluetalous ei heilahda 
liiaksi yksittäisen toimijan käänteiden mukaan.    

Toiminnassa olevien kaivosten lisäksi Kainuussa on vuon-
na 2017 käynnissä kolme kaivoshanketta: Sotkamo Sil-
ver Oy, Otanmäki Mine Oy ja Karelia Gold Oy. Näistä Sot-
kamo Silver Oy on lähimpänä käynnistymistä. Muu kaivan-
naisala, eli luonnonkiviala, on Kainuussa yhä enimmäk-
seen mikroyritysten toimintakenttää ja alan tuotteiden jat-
kojalostus on vähäistä. Kaivannaisalan tutkimusta ja tuote-
kehitystä tehdään kaivos- ja yrityskentän tarpeisiin Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun Kivi- ja kaivannaisalan laborato-
riossa sekä Kajaanin yliopistokeskuksen MITYn laborato-
rioissa. Kainuun kaivosten tarvitsemaa kaivosalan insinöö-
rikoulutusta järjestetään Kajaanin ja Lapin ammattikorkea-
koulujen tuloksellisena ja lisäarvoa tuottavana yhteistyönä. 
Uusia mahdollisia koulutusalueita kaivosteollisuuteen tuo 
peliala, josta voidaan tehdä koulutuspalveluja myös vientiin. 

Yleistavoite
Kainuuseen luodaan kestävästi kasvava kaivannaisklus-
teri, joka yhdistää alan tutkimuksen, kehittämisen ja 
innovaatiot sekä yritystoiminnan koordinoiduiksi yhteis-
työksi ja kehittämistoiminnaksi. Kiertotalouden periaat-
teiden mukaisesti kaivannaisteollisuuden sivuvirroista 
kehitetään uusia tuotteita. Alalla sovellettavan huippu-
teknologian, osaamisen sekä alan palveluiden ja tuottei-
den vienti kasvavat. Alan osaavan työvoiman saatavuus 
varmistetaan. Kaivannaisklusterin henkilöstömäärä kas-
vaa 15 % (noin 1100 henkilöön) ja liikevaihto 25 % (rei-

luun 200 miljoonaan euroon) vuoden 2016 tasosta vuo-
teen 2021 mennessä.

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoittei-
den ja strategisten toimenpiteiden kautta

Kehittämistavoitteet

Kaivosten toiminnan jatkuvuus ja kaivoshankkeiden 
tuotannon käynnistyminen varmistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Turvataan aluetaloudellisesti kriittisimpien kaivosten jat-
kuvuus (erityisesti Terrafame) sekä uusien kaivoshank-
keiden käynnistyminen (erityisesti Sotkamo Silver ja 
Otanmäki Mine)

•  Lupaprosessien sujuvuuteen ja sosiaalisen hyväksyn-
tään vaikuttaminen

•  Rahoituksen hankinnan tukeminen
•  Tarvittavien selvitysten tekeminen

Kaivannaisalasta kansainväliset kriteerit täyttävä 
kestävän kehityksen teollinen klusteri
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Päivitetään Kainuun kaivannaisteollisuuden kehittä-
misohjelma

•  Vahvistetaan Kainuun kaivannaisalan kehityksen kan-
nalta relevanttien yksityisen ja julkisen sektorin toimijoi-
den yhteistyötä, perustetaan yhteistyön koordinaatio-
ryhmä, joka organisoi Kainuun kaivannaisalasta EU:n 
klustereiden laatukriteerit täyttävän teollisen klusterin

•  Avainteknologioita kehitetään kansainvälisen tason 
huippu-osaamiseksi ja vientituotteiksi 

•  Kaivannaisvesien ja -jätteiden hallinnan kehittäminen ja 
siihen liittyvien monitorointi- tai peli- ja simulaattoritek-
nologioiden hyödyntäminen

•  Tuetaan kaivoshankkeita houkuttelevina investointi-
kohteina

•  Vahvistetaan ylimaakunnallista ja kansainvälistä yhteis-
työtä erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehit-
tämisessä sekä integroidutaan EU:n älykkään erikois-
tumisen alustoihin 

Kainuun kaivosalan tuotannon jalostusarvo nousee 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Voimistetaan alan tuotekehitystä ja tuotteiden jalostus-
arvoa nostavaa T&K&I -toimintaa 

•  Kehitetään uusia tuotteita ja yrityksiä sekä uutta liike-
toimintaa kaivosteollisuuden sivuvirroista

•  Kehitetään alan tuotantomenetelmiä ja -prosesseja ja 
niiden kehittymistä edistäviä tuotteita (mm. Cleante-
ch-tuotteet)

•  Vahvistetaan liiketoiminta-ekosysteemejä kaivosten ja 
kaivoshankkeiden ympärille 
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3.2 Saavutettavuutta uusilla liikkumisrat-
kaisuilla ja sähköisillä palveluilla sekä inf-
rastruktuuri-investoinneilla

Maakunnan vetovoimaa voidaan parantaa osaltaan myös 
kehittämällä saavutettavuutta ja tietoliikenneyhteyksiä; 
parantamalla fyysistä ja inhimillistä ympäristöä sekä eri 
ympäristöjen elinvoimaisuutta ja edistämällä laajasti yhteis-
työtä sekä uudistumiskykyä. Erilaiset lähipalvelut edellyttä-
vät taajamien toimivuuteen panostamista. Kainuulle omi-
naisia vetovoimatekijöitä ovat maakunnan puhdas luon-
to, monipuoliset ekosysteemipalvelut sekä hyvin saavu-
tettavissa olevat monipuoliset maaseutu-, vesistö- ja ran-
ta-alueet. Tätä, yhdessä kestävän ekologisuuden ja eko-
tehokkuuden kanssa, voidaan hyödyntää alueen voimava-
rana erityisesti pitkällä aikavälillä. 

3.2.1 Saavutettavuus

Maakunnan liikennejärjestelmää, logistisia keskuksia, tie-
toliikenneyhteyksiä ja matkaketjuja kehitetään Kainuun 
ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantamiseksi ja 
alueen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä eri toi-
mintajärjestelmien tehostamiseksi. Liikennetarvetta hoide-
taan joustavilla, uusilla älykkäillä liikkumisratkaisuilla ja säh-
köisten palvelujen avulla; näin vähennetään liikkumistar-
vetta ja liikenteen kokonaispäästöjä. 

Kainuun saavutettavuus maakunnan ulkopuolelta vaa-
tii keskeisten liikenneyhteyksien kehittämistä: lentoliiken-
neyhteyksien parantamista ja monipuolistamista; junayh-
teyksien nopeuttamista ja toimivia matkaketjuja maakun-
nan sisällä sekä Suomen eri osiin ja Venäjälle; Vartiuksen 
kansainvälisen raja-aseman kehittämistä sekä sujuvia ja 
turvallisia tieyhteyksiä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunta-
keskuksiin. 

Tietoliikenteellisesti hyvä ja elinkeinoelämän toimintaa 
tehostava ja investoreita kiinnostava asema edellyttää 
kapasiteetiltaan riittävät tietoliikenteen runkoverkkoyhtey-
det kaikkiin pääilmansuuntiin (itä-länsi ja etelä-pohjoinen 
-suunnissa).

Sisäisen saavutettavuuden tavoitteena on palvelutaso, 
joka mahdollistaa arkipäivisin päivittäisen asioinnin palve-
lukeskuksista maakuntakeskukseen sekä päivittäiset lii-
tyntäyhteydet palvelukeskuksista Kajaanin lentoasemalle 
ja Kainuun rautatieasemille. Kajaanista toimii päivittäiset 
asiointiliikenneyhteydet tärkeisiin maakunnan ulkopuolisiin 
keskuksiin kuten Ouluun ja Helsinkiin. Kainuun liikenne-
järjestelmän kunnosta myös huolehditaan. Tieverkon kat-
tavuudessa ja kunnossapidossa (myös alemman tiever-
kon osalta) huomioidaan työmatka-, asiointi- ja palvelu-
liikennemäärien ohella elinkeinoelämän ja matkailuliiken-
teen sekä rajan ylittävän liikenteen tarpeet. Kainuun pri-

kaatin toiminta on Kainuun ja koko maan kannalta merkit-
tävää. Maanpuolustuksen toimintaedellytykset turvataan 
Kainuuta kehitettäessä.

Raideliikenteen kehittämisessä keskeistä ovat Kainuun 
logistisen aseman vahvistaminen, tavaraliikenteen tehok-
kuus ja sujuvuus sekä henkilöliikenteen nopeuttaminen 
ja palvelutason parantaminen. Maakuntakaavoituksen 
yhteydessä arvioidaan Kainuun tieluokituksen kehittämis-
tarpeet ja varaudutaan Oulu–Kajaani maantieyhteyden 
(valtatie 22) kehittämiseen selvittämällä maakuntakaavas-
sa tieyhteyden tarvitsemat liikennekäytävävaraukset. 

Kainuun kotitalouksista 66 % on 100 Mbit/s kiinteän laa-
jakaistayhteyden tarjonnan piirissä (valokuitutarjonta n. 
51 %). Kiinteitä tehokkaita verkkoja täydentävät 3G- ja 
4G -verkot kattavat lähes koko Kainuun alueen, sisältäen 
edelleen joitain katvealueita sekä vaihdellen käyttönopeuk-
siltaan käyttäjämäärän ja erilaisten käyttötapojen mukai-
sen tietoliikennekuorman mukaisesti. Digitaalisten palve-
lujen ja niiden käytön lisääntyessä verkkojen kapasiteetilta 
ja toimintavarmuudelta vaaditaan jatkossa yhä enemmän. 
Kattavat toimintavarmat tietoliikenneyhteydet ovat jo täl-
lä hetkellä yhteiskuntamme perusinfraa, jonka odotetaan 
toimivan katkeamattomasti ja joka on perustana myös jul-
kisten palvelujen digitalisoinnille.

Yleistavoite
Kainuuseen pääsee nopeasti ja sujuvasti eri liikenne-
muodoilla ja alueella on helppo liikkua. Kainuu on tie-
toliikenteellisesti nopeasti saavutettavissa ja koko maa-
kunnassa on nopeat tietoliikenneyhteydet. 

Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoit-
teiden ja strategisten toimenpiteiden kautta. Toimenpitei-
tä täsmennetään Kainuun liikennestrategiassa ja liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa.

Kehittämistavoitteet

Kainuun sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus, saavu-
tettavuuden mielikuva, sekä matka- ja kuljetusket-
jujen sujuvuus paranevat vahvalla, laajassa yhteis-
työssä tehtävällä edunajamisella. Kajaanin lento-
aseman matkustajamäärä kasvaa (vuoteen 2021 
mennessä vähintään 100 000 matkustajaan / vuosi). 
Kainuun alueellinen kilpailukyky ja vetovoima vah-
vistuvat.
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Parannetaan matkaketjuja sekä julkisen ja yksityisen lii-
kenteen yhteyksiä Kainuuseen

-  Maantieliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
parantaminen alueen valta- ja kantateillä 

-  Turvataan ja kehitetään junayhteyksiä Kainuuseen 
-  Valtatieverkon selkeyttäminen tienumerointia 
 kehittämällä (vt 6 ja vt 22)



40

Maakuntaohjelma 2018–2021

-  Savonradan saaminen valtakunnalliseksi ratahank-
keeksi ja Kontiomäki–Joensuu -radan liikenteen 

 kehittäminen 
-  Parannetaan maakuntien välisenä yhteistyönä val-

tatie 5 vetovoimaa ja näkyvyyttä matkailuliikenteen 
väylänä sekä VT 5 yleistä sujuvuutta ja turvallisuutta

-  Oulu–Kajaani ja Kajaani–Iisalmi–Ylivieska -ratayhte-
yksien välityskyvyn ja toiminnallisuuden parantami-
nen sekä tarvittavat sähköistystoimenpiteet; Kon-
tiomäki–Suomussalmi radan liikennöintiedellytysten 
kehittäminen 

-  Kajaanin matkakeskuksen toteutumisen edistäminen
•   Parannetaan Kainuun sisäisten liikenneyhteyksien kun-

toa ja palvelutasoa 
-  Vahvistetaan arjen turvallista ja sujuvaa liikkumista 

Kainuussa
-  Alemman asteisen tieverkon tarvetta vastaava hoito-

ja korjaus sekä kehittäminen
-  Tiestön kehittäminen mahdollistamaan yritystoimin-

nan tarvitsemat kuljetukset kilpailukykyisesti
-  Asiointi- ja liityntäyhteyksien kehittämisessä hyödyn-

netään uusia toimintamalleja (esim. älyliikenne, muut 
digitaaliset ratkaisut ja liikkumisen sosiaaliset inno-
vaatiot)

-  Kajaani-Sotkamo yhteysvälin ja muiden sisäisten lii-
kenneyhteyksien kehittäminen 

-  Turvataan ja kehitetään joukkoliikenneyhteydet, mat-
kaketjut ja lakisääteiset henkilökuljetukset koko Kai-
nuussa

-  Maastoliikenne- ja ulkoilureitistöjä kehitetään vir-
kistyksen ja matkailun tarpeisiin sekä parannetaan 
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä erityisesti kun-
takeskuksissa ja matkailualueilla

•   Parannetaan Kajaanin lentoyhteyksiä 
-  Tehdään yhteistyötä lento-operaattoreiden, FinA-

vian, Team Finlandin ja muiden toimijoiden kanssa 
vuoro- ja charter-yhteyksien sekä lentoaseman inco-
ming-palvelujen kehittämiseksi

-  Kansainvälisen matkailun kehittäminen 
-  Kajaanin lentoaseman ja lentoyhteyksien kehittämi-

nen matkailun ja yritystoiminnan kasvua ja kansain-
välistymistä tukeviksi Kainuun vetovoimatekijöiksi

-  Liityntäyhteyksiä ja matkaketjuja kehitetään lento-
matkustajia palveleviksi toimiviksi kokonaisuuksiksi 

•   Kehitetään itä- ja länsisuuntaisia kansainvälisiä liiken-
neyhteyksiä sekä muita Kainuun kannalta strategisia 
valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyskäytäviä 

-  Osallistuminen ja vaikuttaminen kansainväliseen ja 
ylimaakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön

-  Rajanylitysliikenteen ja Venäjän yhteyksien paranta-
minen (Vartius, Kontiomäki-Niirala, Kouvola-Aasia)

-  Valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyskäytävien 
tarpeet huomioidaan Kainuun sisäisen infrastruktuu-
rin ja liikenneyhteyksien kehittämisessä

Kainuun tietoliikenteellinen saavutettavuus ja nopei-
den yhteyksien alueellinen kattavuus toteutuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Tietoliikenteellisesti hyvän aseman ja toimintavarmojen 
tehokkaiden ja kattavien sisäisten sekä ulkoisten tieto-
liikenneyhteyksien varmistaminen 

•  Huippunopeiden kansainvälisten ja kapasiteetiltaan riittä-
vien tietoliikenteen runkoverkkoyhteyksien rakentaminen
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•  Päivitetään Kainuun ilmastostrategia ja ympäristöohjel-
ma ja sitoudutaan niiden tavoitteiden toteuttamiseen

•  Lisätään puurakentamista sekä pitkäikäisten puutuottei-
den kehittämistä (T&K&I -toimintaa), tuotantoa ja käyttöä

•  Lisätään innovaatioita ja tuotantoa, jotka auttavat 
muuttamaan kehitystä kestävämmäksi väestökes-
kittymissä, esim. puurakentaminen ja puutuoteteolli-
suus, uusiutuva energia, cleantech -innovaatiot tai rai-
deliikenteen ajoneuvot

Kainuussa on tarjolla useita viihtyisiä ja toimivia 
asumisvaihtoehtoja ja Kainuun vetovoimaisuus elin-
keinojen sijoittumispaikkana vahvistuu 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Olemassa olevien rakenteiden kestävä, kustannuste-
hokas käyttö sekä Kainuun erilaisten asumisen- ja yri-
tysten sijoittumisvaihtoehtojen monipuolinen hyödyn-
täminen

•  Paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden ymmärtäminen 
rakentamisen ohjauksessa (joustavuus)

•  Valmistuu ajantasaisia, kysyntää vastaavia, ennakoivam-
pia ja mahdollistavia kaavoja (erityisesti yleiskaavoja)

•  Maankäytön suunnittelun osaaminen ja voimavarat tur-
vataan (esim. aluearkkitehti tai muu yhteistyö)

•  Kehitetään kestävää alue- ja yhdyskuntarakennet-
ta uudentyyppisellä suunnittelulla (esim. masterplanit 
sekä kunta- ja kaupunkikeskustojen, taajamien ja maa-
seutualueiden innovatiivinen kehittäminen)

•  Kajaani-Sotkamo kehityskäytävää vahvistetaan maa-
kunnan kasvuvyöhykkeenä

Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset 
tietoliikenneyhteydet
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Paikasta riippumattomien palvelu-, työ-, koulutustoi-
mintojen ja niihin perustuvan yritys- ja palvelutoimin-
nan kehittäminen

•  Huippunopeiden kansainvälisten ja kapasiteetiltaan riittä-
vien tietoliikenteen runkoverkkoyhteyksien rakentaminen

3.2.2 Elinkeinoja tukeva kestävä 
aluerakenne, ilmastovastuullisuus 
ja toimivat palvelut

Kainuussa tuetaan ihmisten vapautta valita asuinpaikak-
seen erilaisia vetovoimaisia asuinympäristöjä haja-asutus-
alueilta maaseudulta sekä taajamista. Samoin elinkeinoelä-
män käyttöön tarjotaan niiden kulloiseenkin tarkoitukseen 
parhaiten soveltuvia alueita. Elinkeinoelämän edellytykset 
yhteen sovitetaan (moninaiskäytön periaatteen mukaises-
ti) muiden toimintojen kanssa tarkoituksenmukaisella taval-
la. Olemassa olevaa perusinfrastruktuuria pyritään hyödyn-
tämään ja tehostamaan nykyistä paremmin. 

Maakuntakaavassa osoitettavilla aluevarauksilla mahdol-
listetaan ja edistetään hyvää ympäristöä, luonnon moni-
muotoisuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä osoitta-
malla riittävät ja tarkoituksenmukaiset aluevaraukset mm. 
kulttuuriympäristön vaalimiseen, turvetuotantoon, maa- 
ja kalliokiviainesten ottoon ja matkailun tarpeisiin. Kaivos-
toiminnalle tarpeellisia aluevarauksia osoitetaan toteutu-
massa olevien hankkeiden perusteella. Tuulivoimatuotan-
to ohjataan siihen parhaiten soveltuville alueille. Puolus-
tusvoimien toiminta ja maanpuolustuksen tarpeet turva-
taan osoittamalla tarvittavat erityisalueet. Maakuntakaa-
vassa osoitettavat aluevaraukset sovitetaan yhteen mah-
dollisten muiden maankäyttötarpeiden kanssa.

Yleistavoite
Kainuun energiatehokkuutta, uusiutuvien paikallisten 
raaka-aineiden käyttöä ja omavaraisuutta kasvatetaan. 
Kainuusta tulee ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sii-
hen sopeutumisessa edelläkävijä-maakunta. Saavu-
tetaan toimiva ja tehokas yhdyskunta- ja aluerakenne, 
joka on myös monipuolisesti vetovoimainen asumisen, 
vapaa-ajanasumisen ja elinkeinojen sijoituspaikka. Saa-
vutetaan korkeatasoiset toiminta- sekä tietojärjestelmät, 
joista yritykset, yhteisöt, asukkaat ja matkailijat saavat 
hyvää palvelua ja ajantasaisen tiedon nopeasti. Aikaan-
saadaan Kainuun maaseutualueille toimiva ja kattava 
palvelukeskusten verkosto. 

Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavien kehittämistavoittei-
den ja strategisten toimenpiteiden kautta

Kainuun luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
hyvä tila säilyvät, uusiutuvan energian osuus energi-
ankulutuksesta nousee lähelle 80 %, ilmastonmuu-
toksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa saavu-
tetaan edelläkävijyys
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kestävä raaka-aine-
varojen hyödyntäminen

•  Vahvistetaan energia- ja ympäristöosaamista
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3.3 Tavoitehakuista alueellista 
yhteistyötä 

3.3.1 Kansainvälistyminen

Kainuun kansainvälisen yhteistyön pääsuuntia ovat 
Venäjä-yhteistyö ja erityisesti Euregio Karelia -yhteistyö, 
EU:n alueiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä Barent-
sin euro-arktisen alueen yhteistyö. Nousevana yhteistyö-
suuntana nähdään Aasia, varsinkin Kiinan matkailupoten-
tiaalin hyödyntäminen ja matkailuvirtojen houkutteleminen 
alueelle. Erityisen tärkeää on saada ulkomaisia investoin-
teja maakuntaan.

Pohjoista alueellista yhteistyötä määrittävät pohjoisen, 
harvaan asutun alueen (NSPA) ja Barentsin alueyhteis-
työn strategiat, joissa Kainuu on monella tasolla aktiivinen 
toimija. Kainuu on tiiviisti mukana Itä- ja Pohjois-Suomi 
yhteistyössä, jonka keskeisiä toimintamuotoja ovat EU:n 
rakennerahasto-ohjelmat, raja-alueohjelmat (CBC-ohjel-
mat), Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset kehittämisen tee-
mat ja hankkeet sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen 
EU-toimisto. 

Venäjän lähialueen merkitys on Kainuulle suuri niin kulttuu-
risesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Venäjän WTO 

-jäsenyys tuo tiettyä ennustettavuutta ja vakautta yritys-
yhteistyöhön sekä kaupalliseen toimintaan itärajan yli. Pit-
kät yhteistyösuhteet Kainuun ja Karjalan tasavallan välil-
lä ovat lisänneet molemminpuolista tunnettavuutta ja luo-
neet pohjaa vakaalle rajan ylittävälle yhteistyölle. Aktiivi-
sella Venäjä-yhteistyöllä Euregio Karelia -yhteistyön ja 
CBC-ohjelmien rahoituksen kautta maakunnan aluetalo-
uteen saadaan uutta kasvua ja liiketoimintaa (ks. Kainuun 
Venäjä -strategia 2020). 

Suurena haasteena ja kehittämistarpeena on itä–länsi 
-suuntaisen liikenneverkon ja -yhteyksien parantaminen 
koko Barentsin alueen läpi Pohjois-Ruotsista Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun läpi Venäjälle ja sieltä edelleen Kiinaan. 
Tämä pohjoinen itä–länsi -liikenneväylä yhdistäisi Euroo-
pan pohjoiset alueet Kaukoitään ja avaisi Kainuulle mer-
kittävän aseman kansainvälisenä logistisena keskuksena.

Yleistavoite 
Kansainvälistämisellä vauhditetaan Kainuun aluetalou-
den kestävää kasvua sekä osaltaan turvataan osaavan 
työvoiman saantia ulkomailta tulevan työvoiman avulla.

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavilla kehittämistavoitteil-
la ja strategisilla toimenpiteillä, joita konkretisoidaan Kai-
nuun kansainvälisen toiminnan erityisohjelmilla. 
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Kehittämistavoitteet 

Kainuun kansainvälinen tunnettuus lisääntyy, kan-
sainvälisen kehittämisrahoituksen sekä investointi-
en saaminen maakuntaan lisääntyvät
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Kansainväliseen toimintaan liittyvä tiedotus, verkostoi-
tuminen ja Kainuun markkinointi

•  Suorien kansainvälisten investointien (FDI) hankkiminen 
Kainuuseen

•  Aktiivinen kansainvälinen T&K&I -yhteistyö

Työperäinen maahanmuutto lisääntyy sekä vierai-
den kielten ja kulttuurien osaaminen sekä monikult-
tuurisuus vahvistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Aktiivinen (työperäisen) maahanmuuton edistäminen
•  Maahanmuuttajien integroinnin ja kotouttamisen vauh-

dittaminen
•  Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja asiantun-

tijuuden vahvistaminen
Kainuulaisten yritysten vienti ulkomaille lisääntyy 
ja kansainvälisesti toimivien yritysten määrä 
Kainuussa kasvaa
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Painotetaan yritysten kehittämisessä kansainvälisty-
mistä ja viennin kasvattamista

•  Vahvistetaan yritysten kv -liiketoimintaosaamista ja kv 
-asiakkuuksien hallintaa

•  Tehostetaan kv -opiskelijoiden integrointia Kainuulaisiin 
yrityksiin

3.3.2 Maakuntaitsehallinto Kainuussa

Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maa-
kunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
ne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia 
tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 
alkaen. Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon, 
joilla on demokraattinen ohjaus. Jatkossa Suomen julki-
nen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, 
maakunta ja kunta. Jatkossa nykyiset 18 maakuntaa, mkl. 
Kainuu, järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä ottavat tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimis-
toista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muis-
ta kuntayhtymistä sekä kunnista. (http://alueuudistus.fi/
uudistuksen-yleisesittely)

Uudistuksella tavoitellaan koko maassa ihmisille nykyistä 
yhdenvertaisempia palveluja, vähennetään hyvinvointi- ja 
terveyseroja sekä hillitään kustannusten kasvua. Peruspal-

veluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään 
paremmin. Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien 
rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavai-
nen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnanvapa-
utta palveluissa lisätään. Sipilän hallituksen 10 miljardin 
euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoi-
tus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuo-
teen 2029 mennessä.  Kolmen miljardin euron säästöta-
voitteen saavuttaminen edellyttää, että menot saavat jat-
kossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne 
kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain. (http://alueuudistus.fi/
uudistuksen-yleisesittely)

Kainuun maakuntahallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus 
tulee perustumaan toisaalta maakunnan järjestämisvas-
tuulla olevien palvelujen tuotannon kustannustehokkuu-
den paranemiseen ja toisaalta maakunnan elinvoiman 
(aluetalouden) vahvistamiseen, jolloin palveluilla ja kehit-
tämistoiminnalla on riittävät taloudelliset resurssit ja liik-
kumavara.

Yleistavoite
Kainuu toteuttaa maakuntahallintoa aktiivisesti, 
oma-aloitteisesti ja kainutlaatuisesti edelläkävijänä. Pal-
velujen laatu ja saavutettavuus paranevat ja Kainuun 
elinvoimaisuus vahvistuu. 

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoittei-
den ja strategisten toimenpiteiden kautta, jotka tarkem-
min asetetaan tulevan maakunnan maakuntastrategiassa 
ja palvelujen järjestämissuunnitelmissa.

Kehittämistavoite

Kainuu on maakuntahallinnon rohkea edelläkävijä 
ja toteuttaa SOTE- ja maakuntauudistuksen 
tuloksellisella yhteistyöllä 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Kehitetään maakuntahallinnosta vahva SOTE, alue-
kehitys-, kasvupalvelujen järjestäjä, joka suunnitte-
lee maakunnan palvelujen tuotannon asiakastarpei-
den mukaisesti ja kustannustehokkaasti sekä toteut-
taa työllisyys- ja yrityspalvelut maakuntaohjelman pai-
notusten mukaisesti

•  Toteutetaan vaikuttavaa edunvalvontaa yhteistyössä 
kuntien kanssa hyödyntäen neuvotteluyhteydet kes-
kushallintoon (valtion ja maakuntien uusi suhde)

•  Maakuntaohjelmaa käytetään perustana maakunnan 
ja valtion neuvottelumenettelyssä ja EU-rahoitteisten 
ohjelmien valmistelussa 

•  Maakunnan elinvoiman vahvistamisessa tehdään vai-
kuttavaa yhteistyötä alueen kehittäjäkumppaneiden 
(yksityisen, julkisen sekä 3. ja 4. sektorin toimijat) kans-
sa aluekehitysviranomaisten asiantuntemusta hyödyn-
täen



44

Maakuntaohjelma 2018–2021

•  Toteutetaan palvelujen uudistus osallistavasti asiakkaat 
mukaan ottaen

•  Huomioidaan uudistuksessa tasapuolisesti koko maa-
kunnan edut ja palvelujen saavutettavuus koko Kai-
nuussa

•  Vahvistetaan uudistuksessa kansalaisjärjestöjen roo-
lia toimia aktiivisesti kansalaistoiminnan tukiverkosto-
na, työllistäjinä ja palvelujen tuottajina

•  Varaudutaan uudistuksen myötä tulevaan huomatta-
vaan palveluliiketoiminnan kasvuun

•  Osana SOTE-uudistusta vahvistetaan SOTE-sektoriin 
liittyvää T&K&I-toimintaa 

•  Varmistetaan maakuntauudistuksen kautta Kainuulle 
omassa päätösvallassa olevat riittävät rahoitusinstru-
mentit ja resurssit älykkään erikoistumisen T&K&I -toi-
minnan tukemiseen, mm. varmistetaan Kainuun tule-
vaisuusrahaston toiminta

•  Kainuun mielikuvatutkimuksen tulokset huomioidaan 
uuden maakunnan ja maakuntastrategian rakentami-
sessa

•  Yrittäjyyden kehittämisessä tiivistetään oppilaitosten, 
yrittäjyyden kehittäjäorganisaatioiden sekä uuden maa-
kunnan kasvupalvelutoimintojen välistä yhteistyötä 

Tulevassa maakuntahallinnossa varmistuu Kainuun 
vahva ja mahdollisimman itsenäinen asema liiken-
nejärjestelmän suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Liikennejärjestelmän asiantuntemusta vahvistetaan ja 
yhteistyötä maakunnan sisällä ja sen rajojen yli tehos-
tetaan 

•  Kainuun tarpeet sekä olosuhteet huomioidaan kansal-
lisessa liikennesuunnittelussa ja päätöksenteossa

•  Suunnitteluyhteistyö kumppanuusalueiden kanssa 
vahvistuu

•  Edunvalvontaa maakunnan sisällä ja ulkopuolella 
tehostetaan osana maakunnan omaa toimintaa 

3.4 Hyvinvoinnin vahvistaminen 

Ihmisten henkisellä, sosiaalisella ja fyysisellä hyvinvoin-
nilla on laajoja vaikutuksia paikalliseen yhteisöön ja koko 
yhteiskuntaan. Hyvinvoinnin vahvistuminen parantaa yksi-
lön mahdollisuuksia pitää huolta läheisistä ja ympäristöstä 
sekä vaikuttaa myönteisesti alueensa vireyteen.

Työllisyysasteen kohottaminen, toimeentulon parantami-
nen sekä monipuolisen osaamisen ja elinikäisen oppimi-
sen vahvistaminen lisäävät hyvinvointia. Työelämän laadun 
kehittäminen kohdistuu työturvallisuuteen, -hyvinvointiin, 
työssä jaksamiseen, työhön sitoutumiseen sekä erityisesti 
nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Kainuu tar-
vitsee elinvoimaisuutensa vahvistamiseen uusia asukkai-
ta sekä kotimaasta että ulkomailta. Aktiivinen työperäinen 
maahanmuuttopolitiikka ja monikulttuurisuuden vahvista-

minen muodostuvat keskeiseksi osaksi Kainuun kehittä-
mistä. Toimivat ja helposti saavutettavissa olevat kulttuu-
ri- ja liikuntapalvelut sekä luonnossa liikkumisen mahdol-
lisuudet parantavat hyvinvointia ja ovat myös merkittäviä 
Kainuun vetovoimatekijöitä. Sukupuolten välisen tasa-ar-
von sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen 
ja ylläpito edistävät erityisesti heikommassa asemassa 
olevien ryhmien hyvinvointia ja mahdollisuuksien tasa-ar-
voa, mitkä ovat tärkeitä ulottuvuuksia tiellä kohti sosiaa-
lista kestävyyttä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksilöiden 
ja yhteiskunnan tehtävä, jossa tarvitaan laaja-alais-
ta moniammatillista ja monitoimijaista yhteistyötä. Se on 
osa tulevien maakuntien järjestämistehtävää. Tärkeimpiä 
yhteistyökumppaneita ovat kunnat, järjestöt, seurakunnat 
ja yritykset. Maakuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämi-
sen tehtävät määrittyvät tulevaisuudessa maakuntalaissa 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa. 

Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut järjestetään Kainuussa 
maakunnan laajuisesti. Tulevaan palvelumalliin kuuluu etä-
palvelujen lisääminen, mm. terveyttä edistävässä ja saira-
uksia ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Teknologiaa ja 
etäyhteyksiä hyödynnetään myös palvelujen tuotannossa 
yhä enemmän. Kotona mahdollisimman pitkään ja oma-
toimisesti asumisen tavoite edellyttää mittavia muutoksia 
palvelujen, asuntojen ja rakennetun ympäristön esteettö-
myyteen. Palvelujen tulee olla saavutettavissa ja niitä tulee 
olla riittävästi palvelutarpeeseen nähden. Kansalaisten ter-
veys- ja hyvinvointieroja vähentämällä sekä vaikuttamalla 
eriarvoisuuden taustalla oleviin rakenteellisiin syihin (esim. 
koulutus- ja osaamistasoon, työllisyyteen, työssä jaksami-
seen, tulotasoon ja toimeentuloturvaan) voidaan parhaiten 
lisätä kansalaisten hyvinvointia.

Tuleva maakunta järjestäjänä vastaa vuodesta 2020 läh-
tien siitä, että palvelut ovat kattavasti saavutettavissa koko 
Kainuussa. Väestön ikääntyminen, kotona mahdollisim-
man pitkään asumisen vaade sekä vapaa-ajan asumisen 
kehitys avaavat mahdollisuuksia monenlaiselle yrittäjyydel-
le, myös kolmannen sektorin toimijoille. 

Paikallista aloitteellisuutta ja asukkaiden aktiivisuutta tue-
taan ja luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympä-
ristönsä kehittämiseen järjestöjen ja edustuksellisten insti-
tuutioiden kautta sekä suoraan ilman niitä. Viime mainittu 
neljännen sektorin vaikuttaminen on merkittävä yhteiskun-
nallisen suunnittelun resurssi sekä digitalisaation ja sosiaa-
lisen median vauhdittamana voimistuva kansalaisten osal-
listumisen tapa. 

Yleistavoite
Kainuu saavuttaa hyvinvointia mittaavilla mittareilla arvi-
oituna asukkaidensa hyvinvoinnissa, terveydessä, yhtei-
söllisyydessä, osallisuudessa, työllisyysasteessa sekä 
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toimeentulossa koko maan keskiarvotason ja säilyttää 
etumatkansa muuttujissa, joissa on muita edellä. 

Yleistavoitteeseen pyritään seuraavilla kehittämistavoitteil-
la ja strategisilla toimenpiteillä, jotka asetetaan tarkemmin 
maakunnan palvelulupauksen ja järjestämissuunnitelman 
valmistelussa. 

Kehittämistavoitteet 

Kainuulaisten terveys, hyvinvointi ja toimintakyky 
kohenevat sekä väestöryhmien ja sukupuolten väli-
set terveyserot ja eriarvoisuus vähenevät alueen 
sisällä ja koko maahan verrattuna 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021 

•  Terveyttä edistetään ja paneudutaan terveyserojen ja 
pahoinvoinnin syihin ja vahvistetaan terveyden tasa-ar-
voa kuntien, järjestöjen sekä yritysten yhteistyönä 

•  Kainuulaisia kannustetaan hyvinvointia edistäviin valin-
toihin, liikuntaan ja terveellisiin elintapoihin sekä paran-
netaan liikuntapalvelujen saavutettavuutta ja laatua 

•  Integroidaan liikunta entistä tiiviimmäksi osaksi kaikkien 
Kainuun koulujen ja päiväkotien opetussuunnitelmia ja 
päivittäistä toimintaa    

•  Kuntien hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset ote-
taan alueellista hyvinvointisuunnitelmaa ja maakunnal-
lista hyvinvointityötä suuntaaviksi työkaluiksi. 

•  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään asi-
akkaille perustuen palvelutarpeen arviointiin, ennakoin-
tiin ja palveluohjaukseen (toimintamalli). 

•  Digitalisaatiota, palvelumuotoilua ja liikkuvia palveluja 
hyödyntäen turvataan asioinnin sujuvuus ja palvelujen 
saavutettavuus, laadukkuus ja asiakaslähtöisyys

•  Kehitetään terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, 
varhaisen tuen ja puuttumisen toimintamalleja, ennal-
taehkäiseviä palveluja

•  Vahvistetaan maakunnallisen päätöksenteon ja ohjel-
mien vaikutusten ennakointi- ja arviointimenetelmien 
käyttöä, kuten Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (IVA), 
sukupuolivaikutusten (SUVA), maaseutuvaikutusten 
(MVA) sekä yritysvaikutusten arviointia

•  Toteutetaan kohdennettuja ja erityisiä toimia naisten ja 
miesten hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
sekä nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen

•  Kehitetään ja otetaan käyttöön luontoon (Green Care 
-palvelut) ja kulttuuriin perustuvia terveys- ja hyvinvoin-
tipalveluja

Kokonaisvaltainen kehittämisote ja toimivat 
kumppanuudet terveyden ja hyvinvoinnin
 edistämisessä vahvistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Palvelujen yhteiskehittämisen vahvistaminen
•  Sektorirajat ylittävän yhteistyön lisääminen ja tiivistämi-

nen
•  Luodaan toimivat kumppanuusmallit ja -käytännöt

Työllisyysaste nousee kaikissa 
työikäisten ikäluokissa
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021
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•  Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen monialaisella ja 
-ammatillisella yhteistyöllä maakunnan ja kuntien kes-
ken sekä tähän liittyvän osaamisen kehittäminen

•  Kehitetään välityömarkkinoita työttömyyden ja avoin-
ten työmarkkinoiden välille henkilöille, joiden valmiu-
det eivät vastaa avointen työmarkkinoiden vaatimuk-
sia, ponnahduslaudaksi kohti avoimia työmarkkinoita

•  Vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä ja 
työssä pysymistä (toimintamallien kehittäminen)

•  Tunnistetaan työkyvyttömät työnhakijat ja ohjataan heidät 
tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin.

•  Rakennetaan nuorille yksilöllisiä työllistymispolkuja (kai-
nuulainen nuorisotakuu), vahvistetaan nuorten työelä-
mävalmiuksia, opinto-ohjausta, yrittäjyyskasvatusta 
sekä oppisopimuskoulutusta

•  Edistetään koulutuksesta valmistuneiden nopeaa työl-
listymistä (valmistumisen jälkeisen 1. työpaikan löyty-
misen nivelvaihe) 

•  Kehitetään toimintamalleja, joilla yrityksille tehdään 
työllistämisen kynnys matalaksi

Kainuulaiset jaksavat työssä nykyistä pidempään
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottami-
nen erilaisia tukimalleja käyttäen 

•  Työelämän laadun kehittäminen ja uudenlaisten toimin-
tatapojen rohkea käyttöönotto

•  Edistetään työhyvinvoinnin ja työsuojelun huomioimis-
ta osana jokapäiväistä työelämää 

•  Lisätään työssä jaksamista ja työssä viihtymistä sekä 
työelämän houkuttelevuutta 

 
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien 
kotoutuminen vahvistuvat 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Vahvistetaan kotouttamisprosessin nopeutta, suun-
nitelmallisuutta sekä ”kotouttamisosaamista” sekä 
kotouttamis- ja integrointiohjelmien (Kainuun kunti-
en yhteinen kotouttamisohjelma 2014–2017; Kainuun 
maahanmuuttotyön linjaukset 2012–2015) tavoitteiden 
toteutusta 

•  Laaditaan uusi Kainuun työperäisen maakuntaan muu-
ton ohjelma

•  Tuetaan toimia, joilla vähennetään ennakkoluuloja sekä 
lisätään maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovai-
kutusta ja keskinäistä suvaitsevaisuutta

Kainuu on turvallinen ja kainuulaisten 
turvallisuuden tunne vahvistuu
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Laaditaan ja toteutetaan laajalla yhteistyöllä maakun-
nan turvallisuus- ja varautumissuunnitelma 

•  Varmistetaan turvallisuuden kannalta riittävä taso seu-

raavissa prosesseissa: peruspalvelujen saatavuus 
ja saavutettavuus, kyberturvallisuus, viestintä sekä 
onnettomuuksien ennaltaehkäisy

•  Edistetään turvallisten lähiyhteisöjen syntymistä ja vah-
vistumista eri ikä- ja sosiaaliryhmissä

Kainuulaisten yhteisöllisyys ja osallisuus sekä osal-
listumisaktiivisuus ja -vaikuttavuus yhteiskunnalli-
sessa suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvistuvat
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Tuetaan kansalaisten yhteistä tekemistä ja järjestöjen 
toimintaedellytyksiä

•  Kehitetään uusia kansalaisia (3. ja 4. sektori) mukaan 
ottavia menettelytapoja sekä viestintää ja vuoropuhe-
lua poliittisen päätöksenteon ja kansalaisten välillä sekä 
kansalaispalautteen huomioimista yhteiskunnallisessa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa (esim. asukas/asia-
kasraadit tai aluelautakunnat)

•  Tuetaan kansalaisten, etenkin nuorten, aktiivista osal-
listumista ja kansalaisuutta 

3.5 Positiivinen maakuntakuva

Positiivinen maakuntakuva tukee aluekehityksessä myön-
teisen kierteen aikaansaantia. Kainuun kehittämisessä ja 
markkinoinnissa korostetaan vahvuuksia, mahdollisuuksia 
ja onnistumisia eli vetovoimaisia työmarkkinoita, kasvuyri-
tyksiä, kansainvälistymistä, elinvoimaa ja osaamista sekä 
hyvää elinympäristöä.
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Kainuun poikkeuksellisen vahvan maakuntaidentiteetin 
pohjalle rakentuva, uudistuva ja alueen asukkaiden ja toi-
mijoiden omakseen kokema maakuntakuva tukee sekä 
kainuulaisten itsetuntoa että alueen vetovoimaa. Maakun-
taohjelman toteuttaminen eri toimialoilla luo edellytykset 
positiiviselle Kainuu-kuvalle, jonka vahvistaminen ja kehit-
täminen vaativat sekä hyviä tekoja että osuvaa viestintää. 
Maakuntaohjelman 2014–2017 väliarvioinnin mukaan 
maineen rakentaminen ja uudistaminen on onnistunut Kai-
nuussa viime vuosina hyvin (MDI 2016). 

Kainuun maakuntakuvatutkimuksen 2017 mukaan Kai-
nuun ehdoton mielikuvavaltti on luonto. Kainuu kiinnos-
taa erityisesti matkailualueena. Kainuusta piirtyy myöntei-
nen kuva, mutta se on harmillisen heikosti tunnettu. Mieliku-
vatutkimuksen perusteella Kainuun innovatiivisuus ja osaa-
miskärjet eivät riittävästi näy. Sen sijaan erityisen kannus-
tava on tutkimuksen tulos – mitä paremmin Kainuun tun-
tee, sitä myönteisempi kuva alueesta on. Samanaikaises-
ti työttömyys on Kainuussa laskenut nopeasti ja on histo-
riallisen alhaisella tasolla. Lähtökohdat uusien asukkaiden 
saamiseen ovat hyvät. Kainuussa on töitä ja pulaa tekijöis-
tä. Elämisen laatu ja asumisviihtyisyys ovat huippuluokkaa. 
Kainuulaiset kokevat itsensä onnellisiksi. Positiivinen viesti 
ja Kainuu ylipäätään pitää saada laajemmin näkyviin. Siinä 
on vetovoimaisen maakuntakuvan kehittämisen ydin. Mie-
likuvaan Kainuusta ovat vaikuttaneet eniten omakohtaiset 
kokemukset, joita luovat ennen kaikkea matkailu ja vierai-
lut alueella. Näin matkailupalveluita kehittämällä ja matkaili-
jamääriä lisäämällä vahvistetaan Kainuun palvelutarjontaa ja 

vetovoimaa sekä laajennetaan positiivista viestiä Kainuusta. 
Olennaista on lisätä tietoisuutta Kainuun tarjoamista mah-
dollisuuksista, osaamisesta ja innovatiivisuudesta vahvuuk-
sia, onnistumisia ja menestystarinoita esille tuomalla. 

Yleistavoite
Kainuun positiivinen maakuntakuva ja vetovoima vahvis-
tuvat ja tuovat lisää asukkaita, matkailijoita ja investoin-
teja Kainuuseen 

Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavien kehittämistavoit-
teiden ja strategisten toimenpiteiden kautta.
Kehittämistavoitteet 

Positiivisen maakuntakuvan näkyvyys ja tietoisuus 
Kainuun tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyvät 
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021
• Maakuntakuvan kirkastamisella ja Kainuun mainetyöllä 

uudistetaan ja parannetaan Kainuun mainetta ja tiedo-
tetaan työ- ja yrittäjyyden sekä investointien mahdolli-
suuksista sekä korkeasta elämisen laadusta ja luonnos-
ta Kainuussa

•  Tuodaan esille Kainuun vahvaa osaamista, innovatiivi-
suutta sekä rohkeutta kokeilla uutta

•  Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja kehitetään uusia 
keinoja saada työikäisiä Suomesta ja ulkomailta muut-
tamaan Kainuuseen sekä pidetään aktiivisesti yhteyt-
tä Kainuusta muualle muuttaneisiin (erityisesti muual-
le opiskelemaan lähteneisiin nuoriin) ja tiedotetaan Kai-
nuun mahdollisuuksista 



•  Vahvistetaan kainuulaisten positiivista kuvaa omasta 
maakunnasta sekä myönteisten viestien välittämistä 
Kainuusta yleisenä toimintatapana

•  Kansallisessa ja kansainvälisessä markkinoinnissa ja 
tiedotuksessa Kainuun vahvuudet ja onnistumiset tuo-
daan esille luovasti ja kohdennetusti perinteistä ja sosi-
aalista mediaa hyödyntäen

•  Lisätään kainutlaatuisuuden* esille tuontia. Se tarkoit-
taa mm. edelläkävijyyttä Kainuun uudistamisessa sekä 
vahvuuksien rohkeaa, innovatiivista ja kestävää hyö-
dyntämistä

* Kainutlaatuisuudella tarkoitetaan kainuulaista laatua – 
kainuulaisia sisäisiä vahvuuksia, omanlaista ja ominta-
keista tyyliä, kulttuuriperintöä ja osaamista; kainutlaatui-
suudella viitataan myös tavaramerkkiin – ”Kainut”, joka 
tarkoittaa edelläkävijän sauvaa.

Kainuun vetovoimaisuus monipuolistuu ja voimistuu
Tavoitteen strategiset toimenpiteet 2018–2021

•  Tuetaan luontaisiin vahvuuksiin (esim. luontoon tai lii-
kunta- ja virkistysmahdollisuuksiin) perustuvien palve-
lujen, tapahtumien, tuotteiden ja sisältöjen kehittämistä

•  Kehitetään koulutustarjontaa Kainuussa (yliopisto- ja 
korkeakoulutus sekä toinen aste) 

•  Erikoistutaan eri sektoreilla rohkeasti ja näkyvästi kas-
vualojen koulutukseen (opiskelijoille voidaan tarjota val-
mistumisen jälkeen alan töitä Kainuussa)

•  Kehitetään lisää vetovoimaisia työ- ja opiskelupaikko-
ja sekä työuralla etenemisen mahdollisuuksia ja opin-
topolkuja Kainuuseen 

•  Asuinympäristöjen viihtyisyyden ja vetovoiman sekä 
matkailuelinkeinon ja matkailukohteiden kestävä kehit-
täminen ja aktiivinen markkinointi

•  Kehitetään Kainuun vetovoimaa lasten, nuorten ja lap-
siperheiden asuinpaikkana (lapsi- ja nuorisoystävällinen 
Kainuu)
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Kainuu-ohjelma tähtää vuoteen 2035 ulottuvalla aikavälil-
lä merkittäviin uudistuksiin sekä hyvinvoinnin, elinvoimai-
suuden ja kestävän kehityksen vahvistamiseen Kainuussa.  
Kainuu-ohjelman ja erityisesti siihen sisältyvän maakunta-
ohjelman (2018–2021) vahva asema Kainuun kehittämi-
sessä perustuu lakiin alueiden kehittämisestä. Maakunta-
uudistus on vaikuttanut Kainuu-ohjelman valmisteluun ja 
ohjelma toimeenpannaan osittain uudistuksen kautta jär-
jestäytyvässä ”uudessa maakunnassa”. 

Maakuntaohjelman ja -suunnitelman sisältävän Kai-
nuu-ohjelman rinnalla maakuntakaava ja maakuntaohjel-
man vuosittain laadittava toimeenpanosuunnitelma (TOP-
SU) ohjaavat kehittämistyötä ja edunvalvontaa. Maakun-
taohjelma vastaa alueen kehittämistarpeisiin, priorisoi toi-
menpiteitä ja on luonteeltaan mahdollistava strategia, jon-
ka toteutus vaatii ketterää ja jatkuvaa seurantaa ja enna-
kointia sekä tarvittaessa rohkeita uusia avauksia erityisesti 
TOPSU:n kautta havaittujen toimintaympäristön muutos-
ten niitä edellyttäessä. TOPSU on näin keskeinen ja sisäl-
tää akuuteimmat painotukset ja toimenpiteet. TOPSU:ssa 
linjataan ja tulkitaan asioita lyhyellä aikavälillä maakuntaoh-
jelmaa tarkemmin. Erityisesti muuttuviin paikallisiin erityis-
tarpeisiin pitää pystyä TOPSUssa reagoimaan. TOPSU:n 
kautta toteutettavissa hankkeissa painotetaan erityises-
ti toimia, joihin Kainuun omilla kehittämistoimilla kyetään 
parhaiten vaikuttamaan. ”Toisten käsissä oleviin” asioihin 
vaikutetaan ennen kaikkea edunajamisella, jonka vuosit-
tain kriittisimmiksi arvioidut kohteet TOPSU:ssa määritel-
lään. TOPSU:n laatimisen tapaa ja sisältöjä pitää jatkuvas-

4 Sanoista tekoihin - ohjelman toteuttaminen

ti kriittisesti tarkastella ja tarvittaessa terävöittää. Maakun-
taohjelman toimeenpanosuunnitelmissa määritellään Kai-
nuu-ohjelman tavoitteiden toteuttamisen vastuutahot.

Maakuntaohjelmassa kehittämistavoitteet ja strategiset 
toimenpiteet on kuvattu halutun suuntaisiin muutoksiin 
johtavina strategisina linjauksina, jotka eivät sellaisenaan 
ole rahoittajia sitovia. Kainuu-ohjelma kannustaa kuiten-
kin kokoamaan laajasti yhteistyötä ja eri rahoituslähteitä 
kainuulaisten maakuntaohjelman mukaisten hankkeiden 
ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen niin, että kehit-
tämistyö näkyy tavoiteltuina tuloksina eri kohderyhmissä, 
erityisesti yrityksissä, ja tavoitteiden mukaisina, elinvoimaa 
lisäävinä aluevaikutuksina koko Kainuussa.

Kainuu-ohjelmasta laaditaan sen hyväksymisen jälkeen 
strateginen tiivistelmä – Kainuun kasvuohjelma, johon 
puristetaan maakuntaohjelman strateginen ydin sujuvaan 
viestinnälliseen muotoon. Kasvuohjelmaa hyödynnetään 
Kainuun markkinoinnissa, edunajamisessa ja investointi-
en houkuttelussa. Kasvuohjelmassa määritellään maakun-
nalliset alueellistamisen tavoitteet ja muut maakunnalliset 
kärkihankkeet, joita maakunta yhteistyössä edistää. Kes-
keinen tavoite niin Kainuu-ohjelmassa kuin siitä tiivistettä-
vässä kasvuohjelmassakin on osaavan työvoiman saata-
vuuden turvaaminen. Kainuun maakuntahallitus ottaa vas-
tuun siitä, että yritykset saavat tarvitsemiaan osaajia, voi-
vat luottavasti katsoa tulevaisuuteen, investoida, kasvaa 
ja lisätä työpaikkoja.   
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LIITE 2. Kehittämistyön arvot ja läpileikkaavat näkökulmat 

Läpileikkaavat näkökulmat

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten sukupolvien vastuuta 
ja solidaarisuutta tulevia sukupolvia kohtaan. Nykyhetken 
toiminta ei saa johtaa peruuttamattomiin tulevien suku-
polvien elämisen mahdollisuuksia kaventaviin muutok-
siin, vaan kestävässä kehityksessä näitä mahdollisuuksia 
päinvastoin kasvatetaan. Teknologian kehitys, sivistyk-
sen, osaamisen ja tieteellisen tiedon kasvu avaavat tuleville 
sukupolville nykyistä laajemmat elämisen mahdollisuudet 
ja vaihtoehdot, jos vaan kehityksen kestävyydestä pide-
tään huolta. Kestävä kehitys jaetaan ekologiseen, sosiaa-
liseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Eko-
loginen kestävyys, ympäristöstä huolehtiminen, on kai-
ken kestävyyden kivijalka, jota ilman muutkaan kestävän 
kehityksen ulottuvuudet eivät voi toteutua. Kainuun talou-
dessa luonnonvarojen hyödyntämisellä on merkittävä roo-
li, esim. matkailussa, kaivostoiminnassa ja biotaloudes-
sa. Näin Kainuun suotuisa ja kestävä kehitys on suuressa 
määrin riippuvainen luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 
Kainuulla on myös kokoansa suurempi merkitys ekologi-
sen kestävyyden vahvistamisessa, sillä voimakkaasti kas-
vavat Kainuun metsät ovat merkittävä hiilinielu ja Kainuun 
luonto mittava ekosysteemipalvelujen tuottaja. Ilmaston-
muutoksen hillintä on keskeinen osa kestävää kehitystä. 
Kainuussa on kestävän energian käytön toimintasuunni-
telmassa ja ilmastostrategiassa asetettu tavoitteeksi Kai-
nuun kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 25 pro-
sentilla vuoteen 2020 mennessä. Aktiivinen metsien hoi-
to ja kestävät hakkuut vahvistavat metsien roolia hiilinielui-
na ja takaavat hiilen sitoutumisen metsiin. Kainuun vähäi-
nen väestöpohja ei tuota merkittäviä ilmastovaikutuksia, 
mutta Kainuussa voidaan kehittää innovaatioita ja harjoit-
taa tuotantoa, jotka auttavat muuttamaan kehitystä kes-
tävämmäksi väestökeskittymissä. Näitä Kainuun ilmasto-
vastuullisia toimialoja ovat esim. puurakentaminen ja puu-
tuoteteollisuus, uusiutuva energia, clean tech -innovaati-
ot tai raideliikenteen ajoneuvojen valmistaminen. Näitä voi-
daan Kainuussa tuottaa metropolialueiden tarpeisiin huo-
mattavasti nykyistä enemmän. Kainuun ilmastotavoitteet 
päivitetään vuoteen 2035 ulottuviksi. Kainuun tulee ottaa 
entistä aktiivisempi rooli (edelläkävijyys) ilmastonmuutok-
sen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.  

Myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat Kainuus-
sa tärkeitä kehittämisen kohteita, sillä maakunnan pitkään 
jatkunut väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat hei-
kentäneet alueen elinvoimaa sekä taloudellista ja väestöl-
listä huoltosuhdetta. Työpaikkojen, uusien asukkaiden ja 
työikäisen väestön saaminen Kainuuseen vahvistaa alueen 
sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Talouden kasvu tuo 
lisää verotuloja ja taloudellisia resursseja myös ympäris-
tön suojeluun.

Osaaminen

Osaaminen mahdollistaa muutoksen. Osaamisen kivijal-
kana on riittävä perusosaaminen. Perusosaamista luovat 
yritykset sekä laadukas, kattava ja toimiva varhaiskasva-
tus, peruskoulutus, ammatillinen koulutus ja lukiokoulu-
tus, vapaa sivistystyö sekä aktiivinen ja monipuolinen jär-
jestötoiminta. Erityisosaamista voidaan rakentaa vahvan 
perusosaamisen varaan. Kainuussa erityisosaamista luo-
vat ja ylläpitävät yritykset, yliopistot ja ammattikorkea-
koulu, ammatilliset oppilaitokset sekä monipuolinen ja tar-
kasti työelämän tarpeisiin vastaava aikuiskoulutus. Huip-
puosaaminen on kansainvälisestikin vertailtuna erottuvaa 
osaamisen tasoa, jota on yrityksissä, korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa, mutta myös urheilussa, kulttuurissa 
tai käden taidoissa. 

Työssä, oppilaitoksissa, harrastuksissa, vapaaehtoistoi-
minnassa ja kotona oppiminen kasvattavat asukkaiden ja 
alueen inhimillistä pääomaa. Osaamisen ja osaajien riittä-
vyys ovat merkittävimpiä yksittäisiä alueiden menestystä 
selittäviä tekijöitä. Kaikkia osaamisen tasoja tulee kehittää. 
Erityisesti uusia yrityksiä synnyttävät osaaminen ja inno-
vaatiot luovat alueelle hyvinvointia.

Digitaalisuus

Digitalisaatiossa on kyse ohjelmien ja sovellusten sekä tek
nologian käyttöönottamisesta. Niiden avulla tehostetaan 
prosesseja, uudistetaan toimintatapoja sekä sähköiste-
tään palveluja. Kyse on toimintojen kehittämisestä, digi-
taalisten välineiden ja palvelujen tuomisesta kaikille elämän 
alueille. Koko yhteiskuntaa koskeva digitalisaatio on verk-
koon kytkettyjen älykkäiden tuotteiden ja palveluiden ver-
kosto. Digitalisaatiota voidaan tarkastella niin yhteiskun-
nan, teollisuuden kuin kuluttajankin näkökulmista. 

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään yhä enem-
män ja laajemmin kaikkialla yhteiskunnassa. Kootun datan 
hyödyntäminen, virtuaalisuus sekä keinoäly tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia niin koulutukselle ja tutkimukselle, työelä-
män ja liiketoiminnan kehittymiselle kuin myös arkielämäm-
me helpottumiselle. Teknologian ja palvelujen käytettävyy-
teen, asiakaslähtöiseen kehittämiseen, tietoturvaan sekä 
kansalaisten uudenlaisten teknologiataitojen haltuunottoon 
tulee kuitenkin kiinnittää riittävästi huomiota. Samoin yritys-
ten valmiudet hyödyntää uusia digitaalisia välineitä ja uudis-
taa toimintatapojaan on merkittävä kasvun tekijä.  

Tuotannossa digitalisaation, automatisaation ja siihen liit-
tyvän robotiikan avulla voidaan tehokkuutta parantaa ja 
tuottavuutta nostaa sekä kasvattaa sitä kautta uuden 
arvon tuottamista. Teollinen internet on erityisesti yritys-
ten näkökulma digitalisaation kenttään. Teollinen internet 
koostuu älykkäistä koneista, edistyneestä analytiikasta 
sekä ihmisistä työssä. 
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Liiketoiminnan arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan yhä 
enemmän ja nopeammin digitaali- ja virtuaalimaailmas-
sa. Digitaalisen arvonluonnin ennakoidaan kasvavan yhtä 
suureksi kuin materiaalisen parin seuraavan vuosikymme-
nen kuluessa. Gartnerin (2017) mukaan digitalisaatio on 
IT-kehityksen kolmas aikakausi ja teknologian kehittymi-
sen myötä kasvanut paradigmamuutos ja väistämätön 
digitaalisen evoluution seuraava vaihe. 

Kansainvälisyys

Kainuun kansainvälisyydellä tarkoitetaan yhtäältä kan-
sainvälistä toimintaa ja yhteistyötä sekä toisaalta Kainuun 
monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. Suvaitsevaiset 
kansalaiset suhtautuvat aktiivisesti ja avoimesti muihin 
kulttuureihin ja kansallisuuksiin sekä yleensä erilaisuuteen. 
Kansainvälistymisen edistäminen on yksilöiden, yritysten, 
julkisen sektorin organisaatioiden sekä yhdistysten ja jär-
jestöjen kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan vahvista-
mista. Kansainvälisyys tuottaa elinkeinotoimintaan talou-
dellista lisäarvoa sekä tukee kansalaisten hyvinvointia. 
Kansainvälisyyden syveneminen on olennainen osa glo-
baaleja kehitystrendejä. Kansainvälisyys ulottuu kaikkialle. 
Alueet ovat yhä syvenevin säikein ja välittömästi riippuvai-
sia kansainvälisen talouden kehittymisestä ja muusta kan-
sainvälisestä kehityksestä. Reagointivalmius ja -potentiaa-
li ovat tärkeitä, sillä maailma muuttuu nopeasti. Kainuus-
sa tarvitaan kv-asioiden ennakointia, jotta kyetään tunnis-
tamaan trendit ja heikot signaalit sekä toimimaan viisaas-
ti. Vieraiden kielten sekä kulttuurien osaaminen sekä roh-
keus ja ennakkoluulottomuus ovat onnistuneen kansain-
välisen toiminnan edellytyksiä.

Tasa-arvo 

Tasa-arvo tarkoittaa tasavertaisten mahdollisuuksien var-
mistamista kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kie-
lestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautu-
misesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henki-
löön liittyvästä syystä riippumatta. 

Työelämä on segregoitunut eli jakautunut naisten ja mies-
ten ammatteihin ja aloihin. Kainuun kärkitoimialoista eri-
tyisesti kaivostoiminnassa, teknologiateollisuudessa ja 
biotaloudessa enemmistö työntekijöistä on miehiä. Sen 
sijaan työntekijämäärältään suurimmalla toimialalla, ter-
veys- ja sosiaalipalveluissa suurin osa työntekijöistä on 
naisia. Jotta työvoima saadaan riittämään sekä eläköity-
misen myötä avautuviin tehtäviin että syntyviin uusiin työ-
paikkoihin, pitää segregaatiota pystyä murtamaan. Naisil-
la ja miehillä on myös osaamista, joka ei pääse esille, kun 
he eivät hakeudu toimialoille, jotka ovat perinteisesti vas-
takkaisen sukupuolen dominoimia. Suomalaiset tytöt ovat 
OECD-maista vähiten kiinnostuneita hakeutumaan teknii-
kan ja luonnontieteiden aloille, vaikka ovat näissä hyviä. 
Jos teknologia-aloilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä, 

se lisäisi myös talouden kasvua ja yritysten määrää. Kai-
nuussa kannustetaan koulutuksessa ja työelämässä tyttö-
jä ja naisia hakeutumaan aloille, joilla enemmistö on mie-
hiä. Samoin miehiä kannustetaan koulutuksessa ja työ-
elämässä hakeutumaan aloille, joilla enemmistö on naisia.
Maakunnan kehittämistyön yhtenä erityiskohteena ovat 
lapset ja nuoret. Tavoitteena on, lasten ja nuorten elä-
mä on turvallista, lapset ja nuoret voivat luottaa aikuisiin, 
voivat toteuttaa itseään, haluavat kasvattaa osaamistaan 
saaden vankan luottamuksen omiin kykyihinsä ja voivat 
hyvin. Tavoiteltavaa on, että yhä useammalla nuorella on 
halua ja osaamista yrittäjyyteen. Tavoitteena on, että tule-
vien vuosien aikana erityisesti nuoret ottavat osaa maa-
kunnan kehittämiseen ja vaikuttavat oman elinympäristön-
sä parantamiseen aiempaa aktiivisemmin. Nuorten kehit-
tymistä aktiivisiksi kansalaisiksi tuetaan ja näin vähenne-
tään nuorten syrjäytymisvaaraa. 

Arvot

Positiivisuus ja kannustaminen
Positiivisuus on Kainuun arvostamista ja siihen kiintymistä 
sekä alueen monipuolisten vahvuuksien ja mahdollisuuk-
sien tiedostamista ja niistä kertomista. Nykyhetkeä ja tule-
vaisuutta arvioidaan positiivisesti vahvuuksien ja mahdol-
lisuuksien kautta. Kannustaminen on toisten onnistumis-
ten arvostamista ja kannustamista uusiin onnistumisiin 
sekä kanssaihmisten tukemista ja auttamista silloin, kun 
he apua ja tukea tarvitsevat. Kateus on positiivinen voima-
vara, jos se kannustaa itseä parempiin suorituksiin, mutta 
tuhoavaa ja positiivisuuden vastaista silloin, kun se aiheut-
taa toisten onnistumisten mustamaalaamista, kieltämistä 
ja vähättelyä ja johtaa negatiiviseen toisten latistamisen ja 
kampittamisen kierteeseen. 

Koko Kainuun mahdollisuuksien optimointi

Kainuu on maaseutuvaltainen maakunta, jonka maa-alas-
ta yli 90 % on maaseutua. Maaseudun erityispiirteistä, 
kuten harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä joh-
tuen, aluekehittämisen vaikutukset ovat siellä usein erilai-
sia kuin keskuksissa. Maaseudun erityispiirteet täytyy huo-
mioida päätöksenteossa ja suunnittelussa. Tämä osa on 
koko Kainuun mahdollisuuksien optimointia. 

Maaseutu on myös Kainuun keskeinen vetovoimatekijä, 
johon liittyvät hyvin saavutettavissa olevat ja ympärivuotiseen 
asumiseen soveltuvat maaseutu-, vesistö- ja ranta-alueet. 
Kainuun maaseudulla on eläviä ja elinkeinopohjaltaan moni-
puolisia kyliä, joiden toiminnan perustana on maakunnallinen 
kylien yhteistyö ja aktiivinen kehittämistoiminta.  

Kainuun keskeiset kasvavat elinkeinoalat, kuten biotalous, 
kaivannaistoiminta ja matkailu, sijoittuvat maaseudulle. 
Laajenevat nopeat tietoverkot ja digitalisoituminen mah-
dollistavat asumisen, vapaa-ajanvieton ja työnteon maa-
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seudulla entistä paremmin tulevaisuudessa. Koko Kainuun 
mahdollisuuksien optimointiin liittyy se, että Kainuun maa-
seudun mahdollisuudet saadaan kehittämistyön keinoin 
maksimaalisesti hyödynnettyä. 

Kajaani on Kainuun suurin kaupunki ja maakuntakeskus, 
jossa on Kainuun liikenteen solmukohdat, lentokenttä ja 
henkilöliikenteen päärautatieasema. Lentäen Kainuuseen 
tultaessa tullaan ensin Kajaaniin, josta pitää olla toimivat lii-
kenneyhteydet muualle maakuntaan. Kajaanissa on myös 
tarjolla monia sellaisia yksityisiä ja julkisia palveluja, joita ei 
muualta maakunnasta saa. Näitä ovat esim. monet kor-
keakoulupalvelut ja sote-palvelut (erityisesti Kainuun uusi 
sairaala). Sotkamossa taas matkailuelinkeino ja -palvelut 
ovat kasvaneet ja kehittyneet suuremmiksi ja monipuo-
lisemmiksi kuin muualla maakunnassa. Kuhmon Kanto-
lan teollisuusalueella on puutuoteteollisuuden keskittymä. 
Edelleen jokaisessa Kainuun kunnassa on omat elinkei-
notoiminnan ja osaamisen vahvuutensa. 

Osa koko Kainuun mahdollisuuksien optimointia on se, 
että Kainuun eri toimintojen ja toimialojen keskittymien 
vetovoimaisuutta ja kasvua edelleen vahvistetaan. Samal-
la kehitetään verkostoja, toimintamalleja ja liiketoimintae-
kosysteemejä, joiden kautta mahdollisimman laajasti koko 
maakunta voi hyötyä keskusten kasvusta. 

Koko Kainuun mahdollisuuksien optimointiin liittyy myös 
se, että Kainuuseen luodaan lisää yksityisen ja julkisen 
sektorin toimialavetureita, jotka voivat olla julkisen sekto-
rin organisaatioita tai yrityksiä tai maantieteellisiä alueita, 
joissa on liiketoimintaekosysteemejä. 

LIITE 3: Ympäristöselostus, erillisliite (sähköinen versio; 
www.kainuunliitto.fi) 
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