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Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet 2050
Hyvä elinympäristö

Hiilinegatiivinen yhteiskunta – Pohjanmaa on yhteiskuntana hiilinegatiivinen ja energia tuotetaan
päästöttömästi

Energiajärjestelmä perustuu uusiutuvaan energiaan sekä hajautettuihin ja älykkäisiin energiaratkaisuihin.
Tuotanto ja yhdyskunnat ovat energiatehokkaita ja energian kokonaistarve on vähentynyt.
Liikennejärjestelmä on hiilineutraali sekä energia- ja materiaalitehokkuudessa edistyksellinen.
Elintarvikejärjestelmässä on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.
Yrityksissä ja korkeakouluissa syntyy jatkuvasti vähähiilistä yhteiskuntaa tukevia innovaatioita.

Kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne – Pohjanmaa on ilmastoälykäs maakunta

Aluerakenteen toiminnot kytkeytyvät kestävästi toisiinsa.
Yhdyskuntarakenne on monipuolinen ja kestävä.
Viherjärjestelmä on yhtenäinen ja hiilinielut ovat riittävät.
Alue- ja yhdyskuntarakenne mahdollistaa kestävän liikkumisen ja mukautuu liikkumisen tarpeisiin.
Alue- ja yhdyskuntarakenne edistää ilmastomuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Materiaalit kiertoon – Kiertotalous toiminnan perustana

Eri sektoreilla toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
Kiertotalouden avulla luonnonvarojen käyttö on pienentynyt.
Yrityksissä ja korkeakouluissa kehitetyt ratkaisut tuotteiden kierrätykseen, jakamiseen ja elinkaaren
pidentämiseen ovat yleisesti käytössä.

Elinvoimainen luonto – Terveellinen elinympäristö

Luonnon köyhtyminen on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus on turvattu.
Pintavesien, meriveden ja pohjavesien tila on hyvä.
Luonnonvarojen käyttö on vastuullista.
Kestävää lähiruoantuotantoa arvostetaan.
Ilmastomuutokseen liittyviin riskeihin, kuten tulviin ja sään ääri-ilmiöihin, on varauduttu.
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Asukas keskiössä

Hyvinvoiva väestö – Pohjanmaan asukkaat ovat hyvinvoivia, tasaarvoisia ja yhdenvertaisia

Asukkaille turvataan mahdollisuudet hyvään elämään riippumatta
asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, kielestä,
vakaumuksesta, vammasta, terveydentilasta tai seksuaalisesta
suuntautumisesta.
Asukkaiden hyvinvointierot ovat pienet.
Arjen palvelut ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa lähipalveluina tai
hyvinä etä- tai mobiilipalveluina usealla kielellä.
Yhdyskuntarakenne sekä viher- ja liikennejärjestelmä palvelevat hyvin eri
käyttäjä- ja väestöryhmiä.
Asukkailla on mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja
hyvään toimeentuloon.
Asukkailla on hyvät mahdollisuudet merkitykselliseen toimintaan ja
osallisuuden kokemukseen sekä monipuoliseen harrastus- ja
kulttuuritoimintaan.
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Kulttuurinen voimanpesä – Pohjanmaan omaleimainen kulttuurielämä
kestää kansainvälisen vertailun ja vetää kulttuurimatkailijoita
Pohjanmaalla on sekä kulttuurin ydintoimintaan panostavia vahvoja
toimijoita että monipuolista ruohonjuuri- ja projektitoimintaa.
Vahvan kulttuurikentän toimijoilla on hyvät toimintaedellytykset.
Asukkaiden on mahdollista osallistua ammattimaisesti toteutettuun
kulttuuritarjontaan kohtuullisen matkan päästä kotoa.
Kulttuuriympäristöjen ja -perinnön ja kulttuurielämän merkitys tärkeinä
vetovoimatekijöinä tiedostetaan ja kulttuurimatkailu kukoistaa.
Kulttuuripalvelut on suunnitelmallisesti integroitu sote-palveluihin
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Luovat alat on merkittävä työllistäjä.

Ylpeästi monimuotoinen – Pohjanmaan asukkaat ovat ylpeitä maakunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta, jossa yhdessä tekemisen meininki näkyy
ja kuuluu
Väestöryhmien keskinäinen ymmärrys on vahvaa ja ennakkoluulotonta.
Etninen tausta ei vaikuta henkilön työllistymiseen tai muuhun osallisuuteen
yhteiskunnassa.
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Monipuolinen elinkeinoelämä – Pohjanmaalla on useita johtavia
globaaleihin arvoketjuihin kytkeytyviä kestävän teollisuuden
keskittymiä sekä monipuolisesti erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla
Globaalisti toimivia kärkiyrityksiä on useilla toimialoilla.
Kansainvälisesti kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä syntyy jatkuvasti.
Yrittäjäksi on helppo ryhtyä ja toiminnan kehittämistä tuetaan.
Innovaatioita yhteistyössä – T&K-menojen osuus on yli 5 %
bruttokansantuotteesta ja yrityksissä syntyy tuote- ja
palveluinnovaatiota
Uudistumiskykyisiä ja verkostoituneita innovaatioekosysteemejä
on useilla eri toimialoilla.
Innovaatioekosysteemeissä on tiiviisti mukana erikokoisia
yrityksiä.
Korkeakoulujen kehittämis- ja tutkimustoiminta vastaa
elinkeinoelämän tarpeita.
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Riittävästi osaajia – Pohjanmaan työllisten määrä on kasvanut 10 % ja
alue houkuttelee parhaita osaajia
Työllisyysaste on noussut 80 prosenttiin.
Alue houkuttelee osaajia sekä kotimaasta että ulkomailta.
Koulutusjärjestelmä on laadukas ja vastaa työelämän tarpeita.
Sujuvat yhteydet ja kuljetusketjut – Innovatiivinen liikennejärjestelmä
tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä
Kattava ja tehokas väyläverkko mahdollistaa yritystoiminnan koko
maakunnan alueella.
Vientiyritysten kuljetusketjujen palvelutaso on kansallista kärkeä.
Kilpailukykyiset kansainväliset ja kansalliset henkilöliikenteen
yhteydet on varmistettu.
Keskusten väliset yhteydet ovat nopeita ja sujuvia.
Innovatiiviset liikennepalvelut maaseudulla ja kaupungeissa
helpottavat kaikkien liikkumista.
Liikennejärjestelmä reagoi tehokkaasti liikkumis- ja
kuljetustarpeiden muutoksiin.

