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Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
God livsmiljö

Koldioxidnegativt samhälle– Österbotten är som samhälle koldioxidnegativt och energin produceras
utsläppsfritt
Energisystemet bygger på förnybar energi samt decentraliserade och smarta energilösningar.
Produktionen och samhället är energieffektivt och det totala behovet av energi har minskat.
Trafiksystemet är koldioxidneutralt och har en välutvecklad energi- och materialeffektivitet.
Inom livsmedelssystemet beaktas stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.
I företagen och högskolorna skapas ständigt innovationer till stöd för ett koldioxidsnålt samhälle.

Hållbar region- och samhällsstruktur– Österbotten är ett klimatsmart landskap

Regionstrukturens funktioner är sammankopplade på ett hållbart sätt.
Samhällsstrukturen är mångsidig och hållbar.
Grönstrukturen är enhetlig och det finns tillräckligt med kolsänkor.
Region- och samhällsstrukturen tillrättalägger för en hållbar mobilitet och rättar sig efter
mobilitetsbehoven.
Region- och samhällsstrukturen främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den.

Cirkulära materialflöden – Cirkulär ekonomi som grund för verksamheten

Principerna för cirkulär ekonomi följs inom olika sektorer.
Användningen av naturresurser har minskat med hjälp av den cirkulära ekonomin.
Lösningar som utvecklats i företag och högskolor för återvinning, delning och förlängd livscykel för
produkter är i allmänt bruk.

Livskraftig natur – Sund livsmiljö

Utarmningen av naturen har stoppats och naturens mångfald tryggats .
Ytvatten, havsvatten och grundvatten har en god status.
Naturresurser nyttjas på ett ansvarsfullt sätt.
Hållbar närproduktion av livsmedel värdesätts.
Det finns en beredskap för de risker som klimatförändringen medför, som översvämningar och extremväder.

Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
Med invånaren i fokus

Välmående befolkning – Invånarna i Österbotten mår bra, är
jämställda och likvärdiga

Invånarna tryggas möjligheter till ett bra liv oavsett boendeort, kön,
ålder, etnisk bakgrund, språk, övertygelse, funktionsnedsättning,
hälsotillstånd eller sexuell läggning.
Skillnaderna i välfärd är små.
De vardagliga tjänsterna är tillgängliga för alla som närservice eller bra
distans- eller mobiltjänster på flera språk.
Samhälls- och grönstrukturen samt trafiksystemet är ändamålsenliga för
olika användar- och befolkningsgrupper.
Invånarna har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och en bra
utkomst.
Invånarna har goda möjligheter till meningsfull sysselsättning och en
upplevelse av inkludering samt en mångsidig hobby- och
kulturverksamhet.
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Kulturell kraftkälla – Det karakteristiska kulturlivet i Österbotten står sig i
en internationell jämförelse och lockar kulturturister

I Österbotten finns det både starka aktörer som satsar på kulturell
kärnverksamhet och en mångsidig gräsrots- och projektverksamhet.
Aktörerna inom det starka kulturfältet har goda verksamhetsbetingelser.
Invånarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturutbud inom på
rimligt avstånd från sitt hem.
Man är medveten om kulturmiljöernas, kulturarvets och kulturlivets
betydelse som viktiga attraktionsfaktorer och kulturturismen blomstrar.
Kulturtjänsterna är planmässigt integrerade i social- och hälsovårdstjänsterna
för att främja hälsa och välfärd.
De kreativa branscherna är en betydande källa till sysselsättning (och
samarbetspartner för den tillverkande industrin).

Stolthet över mångfalden – Invånarna i Österbotten är stolta över den
kulturella mångfalden i landskapet och det både syns och hörs att man
gärna gör saker tillsammans.

Den ömsesidiga förståelsen mellan befolkningsgrupperna är starkt och
fördomsfri.
En persons etniska bakgrund påverkar inte hens sysselsättningsmöjligheter
eller annan delaktighet i samhället.
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Blomstrande regionekonomi

Mångsidigt näringsliv – I Österbotten finns det flera ledande kluster
inom hållbar industri med anknytning till globala värdekedjor samt en
mångfald av företag i olika storlek inom olika branscher
Globalt aktiva spjutspetsföretag finns inom flera sektorer.
Internationellt konkurrenskraftiga tillväxtföretag bildas
kontinuerligt.
Det är lätt att bli företagare och utvecklingen av verksamheten
stöds.
Innovationer i samarbete – FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten är över 5 % och företagen skapar produkt- och
tjänsteinnovationer
Det finns innovationsekosystem med förnyelseförmåga och bra
nätverk inom flera olika branscher.
Företag av olika storlek är tätt anknutna till
innovationsekosystemen.
Forskningen och utvecklingen i högskolorna svarar mot
näringslivets behov.
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Tillräckligt med kompetent arbetskraft – Antalet sysselsatta i Österbotten har
ökat med 10 % och regionen lockar den mest kvalificerade arbetskraften
Sysselsättningsgraden har stigit till 80 procent.
Landskapet lockar kompetent arbetskraft både från Finland och utlandet.
Utbildningssystemet håller hög kvalitet och svarar mot arbetslivets
behov.
Smidiga förbindelser och transportkedjor– Det innovativa trafiksystemet är
ett stöd för Österbottens internationella konkurrenskraft
Ett täckande och effektivt trafikledssystem tillrättalägger för
företagsverksamhet inom hela landskapets område.
Servicenivån på exportföretagens transportkedjor är bland de bästa i
Finland.
Konkurrenskraftiga internationella och nationella
persontrafikförbindelser har säkerställts.
Förbindelserna mellan olika centra är snabba och smidiga.
Innovativa trafiktjänster på landsbygden och i städerna underlättar
mobiliteten för alla.
Trafiksystemet reagerar effektivt på förändringar i mobilitets- och
transportbehov.

