
Österbottens landskapsstrategi 2022–2025



Utgångspunkter



Landskapsstrategins syfte
Österbottens landskapsstrategi uttrycker landskapets gemensamma utvecklingsvilja. Den syftar till 
att stärka aktörernas gemensamma vision och syn på utvecklingen och styra utvecklingsresurserna 
till strategiska insatsområden. 

Landskapsstrategin består av två delar: 
I landskapsöversikten anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt 
(år 2050). 
Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och preciseras målen för regionutvecklingen i 
landskapet och genomförandet av dem.

De mål och åtgärder som tas med i landskapsstrategin förutsätter samarbete inom landskapet eller 
brett samarbete av annat slag. 



Framtidsarbetet i Österbotten 2020–2021

1. Megatrender och förändringskrafter
Innehåll: En sammanställning av centrala megatrender och förändringskrafter som påverkar utvecklingen i Österbotten och som delats
in enligt PESTE-klassificeringen (politiska och förvaltningsmässiga, ekonomiska, sociala, teknologiska och ekologiska förändringskrafter).

2. Scenariosyntes
Innehåll: Analys och syntes av tidigare genomförda regionala och tematiska scenarioprojekt.

3. Visionsram för Österbotten 2050 och uppnåendet av framtidsbilderna i olika scenarier
Innehåll: Sammanställning av framtidsworkshopparnas resultat.

Framtidsarbetet i Österbotten 2020–2021 – Sammanfattning

https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering/prognostisering-och-framtidsarbete/


Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling 
som utgångspunkt

Utgångspunkten för Österbottens 
landskapsstrategi är att skapa grund för ett 

ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt 
hållbart Österbotten.



Sammansättning av landskapsstrategin 2022–2025

Långsiktiga mål för utvecklingen av landskapet,
med utgångspunkt i målen i Agenda 2030
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Prioritering 1: Resurssmart samhälle
Klimatförändring, överkonsumtion av resurser, naturens mångfald minskar

Prioritering 2: Digitalisering ger tillväxt
Fjärde industriella revolutionen, smart användning av data, plattformsekonomin

Prioritering 3: Tillräckligt med kompetent arbetskraft
Åldrande befolkning, urbanisering, globala migrationsströmmar, kompetens blir viktigare 

Prioritering 4: Alla ska med
Hot om växande ojämlikhet, förändringar i arbete och utkomst, demokratiutmaningar, 

uppdelat samhälle, den offentliga ekonomins hållbarhet



Mål för landskaps-
utvecklingen 2050



Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
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Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
God livsmiljö

Målbild 2050:
Österbotten går i spetsen för hållbar utveckling, och att bromsa upp klimatförändringen 
och värna om den rena miljön anses vara vars och ens skyldighet och en stor möjlighet. 

Österbotten är som samhälle koldioxidnegativt. Landskapet har en flerkärnig region-
och samhällsstruktur som följer principen om hållbar utveckling samt en ren miljö med 

stor mångfald.

Koldioxidnegativt samhälle  
Österbotten är som samhälle 
koldioxidnegativt och energin 

produceras utsläppsfritt 

Hållbar region- och 
samhällsstruktur 

Österbotten är ett klimatsmart 
landskap

Cirkulära materialflöden  
Cirkulär ekonomi som grund för 

verksamheten

Livskraftig natur 
Sund livsmiljö



Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
Med invånaren i fokus

Målbild 2050:
Invånarna i Österbotten mår bra, är jämställda och likvärdiga. Skillnaderna i välfärd är 

små. Landskapets unika kulturliv bygger på en stark samhörighet och vilja att göra saker 
tillsammans. I en tolerant atmosfär där mångfald värdesätts kan alla leva 

ett tryggt och bra liv. 

Välmående befolkning  
Invånarna i Österbotten mår bra, är 

jämställda och likvärdiga 

Kulturell kraftkälla 
Det karakteristiska kulturlivet i 

Österbotten står sig i en 
internationell jämförelse och lockar 

kulturturister

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 



Mål för utvecklingen i Österbotten 2050
Blomstrande regionekonomi

Målbild 2050:
Det mångsidiga näringslivet blomstrar i alla delar av landskapet. Framgången 

garanteras av forskning och utbildning som motsvarar näringslivets behov, en stark 
samarbets- och företagarkultur samt en utmärkt tillgänglighet.

Mångsidigt näringsliv 
I Österbotten finns det flera globalt 

verksamma kluster inom hållbar 
industri samt en mångfald av företag i 

olika storlek inom olika branscher

Innovationer i samarbete  
FoU-utgifternas andel av 

bruttonationalprodukten är över 5 % 
och företagen skapar produkt- och 

tjänsteinnovationer

Tillräckligt med kompetent 
arbetskraft 

Antalet sysselsatta i Österbotten har 
ökat minst med 10 % och regionen 

lockar den mest kvalificerade 
arbetskraften

Smidiga förbindelser och 
transportkedjor 

Det innovativa trafiksystemet är ett 
stöd för Österbottens internationella 

konkurrenskraft



Prioriteringar för 
landskapsutvecklingen 

2022–2025



Sammansättning av landskapsstrategin 2022–2025

Långsiktiga mål för utvecklingen av landskapet,
med utgångspunkt i målen i Agenda 2030
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Prioritering 1: Resurssmart samhälle
Klimatförändring, överkonsumtion av resurser, naturens mångfald minskar

Prioritering 2: Digitalisering ger tillväxt
Fjärde industriella revolutionen, smart användning av data, plattformsekonomin

Prioritering 3: Tillräckligt med kompetent arbetskraft
Åldrande befolkning, urbanisering, globala migrationsströmmar, kompetens blir viktigare 

Prioritering 4: Alla ska med
Hot om växande ojämlikhet, förändringar i arbete och utkomst, demokratiutmaningar, 

uppdelat samhälle, den offentliga ekonomins hållbarhet



Prioritering 1
Resurssmart samhälle



Förändrings-
fenomenen

Klimatförändringen

Överkonsumtion av resurser

Naturens status försämras 

Naturens mångfald minskar



Centrala utmaningar för utvecklingen 2022–2025
Resurssmart samhälle

Att bygga ett hållbart 
energisystem 

Att övergå till cirkulär 
ekonomi

Att bygga en 
samhällsstruktur och 
ett trafiksystem som 

är hållbara

Att skapa 
klimatsmarta 

innovationer och 
affärsmodeller 

Att främja en 
klimatsmart 

primärproduktion

Att stoppa 
utarmningen av 

naturen och förbättra 
vattenstatusen



Prioritering 2
Digitalisering ger tillväxt



Förändrings-
fenomenen

Fjärde industriella revolutionen

Smart användning av data

Tillväxt i plattformsekonomin



Centrala utmaningar för utvecklingen 2022–2025
Digitalisering ger tillväxt

Att ta i bruk digitala 
lösningar och ny teknik i 

företag

Att utveckla 
brukarvänliga digitala 
tjänster och ta dem i 

bruk inom olika sektorer

Att utveckla och ta i 
bruk lösningar för smart 

trafik

Att bygga snabba 
nätförbindelser som 

omfattar hela 
landskapet

Att stärka 
cybersäkerheten



Prioritering 3
Tillräckligt med kompetent 

arbetskraft 



Förändrings-
fenomenen

Åldrande befolkning

Urbanisering

Kompetens blir viktigare 



Centrala utmaningar för utvecklingen 2022–2025
Tillräckligt med kompetent arbetskraft 

Att öka utbudet 
av arbetskraft

Att höja arbetskraftens 
kompetens och produktivitet



Prioritering 4
Alla ska med



Förändrings-
fenomenen
Hot om växande ojämlikhet

Förändringar i arbete och utkomst

Uppdelat samhälle

Demokratiutmaningar

Den offentliga ekonomins 
hållbarhet



Centrala utmaningar för utvecklingen 2022–2025
Alla ska med

Att förebygga välfärds-
och hälsoskillnader

Att stärka invånarnas 
jämlikhet och 

delaktighet

Att stärka gemenskapen 
och den ömsesidiga 
förståelsen mellan 
befolkningsgrupper



Genomförande av 
landskapsstrategin



Vi bygger Österbottens framtid tillsammans

Österbottens förbund Kommunerna i 
Österbotten

Österbottens 
välfärdsområde och 

andra social- och 
hälsovårdsaktörer

Organisationer inom 
statsförvaltningen 

Näringsbolag, 
handelskammaren och 

övriga utvecklings-
organisationer 

Högskolor och 
läroanstalter

Företag

Organisationer, 
föreningar och 

Leader-
aktionsgrupper

Landskaps-
strategins  

finansiering

ERUF

ESF

FRO

Lands-
bygds-

fonden inkl. 
Leader

Interreg 
Aurora

Fiskeri-
fonden

Nationella 
utvecklings-

program

Kommunal 
och statlig 
budget-

finansiering

Privat 
finan-
siering

Övrig 
finan-
siering



Tack!
Kiitos!

Mer information:
Irina Nori
irina.nori@obotnia.fi
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