
Pohjanmaan maakuntastrategia 2022–2025



Lähtökohdat



Maakuntastrategian tarkoitus

Pohjanmaan maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaus, jonka tavoitteena on 
maakunnan toimijoiden yhteisen vision ja kehittämisnäkemyksen vahvistaminen sekä 
kehittämisen voimavarojen suuntaaminen strategisiin kohteisiin.

Maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta: 
Maakuntasuunnitelmassa määritellään maakunnan kehittämisen visio ja pitkän aikavälin 
tavoitteet vuodelle 2050. 
Maakuntaohjelma sisältää tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025.

Maakuntastrategiaan sisällytetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden edistäminen edellyttää 
maakunnallista tai muuta laajaa yhteistyötä. 



Pohjanmaan tulevaisuustyö 2020–2021
1. Megatrendit ja muutosvoimat
Sisältö: Kooste keskeisistä Pohjanmaan kehitykseen vaikuttavista megatrendeistä ja muutosvoimista, jotka on jaoteltu PESTE-
luokittelun mukaan (poliittiset ja hallinnolliset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset muutosvoimat).

2. Skenaariosynteesi
Sisältö: Aiemmin toteutettujen alueellisten ja temaattisten skenaarioprojektien analyysi ja synteesi.

3. Pohjanmaan visiokehys 2050 ja sen saavuttaminen eri skenaarioissa
Sisältö: Kooste tulevaisuustyöpajojen tuloksista.

Pohjanmaan tulevaisuustyön tulokset

https://www.obotnia.fi/fi/aluekehitys-ja-rahoitus/ennakointi-ja-tulevaisuustyo/


Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet 
maakunnan pitkän aikavälin tavoitteiden pohjana

Pohjanmaan maakuntastrategian 
lähtökohtana on luoda perusta ekologisesti, 
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti 

kestävälle Pohjanmaalle.



Maakuntastrategian 2022–2025 rakenne
Agenda 2030 -tavoitteisiin pohjautuvat maakunnan 

kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet
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Painopiste 1: Resurssiviisas yhteiskunta 
Ilmastonmuutos, resurssien ylikulutus, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

Painopiste 2: Digitalisaatiosta kasvua
Teollisuus 4.0, älykäs datan hyödyntäminen, alustatalous

Painopiste 3: Riittävästi osaajia
Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, globaalit muuttoliikkeet,

osaamisen merkityksen korostuminen

Painopiste 4: Kaikki mukaan
Eriarvoistuminen, työn ja toimeentulon murros, demokratian haasteet, yhteiskunnan 

jakautuminen, julkisen talouden kestävyys 



Maakunnan kehittämisen 
tavoitteet 2050
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Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet 2050
Hyvä elinympäristö

Tavoitetila 2050:
Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa ilmastonmuutoksen hillintä ja 

puhtaan ympäristön vaaliminen nähdään sekä jokaisen velvollisuutena että suurena 
mahdollisuutena. Pohjanmaa on yhteiskuntana hiilinegatiivinen. Maakunnassa on 
kestävän kehityksen mukainen monikeskuksinen alue- ja yhdyskuntarakenne sekä 

puhdas ja monimuotoinen ympäristö. 

Hiilinegatiivinen yhteiskunta  
Pohjanmaa on yhteiskuntana 

hiilinegatiivinen ja energia tuotetaan 
päästöttömästi

Kestävä alue- ja 
yhdyskuntarakenne   

Pohjanmaa on ilmastoälykäs 
maakunta

Materiaalit kiertoon  
Kiertotalous toiminnan perustana

Elinvoimainen luonto 
Terveellinen elinympäristö 



Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet 2050
Asukas keskiössä

Tavoitetila 2050:
Pohjanmaan asukkaat ovat hyvinvoivia, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Hyvinvointierot 

ovat pienet. Maakunnan omaleimainen kulttuurielämä pohjautuu vahvaan 
yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemisen meininkiin. Suvaitsevaisessa ja moninaisuutta 

arvostavassa ilmapiirissä on kaikkien hyvä ja turvallista olla. 

Hyvinvoiva väestö  
Pohjanmaan asukkaat ovat 
hyvinvoivia, tasa-arvoisia ja 

yhdenvertaisia

Kulttuurinen voimanpesä  
Pohjanmaan omaleimainen 

kulttuurielämä kestää kansainvälisen 
vertailun ja vetää 

kulttuurimatkailijoita

Ylpeästi monimuotoinen 
Pohjanmaan asukkaat ovat ylpeitä maakunnan kulttuurisesta 
moninaisuudesta, jossa yhdessä tekemisen meininki näkyy ja 

kuuluu



Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet 2050
Kukoistava aluetalous

Tavoitetila 2050:
Kansainvälinen, monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinoelämä kukoistaa maakunnan 
kaikissa osissa. Menestyksen takaavat elinkeinoelämän tarpeita vastaava tutkimus ja 
koulutus, vahva yhteistyön ja yrittämisen kulttuuri sekä erinomainen saavutettavuus.

Monipuolinen 
elinkeinoelämä 

Pohjanmaalla on useita globaalisti 
toimivia kestävän teollisuuden 

keskittymiä sekä monipuolisesti 
erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla

Innovaatioita yhteistyössä  
T&K-menojen osuus on yli 5 % 

bruttokansantuotteesta ja yrityksissä 
syntyy tuote- ja palveluinnovaatioita

Riittävästi osaajia  
Pohjanmaan työllisten määrä on 
kasvanut vähintään 10 % ja alue 

houkuttelee parhaita osaajia

Sujuvat yhteydet ja 
kuljetusketjut  

Innovatiivinen liikennejärjestelmä 
tukee Pohjanmaan kansainvälistä 

kilpailukykyä



Maakunnan kehittämisen 
painopisteet 2022–2025



Maakuntastrategian 2022–2025 rakenne
Agenda 2030 -tavoitteisiin pohjautuvat maakunnan 

kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet
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Painopiste 1: Resurssiviisas yhteiskunta 
Ilmastonmuutos, resurssien ylikulutus, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

Painopiste 2: Digitalisaatiosta kasvua
Teollisuus 4.0, älykäs datan hyödyntäminen, alustatalous

Painopiste 3: Riittävästi osaajia
Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, globaalit muuttoliikkeet,

osaamisen merkityksen korostuminen

Painopiste 4: Kaikki mukaan
Eriarvoistuminen, työn ja toimeentulon murros, demokratian haasteet, yhteiskunnan 

jakautuminen, julkisen talouden kestävyys 



Painopiste 1
Resurssiviisas yhteiskunta



Muutosilmiöt

Ilmastonmuutos

Resurssien ylikulutus

Luonnon tilan heikkeneminen 

Monimuotoisuuden 
väheneminen



Keskeiset kehittämishaasteet 2022–2025
Resurssiviisas yhteiskunta

Kestävän 
energiajärjestelmän 

rakentaminen

Kiertotalouteen 
siirtyminen

Kestävän 
yhdyskuntarakenteen ja 

liikennejärjestelmän 
rakentaminen

Ilmastoviisaiden 
innovaatioiden ja 

liiketoimintamallien 
luominen

Ilmastoviisaan
alkutuotannon 

edistäminen

Luonnon köyhtymisen 
pysäyttäminen ja vesien 

tilan parantaminen



Painopiste 2
Digitalisaatiosta kasvua 



Muutosilmiöt

Neljäs teollinen vallankumous

Älykäs datan hyödyntäminen

Alustatalouden kasvu



Keskeiset kehittämishaasteet 2022–2025
Digitalisaatiosta kasvua

Digitalisaation ja uuden 
teknologian 

hyödyntäminen 
yrityksissä

Käyttäjälähtöisten 
digitaalisten palveluiden 

kehittäminen ja 
hyödyntäminen eri 

sektoreilla

Älyliikenteen ratkaisujen 
kehittäminen ja 

käyttöönotto

Nopeiden 
verkkoyhteyksien 

rakentaminen koko 
maakunnan alueelle

Kyberturvallisuuden
vahvistaminen



Painopiste 3
Riittävästi osaajia



Muutosilmiöt

Väestön ikääntyminen

Kaupungistuminen

Osaamisen merkityksen 
korostuminen



Keskeiset kehittämishaasteet 2022–2025
Riittävästi osaajia

Työvoiman tarjonnan 
lisääminen

Työvoiman osaamistason ja 
tuottavuuden nostaminen



Painopiste 4
Kaikki mukaan



Muutosilmiöt

Eriarvoistuminen

Työn ja toimeentulon murros

Yhteiskunnan jakautuminen

Demokratiahaasteet

Julkisen talouden kestävyys



Keskeiset kehittämishaasteet 2022–2025
Kaikki mukaan

Hyvinvointi- ja 
terveyserojen kasvun 

ehkäisy

Asukkaiden 
yhdenvertaisuuden ja 

osallisuuden 
vahvistaminen

Yhteisöllisyyden ja 
väestöryhmien 

keskinäisen 
ymmärryksen 
vahvistaminen



Maakuntastrategian 
toteuttaminen



Pohjanmaan tulevaisuus tehdään yhdessä

Pohjanmaan liitto Pohjanmaan kunnat

Pohjanmaan 
hyvinvointialue ja 
muut sosiaali- ja 

terveysalan toimijat

Valtionhallinnon 
organisaatiot 

Elinkeinoyhtiöt, 
kauppakamari ja 

muut kehitys-
organisaatiot 

Korkeakoulut ja 
oppilaitokset

Yritykset
Järjestöt, yhdistykset 

ja Leader-
toimintaryhmät

Maakunta-
strategian 
rahoitus

EAKR

ESR

JTF

Maaseu-
turahasto 
ml. Leader

Interreg 
Aurora

Kalatalous-
rahasto

Kansalliset 
kehittämis-
ohjelmat

Kuntien ja 
valtion 

budjetti-
rahoitus

Yksityinen 
rahoitus

Muu 
rahoitus



Tack!
Kiitos!

Lisätietoja:
Irina Nori
irina.nori@obotnia.fi

mailto:irina.nori@obotnia.fi
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