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Maakunnan suunnittelu
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Maakuntasuunnitelma
20 – 30 vuotta

Maakuntaohjelma
4 vuotta

Maakuntakaava
10 – 20 vuotta

Älykkään erikoistumisen 
strategia
4 - 7 vuotta

Lain-
säädäntöön 
perustuva

Rahoitussuunnitelma
2 vuotta

Liikennejärjestelmä-
suunnitelma

5 - 10 vuotta



Olosuhteet Olemus
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 strategiaa tehdään 
koronapandemian aiheuttamassa 
poikkeuksellisessa tilanteessa

 huomioitava tavoitteet 
 kriisistä selviämiseksi
 myönteisen talous-, työllisyys-

ja investointikehityksen 
varmistamiseksi 

 muutosjoustavuuden 
vahvistamiseksi 

 aluekehityksen muutokset 
tunnistava

 Keski-Suomen kansallista ja 
globaalia asemoitumista 
tarkasteleva

 tulevaisuutta ennakoiva 
 yhteistä toimintaa jäntevästi 

suuntaava
 erottautuva

Millainen strategia?



Sitra: Megatrendit 2020
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• Ilmastonmuutos ja konfliktit 
aiheuttavat voimakasta 
maahanmuuttoa Suomeen.

• Kyberhyökkäykset yleistyvät 
ja luottamuspulaa paikataan julkisella 
valvonnalla.

• Kasvava protektionismi heikentää 
EU:ta ja euroalue hajoaa.

• Suomen taloutta kannattelevat 
rakenteelliset uudistukset.  Julkisten 
palveluiden legitimiteetti säilyy.

• Työn murroksessa palkkatyöhön 
perustuva malli pyritään 
säilyttämään.

• Heikentynyt tietoturva ja siitä 
aiheutuneet skandaalit vähentävät 
yksityisen sektorin luotettavuutta 
terveyspalveluiden tuottamisessa.

• Julkinen sektori kasvattaa rooliaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

• Väestö keskittyy suuriin kasvu-
keskuksiin. Energiatehokkaat 
joukkoliikenneratkaisut korostuvat. 

• Kansainvälisten instituutioiden asema 
vahvistuu ja suuryritysten valtaa 
rajoitetaan kansainvälisillä 
sopimuksilla. 

• Ihmiset suhtautuvat luottavaisesti 
datan keräämiseen ja 
hyödyntämiseen. Tietokantoja 
avataan kyberuhkien vähetessä.

• EU:n liittovaltiokehitys syvenee.
• Suomi pääsee mukaan 

maailmantalouden kasvuun ja 
nousee jälleen teknologian 
kärkimaaksi. 

• Avoin data luo mahdollisuuksia työlle 
ja elinkeinoelämälle. Palkkatyö säilyy 
toimentulon lähteenä.

• Terveydenhuollon osalta pääpaino on 
sairauksien ennaltaehkäisyssä.

• Aasiasta nouseva maahan-
muuttoaalto ja energian varastoinnin 
vallankumous mahdollistaa 
monikeskuksisen aluerakenteen. 

• Sähköinen liikkuminen yleistyy 
voimakkaasti.

• Yksilöiden välinen sopiminen 
(lohkoketjut) muuttaa radikaalisti 
yhteiskuntaa.

• Ihmiset aktivoituvat datan omistajina 
ja yksityisyydensuoja korostuu. 

• EU lähtee uuteen nosteeseen 
positiivisen talouskehityksen 
tukemana.

• Suomen talous kasvaa. Uusia 
digialoja syntyy ja julkisia 
toimintamalleja uudistetaan.

• Keikkatalous ja mikroyrittäjyys 
syrjäyttävät perinteiset työsuhteet. 
Perustulo otetaan käyttöön.

• Julkisten palvelujen rahoitus 
perustuu enemmän yksilöiltä 
kerättäviin käyttömaksuihin. 

• Yksilöt ovat aiempaa enemmän 
vastuussa omasta terveydestään, 
mikä eriarvoistaa väestöä.

• Väestö keskittyy pk-seudulle ja 
suurten kaupunkien välisiä yhteyksiä 
kehitetään erityisesti elinkeinoelämän 
tarpeisiin.
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• Informaatiovaikuttaminen lisääntyy 
voimakkaasti ja luottamus julkisiin 
instituutioihin rapistuu.

• Valtion ja suurten alueiden rooli 
päätöksenteossa vähenee ja 
arvoyhteisöt korostuvat.

• Luottamuspula ja hallitsematon 
teknologiakehitys aiheuttavat 
maailmanlaajuisen rahoituskriisin.

• Suomi vajoaa lamaan. Etuuksia 
leikataan rankasti, mutta heikko 
tilanne synnyttää uusia innovaatioita.

• Palkkatyö vähenee automaation 
kiihtyessä ja työ muuttuu 
yhteisölliseksi tekemiseksi. 
Vapaaehtoistoiminta korostuu.

• Kansalaisten hyvinvointi- ja 
terveyserot kasvavat ja hyvinvointi 
on yhä riippuvaisempaa yhteisön 
keskinäisestä huolenpidosta.

• Teknologiakehitys ja tuotannon 
hajautuminen mahdollistaa pienet 
kylämäiset yhdyskunnat. 

• Liikkumisen tarve vähenee.

• Data keskittyy kiinalaisten 
teknologiajättien käsiin,  jotka 
levittäytyvät myös länsimaihin. 

• Länsimainen arvomaailma ja 
demokraattinen yhteiskuntamalli 
kyseenalaistetaan.

• Suurkaupunkien välille syntyy 
alueellisia alliansseja, mikä 
heikentää EU:n ohjausvoimaa.

• Suomen talous ei kykene 
uudistumaan ja työvoimaa muuttaa 
ulkomaille.

• Yritykset kasvattavat rooliaan 
palveluiden rahoituksessa.

• Robotisaatio vähentää työvoiman 
tarvetta ja huippuosaajista 
kilpaillaan.

• Julkisen sektorin rooli 
terveydenhuollossa vähenee 
merkittävästi. 

• Suurkaupunkien välinen kilpailu 
kiihtyy ja väestö pakkautuu pk-
seudulle. 

• Digitaaliseen infrastruktuuriin ja 
kansainvälisiin liikenneyhteyksiin 
panostetaan.

Turvaton ja suojautuva 
yhteiskunta Yksilöiden maailmat Paikalliset arvoyhteisöt Tekoälyn, rahan ja idän 

dominanssi Kättä päälle -diplomatia

KANSALLISVALTIOT YKSILÖT JA ASIANTUNTIJAT YHTEISÖT TEKNOLOGIA JA YRITYKSET EU JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Keski-Suomen skenaariot 2050



Aluekehittämispäätös vuosille 2020 – 2023
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Ilmastonmuutoksen 
hillintä ja luonnon 
monimuotoisuuden 

turvaaminen 

Kestävä 
yhdyskuntakehitys ja 

toimivat yhteydet 

Uudistuva 
elinkeinoelämä ja TKI-

toiminnan 
vauhdittaminen 

Osaaminen ja sivistys 
aluekehityksen 
voimavarana 

Osallisuuden ja 
hyvinvoinnin lisääminen 
sekä eriarvoistumisen 

ehkäisy



• tulevaisuustyöryhmä
• Keski-Suomen Yrittäjät, hallitus ja 

aluejärjestöt
• Keski-Suomen kauppakamarin hallitus ja 

valiokunnat
• MTK Keski-Suomen hallitus ja aluejärjestöt
• palkansaajajärjestöt
• työnantajien järjestöt
• EduFutura ja sivistysjohtajat
• liikennejärjestelmätyöryhmä
• maakunnallinen nuorisovaltuusto 
• eläkeläisten neuvottelukunta
• Järjestöareena ja sen kumppanuuspöytä

• maakunnallinen hyvinvointiryhmä ja 
osallisuusryhmä

• Keski-Suomen liikunta ja liikuntajärjestöt
• ympäristöjärjestöt
• Keski-Suomen kylät ry ja maaseudun 

kehittäjät
• maahanmuuttajajärjestöt
• maakuntahallitus ja -valtuusto
• maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö
• kansanedustajat ja europarlamentaarikot
• oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) 

ohjausryhmä
• kuntajohtajat
• 19 kunnan kuntakierros
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Puhutaan tulevaisuudesta



Vaiheet ja aikataulu
Keski-Suomen 

profiili PäätöksetPainopisteiden 
valinta

Marras-joulukuu 2020 Tammi-kesäkuu 2021 Syksy 2021

 Tietojen ja strategia-aineistojen 
koonti

 Yhteinen analysointi 
 Tulevaisuuden ennakointi

→ Yhteinen ymmärrys

 Sidosryhmien näkemykset ja 
tahtotila

 Olemassa olevia 
yhteistyöfoorumeita hyödyntäen

 Otakantaa.fi –
kommentointikierros

→ Valinnat painotuksista, 
toimenpiteistä ja mittareista

 Virallinen lausuntokierros
 Maakuntahallituksen esitys
 Maakuntavaltuuston päätös 

11/2021

→  Yhteisten toimenpiteiden 
perustaksi
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