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Etelä-Pohjanmaa – 

Lakeutta  
laajempi

Maakunnan tulevaisuuden perustana on luottamukseen
perustuva avoin ja tasa-arvoinen yhteiskunta.

Etelä-Pohjanmaalla jokaisella on yhtäläiset
mahdollisuudet toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.

Oma elämä on mahdollista rakentaa niin kaupungeissa
kuin maaseudulla elinkaaren eri vaiheissa ja
elämäntilanteesta riippumatta.

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus edellyttää, että
jokainen, myös heikommassa asemassa ja työelämän
ulkopuolella olevat löytävät työtä.

Etelä-Pohjanmaalla kykenee vahvana yrittäjä- ja
ruokamaakuntana luomaan globaalisti kestäviä
ratkaisuja ja uutta kasvua.

 » Merkityksellinen elämä kaikille

 » Työtä jokaiselle, joka työtä etsii 

 » Kasvua kestävyydestä

VISIO  
2050



Vakaa ja 
Vilkas
HAASTE: 
Taantuva väestökehitys, ikärakenteen muutos, eriarvoistuva ja jakautuva yhteiskunta

PÄÄMÄÄRÄ: 
Väestökehityksen vakiinnuttaminen ja sopeutuminen

 » Pitkän aikavälin tavoitteena on pyrkiä sopeutumaan taantuvaan  
 väestökehitykseen ja vakiinnuttamaan väestörakenne kestävälle pohjalle

Maakunnan väestötavoite vuoteen 2050 on noin 190 000 asukasta. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää:

 » Syntyvyyden kasvua 30 % vuoden 2019 tasosta

 » Nettomaassamuuton vakiintumista +-0-tasolle

 » Nettomaahanmuuton kaksinkertaistaminen  
   vuoden 2019 tasolta
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Älykäs ja 
Taitava
HAASTE: 
Osaamisperustan mureneminen, työn ja teknologian murros

PÄÄMÄÄRÄ: 
Koulutustason nostaminen, kansainvälisesti houkutteleva TKI-ekosysteemi

 » Etelä-Pohjanmaan osaamisperustaa on vahvistettava ja panostettava kansainvälisesti 
 verkottuneen innovaatioekosysteemin rakentamiseen.

Maakunnan tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon  
ja puolella Etelä-Pohjanmaan nuorista aikuisista on korkeakoulututkinto,  
TKI-panostukset ovat 4 % alueen BKT:sta ja työllisyysaste on 80 %.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää:

 »  Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäystä, +500 tutkintoa vuoden 2019 tasosta

 »  TKI-panostusten viisinkertaistamista vuoden 2019 tasosta

 »  Työllisyysasteen nostoa 4 prosenttiyksikköä vuoden 2019 tasosta
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Joustava ja  
Kestävä  
HAASTE: 
Kilpailukyky, tuottavuus ja kestävyyskriisi

PÄÄMÄÄRÄ: 
Elinkeinoelämän uudistaminen ja ekologinen jälleenrakennus

 »  Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämää on uudistettava  
    ja toteutettava ekologinen siirtymä

Maakunta on hiilinegatiivinen vuonna 2050 ja elinkeinoelämässä yrityskenttä  
on monipuolistunut. Tuottavuus ja suora vienti ovat kasvaneet, ja maakunta  
on alueiden välisessä vertailussa maan keskitasoa.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää:

 » Päästöjen leikkaamista 80 % vuoden 2005 tasosta

 » Viennin määrän kolminkertaistamista 2019-tasosta

 » Työn tuottavuuden nostamista

M
aa

ku
n

ta
su

u
n

n
it

el
m

a 
 2

05
0



Vakaa  
ja Vilkas
Miten Etelä-Pohjanmaa
kehittyy tasapainoisena ja 
hyvinvoivana?

Strategiset tavoitteet 

 » Kestävä väestörakenne

 » Inspiroivaluonnonympäristö ja  
 monipuolinen asuminen

 » Sujuva ja saavutettava arki

 » Korkea elämänlaatu ja    
 hyvinvoinnin vahvistaminen

Älykäs  
ja Taitava
Miten Etelä-Pohjanmaa pärjää
kilpailussa osaamisen
kasvattamisesta?

Strategiset tavoitteet

 » Nouseva osaamistaso ja laajeneva koulutustarjonta

 » Osaava työvoima ja laadukas työelämä

 » Vahvistuvatinnovaatio ekosysteemit  
 (Smart lakeus)

 » Kansainvälinen verkottuminen  
 (Smart lakeus)

Joustava  
ja Kestävä
Miten Etelä-Pohjanmaa
uudistuu ja vahvistaa
iskukykyään?

Strategiset tavoitteet

 » Ilmastoviisas Etelä-Pohjanmaa  
 (Smart lakeus)

 » Elinkeinopainoalojen vahvistaminen  
 (Smart lakeus)

 » Toimintatapojen uudistaminen 
 (Smart lakeus)

Smart lakeus 
Älykkään erikoistumisen  
painoalat ja toimintatavat  

 » Kestävä ruokaekosysteemi ja  
   biotalouden uudet ratkaisut

 » Älykkäät teknologiat

 » Hyvinvointi- ja elämystalous

 » Start up and Grow! (Aloittavien ja kasvavien yritysten toimenpiteet)

 » Circulate and Digitalise! (Kiertotalouden ja digitalisoinnin toimenpiteet)

 » Innovate and Renew! (Innovaatiot ja yritysten uudistamisen toimenpiteet

 » Go Global! (Kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet)
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2.2   Inspiroiva luonnonympäristö ja monipuolinen asuminen

 » Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

 » Panostetaan vesistöjen suojeluun ja kunnostamiseen

 » Tarjotaan monipuolisia asumisen vaihtoehtoja  
 ja puitteet erilaisille elämäntyyleille

2.1   Kestävä väestörakenne

 » Vahvistetaan maakunnan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä  
 nykyisten ja uusien asukkaiden sekä paluumuuttajien silmissä

 » Luodaan toimiva ympäristö kaikenkokoisille ja  
 -muotoisille perheille

 » Varmistetaan mahdollisuudet tehdä töitä, opiskella  
 ja käyttää palveluja lähellä 

2.3   Sujuva ja  
      saavutettava arki

 » Parannetaan tietoliikenneyhteyksien tarjontaa niin, että riittävän  
 tasoiset yhteydet vat kaikkien saavutettavissa. Edistetään kiinteän  
 valokuituverkon rakentamista mahdollisimman kattavaksi

 » Varmistetaan laadukkaat ja sujuvat liikenneyhteydet  
 maakunnan asukkaille, elinkeinoelämälle, maakuntaan  
 saapuvalle ja sieltä lähtevälle liikenteelle.

 » Huolehditaan laadukkaiden palveluiden saatavuudesta ja  
 saavutettavuudesta koko maakunnassa 

2.4   Korkea elämänlaatu ja  
               hyvinvoinnin vahvistaminen

 » Varmistetaan nuorille edellytykset hyvään elämään ja valoisaan tulevaisuuteen

 » Tuetaan ikääntyvien toimintakyvyn säilymistä ja täysipainoisen  
 elämän mahdollisuuksia

 » Lisätään kansalaisvaikuttamista sekä vahvistetaan järjestöjen roolia  
 ja toimintamahdollisuuksia

 » Huomioidaan kulttuurin ja taiteen hyvinvointiulottuvuus erilaisten  
 palveluiden suunnittelussa

Vakaa ja Vilkas: Miten Etelä-Pohjanmaa kehittyy   
tasapainoisena ja hyvinvoivana?
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3.2   Osaava työvoima ja laadukas työelämä

 » Panostetaan monipuolisesti eri-ikäisten osaamistason nostamiseen

 » Edistetään työllistymistä

 » Edistetään ulkomaisen työvoiman rekrytointia

 » Kehitetään laadukasta työelämää

3.1   Nouseva osaamistaso ja laajeneva koulutustarjonta

 » Nostetaan Etelä-Pohjanmaan koulutustasoa ja vahvistetaan  
 Seinäjoen asemaa korkeakoulukaupunkina

 » Edistetään toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta ja laatua

 » Rakennetaan aito jatkuvan oppimisen järjestelmä

3.3   Vahvistuva innovaatioekosysteemi  
            (Smart lakeus)

 » Toteutetaan eteläpohjalaisen innovaatiotoiminnan tasokorotus

 » Kehitetään laadukkaita TKI- ja oppimisympäristöjä

 » Rakennetaan ruoka-alan digitaalisten teknologioiden  
 kansallinen osaamiskeskus

 » Edistetään Seinäjoen ekosysteemisopimuksen sisältöjä ja  
 asemaa osana kansallisia kasvukeskuksia 

3.4   Kansainvälinen verkottuminen  
             (Smart lakeus)

 » Vahvistetaan eteläpohjalaisten toimijoiden roolia olemassa 
 olevissa kansainvälisissä verkostoissa

 » Hakeudutaan ja kiinnitytään uusiin verkostoihin

Älykäs ja Taitava: Miten Etelä-Pohjanmaa pärjää  
kilpailussa osaamisen kasvattamisesta?
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4.3    Toimintatapojen uudistaminen (Smart lakeus)

 » 4.3.1 Start up and Grow! (Aloittavien ja kasvavien yritysten toimenpiteet)

 » 4.3.2 Circulate and Digitalise! (Kiertotalouden ja digitalisoinnin toimenpiteet)

 » 4.3.3 Innovate and Renew! (Innovaatiot ja yritysten uudistamisen toimenpiteet)

 » 4.3.4 Go Global! (Kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet)

4.1   Ilmastoviisas Etelä-Pohjanmaa  
            (Smart lakeus)

 » Toimitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja    
 edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista

 » Edistetään hallittua siirtymistä kestävään energiantuotantoon

 » Edistetään maankäyttösektorin ilmastoviisaita toimia

4.2   Elinkeinopainolojen vahvistaminen 
             (Smart lakeus) 

 » 4.2.1 Kestävä ruokaekosysteemi ja biotalouden uudet ratkaisut

 » 4.2.2 Älykkäät teknologiat

 » 4.2.3 Hyvinvointi- ja elämystalous

Joustava ja Kestävä: Miten Etelä-Pohjanmaa  
uudistuu ja vahvistaa iskukykyään?
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