
Etelä-Pohjanmaan 
liiton tavoitteet seuraavaan 
hallitusohjelmaan

• Hallitusohjelmatavoitteita ja sisältöjä on tarkennettu 
keskeisten sidosryhmien ja kuntien kanssa

• Etelä-Pohjanmaan tavoitteena on saada 
hallitusohjelmaan:

• Yleisen tason periaatteita, jotka ovat myönteisiä Etelä-
Pohjanmaan maakunnalle

• Etelä-Pohjanmaalla suoraan kohdentuvia kirjauksia

• Tavoitteet ja toimenpiteet käsittelevät 
aluekehityksen kannalta keskeisimpiä 
ongelmakohtia.

• Sisällöissä on keskitytty valtiotasoisiin 
politiikkatoimiin

• Vaikuttamistyötä jatketaan laajasti yhteiskunnan eri 
tasoilla syksyn ja talven aikana



Kotimaisen ruoan- ja 
energiantuotannon

tulevaisuuden 
turvaaminen

Sujuva liikkuminen ja 
tehokas logistiikka

Jokaiselle yhtäläiset 
mahdollisuudet 
koulutukseen ja 

sivistykseen

Kärjistyvään
osaajapulaan
vastaaminen

#työllisyys #huoltovarmuus #turvallisuus #alkutuotanto #korkeakoulutus #saavutettavuus #tuottavuus

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027



• Suomalaisen
ruoantuotannon arvon nosto

• Kotimaisen energiatuotannon 
kasvattaminen

• Kilpailukyvyn ja tuotannon 
vahvistaminen ja kestävät ratkaisut

• Valtatiehankkeiden toteuttaminen ja 
investointiohjelman täydentäminen

• Alemman asteisen tieverkon 
huoltovarmuuspaketti

• Raideliikenteen kehittäminen ja 
liikennöinnin varmistaminen

• Länsirannikon satama-yhteyksistä 
huolehtiminen

• Logistiikan kilpailukyvystä 
huolehtiminen

• Lentoliikenteen tulevaisuuden 
ratkaisujen ja innovaatioiden 
tukeminen

• Viranomaisten riittävät resurssit 
suunnitteluun, luvitusprosesseihin
ja valitusten käsittelyyn

• Korkeakoulutuksen 
aloituspaikkoja on 
lisättävä laajasti Suomessa

• Etelä-Pohjanmaalle 
korkeakoulujen 
aloituspaikkojen tasokorotus

• Jatkuvan oppimisen 
rahoituksen lisääminen 
ja koulutuksen kehittäminen

• Yliopistokeskusten 
vahvistaminen

• Työllisyyden nostaminen ja 
rekrytointiongelmien 
ratkaiseminen

• Työ- ja koulutusperäisen 
maahanmuuton edistäminen

• Toisen asteen 
koulutuksen vahvistaminen

• Alueiden kestävän kasvun 
ja elinvoiman tukeminen

Kotimaisen ruoan- ja 
energiantuotannon

tulevaisuuden turvaaminen

Sujuva liikkuminen ja tehokas 
logistiikka

Jokaiselle yhtäläiset 
mahdollisuudet koulutukseen 

ja sivistykseen

Kärjistyvään osaajapulaan
vastaaminen

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#työllisyys #huoltovarmuus #turvallisuus #alkutuotanto #korkeakoulutus #saavutettavuus #tuottavuus



Kot imaisen ruoan- ja 
energiantuotannon
tulevaisuuden turvaaminen

Suomalaisen ruoantuotannon arvon nosto
Kotimainen ruoantuotanto on arvokas kansantalouden 
ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Ruoka-alan vahvistaminen ja huoltovarmuuden 
varmistaminen ovat keskeisiä tulevaisuusinvestointeja

On turvattava maatalouden investointirahoituksen taso 
ja vastattava kärjistyvään kannattavuuskriisiin

Tuetaan kotimaisuutta julkisissa hankinnoissa

Kotimaisen energiatuotannon kasvattaminen
Kotimaisen energiatuotannon turvaamiseksi on 
huolehdittava puuhakkeen ja turpeen saatavuudesta ja 
tehtävä turve-alan siirtymästä oikeudenmukainen ja 
hallittu

Biokaasutoiminnan ja bioenergian kehittymistä on 
edistettävä (ml. paikallinen tuotanto)

Uusiutuvaan energiaan (tuulivoima, aurinko, vety) on 
panostettava

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#alkutuotanto #energia #huoltovarmuus 
#kestävyys #kiertotalous 



Kot imaisen ruoan- ja 
energiantuotannon
tulevaisuuden turvaaminen

Kilpailukyvyn ja tuotannon vahvistaminen ja 
kestävät ratkaisut

Etelä-Pohjanmaa on Suomen ruokamaakunta, jossa 
on kansallisesti merkittävä ruokateollisuuden 
klusteri, osaamiskeskittymä ja potentiaalia viennin 
kasvattamiseen
Etelä-Pohjanmaalle tulee rakentaa
ruokateknologian ja -viennin kansallinen
osaamiskeskus
Ruoka-alan kilpailukyky edellyttää tuotannon
kasvattamista, yhä kestävämpää tuotantoa ja
ilmastoviisaita ratkaisuja
Kiertotalouden kannustimia on lisättävä

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#alkutuotanto #energia #huoltovarmuus 
#kestävyys #kiertotalous 



Vastaaminen kärj istyvään
osaajapulaan

Työllisyysasteen nostaminen ja rekrytointi-
ongelmien ratkaiseminen

Etelä-Pohjanmaalla on ollut maan parhaimpiin 
lukeutuva työllisyystilanne jo vuosia 

Tarvitaan alueiden yksilöllisiin työllisyyshaasteisiin 
kohdentuvia toimenpiteitä

On edistettävä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten 
ja nuorisotyöttömien pääsyä työmarkkinoille 

Omistajanvaihdosten edistäminen

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton 
edistäminen

Työvoimapula kasvaa ja kansainvälisiä osaajia tarvitaan 
lisää ja rekrytointeja on vauhditettava

Kotouttamisresursseja on lisättävä ja sujuvoitettava 
lupakäytäntöjä

Valtakunnallisen kv-rekrytointimallin kehittämistyötä 
on nopeutettava

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#työllisyys #maahanmuutto #ammatillinen koulutus #TKI



Vastaaminen kärj istyvään
osaajapulaan

Toisen asteen koulutuksen vahvistaminen
Ammattiosaajille on jatkuva tarve ja 
osaamisvaatimukset tulevat kasvamaan
Toisen asteen opetuksen laatu ja resurssit on 
turvattava. Määräaikaisista opetusresurssien lisäyksistä 
on tehtävä pysyviä
Fyysisesti saavutettavasta koulutusverkostosta on 
pidettävä kiinni

Alueiden kestävän kasvun 
ja elinvoiman tukeminen

TKI-rahoitus on saatava kasvuun laajasti Suomessa ja 
edistettävä elinkeinoelämän uudistumista
Maakunnille on suunnattava omaehtoista 
kehittämisrahoitusta
Seutukaupunkiohjelmaa on jatkettava
Maakuntakeskukset sopimuksellisen yhteistyön pariin
Lisättävä valtion alueellista läsnäoloa ja edistettävä 
monipaikkaisuutta

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#työllisyys #maahanmuutto #ammatillinen koulutus #TKI



Jokaisel le yhtäläiset  
mahdol l isuudet  koulutukseen 
ja sivistykseen

Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja on 
lisättävä laajasti Suomessa

Suomi on jäänyt jälkeen muista OECD-maista nuorten 
aikuisten (25-34 v.) koulutustasossa.
On huolehdittava korkeakoulutuksen 
kansallisesta tasapainosta niin sivistyksen kuin 
elinkeinoelämän näkökulmista.
Lisäpanostuksia on kohdennettava erityisesti alueille, 
jossa koulutustaso voidaan saada aidosti kasvuun

Etelä-Pohjanmaalle korkeakoulujen 
aloituspaikkojen tasokorotus

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulujen sisäänottomäärät 
ovat selvästi maan pienimmät suhteessa 15-24 
ikäryhmään
Tilanne luo poikkeuksellisen haasteen alueen 
elinkeinoelämälle ja elinvoimalle
Etelä-Pohjanmaalle on kohdennettava huomattava 
aloituspaikkojen lisäys ja riittävä rahoitus

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#korkeakoulutus #osaaminen #yliopistokeskukset 
#TKI #tuottavuus



Jatkuvan oppimisen rahoituksen lisääminen 
ja koulutuksen kehittäminen

Työssä olevien osaamis- ja koulutustasoa on 
nostettava

Tarvitaan joustavia mahdollisuuksia tutkintojen ja 
tutkintojen osien suorittamiseen ja osaamisen 
päivittämiseen

Yliopistokeskusten vahvistaminen
Yliopistokeskuksilla on huomattava merkitys suurten 
keskusten ulkopuolisten alueiden TKI- ja 
koulutusympäristöille ja ne omaavat tiiviit yhteydet 
alueiden elinkeinoelämään

Yliopistokeskusten rahoitusta on lisättävä merkittävästi 
ja hallinnollista asemaa vahvistettava

TKI-ekosysteemien 
kehittäminen yliopistokeskuskaupungeissa

Jokaisel le yhtäläiset  
mahdol l isuudet  koulutukseen 
ja sivistykseen

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#korkeakoulutus #osaaminen #yliopistokeskukset 
#TKI #tuottavuus



Sujuva l i ikkuminen ja tehokas 
logist i ikka

Valtatiehankkeiden toteuttaminen ja 
investointiohjelman täydentäminen

Pääväyläverkon yhteyksiä on kehitettävä vastaamaan 
pääväyläasetuksen tavoitteita

Länsi-Suomen tiehankkeita on toteutettava maan 
kilpailukyvyn takaamiseksi

Maakuntakeskusten väliset suorat yhteydet on 
toteutettava valtatietasoisina

Suunnittelu- ja investointiohjelmaa on täydennettävä 
siten, että maakunnat ovat tasavertaisessa asemassa

Alemman asteisen tieverkon 
huoltovarmuuspaketti

Alkutuotannolla on huomattava merkitys 
huoltovarmuudelle samoin kuin vientituloille.
Toteutettava valtakunnallinen 500 M€ viisivuotinen 
paketti, johon kootaan ja toteutetaan kiireellisimmät 
hankkeet maakunnittain

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#valtatiet #raideliikenne #liikennepalvelut 
#lentoliikenne #huoltovarmuus 



Sujuva l i ikkuminen ja tehokas 
logist i ikka

Raideliikenteen kehittäminen ja liikennöinnin 
varmistaminen

Päärataa on kehitettävä koko matkaltaan Suomen 
tärkeimpänä raideyhteytenä
Solmukohtia ja asemanseutuja on kehitettävä
Suupohjan radan tulevaisuus on turvattava
Sähköistämättömiä rataosuuksia on kehitettävä 
(maakuntakeskusten väliset, suorat yhteydet)
Henkilöliikenteen palvelutasoa on parannettava (esim. 
henkilöliikenteen ostoliikenteen kalusto, lisäliikenteen 
hankinta, matkustajajunien verkkoyhteydet)
Liikenteen kehittämisen esteitä on madallettava ja 
aitoa kilpailua edistettävä

Logistiikan kilpailukyvystä huolehtiminen
Länsirannikon satamilla ja niihin johtavilla tie-, rautatie 
sekä vesiväylillä on suuri merkitys Suomen 
huoltovarmuudelle ja viennille.
Viennin logistiikkaan on panostettava ja kuljetusalan 
toimintaedellytykset on turvattava

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#valtatiet #raideliikenne #liikennepalvelut 
#lentoliikenne #huoltovarmuus 



Sujuva l i ikkuminen ja tehokas 
logist i ikka

Liikennepalveluiden ja joukkoliikenteen turvaaminen 
koko maassa

Valtion tulee yhdessä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa 
edistää toimivia ja kestäviä joukkoliikenneyhteyksiä sekä 
liikenteen palveluja mm lainsäädäntöä ja hallintoa kehittämällä
Hallituksen on varattava riittävät resurssit liikenteen 
palveluiden kehittämiseen 

Lentoliikenteen tulevaisuuden ratkaisujen 
tukeminen

Pienillä lentokentillä tulee olemaan merkittävä rooli 
tulevaisuuden lentoliikenteessä. (sähkölentoliikenne)
Lentoliikenteen murrosvaiheessa kentät on pidettävä 
toimintakuntoisena ja investoitava niiden kunnossapitoon.
Sähköisen ilmailun ja dronelentoliikenteen tutkimusta ja 
innovointia on tuettava ja vauhditettava.

Viranomaisten riittävät resurssit suunnitteluun, 
luvitusprosesseihin ja valitusten käsittelyyn

Hallituksen on turvattava viranomaisten (mm. 
ELY, Traficom) riittävät suunnittelu- ja luvitusprosessien
resurssit
Hallinto-oikeuksien resursseja on lisättävä
Ympäristöllisiä luvitusprosesseja on uudistettava (mm. yhden 
luukun periaate)

Päämääriä hallituskaudelle 2023 - 2027

#valtatiet #raideliikenne #liikennepalvelut 
#lentoliikenne #huoltovarmuus 
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