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Lukijalle
Millaisessa Keski-Suomessa haluamme elää? Millaista Keski-Suomea
rakennamme lapsillemme ja heidän lapsilleen? Millaiset reunaehdot
muuttuva maailma asettaa tulevaisuustyöllemme? Tällaisista
peruskysymyksistä käynnistyi Keski-Suomen strategian valmistelutyö
alkuvuodesta 2013.
Keski-Suomen elinkeinojen kärjet ovat bio-,
Nykytilan analyysien kautta edettiin vaihtoehtoisdigi- ja osaamistalous. Biotalouden valttejamme
ten tulevaisuuskuvien eli skenaarioiden hahmotovat metsätalouden uudet teknologiat, paikalliteluun ja edelleen konkreettisiin tavoitteisiin.
sesti kestävästi tuotettu energia, puhdas vesi ja
Työtä tehtiin asiantuntijapaneeleissa, viranomaispuhdas ruoka. Työtä ja tulosta maakuntaan tuo
keskusteluissa, työpajoissa, tulevaisuusfoorumyös huimaa vauhtia kehittyvä digiteknologia:
meissa, seminaareissa ja erityisen vilkkaasti myös
verkko-, mobiili- ja pilvipalvelut sekä erityiinternetissä. Näkemyksiä koottiin laajalsesti kyberturvallisuusala. Yritysten
ti, nuorisosta eläkeläisiin. Dokumeninnovaatiot saavat entistä enemtoinnin, sisältöjen täsmentämisen,
män vauhtia osaamisorganisaatiympäristö- ja tasa-arvoarvioinnin,
Vuonna 2040
oilta. Niiden tutkimus- ja tuotekemaaseutuarvioinnin,
palautteiKeski-Suomi on
hitysponnisteluista syntyy uutta
den ja lausuntokierroksen jälkeen
osaava ja hyvinvoiva
kannattavaa kansainvälistä liikeesitys tuotiin maakuntavaltuusbio- ja digitalouden
toimintaa.
Keskisuomalaisten
tolle hyväksyttäväksi 6.6.2014.
kansainvälinen
hyvinvoinnista huolehtivat julkimaakunta
set ja yksityiset palveluiden tuottaVuonna 2040 Keski-Suomi haluaa
jat yhdessä.
olla 295 000 asukkaan ja 125 000
työpaikan monikeskuksinen maakunKeski-Suomi on hallinnon rajojen kannalta
ta, jolla on vahva veturi, Jyväskylä. Keskisuopoikkeuksellisen yhtenäinen maakunta, samoin
malaiset asuvat eri puolilla kaunista maakuntaa
aluekehittämisen ja palvelujen tuotannon näköpääosin taajamissa, mutta myös maaseudulla. He
kulmasta. Jyväskylä kehittyy merkittävänä valtatavoittavat tarvitsemansa peruspalvelut vähinkunnallisena koulutus-, tutkimus-, palvelu- ja
tään virtuaalisesti.
hallintokeskuksena.
Maakunnassa on kattava väyläverkko ja tarpeelKeski-Suomen koossapysyminen on luontevaa
liset liikenneyhteydet. Keski-Suomeen ja täälja tärkeää. Siitä tulee kantaa huolta, tapahtuipa
tä pois pääsee sujuvasti maanteitse, rautateitmaan aluehallinnossa mitä tahansa seuraavina
se ja lentäen. Matkustusaika junalla Jyväskylästä
vuosikymmeninä.
Helsinkiin on 2 tuntia 15 minuuttia.

Aktiivisesta ja tuloksellisesta valmistelusta kaikkia osallisia kiittäen
Jyväskylässä 6.6.2014

Mauri Pekkarinen

Ulla Perämäki

Anita Mikkonen

maakuntavaltuuston
puheenjohtaja

maakuntahallituksen
puheenjohtaja

maakuntajohtaja
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Luku 1

1. Keski-Suomen visio 2040
Toimiva aluerakenne ja saavutettavuus sekä monipuolinen kansainvälinen
toiminta mahdollistavat kehittämistyön tuloksellisuuden.

Bio-, digi- ja osaamistalous ovat Keski-Suomen
tulevaisuuden vahvuuksia. Biotalouden kehittyminen perustuu maakunnan luonnonvarojen
älykkääseen hyödyntämiseen, ja ala tuo valtaosan
maakunnan vientitulosta myös seuraavien vuosikymmenten aikana. Digitalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudelleenajattelua kaikilla toimialoilla, organisaatioissa, yhteiskunnan rakenteissa ja instituutiossa. Alan
kehittämisnäkymät ovat huikeat. Osaamistalous tuottaa uutta liiketoimintaa, kun elinkeinot, koulutus ja tutkimus toimivat
yhdessä.
Yritteliäät ja yrittäjämäiset
alueet

Biotalous

menestyvät. Tarvitsemme monipuolista osaamista, yhteistä kehittämistahtoa, tuloksia tuottavaa avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä yli
toimialarajojen.
Aluerakenne ja saavutettavuus ovat maakunnan vetovoiman perusta. Ne ratkaisevat väestön sijoittumisen ja yritysten toimintaedellytykset. Myös kansainvälisyys edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä maakunnasta ja
maakuntaan. Keski-Suomen vientituotteille tarvitaan toimivat
ja
kilpailukykyiset
kuljetusväylät maan vientisatamiin ja rahtilentoyhteydet kansainvälisiin keskuksiin.

Hyvinvointi

Digitalous

Kansainvälisyys
Aluerakenne ja saavutettavuus

Osaamistalous

Luku 1

Ympäristön tilasta ja turvallisuudesta huolehtiminen luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.
Maakunnan sijainti ja logistiikka ovat mahdollisuus yrityksille. Lähinaapurimme Venäjä on teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden potentiaalinen vientialue. Mahdollisten alueellisten kriisien vaikutukset tulee pyrkiä välttämään sillä, että
vientikohteita on useita.
Keski-Suomen kansainvälinen toiminta näkyy
erityisesti elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden kansainvälisissä yhteyksissä. Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen vientikauppa
vahvistaa aluetaloutta ja kansainvälisten kehittämiskumppanuuksien verkosto on tiheä. Yritysyhteistyö ja innovaatiot edistyvät kansainvälisissä
kaupallisissa verkostoissa ja jäsenyyksissä. Painopisteinä ovat erityisesti Venäjä, EU sekä Kiina,
mutta yhteistyöverkostoon tavoitellaan myös
uusia ja kehittyviä alueita ja talouksia.
Kansainvälisyys on maakunnassa arkipäivää.
Verkostotalous edellyttää yrityksiltä joustavuutta, tutkimus- ja koulutustoimijoilta uusien markkinoiden hakemista ja viennin avaamista sekä
koko maakunnalta moni-ilmeisen ja kansainvälisen toimintakulttuurin omaksumista.
Keski-Suomi tarvitsee työvoimaa ja erityisosaajia
ulkomailta. Maakunta on osa kansainvälistä liiketoimintaverkostoa, mikä edellyttää alueen yrityksiltä vientimaiden kulttuurien ja markkinoiden
tuntemusta. Ulkomaisille työntekijöille avautuu
lukuisia työtilaisuuksia palvelualoilla. Maakunnan
tutkimus- ja koulutusyhteisöt tarvitsevat myös
maailmanluokan asiantuntijoita.

Hyvinvointi on alueen kehittymisen kannalta sekä
tavoite että mahdollistaja. Hyvinvointi ymmärretään laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat
sosiaali-, terveys-, liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja
sivistysala.
Kansalaisten osallistumista ja omaehtoista tekemistä tuetaan. Alan palvelut tuotetaan yksityisen,
julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintana.
Väestön ikääntyminen sekä maahanmuuton
lisääntyminen vaativat lisää palveluita mutta
tuovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet teknologiat ja palvelujärjestelmät
terveydenhuollossa, hoivassa ja kotiin tuotavissa palveluissa monipuolistavat palvelurakennetta
kustannustehokkaasti.
Väestörakenne muuttuu monikulttuurisemmaksi. Nuoret on pidettävä mukana työelämän uudistuksessa ja syrjäytymistä tulee ehkäistä voimatoimin. Nuorten arvostusten ja käyttäytymismallien
on ohjattava muutosta. Kehittämistoimia suunnataan elämänlaadun kehittämiseen.

Maakunnan kehittämisen
päätavoitteet 2040 ovat:
- maakunnan väestömäärä on 295 000
- työpaikkamäärä on 125 000
- matkustusaika junalla Jyväskylästä
Helsinkiin on 2 tuntia 15 minuuttia

Keski-Suomen visio 2040

Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bioja digitalouden kansainvälinen maakunta.
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2. Keski-Suomen
tulevaisuuden avainalat
2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Tavoitetila 2040:
Keski-Suomen tavoitteena on monikeskuksinen aluerakenne1, jossa on toimivat maakunnan sisäiset ja ulkoiset liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Jyväskylän
asema Keski-Suomen veturina on avainasemassa. Maakunnan saavutettavuuden parantaminen edellyttää yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa ja vahvaa
edunvalvontaa.

vät liikennekäytävät. Merkittävin niistä
on TEN-T-ydinliikenneverkkoon kuuluva valtatie 4. Junayhteydet pääkaupunkiseudulle,
vientisatamiin ja Pietarin alueelle
ovat nopeat. Alempiasteisen
tieverkon kunto tyydyttää
asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.

Keski-Suomessa tiiviimmän asumisen
taajamat ja työpaikkavyöhykkeet ovat
valtaosin hyvien liikenneyhteyksien
äärellä. Tärkeiksi koetaan luonnonläheisyys ja vesistöyhteydet. Ydinmaaseutu
on suhteellisen tiiviisti asuttua. Harvaan
asuttu maaseutu on suurelta osin metsää,
jossa on taajamia palveluineen etäällä
toisistaan. Energiaa tuotetaan uusiutuvilla raaka-aineilla eri puolilla maakuntaa.

Matkailu- ja virkistysympäristöt ovat rakentuneet luonto- ja kulttuuriperintöelämysten, kulttuurin
ja hyvässä tai erinomaisessa tilassa
olevien vesistöjen varaan.

Keski-Suomen kehittämisen rungon
muodostavat toiminnallisesti merkittä-

1
Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä toimintoja yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteistä sijoittumista maakunnassa sekä niiden keskinäisiä suhteita.
Luonnonympäristö luo puitteet aluerakenteelle.
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27

Keski-Suomen aluerakenne 2040

PYHÄJÄRVI

Toiminnallisesti merkittävät
liikennekäytävät

Yhteydet pohjoiseen
(Ruotsiin, Norjaan,
Venäjälle)

4

Kansainväliset yhteydet

E75

Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien
liikenneyhteyksien varrella
Sekoittuneet vakituisen asumisen,
vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja
virkistyksen alueet

Kinnula
Pihtipudas

Salamaperän
luonnonpuisto,
Salamajärven
kansallispuisto

Työpaikkakeskittymät
Biotalouden ja uusiutuvan
energian jalostusalueet

58

Matkailu-, virkistys- ja
vesistöreitit

Yhteydet
Merenkurkun
ja Perämeren
satamiin

Vesiyhteys
Matkailutie
Kansallispuistot

16

Maakuntakeskus

Nykyinen kuntakeskus

77

Kivijärvi

VIITASAARI

77

Kyyjärvi
Kannonkoski

E75
Karstula

58

Pyhä-Häkin
kansallispuisto

4

PielavesiIisvesi -yhteys

13

SAARIJÄRVI
68

ÄÄNEKOSKI

69

Ähtäri

Yhteydet
Merenkurkun
satamiin

18

Uurainen

Konnevesi
Etelä-Konneveden
kansallispuisto

4
13

Multia

Laukaa

Hankasalmi

58

23

Virrat

KEURUU

Petäjävesi

23 18

23

9

JYVÄSKYLÄ13

58

Muurame
9
Mänttä -Vilppula

13
Toivakka

4
56

JÄMSÄ

Himos

Luhanka

9

Yhteydet LänsiSuomen
satamiin,
Helsinkiin

Leivonmäen
kansallispuisto

JOUTSA

24
Isojärven
kansallispuisto

Längelmävesi
-yhteys

Kuhmoinen

Yhteydet Helsingin
ja HaminaKotkan
satamiin, yhteydet
idän raja-asemille,
Pietariin

23

Yhteydet idän
raja-asemille

9

10
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Maakunnan selkeä kaupallinen ydin on Jyväskylän seutu. Muut keskittymät ovat Joutsa,
Jämsä, Karstula, Keuruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Ydinmaaseutua on
alue Jämsästä Laukaan kautta Saarijärvelle ja
Keuruu–Mänttä–Vilppula-alueelle sekä Muurasjärvi (ks. luku 5.2). Paikallisten energialähteiden
osuus on 52 % maakunnan energiankulutuksesta. Keski-Suomessa ei ole laajamittakaavaista
tuulivoimatuotantoa.
Vuonna 2040 Keski-Suomi on edelleen monikeskuksinen maakunta, jonka pääkaupunki on
Jyväskylä. Jyväskylässä, Jämsässä, Keuruulla ja
Saarijärvellä lomittuvat vakituinen asuminen,
vapaa-ajan asuminen sekä matkailu- ja virkistysalueet. Verkkokauppa uudistaa ostoskäyttäytymistä ja tavoittaa ihmiset niin taajamissa kuin
maaseudullakin.
Keski-Suomen tieliikenneverkon rungon muodostavat TEN-T-ydinverkkoon kuuluva maan keskeisin pohjois-eteläsuuntainen valtatie 4 sekä valtakunnallisesti merkittävä poikittaisyhteys valtatie 9. Näitä täydentävät sekä naapurimaakuntiin
suuntautuvat, että maakunnan sisäistä liikennettä palvelevat muut valtatiet ja kantatiet. Vuoteen
2040 mennessä valtatie 4 on TEN-T-ydinverkon
osana kehitetty nykyistä selvästi korkeatasoisemmaksi. Muuta päätieverkkoa (nykyiset valta- ja
kantatiet) on parannettu, ja sen liikennöitävyys
on pysynyt vähintään nykyisellä tasolla. Vähäliikenteinen tieverkko on kunnossa sekä elinkeinoelämän (mm. puunhankinta, maatalous, turve- ja
bioenergia, matkailu), että vakinaisen ja vapaaajan asutuksen kannalta.
Nykyisen rataverkon rungon muodostaa Tampereelta Jyväskylän kautta Pieksämäelle johtava
yksiraiteinen sähköistetty yhteys, jota täydentävät sähköistämättömät radat Jyväskylästä länteen Haapamäelle ja edelleen Seinäjoelle ja Orivedelle sekä Jyväskylästä pohjoiseen
Haapajärvelle.
Jyväskylä–Tampere-välin kaksoisraiteen toteutuminen tulee parantamaan huomattavasti raideliikenteen kilpailukykyä. Junamatka Helsinkiin
kestää silloin kaksi tuntia 15 minuuttia ja Helsin-

ki/Vantaan lentoasemalle kaksi tuntia. Kaksoisraiteen valmistuttua voidaan tarpeen vaatiessa ryhtyä selvittämään nopeiden ratayhteyksien Jyväskylä–Helsinki ja Jyväskylä–Pietari
mahdollisuuksia.
Vuoteen 2040 mennessä vientikuljetukset länsija etelärannikon satamiin ovat sujuvia. Logistiikkatoimiala on hyödyntänyt menestyksellisesti maakunnan keskeistä sijaintia niin maan
pohjois-eteläsuuntaisissa kuin Keskipohjola-vyöhykkeen itä-länsisuuntaisissakin kuljetuksissa. Liikenneturvallisuus on hyvää tasoa ja taajamaympäristöjen esteettömyys sekä jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteet ovat parantuneet. Julkisen
liikenteen palvelutaso Keski-Suomen taajamien
ja maakuntakeskuksen välillä on hyvä ja haja-asutusalueiden yhteystarpeet on turvattu kattavalla
kutsu- ja palveluliikennetarjonnalla.
Vaikka Keski-Suomi jäi jälkeen nopeiden tietoliikenneyhteyksien
rakentamisessa,
yltävät
supernopeat tietoliikenneyhteydet vuonna 2040
koko maakuntaan. Tämä mahdollistaa yritysten
liiketoiminnan ja palvelujen kustannustehokkuuden kasvun. Tieto liikkuu vapaasti sekä maakunnan sisällä että maakunnasta sisään ja ulos.
Vuonna 2040 Jyväskylä ja Jämsä ovat tapahtumamatkailun valtakunnallisia ja kansainvälisiä
keskuksia. Maakunnassa on lisäksi puolenkymmentä muuta vetovoimaista matkailukeskusta,
viisi kansallispuistoa sekä useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita suojelualueita ja
kulttuuriympäristöjä. Maakunnan vesistökuormitus sekä teollisuuden ja energiatuotannon haitalliset päästöt ovat vähentyneet huomattavasti.
Myös maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja
puhdistamojen paikallinen vesistökuormitus sekä
ilmastonmuutokseen vaikuttavat päästöt ovat
vähentyneet.
Vuonna 2040 Etelä-Konneveden kansallispuisto
on vakiinnuttanut asemansa kansallispuistojen
verkostossa. Keski-Suomi on ympäristövastuullinen maakunta, jossa toiminta pohjautuu ympäristöosaamiseen ja ympäristöarvojen sekä kulttuuriympäristöjen huomioimiseen. Puhdas ja terveellinen ympäristö on maakunnan vetovoimaa.
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2.2. Biotalous aluetalouden veturina

Tavoitetila 2040:
Maa- ja metsätalouden osaaminen,
metsästä ja pellolta saatavien raaka-aineiden monipuolinen ja kestävä hyödyntäminen sekä tähän liittyvät teknologiset
ratkaisut ovat Keski-Suomen vahvuuksia. Paikallisesti ja kestävästi tuotettu
energia kasvattaa aluetaloutta. Puhtaat
vedet ja vesiteknologia tuovat maakuntaan uusia liiketoimintamahdollisuuk-

sia. Keskisuomalainen, puhdas ruoka on
markkinavaltti.
Biotalouden kehittyminen perustuu
maakunnan luonnonvarojen älykkääseen hyödyntämiseen. Ala tuo valtaosan
maakunnan vientitulosta myös seuraavien vuosikymmenten aikana.

Luku 2

Keski-Suomessa hyödynnetään luonnonvaroja
Biotalous tarkoittaa luonnonvarojen käyttäkestävästi niin, että ilmastonmuutoksen hillinmistä tuotteiden, ravinnon, energian ja palvetä ja siihen sopeutuminen otetaan huomioon.
luiden tuotannossa. Biotalouteen kuuluu myös
Tavoitteena on, että tuulivoimalla tuotekierrätettyjen raaka-aineiden hyödyntäminen.
tun sähköenergian osuus on huomattavasti
Biotalous sisältää teknologiset ratkaisut, joiden
korkeampi kuin mitä on Keski-Suomen
avulla luonnonvaroja voidaan käytilmastostrategian 2020 tavoite 2 %.
tää resurssitehokkaasti ja jalostaa
pitkälle, ja joiden avulla vientituotVuonna 2040 Keski-Suomi tuotteille ja palveluille saadaan lisäVuonna 2040
taa pitkälle jalostettuja tuotteiarvoa. Riippuvuus fossiilisista
Keski-Suomi tuottaa
ta ja energiaa omista raaka-aipolttoaineista vähenee ja kestäpitkälle jalostettuja
neista. Puun ja kuitujen käytvä talouskasvu on mahdollista.
tuotteita ja energiaa
tö
tuotteiden valmistuksessa
omista raakasekä tähän liittyvä tutkimus ja
Keskisuomalaiset
metsät
ja
aineista.
tuotekehitys takaavat Keski-Suokestävä metsänhoito ovat biotamen aseman luonnonvaroja viisaaslouden merkittävin alueellinen
ti hyödyntävänä maakuntana. Maatamahdollisuus.
Keski-Suomessa
on
loudessa peltopinta-ala on täysimääräisesti
vahva metsäsektori ja siihen liittyvä osaamihyödynnetty; ruoantuotannon lisäksi jalosnen myös laitevalmistuksessa. Maa- ja metsätetettujen biopolttoaineiden ja muiden biomasollisuuden uudistumista edistää korkeatasoinen
sapohjaisten materiaalien raaka-ainetuotanbiotalouden koulutus, tutkimus ja tuotekehito ja jatkojalostus ovat maaseudun tulonlähde.
tys. Keski-Suomen maatalouden kilpailuvalttePuhtaan, turvallisen ruuan tuotanto ja jalostus
ja ovat maidontuotannon korkea jalostusaste
tekevät maataloudesta vientivetoisen elinkeija kasvava, monipuolinen lihantuotanto (nauta,
non: alkutuotanto ja jalostus ovat maakunnassa
lammas, sika, riista). Hevostalous on erityinen
ja markkinat maailmalla.
vahvuutemme.
Keski-Suomessa on biotalouden osaamista
tiloilla, yrityksissä, oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksissa. Näiden tahojen syventyvä yhteistyö tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Keskisuomalaiset pienyritykset kasvavat vientiyrityksiksi ja muodostavat yhteistyöverkostoja. Julkiset ja yksityiset toimijat kehittävät
yhdessä biotalousalaa ja luovat toimintaympäristön, jossa biotalouden investointihalukkuus
lisääntyy.

Biotaloustuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden viennissä EU ja Venäjä ovat tärkeimmät kansainväliset kumppanit, mutta vienti vetää myös muiden maanosien markkinoille. EU-politiikan painottuessa yhä enemmän
biotalouteen, vähähiilisyyteen ja puhtauteen,
sisämarkkinat ovat viennin kannalta nykyistä
potentiaalisemmat. Resurssiviisaus, joka pitää
sisällään energia- ja resurssitehokkuuden sekä
korkean teknologian osaamisen tuotteiden
valmistamisessa, vahvistaa koko Keski-Suomen
kilpailukykyä.
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2.3. Digitalouden suuri vallankumous

Tavoitetila 2040:
Keskisuomalaiset yritykset hyödyntävät globaalisti verkko-, mobiili- ja pilvipalveluiden luomia kasvumahdollisuuksia. Keski-Suomi on kyberturvallisuuden
kansainvälinen keskittymä. Digiteknologiat ovat uudistaneet perinteistä teollisuutta. Julkisen sektorin digipalvelut

lisäävät hyvinvointia, koska palveluiden
tuottaminen tehostuu ja saatavuus paranee. Eri-ikäisten kansalaisten digiosaaminen on Keski-Suomessa maailman
huippua.
Digitalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudelleenajattelua kaikilla toimialoilla, organisaatioissa,
yhteiskunnan rakenteissa ja instituutioissa. Kehityksen edellytys ovat supernopeat ja turvalliset tietoliikenneverkot.

Digitaalinen talous perustuu digitaalisille teknologioille. Siitä käytetään myös nimeä internettalous tai digitaalinen palveluyhteiskunta. Tieto- ja
viestintäteknologia (ICT) muodostaa pohjan digitaloudelle, mutta digitaloudessa on kyse palveluinnovaatioista. Digitalouden myötä palvelut
siirtyvät osittain tai kokonaan internetiin ja myös tuotantosektori digitalisoituu. Digitalouden vallankumous ja
sen luomat mahdollisuudet ulottuvat
kaikille toimialoille.
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Suomi on ollut maailman kärkeä ICT:n tuottajana,
Digiteknologian integroiminen tulee viedä kaikmutta ei sen soveltajana. Sama pätee Keski-Suokiin tuotteisiin ja palveluihin. Kolmiulotteimeen. Nopeasti muuttuvassa digitaloudessa
nen ja jopa neliulotteinen tulostaminen tuovat
suurimmat tuotot menevät alansa ensimmäiosan teollisesta tuotannosta takaisin kehittyselle. Siksi Keski-Suomen on tärkeää olla palveneisiin maihin, lähelle kuluttajaa. Digitaloudesluiden tuottajana kehityksen kärjessä. Alueen
sa tiedon tulisi levitä mahdollisimman nopeasti
suurin vahvuus on ICT:n tuotannosta vapautuja laajasti, jotta globalisoitumisen hyödyt saavuvat ammattilaiset, joiden osaamista voidaan
tetaan maksimaalisesti. Tällöin tarvitaan
hyödyntää digitaalisen palvelutalouentistä enemmän avoimeen lähdekooden kehittämisessä. Kyberturvallidiin ja avoimeen innovaatiotoiminsuus, eli verkkomaailman häiriöiltä
taan perustuvia palveluita. BiokuiDigitaaliset
turvautuminen, on digitaloudestujen käyttö 3D-tulostuksessa
sa keskeinen kilpailukykytekijä,
sekä avoimen datan ja suurdatan
tietomäärät vähintään
ja siinä Jyväskylällä kyberturvalhyödyntäminen
tietotekniikan
satakertaistuvat
lisuuden kansallisena keskittymäja analytiikan keinoin tarjoavat
vuoteen 2040
nä on avainasema.
uudenlaisia
liiketoimintamahdolmennessä.
lisuuksia Keski-Suomessa. Alueen
Digitaaliset tietomäärät vähinkorkeakoulut ja tutkimuslaitokset
tään satakertaistuvat vuoteen 2040
ovat avainasemassa uusien teknologioimennessä. Sähköiset markkinointimediat ja
den testaamisessa ja soveltamisessa.
helppo ostaminen kilpailutekijöinä vahvistuvat.
Globaali kilpailu kiristyy, mutta samalla globaaDigitaalinen talous muuttaa myös julkisia palveli kysyntä tuo uusia mahdollisuuksia keskisuoluita. Keski-Suomessa uudet tietojärjestelmät
malaisille innovaatioille. Tuotteet ja palvelut
tulisi alusta alkaen rakentaa teknologiaa hyödynsyntyvät monimutkaisissa, globaaleissa arvotäen käyttäjälähtöisesti, jotta teknologian hyvinverkostoissa, joissa perinteisten toimialojen
vointivaikutukset saavutettaisiin. Tähän asti uutta
työtehtävät ovat hajautuneet maailmalle. Valtateknologiaa on tuotu vanhoihin organisaatioihin
osa fyysisistä toiminnoista hoidetaan robotvanhojen toimintatapojen päälle. Digitaalisuus
tien avulla, mutta ihmisen vastuulla ovat edelja globaalius määrittelevät myös kansalaisuuden
leen innovaatiot, moraali ja etiikka. Keski-Suoja kulutuskäyttäytymisen uudelleen, jolloin digimenkin tulisi varautua ajoissa robotiikan laajaan
taalisen uuden ajattelun täytyy Keski-Suomessa
käyttöönottoon kaikilla aloilla, jotta automaulottua kaikille toimialoille, kaikkiin organisaatitisoituva tuotanto saadaan säilytettyä omassa
oihin, ajattelutapoihin, yhteiskunnan rakenteisiin
maakunnassa.
ja instituutioihin.
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2.4. Osaamistalous maailmansarjaan

Tavoitetila 2040:
Osaamisesta syntyneet innovaatiot ja
globaali verkostoituminen ovat tuoneet
kansainvälisen kilpailuedun Keski-Suomelle.
Keski-Suomen
osaamisorga-

nisaatiot toimivat yhdessä yritysten
kanssa ja osaamisesta syntyy jatkuvasti uutta, kannattavaa ja kansainvälistä
liiketoimintaa
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Osaamistalous tarkoittaa taloudellista toimintaa,
jossa hyödynnetään henkisiä voimavaroja, kuten
tietotaitoa ja asiantuntemusta. Osaamistalous
perustuu innovoinnin ja osaamisen tulokselliseen
yhdistämiseen ja niistä syntyviin aineettomiin
oikeuksiin. Osaamistalouden tuotteille ja palveluille on ominaista korkea jalostusaste.

Osaamistalouden kasvu vaatii palvelusektorin
monipuolistumista ja kehittyvää palveluvientiä.
Keski-Suomen osaamistalouden ydin muodostuu monipuolisesta ja kansainvälisesti kilpailukykyisestä liiketoiminnasta liittyen mm. teknologiaosaamiseen, ympäristöosaamiseen, kyberturvallisuuteen ja bioenergiateknologiaan.

Osaamisintensiivisiä yrityksiä kehitetään yritysTaloudellisen kasvun mahdollisuudet ja sosiaavetoisesti ja julkinen sektori toimii mahdollislinen yhteenkuuluvuus lisääntyvät maailmassa,
tajana. Yritysten osaamista vahvistamaljossa koulutuksen, tutkimuksen ja digitala saadaan nopeasti jalostettua uutta
louden mahdollisuuksia hyödyntävä
liiketoimintaa. Osaamisalojen ja
innovointi parantaa sekä tuotteita
Osaamis-tasojen ennakkoluuloton ylittäettä prosesseja. Osaamistaloutta
minen tuottaa uusia palveluita ja
kehittämällä lisätään tuottavuutintensiivisiä yrityksiä
tuotteita. Maakunnan yritykset,
ta julkisella sektorilla ja parankehitetään yritysvetutkimuslaitokset ja koulutusornetaan yritysten kansainvälistä
toisesti ja julkinen
ganisaatiot tekevät tiiviisti yhteiskilpailukykyä.
sektori toimii mahtyötä ja ovat globaalisti verkostoidollistajana.
tuneet. Osaamistarjontaa vahvisKeski-Suomen osaamisen perustetaan hakemalla kumppanuuksia
tana on korkeatasoinen kasvatus- ja
Keski-Suomen ja Suomen ulkopuolelta,
koulutusosaaminen. Myös liikuntaan
ja näin turvataan globaaleissa verkostoissa
liittyvä osaaminen on ainutlaatuista. Jyvästoimivien yritysten maailmanluokan osaaminen.
kylä on perinteikäs koulutuskaupunki, jossa on
laaja koulutustarjonta sekä hyvä yhteistyö julkiAidosti toteutuva elinikäinen oppiminen vastaa
sen sektorin kanssa. Jotta korkean tason osaamiskiihtyvään työvoimatarpeiden muuttumiseen,
ta voidaan edelleen kehittää, tulee Keski-Suomen
varmistaa osaavan työvoiman saantia ja tukee
olla myös vuonna 2040 kansallisesti ja kansainpaikallisten osaajien työllistymistä. Oppiminen
välisesti vetovoimainen koulutuksen maakunta
tapahtuu entistä enemkaikilla koulutusasteilla. Koulutusosaamisen vienmän työpaikoilla ja
nissä Keski-Suomella on kansallisesti edelläkäviverkossa. Elinikäijän rooli, mikä mahdollistaa viennin moninkertaissen
oppimisen
tamisen tulevaisuudessa.
kehitys avaa osaamisalan yrityksilKoulutusorganisaatioiden tulee tarjota tehokle runsaasti uusia
kaampia ja monimuotoisempia oppimismahdolliliiketoimintamahsuuksia ja -tapoja. Maakunta tarjoaa edellytykset
dollisuuksia.
uuden tiedon synnylle ja osaamisen vahvistumiselle sekä osaamiseen perustuvan yritystoiminnan kasvulle. Yrittäjyysopinnot ja yrittäjänä toimimisen kokeilut ovat oleellinen osa oppimista
kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta
lähtien.
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3. Keski-Suomen vuosien
2014–2017 valinnat
Maakuntaohjelma 2014–2017 toteuttaa ja konkretisoi maakuntasuunnitelman linjauksia. Tässä
luvussa kuvataan viiden osa-alueen tavoitteet ja
keskeiset toimenpiteet: (1) aluerakenne, liikenne
ja ympäristö, (2) biotalous, (3) digitalous, (4) osaamistalous ja (5) hyvinvointipalvelut. Suunnitelma
toimenpiteiden rahoittamiseksi esitetään seuraavassa luvussa 4.

Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2017
Keski-Suomessa on 10 000 uutta yksityissektorin työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä. Vientitulot
ovat kasvaneet 2 miljardilla eurolla ja yritysten
osuus koko maakunnan T&K-panostuksesta on
noussut 60 prosenttiin.
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3.1. Toimiva aluerakenne lisää vetovoimaa

Tavoitetila 2017:
Liikenteen kärkihankkeet
Valtatien 4 välin Kirri–Tikkakoski-moottoritien rakentaminen on käynnissä.
Vaajakosken kohdan moottoritien (vt
4 Haapalahti–Kanavuori) tiesuunnitteluvaihe on päättynyt, ja hankkeella on
toteuttamisvalmius.
Valtatien 9 kehittämisselvityksen 1.
vaiheen toteuttaminen on käynnissä
ja Jyväskylä–Muurame-moottoritien
tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu.
Jyväskylä–Tampere-rataosan kapasiteetti on lisääntynyt ja häiriöherkkyys vähentynyt. Jämsä–Orivesi-välin kaksiraiteistamisen ratasuunnitelman laatiminen on
aloitettu.

Liikennejärjestelmän tila
Muun pääväylästön ja vähäliikenteisemmän liikenneverkon kiireellisimmät
parantamis- ja ylläpitotoimenpiteet on
voitu tehdä ja kunnon heikkeneminen
pysäyttää.
Maakunnan sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa turvaavaa kutsu- ja

palveluliikennetarjontaa kehitetään
järjestelmällisesti.
Jyväskylän ja Helsinki-Vantaan välisessä lentoliikenteessä on vähintään kolme
päivittäistä vuoroa.

Puhdas ja terveellinen
ympäristö
Vesienhoidon päivitetyn toimenpideohjelman toteutus on käynnissä. Keski-Suomen vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormitus on vähentynyt ja niiden virkistyskäyttöarvo on parantunut.
Etelä-Konneveden kansallispuisto
on perustettu ja toimivan palveluvarustuksen rakentaminen on edennyt
loppuvaiheeseen.
Päivitetyt ympäristö- ja kulttuuriympäristöohjelmat ohjaavat luonnonympäristöjen ja kulttuuriperinnön vaalimista ja
kestävää käyttöä.
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Maakunnan liikenteelliset kärkihankkeet ja liikennejärjestelmän muut kehittämistoimenpiteet on
määritelty Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja sen aiesopimuksessa vuosille
2013–2015. Seuraava aiesopimus tullaan laatimaan vuosille 2016–2019.

Kirri–Tikkakoski-hankkeen tulee käynnistyä
vuoden 2015 eduskuntavaaleja seuraavan hallituskauden alussa. Vaajakosken kohdan (moottoritien rakentamisen) tiesuunnittelun tulee edetä
siten, että hankkeella on toteuttamisvalmius
ohjelmakauden lopussa.

Keski-Suomen merkittävin liikennehanke
maakuntaohjelmakaudella 2014–2017 on valtatien 4
välin
Kirri–Tikkakoski-moottoritien rakentaminen. Tie kuuluu
EU:n TEN-T-ydinverkkoon osana
Botnian käytävää ja sen keskeistä yhteysväliä Jyväskylä–Oulu.

Rataosan Jyväskylä–Tampere kehittämisen
tulee olla edennyt ohjelmakauden aikana siten,
että merkittävimmät junaliikenteen kapasiteettia lisäävät ja häiriöherkkyyttä vähentävät
toimenpiteet on toteutettu ja välin Jämsä–Orivesi ratasuunnitelman laatiminen, tavoitteena radan
kaksiraiteistaminen, on aloitettu.
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Maakunnan päätiestön ja etenkin alempiluokkaisen liikenneverkon kunto on heikennyt huolestuttavasti ja kiireelliset toimenpiteet ovat välttämättömiä. Syntynyttä korjausvajetta ei saada
poistettua ilman merkittäviä taloudellisia lisäpanostuksia, minkä vuoksi perusväylänpidon määrahatason tulee olla riittävän korkea niin seuraavassa liikennepoliittisessa selonteossa kuin valtion
vuotuisissa tulo- ja menoarvioissakin.
Joukkoliikenteen
järjestäminen
bussilinjojen varassa tulee muuttumaan entistä useammin kannattamattomaksi erityisesti Keski-Suomen harvaan asutuilla alueilla. Jotta asukkaiden
välttämättömät liikennepalvelut voidaan turvata, on perinteisiä bussivuoroja korvaavien kutsuja
palveluliikennepalveluiden
kehittäminen
välttämätöntä.
Maakunnan suurten järvien ja reittivesistöjen monipuolinen luonto ja kulttuuriperintö sekä
Päijänne–Keitele-kanava luovat hyvät mahdollisuudet Keski-Suomen matkailun ja virkistyspalvelujen kehittämiselle. Vaikka Keski-Suomen
pintavedet ovat pääosin hyvässä tilassa, kiintoaine- ja ravinnekuormitusta tulee yhä vähentää
vesistöjen monimuotoisuuden ja käyttökelpoisuuden turvaamiseksi sekä yritys- ja tutkimustoiminnan kehittämiseksi.
Keski-Suomen neljän nykyisen kansallispuiston palvelumuotojen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen vaativat toimenpiteitä.
Etelä-Konneveden kehittäminen kansallispuistoksi on alueen kuntien, elinkeinoelämän edus-

tajien ja luontoharrastajien sekä viranomaisten yhteistyössä edistämä kumppanuushanke. Alueen käyttöä tukevan palveluvarustuksen
suunnittelu, parantaminen ja rakentaminen sekä
uusien opastus- ja viestintäkeinojen edistäminen
vaativat valtion resurssien lisäksi alueellisten ja
paikallisten toimijoiden resursseja. Päätoimijoina
ovat Metsähallitus ja kunnat.
Sekä Keski-Suomen ympäristöohjelman että kulttuuriympäristöohjelman tavoitekaudet ulottuvat
vuoteen 2015. Valtakunnalliset strategiat välittyvät maakuntatasolle ohjelmien kautta. Ympäristöohjelmalla edistetään kestävää kehitystä
ja vastataan maakunnan ympäristönsuojelullisiin haasteisiin. Kulttuuriympäristöohjelmassa
asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla parannetaan elinympäristöjen laatua, vahvistetaan ympäristön ominaispiirteitä ja edistetään kulttuuriympäristöjen elinkeinotoimintaa.
Toimenpiteitä vaativat mm. valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
sekä rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitys- ja täydennysinventoinnit.

Mittarit 2017:
- matka-aika junalla Helsinkiin
- kiintoaine- ja ravinnekuormitus
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3.2. Biotalous nousee metsätalouden murroksesta

Tavoitetila 2017:
Keski-Suomessa on vahva, monimuotoinen, vientivetoinen ja kestävä biotalous. Uudet pitkälle jalostetut tuotteet ja
niihin liittyvä osaaminen ovat kansallis-

Biotalous Keski-Suomessa perustuu maakunnan
runsaisiin luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvään osaamiseen. Erityisiä vahvuuksia ovat perinteinen metsäteollisuus, puurakentaminen sekä metsä- ja maatalouden laitteiden
valmistus.
Metsäteollisuuden murros on vähentänyt alan
vientituloja, joten tarvitaan uusia kasvusuuntia ja innovaatioita. Keski-Suomessa käytetystä
energiasta lähes puolet on tuontienergiaa (tuontisähköä, kivihiiltä ja öljyä). Aluetaloudellisesti on
kannattavaa lisätä paikallisen uusiutuvan energiantuotannon osuutta.
Biotalouden työpaikat leviävät koko maakuntaan
ja takaavat maaseudun elinvoiman. Maa- ja metsätalouden vahvistuminen edellyttää osaavia yrittäjiä ja investointeihin kannustavaa toimintaympäristöä. Monipuolinen ja resurssiviisas maa- ja
metsätalous ja raaka-aineiden jatkojalostus lisäävät maakunnan tuotannon arvoa. Biotalouden
palveluiden kasvu, kuten luonto- ja elämysmatkailu, lisää yritysten liikevaihtoa.
Uusien biopohjaisten tuotteiden tutkimusta
ja tuotekehitystä tulee tukea vahvasti, samoin
tarvittavien laitteiden kehitystä. Samalla kehitetään maatalouden tuotantoa siten, että myös
sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan parantaa
kannattavuutta. Alan osaaminen ja vienti ovat
avainasemassa.
Uusiutuvan energian osuus maakunnan energiankulutuksesta kasvaa. Uusiutuvan bioenergian käyttöä lisätään ja samalla huomioidaan tuuli-,

ta ja kansainvälistä huippua. Paikallinen
uusiutuvan energian tuotanto kattaa
50 % Keski-Suomen energiankulutuksesta.

geo- ja aurinkoenergian soveltamisen vaihtoehdot
mm. energiayhtiöiden ja koulutuslaitosten yhteistyöhankkeina. Perinteisen puun rinnalla käytetään pidemmälle jalostettuja energiatuotteita
kuten biokaasua ja bionesteitä. Näitä syntyy myös
maatalouden sivuvirroista ja jätteistä. Paikallisen
energian käyttö lisääntyy ja uusiutuvan energian käyttöosuus kasvaa Keski-Suomessa 60 %:iin
energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä,
kun se vuonna 2012 oli 42 %. Ilmastonmuutoksen
hillinnän lisäksi tällä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Hajautetun energiantuotannon
edistäminen mahdollistaa monimuotoisen energiantuotannon. Kuntia kannustetaan energiatehokkuuteen, sekä paikallisen uusiutuvan energian
käyttöön.
SITRA:n ja Jyväskylän kaupungin yhteisessä
Resurssiviisas Keski-Suomi-hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan käyttöön. Koko
Keski-Suomessa edistetään taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ympäristöllisesti kestävää
kehitystä. Pelto-, metsä-, jäte- ja kierrätysmassojen
tuotantoketjuja kehitetään resurssiviisaiksi. Teollisessa tuotannossa käytetään yhä resurssitehokkaammin raaka-aineita, energiaa ja vettä sekä hallitaan haitallisia päästöjä. Tässä työssä kuntien elinkeinopolitiikalla on merkittävä rooli. Tutkimus- ja
tuotekehitystyötä tehdään yhdessä yritysten,
VTT:n, yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.
Biotalousyritysten kasvua pienistä keskisuuriksi tuetaan, samoin niiden verkostoitumista ja
yhteistyötä. Etusijalla ovat vientiyritykset. Koulutuslaitosten ja biotalousyrittäjien yhteistyötä
lisätään, jolloin biotalousyrityksillä on käytettä-
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vissä alan uusin osaaminen. Jyväskylän kaupungin INKA-kumppanuus (Innovatiiviset kaupungit
-ohjelma) Biotalous-teemassa vahvistaa biotalousyhteistyötä maakunnan sisällä sekä kansallisesti. Tarvaalan biotalouskampus on kansallinen
huipputoimija, innovaatioiden ja uuden osaamisen synnyttäjä ja kaupallistaja.
Lähellä tuotetun ja jalostetun ruuan
arvostus lisääntyy. Keski-Suomessa kehitetään erityisesti maidontuotantoa mutta myös muuta
elintarviketuotantoa ja jalostusta
ympäristöä suojellen. Kotitaloudet ja suurtalouskeittiöt käyttävät
paikallisia raaka-aineita, ja puhtaan
ruoan markkina-alue ulottuu vientimaihin, erityisesti Venäjälle. Isojen jalostamoiden ja niiden sopimusviljelijöiden
rinnalla on pienten tuottajien ja jalostajien laaja verkosto, joka tuottaa monipuolisesti pitkälle jalostettua, paikallista, puhdasta ruokaa lähitoreille ja asiakkaille kotiin toimitettavaksi. Paikallisesti
tuotetun ruoan tuotannon ja kulutuksen astetta nostetaan.

Mittarit 2017:
- biotalouden työllisten määrä
- biotalouden arvonlisäyksen määrä, M €
- biotalouden yritysten määrä
- paikallisen uusiutuvan energian osuus
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3.3. Digitalous haastaa palvelut uudistumaan

Tavoitetila 2017:
Kaikilla keskisuomalaisilla on pääsy
nopeisiin ja turvallisiin tietoliikenneverkkoihin. Julkisen sektorin sähköiset
palvelut tuovat kansalaisille lisäarvoa, ja
palvelut ovat saatavilla verkosta nopeasti ja helposti. Keskisuomalaiset hallitsevat
digitaalisen yhteiskunnan perustaidot.
Toisen ja korkea-asteen koulutukseen

integroidaan palvelumuotoilun, myynnin ja sähköisen markkinoinnin opintoja.
Keski-Suomeen on syntynyt digitalouden
palveluihin liittyvää uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä. Kaikki keskisuomalaiset yritykset hyödyntävät
tietoliikenneverkostoja omassa
liiketoiminnassaan.

Nopean ja teknologioiltaan monipuolisen laajakaistaverkon rakentuminen koko Keski-Suomeen
on ensimmäinen edellytys digipalveluiden kasvulle, liiketoimintamahdollisuuksille sekä hyvinvointivaikutuksille. Mobiililaitteet, monikanavaisuus,
täsmäpalvelut, sosiaalinen media, 3D-tulostus
ja avoin data tuovat uudenlaiset palvelut myös
keskisuomalaisten kuluttajien ulottuville. Julkishallinnon palvelupisteiden vähentyessä nykyistä monipuolisemmat palvelut voivat olla tarjolla tietoliikenneverkkojen välityksellä. Arjen ja
asumisen helpottamista tukeviin palveluihin ja
niiden saatavuuteen tulee panostaa erityisesti Keski-Suomen haja-asutusalueilla ja maaseudulla. Palveluiden optimaaliseen järjestämiseen
saadaan tukea Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaajilta.

Kyberturvallisuus on keskeinen kilpailukykytekijä digitaloudessa. Jyväskylä
on kyberturvallisuuden Innovatiiviset
kaupungit (INKA) -ohjelman koordinaattori, mikä tukee koko Keski-Suomen mahdollisuuksia digitalouden
kehitykseen. Kyberturvallisuuden
innovaatiokeskittymä rakentuu
kyberosaamisen ja kyberliiketoiminnan varaan. Tavoitteena
on kehittää Keski-Suomessa
alan osaamista ja uutta liiketoimintaa sekä luoda uusia alan
yrityksiä ja houkutella ulkomaisia
yrityksiä.

Toimiva ICT muodostaa pohjan digitaloudelle,
mutta digitalouden edelläkävijyys vaatii uudenlaista orientaatiota palveluiden ja sisältöjen
kehittämiseen. Keski-Suomen tulee olla digitaalisten palveluiden ja sisältöjen vahva tuottaja
sekä niiden käytön edelläkävijä. Tavoitetta tukee
valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen
sijoittuminen Jyväskylään. Julkisissa palveluissa tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön
uusia sosiaali-, terveys- ja koulutusteknologian
mahdollisuuksia, jotka tehostavat julkisen sektorin toimintaa.

Digitaaliset teknologiat voivat tehostaa
yritysten toimintaprosesseja, uudistaa tuotteiden ja palveluiden muotoilua sekä edistää
myyntiä ja markkinointia globaaleilla markkinoilla. Digitalouden rakentuminen vaatii kaikkien
yritysten, mukaan lukien perinteisen teollisuuden, pikaista uudistumista, globaalien markkinoiden tuntemusta sekä arvoverkostojen ymmärrystä. Kansainvälisyyden tulee olla arkipäivää.
Ennakointitietoa tulee hyödyntää entistä tehokkaammin ja nopeammin uusien teknologioiden
omaksumisessa ja toimintojen uudistamisessa.
Tavoitteena ovat uusiin digitalouden teknologioihin perustuvat innovaatiot ja kasvava liike-
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toiminta. Tämä edellyttää eri toimialojen, yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden
vahvempaa yhteistyötä ja yhteisiä luovia
toimintaympäristöjä.

Digitaalisen huippuosaamisen kasvu edellyttää, että korkeakouluissa kehitetään digitalouden
palveluinnovaatioiden poikkitieteellistä tutkimusta sekä opetusta. Osaamisen pohja luodaan jo
perusasteen ja toisen asteen koulutuksessa, jossa
tulee huomioida keskeisenä oppimistavoitteena
digitaaliset taidot yhdistettynä sosiaalisiin taitoihin. Kansalaisjärjestöt ja vapaa sivistystyö ovat
tärkeässä roolissa eri-ikäisten kansalaisten digiosaamisen kehittämisessä. Uusien teknologioiden
hyödyntäminen ja digitalouden myötä syntyvät
uudet ammatit tulee huomioida koulutuksen sisällöissä nykyistä nopeammin. Digitaaliset teknologiat avaavat uusia pedagogisia mahdollisuuksia
koulutuksen järjestämiseen ja oppimisympäristöihin eri puolilla maakuntaa. Koulutukseen liittyvät digitaaliset ratkaisut ovat Keski-Suomelle
potentiaalinen väylä osaamisviennin kasvuun.
Palveluinnovaatioiden kehittämisessä tarvitaan
palvelumuotoilun, yrittäjyyden sekä myynnin ja
markkinoinnin osaamista. Tätä tavoitetta tukee
Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahva opetus- ja tutkimustoiminta sekä yritysyhteistyö.

Mittarit 2017:
- kyberturvallisuuden työntekijämäärä
- valokuituverkon laajakaistan
saatavuus
- internetin käyttö

Keski-Suomen ICT-strategia
www.keskisuomi.fi/
ict-strategia

2

Keski-Suomen ICT-strategia: http://www.keskisuomi.fi/filebank/23660-ks_ict-strategia2013.pdf
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3.4. Osaamistalous kytkee koulutuksen,
tutkimuksen ja elinkeinot

Tavoitetila 2017:
Keskisuomalaiset yritykset hyödyntävät
liiketoiminnan uudistamisessa paikallista ja kansainvälistä osaamista. Yritysten
tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus-

Osaaminen ja koulutus ovat Keski-Suomen
vahvuuksia, mutta niiden muuntuminen uudeksi liiketoiminnaksi on heikkoa. Maakunnan tutkimuksen ja kehittämisen voimavaroista julkinen
sektori käyttää nykyisellään 60–70 % ja yksityinen 30–40 %, kun muualla Suomessa luvut
ovat päinvastoin. Tilanteen tulee muuttua
muuta maata vastaavaksi.
Ohjelmakautena
yksityissektorin
työpaikkojen lisäys tulee olla 10 000
ja uusia yrityksiä tarvitaan 2 000,
jotta alue- ja kuntatalous ovat
tasapainossa. Mikäli näin
ei tapahdu, on Keski-Suomen väestönkasvu vaarassa
tyrehtyä.
Tuetaan
nykyisten
yritysten
kasvua
uudenlaisin palveluin, kehittämistavoin sekä rahoitusmuodoin. Hyvä

osuus on vastaava kuin koko Suomessa.
Keskisuomalaisesta osaamisesta on jalostunut uusia yrityksiä ja vientituotteita.

esimerkki on Keski-Suomessa kehitetty Kasvu
Open -malli, jossa yrittäjät sparraavat toisia yrittäjiä. Kasvun tueksi tarvitaan myös uusia rahoitustapoja, kuten joukkorahoitusta, bisnesenkeleitä ja varhaisen vaiheen pääomasijoittajia.
Käynnistetään
välittömästi
Yritystehdas,
sillä Keski-Suomeen tarvitaan uusia yrittäjiä ja
uusia kasvuyrityksiä. Perustajat ovat Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes oy, Tuhansien
järvien Uusyrityskeskus ry, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy sekä
koulutuskuntayhtymät. Maakunnallinen uusien
yritysten kehittämisympäristö yhdistää koulutuksen, osaamisen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän. Yritystehtaan tavoitteena on tuottaa 1 000
uutta yritystä vuodessa ja kehittää liiketoimintaa
olemassa olevien yritysten kanssa. Tehdas aloittaa toimintansa vuonna 2014.
Yrittäjyys ja työelämätaidot tuodaan osaksi
oppimista kaikilla koulutusasteilla. Työpaikoilla
oppimiseen kehitetään uusia malleja. Koulutusorganisaatioiden lisäksi nuorten työelämätaidois-
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Mittarit 2017:
- T&K-toiminnan menot, M €
- osaamisintensiivisten (Kibs)
toimipaikkojen määrä
- korkeakoululähtöisten yrittäjien osuus
käynnistyneistä yrityksistä, %

ta kantavat vastuuta yritykset, työmarkkina- ja
työntekijäjärjestöt sekä kunnat. Elävillä ja luontevilla työelämäyhteyksillä vastataan osaltaan
nuorisotakuun haasteisiin.
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän
yhteinen yrittäjyysstrategia määrittelee tavoitteet ja keinot yrittäjyyden lisäämiseen. Strategian toteutus on lähivuosien merkittävin oppilaitosten yhteinen Keski-Suomen tulevaisuuteen vaikuttava kehittämishanke, johon tulee saada mukaan
myös alueen muut oppilaitokset. Konkreettinen
toimenpide yrittäjyyden kehittämisessä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun suunnitelma muuttua
Suomen ensimmäiseksi yrittäjyyskorkeakouluksi.
Vauhditetaan osaamisen vientiä, sillä Keski-Suomi tarvitsee uusia vientituloja ja -aloja. Perinteisen teollisuusviennin rinnalle nousee osaamiseen ja palveluihin perustuva vienti. Palveluvientiverkostoja kehitetään ja yhteistyötä
koulutusviennissä tiivistetään myös kansainvälisissä vientiverkostoissa.
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3.5. Hyvinvointipalvelut rakentuvat vahvasta
aluetaloudesta

Tavoitetila 2017:
Hyvinvointipalvelut ymmärretään laajana sosiaali-, terveys-, liikunta-, virkistys-,
kulttuuri-, nuoriso- ja sivistysalan kokonaisuutena. Alan palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja monialaisena yhteistyö-

nä. Hyvinvointipalvelut ulottuvat tarveperusteisesti koko maakuntaan, ja alan
henkilöstön saatavuus on varmistettu
onnistuneella ennakoinnilla. Palveluja
tuotetaan enenevästi sähköisinä.
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Voimavaroja kohdennetaan ennaltaehkäiseviin
toimiin. Riittämätön liikunta, huonot ruokailutottumukset ja päihteet ovat suuria terveydellisiä haasteita. Julkisten toimijoiden yhteistyö alan
yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistyön kanssa
nousee tärkeäksi. Terveystiedon jakelukanavia
uudistetaan ja toimet kohdennetaan palvelumuotoilun keinoin koko maakunnan alueelle. Kunnissa
laaditaan sähköiset hyvinvointikertomukset.

ri- ja liikuntaharrastukset tukevat yhteisöllisyyttä
ja sosiaalista pääomaa sekä toimivat terveellisten elämäntapojen edistäjinä. Yhteisöllisyyden
luomisessa järjestöt ovat tärkeitä, ja järjestöjen
yhteistyö on rakentunut tulokselliseksi. Työssä
hyödynnetään mm. Jyväskylän yliopiston vahvaa
liikuntaosaamista.

Henkilöstön saatavuus varmistetaan julkisen
sektorin, yksityisten työnantajien ja koulutuksen järjestäjien yhteisellä ennaYksityisten yritysten merkitys hyvinkoinnilla. Väestön ikääntyminen
vointipalveluiden tuottajana kasvaa.
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
Luodaan edellytykset asiakkaiden
Yksityisten
henkilöstön mittava eläköitymivalinnanvapautta
korostavien
yritysten merkitys
nen jo lähivuosina edellyttävät
palveluiden syntymiselle ja käythyvinvointipalveluiden
lisää koulutuksen aloituspaikkotämiselle. Rakennetaan toimija näille aloille. Terveydenhuollon
vat osallistumismahdollisuudet,
tuottajana kasvaa.
osaamista haastaa myös Jyväskyhyödynnetään verkkoviestintäymlään rakennettava ja kustannustepäristöjä ja tuetaan kansalaisyhhokkuutta tavoitteleva uusi sairaala.
teiskunnan kehitystä. Kutsutaan yhä
Uuden sairaalan suunnittelussa voidaan
uusia intressipiirejä mukaan kehittähyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon
mään palveluja. Oikein suunnatuilla toimilintegroitua kokonaisuutta, keskittyä ennaltaehla voidaan ehkäistä vieraantumista ja vahvistaa
käisyyn ja terveyden edistämiseen sekä hyödynmaakunnallisesti tärkeää yhteisöllisyyttä. Hyvintää kehittynyttä logistiikkaa. Uuden sairaalan
vointipalvelut tuotetaan siten, että sähköiset ja
toiminta perustuu pitkälti uuden digitaalitekniihenkilökohtaiset palvelut muodostavat kokonaikan hyväksikäyttöön mm. sairaalan toimintojen
suuden, jossa eri väestöryhmille taataan palvelut
ja potilaan palvelujen ohjaamisessa kustannusteyhdenvertaisina.
hokkaasti. Erityisesti panostetaan hoidon vaikuttavuuden lisäämiseen.
Luodaan rakenteet eri-ikäisten, myös nuorten
ja ikäihmisten, mielipiteiden kanavoitumiselle osaksi maakunnan yhteistä päätöksentekoa.
Keski-Suomessa tunnistetaan, että tulevaisuus
Mittarit 2017:
on nuorissa. Keski-Suomi säilyttää ja vahvistaa
asemaansa valtakunnallisesti ja kansainvälises- sote-alan työllisten määrä
ti nuorten arvostamana maakuntana. Nuorten
- sote-alan toimipaikkojen liikevaihto
syrjäytymiseen puututaan. Kaikki nuorten kanssa
toimivat kutsutaan maakunnanlaajuisesti tavoit- THL:n sairastavuusindeksi
teelliseen yhteistyöhön, jossa yhteiset voimavarat kootaan ennaltaehkäiseviin toimiin. Kulttuu-
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Rahoitus
TEM

LVM
MMM

STM

Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Työvoimakoulutus*
Tekes**
Yritystuki rakennemuutosalueille

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

6 200 000
4 600 000
7 000 000
14 500 000
0

6 300 000
4 700 000
8 000 000
15 000 000
1 000 000

6 400 000
4 800 000
9 000 000
16 000 000
0

6 600 000
4 900 000
9 000 000
17 500 000
0

25 500 000
19 000 000
33 000 000
63 000 000
1 000 000

0

1 000 000

10 000 000

40 000 000

51 000 000

0
500 000

7 300 000
300 000

7 300 000
300 000

7 300 000
300 000

21 900 000
1 400 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

5 000 000

4. Kehittämistoimien
yhteensovitus ja rahoitus
Väyläverkon kehittäminen

Euroopan maaseuturahasto
Euroopan kalatalousrahasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon
1 000 000
Kehittämistoimien
yhteensovitus
kansallinen kehittämisohjelma

Keski-Suomen maakuntastrategian painopisteet
EU:n ja valtion rahoitus yhteensä
33 800 000 44 600 000
54 800 000
Kansalliset alueBiotalous
Digitalous
Osaamistalous
kehittämisen painopisteet
EU-ohjelmat
11 300 000 18 600 000
18 800 000
Kaupunkipolitiikka, INKA

87 600 000 220 800 000
Aluerakenne,
Hyvinvointi
saavutettavuus
19 100 000
67 800 000

Valtion
rahoitus
Maaseutupolitiikka

22 500 000

26 000 000

36 000 000

68 500 000

153 000 000

Ympäristöpolitiikka
Kuntien
rahoitus

1 600 000

2 400 000

2 400 000

2 700 000

9 100 000

Rakennemuutosalueet
Yritysten rahoitus

9 200 000

10 900 000

11 400 000

12 200 000

43 700 000

44 600 000

57 900 000

68 600 000

102 500 000

273 600 000

Digitalous Osaamistalous Aluerakenne

Hyvinvointi

Rakennemallit

Kaikki
rahoitus yhteensä
Saaristopolitiikka

Arvio rahoituksesta painopisteittäin
Biotalous
Valtion rahoitus

16 000 000

31 500 000

20 300 000

Euroopan aluekehitysrahasto

10 500 000

7 500 000

7 500 000

Euroopan sosiaalirahasto

3 000 000

5 000 000

5 000 000

Euroopan maaseuturahasto

9 000 000

4 400 000

2 000 000

2 000 000

4 500 000

Euroopan kalatalousrahasto

1 400 000
48 400 000

34 800 000

53 000 000

15 500 000

EU:n ja valtion rahoitus yhteensä

39 900 000

51 000 000

5 000 000

6 000 000
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Rahoitus 2014–2017
Rahoitus

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

6 200 000
4 600 000
7 000 000
14 500 000
0

6 300 000
4 700 000
8 000 000
15 000 000
1 000 000

6 400 000
4 800 000
9 000 000
16 000 000
0

6 600 000
4 900 000
9 000 000
17 500 000
0

25 500 000
19 000 000
33 000 000
63 000 000
1 000 000

0

1 000 000

10 000 000

40 000 000

51 000 000

0
500 000

7 300 000
300 000

7 300 000
300 000

7 300 000
300 000

21 900 000
1 400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

5 000 000

EU:n ja valtion rahoitus yhteensä

33 800 000

44 600 000

54 800 000

87 600 000

220 800 000

EU-ohjelmat

11 300 000

18 600 000

18 800 000

19 100 000

67 800 000

Valtion rahoitus

22 500 000

26 000 000

36 000 000

68 500 000

153 000 000

Kuntien rahoitus

1 600 000

2 400 000

2 400 000

2 700 000

9 100 000

Yritysten rahoitus

9 200 000

10 900 000

11 400 000

12 200 000

43 700 000

44 600 000

57 900 000

68 600 000

102 500 000

273 600 000

TEM

Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Työvoimakoulutus*
Tekes**
Yritystuki rakennemuutosalueille

LVM

Väyläverkon kehittäminen

MMM

Euroopan maaseuturahasto
Euroopan kalatalousrahasto

STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallinen kehittämisohjelma

Kaikki rahoitus yhteensä

* Rahoituksesta 40 % kohdentuu strategian painopisteisiin
**Rahoituksesta 85 % kohdentuu strategian painopisteisiin

Biotalous

Digitalous Osaamistalous Aluerakenne

Hyvinvointi

Valtion rahoitus

16 000 000

31 500 000

20 300 000

Euroopan aluekehitysrahasto

10 500 000

7 500 000

7 500 000

Euroopan sosiaalirahasto

3 000 000

5 000 000

5 000 000

Euroopan maaseuturahasto

9 000 000

4 400 000

2 000 000

2 000 000

4 500 000

Euroopan kalatalousrahasto

1 400 000
48 400 000

34 800 000

53 000 000

15 500 000

EU:n ja valtion rahoitus yhteensä

39 900 000

51 000 000

5 000 000

6 000 000
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5. Keski-Suomen profiili
5.1. Väestö ja talous
Keski-Suomen väestömäärä vuonna 2013 oli
275 320, mikä on 5,1 % koko maan väestöstä. Maakunnan maapinta-ala kattaa 5,5 % koko
maasta. Keski-Suomi on jo vuosikymmeniä ollut
väestönkasvun maakunta. Viime vuosina maan
sisäinen muuttovoitto on hiipunut, ja väestö on
kasvanut syntyvyyden ja maahanmuuton ansiosta. Maakunnan väestöstä 65 % on keskittynyt
Jyväskylän seudulle. Väestön ikärakenne vaihtelee merkittävästi eri alueilla. Maakunnan keskusalueen ulkopuolella ikääntyvän väestön osuus
työikäisiin verrattuna on suuri, ja ikääntyneiden
määrä kasvaa nopeasti tulevina vuosina.
Keski-Suomi on jo pitkään kärsinyt korkeasta työttömyydestä. Työttömyyttä ovat merkittävästi lisänneet maakunnan vahvuusalojen,
metsä- ja teknologiateollisuuden, rakennemuutokset. Huolimatta työpaikkojen menetyksistä Keski-Suomessa on edelleen 5,3 % maan teollisuustyöpaikoista. Paperi- ja puuteollisuuden
sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen työpaikkaosuudet ovat lähes kaksinkertaisia koko
maahan verrattuna. Myös alkutuotannon työpaikkoja on Keski-Suomessa väestöosuutta enemmän, lähes 6 %. Alkutuotannossa metsätalouden
rooli on merkittävä. Yrittäjien määrä maakunnassa vastaa 5 %:n väestöosuutta, ja uusia yrityksiä
syntyy aktiivisesti. Keski-Suomeen oli sijoittunut
4,1 % koko maan kasvuyrityksistä vuonna 2011.
Yritysten T&K-panostukset ovat olleet viime
vuosina vähäiset.

Koulutus ja osaaminen ovat Keski-Suomen
vahvuuksia. Maakunnassa on vetovoimaisia
oppilaitoksia, ja koulutuksen toimiala työllistää suhteellisesti enemmän kuin koko maassa.
Korkeakoulujen osuus T&K-toimintaan on viime
vuosina kasvanut koko maata nopeammin.
Maakunnan tuotantoa kuvaava bruttokansantuote (BKT) on 4,1 % koko maan arvosta, mutta
se vaihtelee merkittävästi alueiden välillä. BKT
on korkein teollisuusseuduilla Jämsässä ja Äänekoskella sekä Jyväskylän seudulla. Keski-Suomen
tavaravienti romahti finanssikriisin seurauksena
vuonna 2009, ja romahdusta ovat vauhdittaneet
metsä- ja teknologiateollisuuden rakennemuutokset. Vienti on edelleen vähäistä ja kattaa 4 %
koko maan tavaraviennin arvosta.
Kuten koko maassa, myös Keski-Suomessa kuntatalous on merkittävästi heikentynyt viime vuosina. Heikko yleinen talouskehitys on vähentänyt
verotuloja ja valtionosuusleikkaukset ovat kiristäneet tulopohjaa entisestään. Samalla väestön
ikääntyminen asettaa haasteita menojen kasvun
hallintaan. Keski-Suomen kuntien verotulot olivat
vuonna 2012 4,5 % koko maan kuntien verotuloista, kun taas kuntien valtionosuudet ja lainakanta
olivat noin 6 % koko maan tasosta.
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Keski-Suomen profiili (osuus koko maasta, %)
Väestörakenne
Väestön määrä 2013
Alle 15 v. 2013
15–64 v. 2013
Yli 64 v. 2013
Ulkomaan kansalaiset 2013

Työllisyys ja työpaikat
Työlliset 2012
Työttömät 2012
Työpaikat 2011
Yrityskanta 2012
Kasvuyritykset 2011
Yksityisen sektorin työpaikat 2011
Yrittäjät 2011
Teollisuuden työpaikat 2011
Palvelujen työpaikat 2011
Alkutuotannon työpaikat 2011

Aluetalous
BKT (markkinahintaan) 2011
Tavaraviennin arvo 2012
Valtionveronalaiset tulot 2012

Osaaminen
T&K-menot 2012
Tutkinnon suorittaneet 2012
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 2012

Kuntatalous
Kuntien verotulot 2012
Kuntien valtionosuudet 2012
Kuntien lainakanta 2012

Ympäristö ja aluerakenne
Maapinta-ala
Metsämaa-ala
Kaupunkialueiden väestö (aluetypologia-luokittelu) 2012
Maaseutualueiden väestö (aluetypologia-luokittelu) 2012

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Lähteet: Tilastokeskus; TEM/Yrityskatsaus 2013; Tullihallitus; Metla/Metinfo; SYKE/YKR
Keski-Suomen tilaa kuvaava ajankohtainen
aineisto: www.keskisuomi.info

7%

8%

9%
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5.2. Kaupunki–maaseutu -luokitus
Aluetypologiatarkastelun pohjana on paikkatietoaineisto, jossa maa on jaettu 250 x 250 metrin
ruudukkoon ja jokainen ruutu on luokiteltu johonkin seitsemästä kaupunki- ja maaseutualueluokasta. (SYKE 2013)

Kaupunkialueet
Kaupunkiseutujen keskustaajamia ovat yli 15
000 asukkaan taajamat. Näihin rajataan ydinkaupunkialue, joka jakautuu ulompaan ja sisempään
kaupunkialueeseen. Ydinkaupunkialueen ympärille rajataan kaupungin kehysalue.

1. Sisempi kaupunkialue:
Kaupunkien tiivis, yhtenäinen, tehokkaasti rakennettu alue. (Keski-Suomen
väestöstä 18 %)

2. Ulompi kaupunkialue:
Sisemmän kaupunkialueen reunasta
yhtenäisesti jatkuvan taajamarakenteen reunalle ulottuva kaupunkimaisen tehokkuuden alue. (Keski-Suomen
väestöstä 22 %)

Maaseutualueet
Maaseutualueet rajataan kaupunkien kehysalueiden ulkopuolelle. Kaupungin ja maaseudun raja
ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, joten luokitus
huomioi joustavasti näiden välivyöhykkeen, jota
voidaan tarkastella omana kokonaisuutenaan
esimerkiksi yhdistämällä kaupunkien kehysalue
ja kaupunkien läheinen maaseutu.

4. Maaseudun
paikalliskeskukset:
Suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat taajamakeskukset, pikkukaupungit ja isot kirkonkylät. (Keski-Suomen väestöstä 15 %)

5. Kaupungin läheinen
maaseutu:
Maaseutumainen alue, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. (Keski-Suomen väestöstä 6 %)

6. Ydinmaaseutu:
Intensiivistä maankäyttöä ja/tai paikallistasolla elinkeinorakenteeltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua.
(Keski-Suomen väestöstä 10 %)

3. Kaupungin kehysalue:
Kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa
kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeestä. (Keski-Suomen väestöstä 10 %)

7. Harvaan asuttu maaseutu:
Harvaan asuttua aluetta, jossa toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä ei ole
tai ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä
toisistaan. Alueen maa-alueesta suurin
osa on metsää. (Keski-Suomen väestöstä 18 %)

Keski-Suomen väestöstä puolet asuu kaupunkialueilla (Jyväskylän keskusalue ja sen välitön ympäristö). Maaseudun paikalliskeskuksissa – Jämsässä, Keuruulla, Laukaassa, Äänekoskella ja Saarijärvellä –
asuu noin 15 % maakunnan väestöstä. Keski-Suomesta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua. Näillä
alueilla asuu lähes viidennes väestöstä.
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Uusi aluetypologialuokitus
Sisempi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue
Kaupungin kehysalue
Maaseudun paikalliskeskukset
Kaupungin läheinen maaseutu
Ydinmaaseutu
Harvaan asuttu maaseutu

© SYKE
© Keski-Suomen ely-keskus
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6. Keski-Suomen strategian
2040 synty
Keski-Suomen liiton vastuulla on sovittaa yhteen maakunnan
suunnitteluasiakirjojen eli maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja
maakuntaohjelman linjaukset. Tässä esitettyyn maakuntasuunnitelmaan,
Keski-Suomen strategiaan 2040, sisältyvät maakunnan tulevaisuuden visio
ja pitkän aikavälin kehittämiskohteet.

Keski-Suomen strategia 2040 ohjaa maakuntakaavoitusta ja vuosien 2014–2017 maakuntaohjelmaa. Strategia valmisteltiin käsiteltäväksi maakuntavaltuuston vuoden 2014
kevätkokouksessa.
Keski-Suomen strategian laadinnassa hyödynnettiin aiemmin laadittuja suunnitelmia ja strategioita, maakunnan sijaintitekijöitä, osaamisperustaa ja vahvaa koulutussektoria, elinkeinoelämän
menestystekijöitä sekä maakunnan erityispiirteitä alueiden kilpailussa. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, edistää väestön hyvinvointia sekä
turvata maakunnassa hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne. Koska strategia ulottuu kauas
tulevaisuuteen, se on luonteeltaan mahdollistava
strategia. Varsinaiset lähivuosina toteutettavat

toimenpiteet ja valinnat tehdään maakuntaohjelmassa ja tulevissa kaavoissa.
Keski-Suomen strategian 2040 valmistelussa tietoa ja maakunnan toimijoiden näkemyksiä koottiin Keski-Suomen ennakointiverkoston
skenaariopohdinnoissa ja tähän liittyvässä ohjatussa verkkokeskustelussa. Skenaarioihin saatiin
verkkokeskustelussa yli 300 kehittämisehdotusta. Vierailijoita verkkosivulla oli runsaat 3 000.
Erityisiä toimiala- tai teemapohjaisia strategian valmisteluryhmiä ei, aiemmista suunnittelukierroksista poiketen, perustettu. Merkittävästi
strategia muotoutui seuduilla laadituissa rakennemalleissa sekä neljässä asiantuntijapaneelissa. Maakuntavaltuusto osallistui työseminaareissaan sisällönmäärittelyihin. Keski-Suomen foorumi ja risteily 2013 oli suurin yksittäinen ponnistus
maakunnan näkemyksen kokoamiseksi.
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6.1. Skenaariot
Keski-Suomen ennakointiverkosto tuotti vaihtoehdot maakunnan tulevaisuuskuviksi eli skenaarioiksi. Ennakointiverkostossa olivat mukana
Keski-Suomen liiton lisäksi koulutusorganisaatioiden, kuntien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen
edustajat. Keski-Suomen tulevaisuutta arvioitiin
luonnonvarojen riittävyyden ja kansainvälistymisen näkökulmista. Keski-Suomen vaihtoehtoisiksi
tulevaisuudenkuviksi valikoituivat: ”Resurssiviisas

eurooppalainen kansalaisyhteiskunta”, ”Konfliktien maailma – oma maa mansikka”, ”Suuri lama”
ja ”Erilaistuvan väestön globaali verkostotalous”.
Skenaariot kuvaavat mahdollisia tulevaisuuksia,
sen sijaan yksikään skenaariosta ei ole lähtökohtaisesti toistaan todennäköisempi. Skenaariotarkastelu mahdollisti erilaisista tulevaisuuskuvista
riippumattomien muutostekijöiden määrittelyn ja
välttämättömien toimenpiteiden löytämisen.

Resurssiviisas eurooppalainen
kansalaisyhteiskunta

Suuri lama

Niukkuus
ja
ympäristöhaasteet
ohjaavat
Keski-Suomen kehitystä ja valintoja tässä tulevaisuudenkuvassa. Yhteiskunnan puolelta sääntely
on vahvaa ja ylikansalliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä asemassa. Pitkälle integroitunut Euroopan Unioni tukee luonnonvaroihin kytkeytyvän osaamisen kehittymistä, ja
siinä Keski-Suomi on menestyjien joukossa.
Päätöksenteon etääntyminen valtakunnalliseksi
ja osin kansainvälisille organisaatioille on synnyttänyt maakunnallisen vastavoiman, jossa paikallisuuden ja oman vastuunoton merkitys korostuvat. Uusiutuvat luonnonvarat, kierrätys ja resurssitehokkuus ovat toiminnan painoaloja. Julkiseen
sektoriin luotetaan ja yksilöiden ja yhteisöjen välinen luottamus on vahvaa.

Konfliktien maailma – oma maa
mansikka
Tässä tulevaisuudenkuvassa syntyy jännitteitä kulttuurien välillä. Etupiiripolitiikka nousee
keskeiseksi, kun maailma blokkiutuu. Globaalit
tuotantoketjut ja logistiset yhteydet rakoilevat.
Erilaisia painostuskeinoja käytetään, ja maailman
kriisipesäkkeet ovat tulehtuneet. Venäjä on vahva
ja painostaa lähialueitaan, myös Suomea.
Keski-Suomen talous kasvaa kohtuullisesti, joskin
epävarmuutta aiheuttaa vahva riippuvuussuhde
Venäjästä.

Tässä tulevaisuudenkuvassa Suomen talous on
romahtanut 2010-luvun lopulla, maksuvälineenä
on markka ja valtion luottoluokitus on roskalainaluokassa. Euroyhteistyö on purkautunut ja EU-yhteistyön suunta on hukassa. Rahoitusmarkkinat
ovat niin ikään kriisissä. Vientiapua ei ole odotettavissa lähialueiltakaan, sillä Venäjän talous on
heikentynyt ja maa on käymistilassa.
Myös Keski-Suomessa veronkierto, korruptio,
harmaa talous ja pääomien puuttuessa vaihdantatalous kasvavat. Yhteiskunnalliset palvelut ja
infrastruktuuri heikkenevät rajusti.

Erilaistuvan väestön globaali
verkostotalous
Tässä tulevaisuudenkuvassa yksityissektori on
merkittävässä asemassa: teknologian ja markkinoiden odotetaan ratkaisevan niukkuuden haasteet. Globaalit yritykset luovat kasvualustoja,
jolloin myös Keski-Suomen pk-yritykset hyötyvät. Digitaalisessa ja internettaloudessa on koettu valtava maailmanlaajuinen kasvu. Yritykset ja
yksilöt verkottuvat, keskittyvät ja erikoistuvat.
Kansainvälisessä toimintakulttuurissa uudet
sukupolvet kyseenalaistavat vanhat arvot ja
tavoitteet. Kansalaisyhteiskunta koetaan vieraaksi ja Suomi jää digitalisoituvan globaalin internettalouden kärjestä.
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Luottamus ja verkostoituminen

Suuressa lamassa talous on tasapainottunut kulutusta vähentämällä ja omavaraistuotantoa kehittämällä.

Resurssiviisaana eurooppalaisena
kansalaisyhteiskuntana olemme osa
tiivistä kansainvälistä verkostoa ja
osaamme hyödyntää viisaasti niukkoja
resursseja.
saatavuus
Konfliktien maailma – oma maa mansikka -tulevaisuuskuvassa maailma on
jakautunut resurssien niukkuuden
vuoksi blokkeihin ja kilpailukyky perustuu sulkeutumiseen ja suojautumiseen.

Sulkeutuminen ja suojautuminen

Keski-Suomen tulevaisuudenkuvat kansainvälisen yhteistyön ja resurssien saatavuuden mukaan
ryhmiteltyinä.

Yksityiskohtainen
skenaarioaineisto:
www.keskisuomi.info/
strategia/skenaariot

Yksityiskohtainen
rakennemalliaineisto:
www.keskisuomi.info/
strategia/aluerakenne-2040

Niukka saatavuus

Resurssien

Kansainvälinen yhteistyö

Kohtuullinen saatavuus

Erilaistuvan väestön globaali verkostotalous on vaihtoehto, jossa elämme
täysin globaalissa maailmassa, ja olemme sopeutuneet niukkoihin resursseihin
teknologisten innovaatioiden avulla.
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6.2. Yhteistyötä eri tahoilla
Seudulliset rakennemallit
Keski-Suomen rakennemalli 2040 luo kokonaiskuvan maakunnan tulevasta rakenteesta
maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavoituksen pohjaksi. Siihen on koottu jo aiemmin laadittujen rakennemallien ja strategisten alueidenkäytön suunnitelmien (Äänekosken rakenneyleiskaava 2016, Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0,
Jämsän rakennemalli) lisäksi maakunnan muiden
osien maankäyttöön vaikuttavat tavoitteet ja
kehittämisnäkemykset.
Rakennemallin valmistelemiseksi järjestettiin
vuoden 2013 aikana useita alueellisia työseminaareja maakunnan eri osissa (ns. motiiviseminaarit). Niiden tulosten pohjalta ja aiemmin laadituista rakennemalleista on koostettu koko maakunnan kattava yhdistelmäkartta. Yhdistelmäkartta
perustuu edellä kuvattuun vuorovaikutukseen,
maakuntavaltuuston, järjestöareenan, nuorten
ja eläkeläisten äänestyksiin sekä rakennemallin
2040 kriteeristöön.
Rakennemallissa korostui MALPE-näkökulma eli
maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja
elinkeinojen yhteensovitus. Edellä olevien lisäksi
tarkasteltiin myös matkailua ja virkistystä.

Asiantuntijapaneelit
Tärkeä osa strategian valmistelua olivat maakuntavaltuuston puheenjohtajan kokoon kutsumat
neljä asiantuntijapaneelia. Paneeleissa keskityttiin Keski-Suomen maakunnassa toteutuneeseen elinkeinojen kehitykseen, maakunnan nykytilan yleiseen arviointiin, tulevaisuuden valintoihin ja erityisesti metsäteollisuuden merkitykseen
maakunnassa sekä elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön rakentamiseen yhteisellä innovaatioalustalla. Paneeleissa oli mukana
maakunnan edustajia koulutus- ja tutkimusyhteisöistä, vientimarkkinoilla toimivista yrityksistä,
maakunnallisesta päätöksenteosta ja kehittämistoimien rahoittajista. Merkittävän lisän keskusteluihin toivat maakunnan ulkopuolella toimivat
edustajat eri tutkimusyhteisöistä ja globaaleilla
markkinoilla vaikuttavista yrityksistä.

Keski-Suomen foorumi ja risteily
2013
Laajimmillaan maakunnallinen valmistelu näyttäytyi Keski-Suomen risteilyllä järjestetyissä
työpajoissa, joissa runsaat 200 asiantuntijaa ja
päättäjää kunnista, kuntayhtymistä, kehittämisyhtiöistä, koulutusorganisaatioista, yrityksistä ja
eri järjestöistä kertoivat näkemyksensä maakunnan tavoiteltavasta kehittämissuunnasta.

Maakuntavaltuustoseminaarit
Keski-Suomen
maakuntavaltuusto
käsitteli maakuntastrategiaa seminaarissaan syyskuussa 2013 sekä osallistui strategian valmisteluun
valtuustokokouksen yhteydessä järjestetyssä
työkokouksessa marraskuussa 2013. Seminaarin tuloksena maakuntavaltuusto nosti seuraavat
viisi tavoitetta tärkeimmiksi:
1) Keski-Suomi on digitalouden ja biotalouden
edelläkävijämaakunta
2) Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö rakentuu
työelämän ehdoilla
3) Keski-Suomi on kansainvälinen
toimintaympäristö
4) Keski-Suomi on paikallisia luonnonvaroja ja
energiaa säästävän kasvun maakunta
5) Keskisuomalaista ruokaa halutaan ja sitä
on monipuolisesti saatavilla erikokoisilta
tuottajilta

Nuoret, järjestötoimijat ja
eläkeläisjärjestöt
Keski-Suomen
kuntien
nuorisovaltuustojen
edustajat, Keski-Suomen järjestöareena sekä
Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta arvioivat strategian painotuksia marras–
joulukuussa 2013.
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Liite 1: Mittarit
Maakunnan kehitystä kuvaavat tavoitteet maakuntaohjelma- ja maakuntasuunnitelmakaudelle.

Toteuma

Tavoite

2011/-12/-13

2017

2040

275 320
521
0,32

279 000
580
0,36

295 000
1 000

82
15 633
30
35,9
2 259
109 569
43
90

85
17 600
40
36,4
2 700
117 000
60
92

9,2
63,9
22,6

8,0
67,0
19,5

6,0

68,4
26,7
12,2
33,8
31,1

72,5
29,0
11,0
33,2
29,0

83,0
37,0

48
3:06
0

48
2:50
3

48
2:15
10

15 000
1 000
1 100
42

16 000
1 400
1 200
50

19 000
1 800
1 800
90

250
20
73

700
40
75

1 200
90
98

226
1 458
42,3

260
1 500
45,0

500
3 000
52,0

19 000
213
111

20 000
280
108

24 000
500
100

Väestö
Väestön määrä
Nettomaahanmuutto
Vanhushuoltosuhde

Kilpailukyky
BKT/asukas (koko maa=100)
Yrityskanta
Kasvuyritysten määrä
Tavaraviennin osuus arvonlisäyksestä, %
Tavaraviennin arvo, milj. €
Työpaikkojen määrä
Yritysten osuus maakunnan T&K-menoista, %
Valtionveronalaiset tulot/tulonsaaja (koko maa=100)

27 000

125 000

Työllisyys
Työttömyysaste, %; Työvoimatutkimus
Työllisyysaste (15–64 v.), %; Työvoimatutkimus
Nuorten (15–24 v.) työttömyysaste, %; Työvoimatutkimus

Osaaminen
Tutkinnon suorittaneet 15 v. täyttäneistä, %
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 15 v. täyttäneistä, %
Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat 25–29 v:sta, %
Kolmen suurimman toimialan osuus työpaikoista, %
Julkisen sektorin (kunta, valtio) osuus työpaikoista, %

Kehittämisvalintoja kuvaavat tavoitteet
maakuntaohjelma- ja maakuntasuunnitelmakaudelle

Aluerakenne ja saavutettavuus
Taajamien määrä (yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä)
Matka-aika junalla Helsinkiin
Tuulivoimapuistojen määrä

Biotalous
Biotalouden työllisten määrä
Biotalouden arvonlisäyksen määrä, M €
Biotalouden yrityskanta
Paikallisen uusiutuvan energian osuus, %

Digitalous
Kyberturvallisuuden työntekijämäärä
Valokuituverkon laajakaistan (30 Mbits/s) saatavuus vakit. asuntoihin, %
Internetiä päivittäin tai lähes päivittäin käyttävät 16–89-vuotiaista, %

Osaamistalous
T&K-toiminnan menot, M €
Osaamisintensiivisten (KIBS) toimipaikkojen määrä
Korkeakoululähtöisten yrittäjien osuus käynnistyneistä yrityksistä, %

Hyvinvointipalvelut
Sote-alan työllisten määrä
Sote-alan toimipaikkojen liikevaihto, M €
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu (koko maa=100)

Lähde: Tilastokeskus, TEM/ToimialaOnline, THL, Viestintävirasto
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Liite 2: Arvioinnit
Ympäristöselostuksen yhteenveto
Maakuntaohjelma on SOVA-lain (200/2005)
mukainen ympäristöarviointia edellyttävä ohjelma, jonka toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset tulee selvittää. Arviointiprosessin kuvaus ja arvio ympäristövaikutuksista esitetään ympäristöselostuksessa.
Maakunnan vesistökuormitus sekä teollisuuden
ja energiatuotannon päästöt ovat vähentyneet.
Yhdyskuntajätteelle asetettua hyötykäyttötavoitetta (80 %) ei ole vielä saavutettu. Keski-Suomen
metsien ja kulttuuriympäristöjen lajien tilanne
on hieman parantumassa, mutta soiden, vesien,
rantojen ja kallioiden lajeilla menee heikommin. Nykyhetken haasteena ovat ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hallinta sekä
maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon
vesistökuormitus.
Ympäristöarviointi yhdistettiin tiiviisti Keski-Suomen strategian / maakuntaohjelman laadintaprosessiin. Maakunnallinen yva-ryhmä oli keskeisesti mukana vaikutusten arviointiprosessissa. Työssä arvioitiin SOVA-lain mukaisesti sosiaalisia ja
ekologisia sekä yhdyskuntarakenteellisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Lisäksi arvioitiin aluetaloudellisia ja tasa-arvovaikutuksia.
Vuosien 2014-17 aikana aluerakenteen toimenpiteet vahvistavat maakunnan monikeskuksisuutta, saavutettavuutta ja alueellista tasa-arvoa.
Puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön liittyvät
toimenpiteet edistävät luonnon monimuotoisuuden ja elävän kulttuuriperinnön säilymistä sekä
ihmisten viihtyvyyttä. Liikennehankkeet lisäävät haitallisia ilmastopäästöjä ja meluhaittaa.
Biotalouden positiiviset vaikutukset kohdistuvat
selvimmin aluetalouteen. Biopohjaisten tuotteiden ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssiviisaat valinnat säästävät luonnonvaroja, hillitsevät ilmastonmuutosta ja lisäävät hyvinvointia. Luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen voi
aiheuttaa haitallisia ekologisia vaikutuksia, ellei
luonnon monimuotoisuuteen ja vesistövaikutuksiin kiinnitetä erityistä huomiota.
Digitalouden ensimmäisen vaiheen vaikutukset
ovat lähinnä aluetaloudellisia ja sosiaalisia. Digi-

taaliset teknologiat ja huippuosaaminen kehittävät uutta tutkimus- ja liiketoimintaa sekä luovat
uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Nopea laajakaistaverkko ja uudet käyttäjäystävälliset teknologiat helpottavat ihmisten arkea ja asumista kaikkialla maakunnassa. Digitalouden vallankumous
voi johtaa sosiaalisen kanssakäymisen vähenemiseen. Osaamistalouden lähivuosien merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat aluetalouteen. Osaamisen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhdistäminen lisää yrittäjyyttä, työpaikkoja ja yrityksiä.
Yritykset ja työpaikat sekä koulutuksen ja osaamisen vienti kasvattavat kuntien tuloja, mikä turvaa
palvelutuotantoa, lisää hyvinvointia ja tukee tasapainoisen alue- ja yhdyskuntarakenteen säilymistä. Hyvinvointipalvelujen merkittävimmät
vaikutukset ovat positiivisia ja kohdistuvat ihmisiin. Osallistumismahdollisuuksien parantaminen,
ennaltaehkäisevät toimet sekä asiakaslähtöiset
ja valinnanvapautta lisäävät palvelut helpottavat ihmisten jaksamista ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Nuorten, ikäihmisten ja yhteisöllisyyden
huomioiminen rakenteiden luomisessa edistää
tasa-arvoa.
Strategian kokonaisvaikutukset ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja elinoloihin ovat pääosin
myönteisiä. Kilpailukykyinen ja menestyvä
Keski-Suomi edellyttää väestön hyvinvointia, joka
ymmärretään laajana kokonaisuutena ja koko
strategiaa läpileikkaavana tekijänä. Osaaminen ja
uusi liiketoiminta vahvistavat työllisyyttä ja luovat
maakuntaan hyvinvointia. Yrittäjyyttä, elinkeinorakenteen monipuolistumista ja kansainvälistyvää
liiketoimintaa korostavan strategian taloudelliset
kokonaisvaikutukset ovat positiivisia. Selvimmät
positiiviset ekologiset vaikutukset kohdistuvat
ilmastonmuutoksen hillintään. Toisaalta lento- ja
maantieliikenne lisäävät ilmastopäästöjä. Vesistöjen hyvän tilan saavuttaminen ja kuormituksen
vähentäminen lisäävät luonnon monimuotoisuuden lisäksi matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia.
Monikeskuksinen maakunta liikenneväylineen on
merkittävä osa toimivaa aluerakennetta.
Ympäristöselostus on osoitteessa :
www.keskisuomi.fi/maakuntastrategia
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Maaseutuvaikutusten arviointi
Strategia sisältää paljon hyviä ja oikeaan osuneita elementtejä. Se ei kuitenkaan ole erityisen maaseutumyönteinen. Tämä näkyy selvästi
”aluerakenne ja saavutettavuus” -osiossa, mutta
monelta muultakin osin strategiasta kuvastuu
Jyväskylä-keskeinen ajattelutapa. Lisäksi strategia luonnollisesti keskittyy ylemmän tason tavoitteisiin, joten konkreettisten toimenpiteiden puuttuminen vaikeuttaa merkittävästi sen vaikuttavuuden arviointia. Maaseutuvaikutukset tuleekin
arvioida myös strategian toimeenpanovaiheessa,
kuten myös osana sen toteutumisen arviointeja.
Maaseudun näkökulmasta Keski-Suomen visiota
2040 olisi syytä täydentää siten, että se ilmaisisi
selkeästi sitoutumisen maakunnan kaikkien osien
kehittämiseen. Visio voitaisiin muotoilla esim.
näin: Keski-Suomi on kokonaisuudessaan osaava
ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen
maakunta.
Keski-Suomen aluerakenteen tavoitetila 2040
on erityisesti harvaan asutun maaseudun osalta näkemyksellisesti kapea ja kuvastaa antautumismielialaa. Tavoittelemmeko todellakin, että
harvaan asuttu maaseutu on vain metsää ja toisistaan etäällä olevia taajamia? Vaikka keskittymiskehitys jatkuisikin, tulee silti tavoitella maaseudun ja maaseutukylien elinvoimaisuuden vaalimista ja kehittämistä. Yksityiskohtana todetaan,
että Pihtiputaan Muurasjärven alue kuuluu
ydinmaaseutuun.
Aluerakennetta ja saavutettavuutta kuvaava kartta ei tunnista pohjoisen Keski-Suomen

mahdollisuuksia yhteyksiin maakunnasta ulospäin. Karttaan on lisättävä yhteydet Kyyjärveltä
länsirannikon satamiin. Tärkeää on myös pohjoisen ulottuvuuden näkyminen kartassa*. Maaseudun kannalta positiivista on, että strategia asettaa tavoitteeksi alempiasteisen tieverkon kunnon
turvaamisen. Tosin se on asetettu ainoastaan
pidemmän aikavälin tavoitteeksi ja huolena on,
että se jatkossakin jää suurten pääväyliin kohdistuvien kehittämistavoitteiden jalkoihin.
Strategia toteaa Jyväskylästä länteen ja pohjoiseen johtavien ratojen huonokuntoisuuden,
mutta epäselväksi jää, mitä asian suhteen tavoitellaan tai aiotaan tehdä. Tuulivoima on mahdollisuus maaseudulle, mutta sen suhteen on edettävä harkiten ja paikallisia asukkaita kuunnellen.
Vesien ja ilmaston tilan parantaminen on kirjattava selkeämmin tavoitteeksi. Nyt se on jäänyt tekstissä lähinnä haasteiden tunnistamisen asteelle.
Strategia tunnistaa maaseudun monipuoliset
mahdollisuudet biotaloudessa. Avainkysymyksenä on: kuinka saadaan Keski-Suomeen alan investointeja, liittyivätpä ne sitten suuren kokoluokan
bioenergialaitoksiin tai maatalous/elintarvikesektorille. Investointien saamisen näkökulma on
tuotava selkeämmin esille strategiassa. On työskenneltävä investoinneille suotuisten olosuhteiden luomiseksi ja asenneilmaston muuttamiseksi.
Tavoitteeksi on asetettava, että Keski-Suomi saa
tuotannosta vähintään omaa suhteellista osuuttaan vastaavan osuuden. Investointien lisäksi on
huolehdittava olemassa olevien yritysten kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

* Yhteysmerkinnät on lisätty karttaan arvioinnin jälkeen.

Liitteet

Biotalouden resurssiviisausajattelu on levitettävä koko maakuntaan. Hajautetut ratkaisut mm.
energian tuotannossa sekä elintarvikesektori tarjoavat mahdollisuuksia maaseudulle. Riistataloudesta on mahdollista kehittää ammattimaista liiketoimintaa. Villiruoalla ja luomulla on
myös vientikysyntää, joten ne tukevat strategian
kansainvälistymisen tavoitetta. Lisäksi biotalous
-käsite on ymmärrettävä laajasti siten, että siihen
sisältyvät myös luonnon aineettomat arvot.
Digitalouden mahdollisuudet voidaan hyödyntää maaseudulla täysimääräisesti vain, mikäli
kattava nopea valokuituun perustuva laajakaistaverkko saadaan rakennettua Keski-Suomeen.
Tämä on maaseudun kannalta nyt ensiarvoisen
tärkeä ja kiireellinen asia, joten kaikki mahdolliset voimavarat on nyt valjastettava asian kuntoon
saamiseksi.
Osaamistalous lisää hyvinvointia maaseudulla,
mutta osaamisen kehittämiseen liittyvät resurssit eivät välttämättä kohdistu riittävän kattavasti
ja tasapuolisesti maakunnan eri osiin. On tiedostettava, että osaamisen kehittämistä tarvitaan
monella tasolla ja taholla. Yrittäjyys on keskeinen
asia työllistymisen kannalta maaseudulla, joten
yrittäjyysosaamisen merkitys korostuu. Osaaminen voi kehittyä monella tavalla, mm. yritysten
verkostoitumisella. Voitaisiin ajatella esim. seutukunnittaisten bioyrittäjien verkostojen luomista.
Strategia nostaa esiin lyhyen aikavälin tavoitteena hyvinvointipalvelut. Vaikka ne onkin strategiassa ymmärretty laajana kokonaisuutena,

ajattelua voisi tältä osin vielä hieman jatkaa ja
laajentaa nimeämällä osio hyvinvointitaloudeksi.
Tällöin kokonaisuuteen sisältyisi myös hyvinvointi- ja matkailualan yritystoiminta.
Strategian vuosien 2014–2017 valinnoissa
määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu uusien yritysten ja työpaikkojen luominen, joita Keski-Suomi kipeästi tarvitseekin. Lisäksi tavoitteeksi oli
asetettu maakunnan vientitulojen lisääminen
2 mrd. eurolla. Tämän tavoitteen voisi muotoilla toisinkin ja tavoitella Keski-Suomen kauppataseen parantamista, jolloin huomioon tulisi otetuksi myös tuontia korvaava toiminta.
Strategian tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävän rahoituksen järjestymistä tuleville
toimenpiteille. Tässä suhteessa tulisi etsiä monipuolisia ratkaisuja niin julkisen kuin yksityisen
rahoituksen puolelta. Myös julkisen ja yksityisen
sektorin avaintoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen ”Vaasan mallin” mukaisesti
olisi omiaan lisäämään mahdollisuuksia saavuttaa
strategiassa asetetut tavoitteet.
Maaseutuvaikutusten arvioinnin on laatinut
maaseudun kehittämisen asiantuntijaryhmä.
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Liite 3: Aluerakenteen teemakartat
Asuminen

4
E75

Asumisen kasvavat vyöhykkeet
Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien
liikenneyhteyksien varrella

Kinnula

Sekoittuneet vakituisen asumisen,
vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja
virkistyksen alueet

Pihtipudas

58

Nykyinen kuntakeskus

77

Kivijärvi
16

VIITASAARI

77

Kyyjärvi
Kannonkoski

E75

4

Karstula

58

13 SAARIJÄRVI

68

ÄÄNEKOSKI
69

Ähtäri
18

Konnevesi

Uurainen
Multia

Laukaa

Hankasalmi

58

23

Virrat

KEURUU

23

Petäjävesi

9

JYVÄSKYLÄ
13

58

Muurame
Toivakka

Mänttä -Vilppula

9

4
56

JÄMSÄ Himos
Luhanka

9
24

Kuhmoinen

JOUTSA

23
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Asumisen kasvavat vyöhykkeet
– Jyväskylän seudulla kaupunkiasumisen
vyöhykkeet (SHOW ja KNOW), asumista
joukkoliikenteen vyöhykkeellä (FLOW), palvelutaajamat (GROW) ja elävät kylät (SLOW)

Tiiviimmän asumisen taajamat
hyvien liikenneyhteyksien varrella
– Jyväskylän vetovoimainen keskusta, asumista
palvelujen ja järvien äärellä
– Äänekoski–Suolahti-akselilla kaupunkiasumista ja kirkonkyläasumista, hyviin liikenneyhteyksiin perustuvaa asumista sekä palvelukylien asuinympäristöt

Sekoittuneet vakituisen asumisen,
vapaa-ajan asumisen sekä
matkailun ja virkistyksen alueet
– Loma-asumista ja pysyvää asumista kehitetään rinnakkain ja toisiaan täydentävinä uudet asumisen konseptit mm. matkailukeskusten yhteydessä
– Himoksen matkailuvyöhykkeen kehittäminen
loma-asumisen alueena ja sekoittuneen vakituisen asumisen alueena Päijänrannassa
– Jämsän alueella aktiiviset kyläympäristöt
palveluineen
– Päijänteen pysyvän ja loma-asumisen alue
– Viihtyisää ranta-asumista Keiteleen rannalla

– Jämsänjokilaakso asumisen vyöhykkeenä
jatkuen Himokseen
– Keurusselän kehittäminen matkailun ja muun
elinkeinotoiminnan, keskuksiin ja aktiivisiin
kyliin sijoittuvan asumisen sekä virkistyksen
helminauhamaisena vyöhykkeenä
– Saarijärven seudulla asumista hyvien kulkuyhteyksien varrella ja järvien rannoilla
”mahtipitäjässä”

– Joutsan-Luhangan alueella maaseutumaista
asumista
– Kuhmoisten alueella keskustan lisäksi aktiiviset kylät ja niiden lähialueet sekä vapaa-ajan
asutusta luontoon ja vesistöihin perustuen
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Työpaikat ja palvelut
4

Maakuntakeskus
E75

Palvelukeskus
Lähipalvelukeskus
Työpaikkavyöhykkeet
ja keskittymät

Kinnula
Pihtipudas

Kaupan keskittymät
Biotalouden ja uusiutuvan
energian jalostusalueet

58

Potentiaalisen
tuulivoiman alue
Materiaalikeskus
(Jätekeskus)

77

Kivijärvi
16

VIITASAARI

77

Kyyjärvi
Kannonkoski

E75
Karstula

58

13

SAARIJÄRVI

68

ÄÄNEKOSKI
Ähtäri

69

Suolahti

Konnevesi

Uurainen

18
Multia

Hankasalmi

Laukaa

58

23

Virrat

Lievestuore

Haapamäki

KEURUU

23

9

Petäjävesi

JYVÄSKYLÄ
13

58

Muurame
Mänttä -Vilppula

9

Toivakka

Korpilahti
56

4

Halli

Längelmäki

JÄMSÄ
Himos
Luhanka

9
24

Kuhmoinen

JOUTSA

23
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Työpaikkavyöhykkeet ja
keskittymät
– Jyväskylä maakunnan palveluiden, kaupan,
tutkimuksen ja kehitystoiminnan keskuksena
– Uudistuvaa teollisuustuotantoa mm. Äänekoskella ja Jämsänjokilaaksossa
– Uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvia
uusia työpaikkoja (biotalous, bioenergia) ja
uudistuvaa metsäteollisuutta mm. Äänekoskella, Keuruulla, Saarijärvellä, Joutsassa ja
Luhangassa
– Matkailupalveluiden ja työpaikkojen kehittämistä mm. Jämsän Himoksessa, Keurusselässä
ja Kuhmoisissa
– Lentoliikenteen ja lentokenttätoimintojen
kehittämistä Tikkakoskella ja Hallissa

– Kaupallisia vyöhykkeitä ovat:
Jyväskylän Keljonkeskus-Eteläportti ja
Palokankeskus-Kirri, Jämsän keskustan
eteläpuolinen alue ns. Jämsän Risteys,
Karstulan Humppi ja Keuruun Yliaho

Biotalouden ja uusiutuvan
energian jalostusalueet
– Bioenergian jalostus:
Saarijärven biotalousinstuutti ja bioenergiakeskus, Pihtiputaan bioenergiaterminaali, Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitos & Rauhalahden voimalaitos, Keuruun Lämpövoima, Kumpuniemen
voima, Äänevoima, Puulaakson Energia
Karstula
– Metsätalous:

– Liikennevirroista hyötyvien palveluiden
kehittämistä valtateiden varsilla mm. Vt 4
(mm. matkailupalvelut), Vt 13 (mm. kaupan
palvelut).
– Rakennusteollisuuden kehittämistä mm.
Kyyjärvellä ja Karstulassa
– Kaivos- ja kiviteollisuuden kehittämistä
pohjoisessa Keski-Suomessa

Kaupan keskittymät
– Maakuntakaavassa esitetyt vähittäiskaupan suuryksiköt, jotka eivät sijoitu keskustan
alueelle:
Keljonkeskus (Jyväskylä), Palokankeskus
(Jyväskylä), Paletti (Kyyjärvi), Rokkakangas
(Laukaa), Saunakylä (Muurame), Putaanportti (Pihtipudas), Asemankangas (Saarijärvi), Mustaniemi (Viitasaari), Hirvaskangas (Äänekoski), Kotakennäs (Äänekoski),
Äänekoskentie (Pohjoinen)

Metsä Board Äänekoski, Metsä Fibre Äänekoski, UPM Kymmene Oyj Jämsänkoski &
Jämsä
– Materiaalikeskukset / Jätehuoltokeskukset:
Jyväskylän Mustankorkea, Saarijärven
Sammakkokangas, Jämsän Metsä-Kivelä,
Laukaan Mörkökorpi
– Potentiaaliset tuulivoiman tuotannon alueet:
Häähninmäki (Hankasalmi/Konnevesi),
Kärkistensalmi (Jyväskylä), Jämsänniemi (Jämsä), Vekkula (Jämsä), Pihlajakoski (Kuhmoinen), Vehkoo (Multia), Ilosjoki (Pihtipudas), Soidinmäki (Saarijärvi),
Vestonmäki (Toivakka/Joutsa), Peuralinna
(Kyyjärvi), Latamäki (Joutsa/Luhanka)
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PYHÄJÄRVI

Liikenne
Toiminnallisesti merkittävät
liikennekäytävät

Yhteydet pohjoiseen
(Ruotsiin, Norjaan,
Venäjälle)

4
E75

Logistiikkakeskittymät
Kansainväliset yhteydet

Kinnula

Päijänne-Keitele -vesiyhteys, Längelmävesi-yhteys, Pielavesi-Iisvesi -yhteys

Pihtipudas

58

Yhteydet
Merenkurkun
ja Perämeren
satamiin
16

77

Kivijärvi

VIITASAARI

77

Kyyjärvi
Kannonkoski

E75

4

Karstula

58

PielavesiIisvesi -yhteys

13

SAARIJÄRVI
68

ÄÄNEKOSKI

69

Ähtäri

Yhteydet
Merenkurkun
satamiin

18

Uurainen

Konnevesi

4
13

Multia

Laukaa

Hankasalmi

58

23

Virrat

KEURUU

Petäjävesi
23

23 18

JYVÄSKYLÄ 13

23
13

58

Muurame
9
Mänttä -Vilppula
Korpilahti

Toivakka

4

56

JÄMSÄ Himos
Luhanka

9

Yhteydet LänsiSuomen
satamiin,
Helsinkiin

Längelmävesi
-yhteys

JOUTSA

24

Kuhmoinen

Yhteydet Helsingin
ja HaminaKotkan
satamiin, yhteydet
idän raja-asemille,
Pietariin

9

Yhteydet idän
raja-asemille
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Toiminnallisesti merkittävät
liikennekäytävät
– Keski-Suomen kehittämisen rungon muodostavat valtatiet (Vt 4, Vt 9, Vt 23 ja Vt 13),
joiden ympärille sijoittuvat logistisista yhteyksistä hyötyvä asuminen, työpaikat ja palvelut

– Raideliikenteen kehittäminen Saarijärveltä
pohjoiseen
– Poikittaisraideliikenteen kehittäminen
– Hallin lentokentän kehittäminen
– Kivijärven pienlentokentän kehittäminen

– Valtateitä pienempien teiden kehittäminen ja
kunnossapito lisää turvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
– Jyväskylä:
Liittymäalueet logistiikan solmuina (liittymäalueet ovat investointeja houkuttelevia
logistiikan solmuja, joilla on suuri merkitys
kehittämisessä)

– Innoroad Park

Kansainväliset yhteydet (etenkin
Helsinki-Vantaan syöttöliikenne
ja Venäjä–Pietari-yhteydet sekä
vientisatamayhteydet)

Joukkoliikenteen kehittäminen
FLOW-vyöhykkeellä

– Tikkakosken lentoasema: Jyväskylä-Helsinki lentoyhteydet, kehittyminen edellyttää
kansainvälisiä yhteyksiä

Kävelykeskustojen ja kevyen liikenteen
ympäristöjen kehittäminen

– Nopeammat junayhteydet: Kaksoisraide
Orivesi–Jämsä

– Jyväskylä–Jämsä–Äänekoski-laatukäytävän
joukkoliikenteen kehittäminen
– Moottoritietasoinen yhteys Jämsä-Jyväskylä
– VT4 Jyväskylä–Oulu kehittäminen
Jyväskylä: Vt 4 parantaminen Vaajakosken
kohdalla sekä Keljonkangas–Kirri
VT4 liikennevirrasta hyötyvät palvelut ja
uudet työpaikat koko maakunnassa
– Vt 18 oikaisu ja yhteyden kehittäminen välillä
Petäjävesi–Multia
– Vt 24 kehittäminen matkailun väylänä Himoksesta Lahteen

Logistiikkakeskittymät
– Henkilöliikenteen asemanseudut: Jyväskylä, Jämsä, Lievestuore, Hankasalmi, Petäjävesi, Keuruu (raideliikenteellä on tulevaisuuden
potentiaalia, jolle on maankäytössä jätettävä
tilaa (asemaseudut))

– Kansainväliset kuljetuskäytävät (mm. Botnian
käytävä, Keskipohjolan itä-länsi-suuntainen
kuljetuskäytävä Midnordic Green Transport
Corridor)
– Vientisatamayhteydet (maantie/rautatie)
Helsingin, HaminaKotkan, Turun, Länsirannikon ja Merenkurkun satamiin
– Kuljetusreitit idän raja-asemille (maantie/
rautatie)

• Matkailun vesiliikenteen kehittäminen; esim.
vesistöyhteys Keitele-Päijänne matkailureittinä ja autolautta Päijänteen itäpuolelle
• Päijänne–Keitele-kanavan matkailu-ja
virkistyskehittäminen
• Längelmävesi matkailureittinä, päätepisteenä
Länkipohjan kehittyvä satama
• Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat kylien
kehittymisen

49

50

Liitteet

27

Matkailu ja virkistys

PYHÄJÄRVI

Matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke
4

Merkittävät matkailukeskukset
E75

Matkailu-, virkistys- ja vesistöreitit
Kansallispuistot
Kinnula

UNESCON maailmanperintökohteet
Päijänne–Keitele-vesiyhteys,
Längelmävesi-yhteys, Pielavesi–
Iisvesi-yhteys

Pihtipudas

Salamaperän
luonnonpuisto,
Salamajärven
kansallispuisto
58

Matkailutie

Sininen
tie

77

Kivijärvi
16

VIITASAARI

77

Kyyjärvi
Kannonkoski

E75
Karstula

Pyhä-Häkin
kansallispuisto

58

PielavesiIisvesi -yhteys

13

Vihreä
väylä

SAARIJÄRVI

Etelä-Konneveden
kansallispuisto

68

ÄÄNEKOSKI

69

Ähtäri

Ähtärin
eläinpuisto

18

Konnevesi

Uurainen
Multia

Laukaa

Hankasalmi

58

23

Virrat

KEURUU

9 23

Petäjävesi

JYVÄSKYLÄ
13

58

Muurame
9
Mänttä -Vilppula
Korpilahti

Toivakka

4

56

JÄMSÄ

Himo
s

Luhanka

9
24
Isojärven
kansallispuisto

Längelmävesi
-yhteys

Leivonmäen
kansallispuisto

Kuhmoinen

JOUTSA
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Merkittävät matkailukeskukset ja
vyöhykkeet
– Jyväskylän kehittäminen kongressi-,
liikunta- ja tapahtumamatkailun keskuksena
– Himoksen matkailun kehittäminen, vesistömatkailun avaaminen

– Keski-Suomessa on 1 luonnonpuisto Salamaperän luonnonpuisto ja 4 kansallispuistoa:
Salamajärven, Pyhä-Häkin, Leivonmäen ja
Isojärven kansallispuistot.
– Etelä-Konneveden kansallispuisto on suunnitteilla; Etelä-Konneveden kansallispuiston
monipuolinen kehittäminen.

– Keuruun–Multian alueella matkailun kehittäminen puhtaaseen omaperäiseen luontoon,
taiteeseen, kulttuuriin ja hiljaisuuteen perustuen (”hiljaisuuden kirkkotie”)

– UNESCO:n maailmanperintökohteet: Petäjäveden kirkko ja Struven kolmiomittausketjuun
kuuluva Puolakan kolmiomittaustorni

– Keurusselän matkailun ja ohjelmapalvelujen
kehittäminen

Matkailu-, virkistys- ja
vesistöreitit

– Uniikkien matkailukohteiden edelleen kehittäminen mm. Haapamäen höyryveturipuisto

– Päijänne–Puula-alueella vesistömatkailun
ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen
(kestävä luonto- ja kulttuurimatkailu)

– Kuhmoisten alueella vesistöreitteihin ja
luonnon monimuotoisuuteen perustuvien
matkailupalvelujen kehittäminen Himoksen
asiakasvirroille
– Päijänne–Puula-alueella loma-asumisen,
matkailun ja virkistyksen kehittäminen
– 4-tien varren hyödyntäminen matkailualueina
– Valtatien 24 kehittäminen myös
matkailuväylänä
– Pohjoisessa Keski-Suomessa kalastus- ja luontomatkailun, loma-asumisen kehittäminen ja
ohikulkuliikenteen hyödyntäminen

Kansallispuistot ja UNESCO:n
maailmanperintökohteet:
– Kansallispuistojen kestävä matkailun edistäminen. Kansallispuistoissa pääpaino on erä- ja luontomatkailussa sekä
ympäristökasvatuksessa

– Päijänne–Keitele-kanavan matkailu- ja
virkistysmahdollisuuksien kehittäminen
– Längelmäveden matkailu- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen lähtöpisteenä Länkipohjan kehittyvä satama-alue
– Keiteleen luontoelementtien hyödyntäminen
matkailussa
– Vihreä väylä -matkailutie (Sysmä–Luhanka–
Rutalahti–Toivakka–Lievestuore–Laukaa–
Sumiainen–Konginkangas) ja matkailu- ja
virkistysmahdollisuuksien kehittäminen
tieympäristöön liittyen
– Ulkoilureittien kehittäminen; maakuntaura
yhdessä Peuranpolun kanssa kytkee keskeisiä
virkistysalueita ja matkailupalvelujen alueita
verkostoksi. Muita paikallisia ulkoilureittejä
liittyy maakuntauraan.
Vesiretkeilyreitteinä on osoitettu Konneveden, Vanhan Vitosen ja Saarijärven
vesiretkeilyreitit
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