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Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018–2021 on maakuntavaltuus-
ton tahdonilmaus maakunnan kehittämisen keskeisistä valinnoista ja 
toimenpiteistä. Maakuntaohjelma perustuu Keski-Suomen maakunta-
suunnitelman 2040 linjauksiin ja tavoitteistoon: Keski-Suomi on osaava 
ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta. Nelivuoti-
nen maakuntaohjelma täsmentää maakuntasuunnitelmaa.

Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018–2021 haluaa olla tavoitteelli-
nen, rohkea ja ennakoiva. Se perustuu maakunnan omiin vahvuuksiin, 
joilla saavutamme kilpailuetua ja joilla erottaudumme. Strategisina kär-
kinä ovat bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Näis-
sä ja näiden välisillä yhdyspinnoilla syntyy merkittävä osa kasvustam-
me. Strategisena asiakirjana maakuntaohjelma ohjaa uuden maakunta-
kaavan tavoin Keski-Suomen aluekehitystä. Myöhemmin laadittavassa 
toimeenpanosuunnitelmassa täsmentyvät kehittämistoimenpiteet sekä 
niiden kohdistaminen ja resurssointi.

Maakuntaohjelmatyötä on tehty rinnan sote- ja maakuntauudistuksen 
kanssa. Maakuntaohjelmalla on keskeinen rooli muutosvaiheen asiakir-
jana: se siirtää aluekehittämisen linjaukset myös tulevalle maakunnal-
le ja varmistaa jatkuvuuden uuden maakunnan aloittaessa työnsä sekä 
maakuntastrategian laatimisen. Keski-Suomen tulee jatkossakin olla eh-
jä ja elinvoimainen maakunta.

Maakuntaohjelmaa on tehty laajassa yhteistyössä ja kumppanuudessa. 
Samalla tavoin haluamme, että sen toimeenpanoa ja toteutusta, keski-
suomalaista aluekehittämistä, tehdään yhdessä. Keski-Suomen menes-
tymisen ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tarvitaan laajasti niin jul-
kisten kuin yksityisten toimijoiden panosta ja osaamista.

Haluamme kiittää kaikkia maakuntaohjelmatyöhön osallistuneita keski-
suomalaisia aktiivisesta ja tuloksellisesta valmistelusta.

Jyväskylässä 1.12.2017
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Mauri Pekkarinen
maakuntavaltuuston

puheenjohtaja

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen

puheenjohtaja
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maakuntajohtaja



1. JOHDANTO
Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018–2021

perustuu Keski-Suomen strategian linjauksiin ja jatkaa laajassa 
maakunnallisessa yhteistyössä ja kumppanuudessa toteutettavaa 

aluekehittämisen toimintatapaa.

Maakuntaohjelman tavoitteena 
on Keski-Suomen hyvinvoinnin, 
talouden ja kilpailukyvyn 
vahvistaminen.

Keski-Suomen maakuntaohjelmaan 2018–2021 on aluekehittämisen
viideksi strategiseksi kärjeksi täsmentynyt

Biotalous, Digitalous, Osaamistalous, hyvinvointitalous ja Matkailu.

Tavoittelemme Keski-Suomessa 
taloudellisesti, ekologisesti
ja sosiaalisesti kestävää 
kehitystä.

Digitalous Osaamis-
talous

hyvinvointi-
talous Matkailu

saavutettavuus

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on 
poikkileikkaava elementti. 

Saavutettavuus muodostaa keskeisen 
vetovoimatekijän näiden pohjana.

Biotalous
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Maakuntaohjelman 
tavoitteisto on 
kunnianhimoinen.

Maakunnan elinvoima ja uudistuminen nojaavat näihin viiteen kär-
keen – kasvun hartiat ovat riittävän leveät. Strategiset valintamme on 
tunnistettu tulevaisuustyössä merkittäviksi keskisuomalaisen kasvun 
aloiksi ja perustuvat maakunnan vahvuuksiin ja osaamiseen. Maakun-
taohjelman laadintaprosessissa eri toimijat nostivat systemaattisesti nä-
mä viisi kärkeä aluekehittämisen keskiöön. Strategiset kärjet limittyvät 
toisiinsa vahvasti; niiden väliset yhdyspinnat ovat aluekehittämisen kes-
kiössä. Vaikuttavuutta ei synny, jos ajattelemme kärjet omina, toisistaan 
irrallisina siiloina.

Eri aikajänteillä operoivien strategioiden ja ohjelmien tulee muodos-
taa yhdensuuntainen eheä kokonaisuus. Keski-Suomen maakuntasuun-
nitelmassa tiivistyy maakunnan yhteiset pitkän aikavälin aluekehittä-
mistavoitteet ja visio 2040: halumme olla osaava ja hyvinvoiva bio- ja 
digitalouden kansainvälinen maakunta. Valtioneuvoston aluekehittä-
mispäätöksen (2016–2019) kolme painopistettä ovat: uudistumisella 
kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta ja hyvinvointia kump-
panuuksilla. Myös Keski-Suomen uusi, vahvasti strateginen maakun-
takaava raamittaa aluekehitystä. Erillinen toimeenpanosuunnitelma 
(TOPSU) täsmentää toimenpiteitä sekä kansallisia ja EU-rahoitteisia re-
sursseja maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maakuntaohjelma on myös Keski-Suomen älykkään erikoistumisen stra-
tegia. Viiden teemallisen valinnan kokonaisuus on syntynyt yhteistyössä 
alueen elinkeinoelämän, tutkimus- ja koulutusyhteisön, kuntien ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Älykkääseen erikoistumiseen vah-
vasti kuuluva ennakointi on mukana maakuntaohjelmassa ja sen taus-
tatyössä. Maakuntaohjelma edustaa ennakoidun rakennemuutoksen 
(ERM) toiminta-ajatusta. Vahva muutosjoustavuus rakentuu alueen toi-
mijoiden yhteistyökyvystä ja toimintatavoista. Yhteen hiileen puhaltava, 
ympärilleen katsova ja rohkeasti mahdollisuuksiin tarttuva alue omaa 
paremmat menestymisen mahdollisuudet kuin sisäänpäin käpertyvä ris-
kiä kaihtava alue.

Tavoitteina on vuoteen 
2021 mennessä saada 
Keski-Suomeen

10 000
uutta yksityisen
sektorin työpaikkaa

2 000
uutta yritystä

2 mRD €
lisää vientituloja

sekä nostaa yksityisen 
sektorin tutkimus-, 
kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan 
(T&K&I) panostusten osuus

60 %:iin
verrattuna vuoteen 2014.

Näiden tavoitteiden myötä 
Keski-Suomen alue- ja kun-
tata-lous ovat tasapainossa.

2040
Maakuntasuunnitelma 
maakuntakaava

2018–2021
maakuntaohjelma

2018–2019
toimeenpanosuunnitelma
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Keski-Suomi on kasvava, maan viidenneksi suurin 
maakunta, jonka väestömäärä vuonna 2016 oli

276 196.
Koko maan väestöstä keskisuomalaisia on 5 %. Erityi-
sesti maahanmuutto on pitänyt yllä viime vuosien kas-
vua, maan sisäisen muuttovoiton ja luonnollisen vä-
estönkasvun hiipuessa. Väestönkehitys on eriytynyttä 
maakunnan keskusalueen ja muun maakunnan välillä.

Maakunnan väestöstä

66 % on keskittynyt
Jyväskylän seudulle. 

Muusta maakunnasta poiketen keskusseutu kasvaa 
vahvasti sekä maan sisäisen muuttovoiton, maahan-
muuton että luonnollisen kasvun myötä. Myös väes-
tön ikärakenne vaihtelee. Maakunnan keskusalueen 
ulkopuolella ikääntyvän väestön osuus työikäisiin ver-
rattuna on selvästi suurempi. Tulevina vuosina väes-
tön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen 
koskettavat kuitenkin kaikkia alueita. 

Keski-Suomi on jo pitkään kärsinyt korkeasta työttö-
myydestä, jota vuosia jatkunut heikko talouskehitys 
edelleen pahensi. Talouden käänne kasvuun tapahtui 
vuoden 2015 lopulla.

Keski-Suomi on kirinyt jopa

koko maata parempiin
kasvulukuihin ja työttömyys on kääntynyt 
jyrkkään laskuun maakunnan kaikilla alueilla.

KESKI-SUOMEN TILANNEKUVA

Keski-Suomessa talouden viriäminen alkoi mittavien 
rakennushankkeiden ja palveluiden vetämänä, vienti-
teollisuuden vauhdittuessa myöhemmin vuoden 2016 
aikana. Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuo-
listunut, mutta teollisuudella on edelleen vahva jalan-
sijansa maakunnassa. Puu- ja paperiteollisuuden se-
kä koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksen 
työpaikkaosuudet ovat kaksinkertaisia koko maahan 
verrattuna. Myös alkutuotannon työpaikkoja on Kes-
ki-Suomessa väestöosuutta enemmän, lähes 6 %. Al-
kutuotannossa metsätalouden rooli on merkittävä ja 
biotalouden myötä edelleen vahvistuva. Palveluis-
sa matkailualalla on kasvava rooli isojen investointi-
en ja uusien matkailukonseptien siivittämänä. Majoi-
tusvuorokausilla mitattuna Keski-Suomen osuus koko 
maan yöpymisistä on 5 %.

Yrittäjien määrä maakunnassa

vastaa 5 %:n
väestöosuutta ja uusia yrityksiä syntyy 
aktiivisesti. 
Koulutus ja osaaminen ovat Keski-Suomen vahvuuk-
sia. Maakunnassa on vetovoimaisia oppilaitoksia ja 
koulutuksen toimiala työllistää suhteellisesti enem-
män kuin koko maassa. Keski-Suomessa yritysten 
T&K -panostukset ovat olleet viime vuosina alhaisella 
tasolla, mutta sen sijaan korkeakoulujen T&K -toimin-
ta on jatkunut vahvana – maakunnan korkeakoulujen 
osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menois-
ta on noin 7 %.
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Maakunnan tuotantoa kuvaava arvonlisäys on

4,1 % koko maan arvosta,
mutta se vaihtelee merkittävästi alueiden 
välillä.
Korkein tuotannon arvonlisä saavutetaan teollisuus-
seuduilla Jämsässä ja Äänekoskella sekä Jyväskylän 
seudulla. Metsä- ja teknologiateollisuuden rakenne-
muutosten sekä maailmanlaajuisen finanssikriisin seu-
rauksena Keski-Suomen tavaravienti romahti vuonna 
2009, ja toipuminen on ollut hidasta. Talouden piristy-
minen on kuitenkin kääntänyt myös viennin nousuun 
ja lisäpuhtia aluetalouteen tuo Äänekosken biotuote-
tehtaan käynnistyminen syksyllä 2017. Rakenteiden 
uudistuessa palveluiden merkitys aluetaloudessa ko-
rostuu ja myös palveluiden vienti kasvaa.

Kuten koko maassa myös Keski-Suomessa kuntatalo-
us on sopeutustoimien ja yleisen taloustilanteen pa-
ranemisen myötä vahvistunut. Merkittäviä muutoksia 
on odotettavissa, kun sote- ja maakuntauudistus myl-
lää niin kuntien palveluita kuin talouttakin.

Lähteet: Tilastokeskus; Tulli; Luke; Maanmittauslaitos
Lisätietoa Keski-Suomen tilasta: www. keskisuomi.info ja neljästi vuodessa julkaistavasta Keski-Suomen Aikajanasta.

Maapinta-alaltaan Keski-Suomi kattaa

5,5 % koko maasta.
Ympäristöä luonnehtivat runsaat metsät ja 
vesistöt.
Keski-Suomen aluerakenteen ytimen muodostavat 
monikeskuksisuus, kaupunkiseutujen monipuolinen 
elinkeinorakenne, biotalouden keskittymät ja elinvoi-
mainen maaseutu.  Keski-Suomi on reittivesien maa-
kunta ja lukuisilla vesistöillä on erityistä matkailul-
lista ja virkistyksellistä merkitystä. Maakunnan kult-
tuuriympäristön peruselementit ovat kerrostuneet 
uudelle ja uudelleen samoille paikoille muodostaen 
oman elinvoimaisen kulttuuriympäristö-dna:n. Liiken-
teessä korostuvat säteittäiset maantieyhteydet: Jy-
väskylästä on muodostunut merkittävä liikenteen lo-
gistinen keskus. Henkilö- ja tavaraliikenteessä ko-
rostuu pohjois-eteläsuunta, itä-länsisuunnassa on 
puutteita, samoin maakunnan sisäisessä joukkoliiken-
teessä ja alempias-teisessa tiestössä. Niin ikään juna-, 
lento- ja tieyhteyksissä pääkaupunkiseudulle on kehi-
tettävää.

Keski-Suomen profiili (osuus koko maasta, %)

VÄESTÖRAKENNE

Väestön määrä 2016
Alle 15 v. 2016
15–64 v. 2016
Yli 64 v. 2016

Ulkomailla syntyneet 2016

TYÖLLISYYS JA TYÖPAIKAT

Työlliset 2016
Työttömät 2016
Työpaikat 2015

Yrityskanta 2016
Yksityisen sektorin työpaikat 2015

Yrittäjät 2015
Teollisuuden työpaikat 2015

Palvelujen työpaikat 2015
Koulutusalan työpaikat 2015

Alkutuotannon työpaikat 2015

OSAAMINEN

T&K menot 2016
Tutkinnon suorittaneet 2016

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 2016

ALUETALOUS

Arvonlisäys (brutto, perushintaan) 2015
Yritysten liikevaihto 2016

Yritysten vientiliikevaihto 2016
Kuntien verotulot 2016

Kuntien lainakanta 2016

YMPÄRISTÖ JA ALUERAKENNE

Maapinta-ala
Metsämaa-ala

Sisävesistöt
Taajama-alueiden väestö 2016

Haja-asutusalueiden väestö 2016

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %
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2. BIOTALOUS

Metsien kestävä

hyödyntäminen
tarjoaa työtä ja toimeentuloa.

Luonnon

aineettomat
palvelut nousevat merkittäväksi.

Kiertotalous ja biotalous 
linkittyvät Keski-Suomessa 
vahvasti yhteen.

Kiertotalouden

kehittäminen
mahdollistaa raaka-aineiden järkevän käytön, 
muun muassa resurssiviisauden kautta.

Paikallisen ruoantuotannon

jalostusarvon
lisääminen tarvitsee vahvaa, yhteistä tahtotilaa
ja resursseja, joilla toimia.

Elintarviketuotantomme

osaamista
vahvistetaan erityisesti 
jatkojalostuksen osalta.

Perinteinen 
metsäteollisuus

uusiutuu.

Äänekosken biotuotetehtaan myötä 
Keski-Suomi on etunojassa uuden 
tuotannon ja tuotteiden

murroksessa.

Biotalouden kehittämiseksi Keski-Suomessa tarvitaan

määrätietoista työtä
yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämiseksi.
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Monimuotoinen, kestävä metsäbiotalous

Uusien, korkeamman jalostusarvon tuotteiden tuo-
tanto ja sivuvirtojen hyödyntäminen vaativat vahvaa 
osaamista ja sen kehittämistä. Metsien käytön lisään-
tyessä on huomioitava paitsi puun liikkuvuus myös 
luontoarvot ja ilmastonmuutosta hillitsevät toimet. 
Metsäluonto tarjoaa palveluita, joissa on potentiaalia 
mm. matkailun ja hyvinvoinnin tarpeisiin.

 Uusien, korkeamman jalostusarvon 
 tuotteiden T&K&I ja yhteistyö yritysten 
 kanssa

 Sivuvirtojen monipuolinen hyödyntäminen
 Puurakentamisen esiinmarssi, huomioiden 

 mm. koulutuksen ja päätöksenteon 
 näkökulmat

Biotalous konkretisoi vähähiilisyyden ja 
kiertotalouden mahdollisuuksia
Teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden sivuvir-
roista tuotetaan raaka-aineita, jotka korvaavat osal-
taan neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Tutki-
mus- ja tuotekehitysosaaminen sekä julkisen sektorin, 
tutkimusyhteisöjen ja teollisuuden yhteistyö mahdol-
listavat bio- ja kiertotalouden uudet innovaatiot ja 
tuotteet, sekä yritysten syntymisen. Uusiutuvan ener-
gian käytön lisääminen ja energiansäästö paitsi hillit-
sevät ilmastonmuutosta, ne myös luovat keskisuoma-
laista osaamista ja työpaikkoja.

 Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot 
 yhteistyössä yritysten kanssa

 Kiertotalouden edistäminen ja 
 resurssiviisaus, osaamisen vahvistaminen

 Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön 
 edistäminen

Paikallisesti tuotetut elintarvikkeet

Maatalous ja vesistöihimme liittyvä sininen biotalous 
ovat vielä osin alihyödynnetty resurssi Keski-Suomes-
sa. Jatkojalostukseen, verkostoitumiseen ja yhteisten 
myyntikanavien kehittämiseen on panostettava, jos 
elintarviketuotantoamme halutaan kasvattaa. Kuten 
metsiinkin, maatalouteen ja vesistöön linkittyy vah-
vasti matkailu.

 Jatkojalostuksen lisääminen
 Paikallisen tuotannon eri jakelukanavien 

 vahvistaminen
 Vesistöjen monimuotoinen, 

 kestävä hyödyntäminen

Mahdollistavia tekijöitä
Biotalous on leimallisesti vientivetoista, joten alan on 
keskityttävä potentiaalisiin uusiin avauksiin tuotteiden 
ja palveluiden viennissä. Kansainvälisyys ja muualta 
opittavat toimintamallit mahdollistavat Keski-Suomen 
biotalouden kehittymisen. Osaaminen ja uudet kump-
panuudet, rajapinnoilla tapahtuva innovointi ja konk-
retisointi esimerkiksi oppilaitosyhteistyöllä mahdollis-
taa uusien tuotteiden, palveluiden ja yritys-ten synty-
misen. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet niin 
teollisuuteen kuin logistiikkaan ja jakeluun mullista-
vat myös biotaloutta. Maakuntakaavassa biotalous on 
tunnistettu koko maakunnan vahvuudeksi. Vesistöjen 
ja vesiluonnon huomiointi biotaloudessa mahdollistaa 
vesistöjemme monipuolisen hyödyntämisen.
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3. DIGITALOUS

Suomi on yksi maailman kärkimaista julkisissa 
sähköisissä palveluissa. Suomalaisilla on myös 
tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen.

Yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky riippuu di-
gitaalisuuden hyödyntämisestä. Digitalisaatio haastaa 
meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toiminta-
tavat ja luomaan ne uudelleen entistä toimivimmik-
si ja joustavammiksi. Digitalisaatio ja suurten tietoai-
neistojen analyyttinen hyödyntäminen mahdollistavat 
uudenlaisia tapoja tehostaa toimintaa lähes jokaisel-
la toimialalla sekä eri väestö- ja ikäryhmien palveluis-
sa. Kaikki tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia kes-
kisuomalaiselle digitaloudelle.

Perustana kyberturvallisuusosaaminen, 
koulutus ja kehitys
Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti ky- 
berturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa 
kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa 
sen toiminta turvataan. Samaisen strategian mukaan 
kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan tietoverkko-
jen ja tietojärjestelmien muodostamaa keskinäisriip-
puvaista ja moninaista sähköisessä muodossa olevan 
tiedon käsittelyyn tarkoitettua ympäristöä. Keski-Suo-

messa on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää 
kyberturvallisuuden osaamista. Puolustushallinto, Jy-
väskylän yliopisto ja Ammattikorkeakoulun IT-insti-
tuutti (JYVSECTEC) ovat panostaneet huomattavas-
ti resursseja kyberturvallisuuden tutkimukseen, kou-
lutukseen, testaukseen, kyberturvallisuusharjoitusten 
järjestämiseen ja tarvittaviin laboratorioympäristöihin 

 JYVSECTEC -projektissa rakennetaan 
 kyberturvallisuuden johtamisjärjestelmiä ja 
 kehittämisalustaa sekä 
 johtamisjärjestelmien käytön osaamista

 RGCE (Realistic Global Cyber Environment) 
 on IT-instituutin kehittämä 
 kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja 
 koulutusympäristö

 FINCSC -hanke (Finnish Cyber Security 
	 Certificate)	on	IT-instituutissa	kehitetty 
 sertifiointijärjestelmä organisaatioiden 
 kyberturvallisuustason arviointiin ja 
 liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen
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Nopeat yhteydet ja luotettavat 
verkkopalvelut

Digitalisaation hyötyjen realisoituminen täydessä mit-
takaavassa edellyttää, että digitalisaatio on tasaver-
taisesti kaikkien saavutettavissa. Tietoliikennever-
kot ovat digitalisaation ytimessä, hajautetut älyverkot 
skaalautuvat, yhdistävät ja mahdollistavat digitalisaa-
tion tuomat edut. Älykäs tietoverkko seuraa tapahtu-
mia verkossa reaaliaikaisesti. Tällöin tietoverkolta vaa-
ditaan kykyä kerätä ja yhdistellä tietoa sekä tehdä sen 
pohjalta älykkäitä päätelmiä.

 Julkisen sektorin sähköiset palvelut ovat 
 tarjolla kansalaisille ja yrityksille 
 laadukkaasti ja läpinäkyvästi siten, että 
 tieto liikkuu ja on käytettävissä hallinnon 
 eri tasoilla

 Automaatiota ja analytiikkaa hyödyntävä 
 älykäs verkkoarkkitehtuuri on ”digiloikan 
 ponnahduslauta”

 Dataa ja data-analytiikkaa hyödyntämällä 
 dataan liittyvän asiakasarvon ymmärrys 
 lisääntyy ja mahdollistaa liiketoiminnan 
 kehittymisen. Data-analytiikkaa voidaan 
 hyödyntää tämän lisäksi analyyttiseen 
 ongelmanratkaisuun ja tiedolla johtamiseen

Robotiikka
Robotisoituminen synnyttää ihmiselle täysin uusia 
töitä, joita voi vielä olla vaikea kuvitella. Ihmisen työn 
valtteina ovat kyky ongelmanratkaisuun ja monimut-
kaiseen viestintään. Robotiikan kehityksessä on pit-
kälti kyse tuottavuuden kasvusta: samoilla resursseil-
la saadaan aikaan enemmän hyödykkeitä ja palveluita. 
Ro-bottien ja etäläsnäolon avulla palveluiden kustan-
nuksia saadaan laskettua radikaalisti. 

 Robotiikka on läpileikkaava teknologia, 
 joka tulee koskemaan jokaista 
 yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja elämän 
 aluetta. Robotisaatio ilmiönä mullistaa 
 yhteiskunnan rakenteita sekä tapaa, jolla 
 tehdään työtä.

Mahdollistavia tekijöitä
 Kyberturvallisuuskoulutus, tutkimus- ja 

 koulutusorganisaatioiden tiiviimpi 
 yhteistyö ja uudet kumppanuudet, osaajien 
 saatavuus, osaamisen varmistaminen. 
 KYHA harjoitusten jatkumisen 
 varmistaminen.

 Infran rakentuminen, laajakaistatilanteen 
 parantaminen, yhteys yrittäjyyteen, yhteys 
 maakunnan menestykseen 
 valtakunnallisesti.

 Käyttäjälähtöinen järjestelmäkehitys, 
 pelillistäminen, osaajien saatavuus / 
 koulutus

 Hajautetut älyverkot skaalautuvat,  
 yhdistävät ja mahdollistavat. Toiminta  
 tulee rakentumaan älyverkkojen päälle, 
 digitalisaatio tulee menemään joka 
 paikkaan, missä sitä voidaan hyödyntää 
 (älykkäät rakennukset, älykäs liikenne, 
 älykäs energia…)

 Keinoäly mahdollistajana, esim. IBM 
 Watson terveydenhuollossa, hyvinvoinnissa 
 ja siitä laajentuen. (Big data, data- 
 analytiikka, älyverkot.)
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Rakennemuutoksessa osaamisintensiivisten alojen merkitys on vahvassa 
kasvussa. Osalla toimialoista on ongelmia osaavan työvoiman saannissa, 
silti maakunnassa on runsaasti työttömyyttä. Osaamistarpeiden enna-
kointi, työelämän ja koulutuksen vuoropuhelu uusine ratkaisuineen ko-
rostuu. Haemme T&K&I-toiminnassa yhä vahvempia kansallisia ja kan-
sainvälisiä osaamiskeskittymiä. Kasvun maakunnassa korostamme yrit-
täjyyden edellytyksiä niin työllistäjänä kuin innovaatioiden luomisessa. 
Osaamistalous kytkee yhteen koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinot.

4. OSAAMIS-
TALOUS

Osaamisen kärkiämme ovat

oppiminen 
ja koulutus

hyvinvointi 
ja liikunta

teknologia

kyber- 
turvallisuus

ympäristö-
ja bioenergia-
osaaminen

Osaaminen ja 
koulutus ovat 
Keski-Suomen 
vahvuuksia.
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Vahvuudeksi yhteistyö ja verkostot

Keski-Suomessa vahvistetaan koulutus- ja tutkimus-
organisaatioiden yhteistyötä sekä kehittymistä valta-
kunnan kärkeen ja valituilla aloilla kansainväliselle hui-
pulle. Keski-Suomi on tunnettu oppimisen ja opetuk-
sen perinteistään ja osaamisestaan, sekä koulutuksen 
ja tutkimuksen organisaatioistaan. Maakunnassa on 
vahva ICT-osaamisen keskittymä. Koulutus ja oppimi-
nen kohtaavat digitalisoitumisen ja oppimisympäristö-
jen kehittymisen haasteet maailmanlaajuisesti. Osaa-
misella ja yhteistyöllä rakentuu vahva oppimisen uu-
distamisen keskittymä.

 Keski-Suomeen rakentuu yksi valtakunnan 
 vahvimmista koulutus-, tutkimus- ja 
 innovaatiokeskittymistä valituilla 
 painopisteillä

 Oppimisen uudistamisessa maailman 
 kärkeen

 Kansainvälinen koulutus – koulutusvientiä 
 kehitetään ja kansainvälisten opiskelijoiden 
 ja tutkijoiden osaamista hyödynnetään 
 vahvemmin

Kilpailukykyä elinkeinoelämän ja 
yrittäjyyden osaamista kasvattamalla
Yritysten kasvu ja kehittyminen ovat yhä riippuvaisem-
pia osaamisesta. Osaamisintensiivisten alojen merkitys 
ja työllistävyys kasvavat jatkuvasti. Palvelut, osaami-
sen vienti ja tuotteistaminen korostuvat. Osaamistar-
peiden ymmärrys vahvistaa ennakoinnin merkitystä. 
Yritysten tarpeiden ja koulutuksen vahvempi kohtaan-
to on alueellisen menestyksen ehto. Osaavan työvoi-
man turvaaminen on yhä tärkeämpää. Kasvun maa-
kunta pohjautuu myös yrittäjyyden edistämiseen ja 
monipuolisen yritystoiminnan kehittymiseen. Osaami-
sen tulee muuttua ja jalostua uudeksi liiketoiminnaksi.

 Ennakointi, osaamistarpeiden hallinta ja 
 kasvumahdollisuuksien tunnistaminen

 Osaavan työvoiman saatavuus koulutuksen 
 ja työelämän paremman yhteistyön kautta 

 Osaamisen viennin ja tuotteistamisen 
 kehittäminen

 Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden 
 edistäminen. Startup-kulttuurin 
 vahvistaminen ja kasvuyritystoiminta

Innovaatioympäristöjen kehittäminen

Maakunnan T&K&I-voimavaroissa julkisen sektorin 
osuus suhteessa yksityiseen on suurempi kuin muual-
la maassa. Yksityisen sektorin osuutta on nostetta-
va. Talouskasvun ja hyvinvoinnin tärkeimpiä selittäjiä 
ovat innovaatiot. Innovaatioiden keskeisinä lähteinä 
ovat yritysten harjoittama T&K&I-toiminta sekä tut-
kimuslaitokset. Tuotteiden ja palveluiden teknistyessä 
ja monimuotoistuessa yhteistyö tutkimus- ja kehitys-
toimijoiden sekä yritysten välillä on yhä tärkeämpää. 
Kilpailua käydään tulevaisuudessa yhä enemmän usei-
den yritysten yhteistyöverkostojen tai liiketoimintae-
kosysteemien välillä. Yritysten ja alueiden on löydet-
tävä yhä kilpailukykyisempiä tuotteita ja arvoketjuja. 

 Tutkimuksen sekä yritysten yhteistyö ja 
 tiiviimmäksi ja johdonmukaisemmaksi

 Innovaatiotoiminnan vahvistaminen, 
 kasvun maakunnan tueksi 
 innovaatiomaakunta

 Kasvuekosysteemien kehittäminen, 
 innovaatioympäristöjen ja 
 osaamisalustojen tunnistaminen ja 
 johdonmukainen kehittäminen koko 
 maakunnassa

Mahdollistavia tekijöitä
Osaamistalouden kehittämiseksi Keski-Suomessa tar-
vitaan selkeästi tunnistettavia profiilialoja, uusien mah-
dollisuuksien tunnistamista sekä yhteistyötä muiden 
painopisteiden kanssa. Osaaminen luo edellytykset eri 
toimialojen kehittymiselle. Biotaloudessa uusien jalos-
tusarvoa nostavien innovaatioiden merkitys nousee. 
Digitalisaatio muuttaa tuotteita ja palveluita yhä mo-
nimuotoisemmiksi ja tarjoaa niiden kaupallistamiseen 
ja levittämiseen uudenlaisia mahdollisuuksia. Osaami-
sen, tuotteistamisen ja palveluiden merkitys liiketoi-
minnassa korostuu. Hyvinvointitaloudessa on nähtä-
vissä suuria mahdollisuuksia osaamisen ja digitalisaa-
tion hyödyntämisen kautta. Alueiden kehittyminen on 
riippuvainen osaamisesta yhä vahvemmin. Alueraken-
teen kehittymisen tueksi on valittava painopistekoh-
teita, joiden yritystoimintaa ja osaamista vahvistetaan.
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5. HYVINVOINTI-
TALOUS

Maakuntaohjelmaan 2018–2021 on tunnistettu kehit-
tyviä aloja ja merkitykseltään nousevia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Hyvinvointialalla on tulevaisuudessa 
kyettävä tuottamaan laadukkaita terveys- ja sosiaali-
palveluita vähenevillä resursseilla sekä uusia innovaa-
tioita, tuotteita ja palveluita. Keski-Suomessa alalle on 
syntynyt uutta liiketoimintaa ja olemme yhä houkutte-
levampi alue alan kansallisille ja kansainvälisille yrityk-
sille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kas-
vavien toiminta- ja liiketoimintamahdollisuuksien ala. 
Hyvinvointitalous on maakunnan iso mahdollisuus.

Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan 
osaamiskeskus 
Keski-Suomessa on ainutlaatuinen sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alan toimijajoukko ja toimintaympäristö 

tarjoaa vahvan pohjan palveluiden kehittämiselle ja lii-
ketoiminnalle. Suomen ainoa liikuntatieteellinen tie-
dekunta sekä monipuolinen terveys-, hyvinvointi ja 
sosiaalialan tutkimustoiminta muodostavat kansain-
välisestikin merkittävän keskittymän. Suomen moder-
neimman sairaalan rakentuminen mahdollistaa vahvaa 
innovaatio- ja tutkimustoimintaa. Nämä kombinaatiot 
mahdollistavat erityisen kehityspolun. 

 Keski-Suomen vahva sosiaali-, terveys 
 ja liikunta-alan osaamiskeskittymä kehittyy 
 Innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta 
 valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi

 Hyvinvointitalouden toiminta- 
 mahdollisuuksia ja liiketoimintaa 
 kehitetään laajasti osaamiskeskittymän 
 kautta

Keski-Suomen maakunta-strategiassa 2040 hyvinvointi ja laadukkaat 
hyvinvointipalvelut rakentuvat vahvan aluetalouden kautta.
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Terveys- ja hyvinvointiteknologian 
liiketoiminta ja vienti kehittyvät

Väestö vanhenee ja terveys- ja sosiaalipalvelut tarvit-
sevat uusia ratkaisuja. Terveysteknologian erilaisten 
sovellusten ja laitteiden avulla pystytään edistämään 
terveyttä, hoitamaan sairauksia ja kuntoutumaan. 
Samalla tuotamme uutta liiketoiminta ja kehittynei-
tä palveluja. Innovaatioihin yhdistyy lähes aina myös 
ICT-osaaminen. Digitalisaatio ja jatkuvasti lisääntyvät 
tietomassat muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimin-
taympäristöä. Muutos luo otolliset olosuhteet alan lii-
ketoiminnalle Keski-Suomessa. Erityispiirteenä voi-
daan pitää erinomaisia mahdollisuuksia terveys-, bio-
pankki- ja liikuntatiedon yhdistämiseen.

 Digitalisoitumista ja data-analytiikkaa 
 hyödynnetään hyvinvointi, liikunta, 
 terveys- ja sosiaalialan kehittämisessä ja 
 liiketoiminnassa yhä laajemmin 

 Terveys- ja hyvinvointiteknologian 
 liiketoiminta ja vienti kasvavat 
 merkittävästi

Terveyden edistämisen ja 
hyvinvointimatkailun rooli kasvaa 
merkittävästi 

Keski-Suomen luonto, erinomaiset liikuntamahdolli-
suudet, vahva terveysalan osaaminen ja monipuoliset 
tukipalvelut tarjoavat erinomaisen liiketoimintaympä-
ristön erilaisille hyvinvointilomille ja muille palveluille. 
Suomen turvallisuutta, puhtautta ja korkeaa asiantun-
temusta arvostetaan. Keski-Suomen kuntoutusosaa-
miskeskittymä mahdollistaa vammaisille, erityisryhmil-
le sekä myös urheilijoiden kuntoutumiselle tarjottavien 
palvelujen kehittymisen. Hyvinvointiin, terveyteen ja 
liikuntaan liittyvät palvelut ovat tulevaisuuden mah-
dollisuus koskettaen laajoja väestöryhmiä. Kulttuurin 
merkitys osana hyvinvointia vahvistuu.

 Hyödynnämme otolliset puitteet 
 monimuotoiselle hyvinvointi-, terveys-, 
 ja liikuntamatkailulle tuotteistamisen ja 
 palveluiden kehittämisen kautta.

 Luomme Keski-Suomesta hyvinvoinnin ja 
 terveyden edistämisen edelläkävijä- 
 maakunnan liiketoimintamahdollisuudet 
 tunnistaen.

 Kuntoutuksen osaamiskeskittymä 
 vahvistuu ja monipuolistuu kansainväliselle 
 tasolle asti.

 Edistämme kulttuurin keinoja osana 
 sosiaali- ja terveyspalveluiden 
 järjestämistä. Eri väestöryhmien 
 osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 
 lisätään.

Mahdollistavia tekijöitä
Terveys ja hyvinvointialat ovat maailman nopeimmin 
kasvavia toimialoja. Maakunnassa hyvinvoinnin ja mat-
kailun merkitys korostuu. Hyvinvointitalouden kehit-
tämiseksi Keski-Suomessa tarvitaan vahvaa toimiala-
rajat ylittävää yhteistyötä yritysten, tutkimus- ja kou-
lutusorganisaatioiden sekä muun toimijakentän välillä. 
Vahva järjestökenttä tarjoaa laajan pohjan alan kehitty-
miselle. Maakunnassa on vahvaa hyvinvointitalouden 
osaamista, joka on vielä osin hajallaan. Maakunnan eri 
alueilla on tunnistettava hyvinvointitalouden mahdol-
lisuudet niin matkailun kuin alueiden käytönkin osalta. 
Digitaalisuus luo hyvinvointitaloudelle valtavan kasvu-
potentiaalin palveluiden kehittämisen ja jakelun kaut-
ta. Data-analytiikan ja robotiikan mahdollisuuksissa on 
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Liikuntatieteel-
linen tutkimus ja koulutus antavat maakunnalle mah-
dollisuuden erottua kansallisesti ja kansainvälisesti. 
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6. MATKAILU

Matkailu on Keski-Suomessa

ympärivuotista 
toimintaa.

Matkailu tuo vuositasolla Keski-Suomeen

yli 300 milj. €
matkailutuloja.

Ala työllistää erityisen hyvin nuoria
ja naisia. Kunnat saavat matkailusta

verotuloja.

Palvelujen löytyminen edellyttää toimivia

sähköisiä myynti- ja 
markkinointikanavia.

Matkailun kehittämisen painopisteet 
perustuvat voimassa olevaan
Keski-Suomen matkailuelinkeinon
laatimaan matkailustrategiaan 2020.

Siinä tavoitteiksi on asetettu
ulkomaalaisten matkailijoiden määrän

kaksinkertaistaminen
ja markkinaosuuden

merkittävä nosto.

Matkailu on toimialana merkittävä:

kansallisesti se on

suurempi
kuin maa- ja metsätalous ja

yli puolitoista 
kertaa suurempi
kuin elintarviketeollisuus.
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Keski-Suomen matkailuimago osana 
Järvi-Suomea 

Keski-Suomen matkailustrategian yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on ulkomaalaisille matkailijoille suunnattu-
jen, Lakeland-suuraluekonseptiin perustuvien, tuottei-
den kehittäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Maa-
kunnan vahvuuksissa ja vetovoimatekijöissä on vielä 
hyödyntämätöntä potentiaalia: monipuoliset tapahtu-
mat, luontomatkailun kärkikohteet (kansallispuistot), 
puhtaat vesistöt, metsät, rakennettu ja aineeton kult-
tuuriympäristö (Alvar Aalto, Unesco-kohteet, paikalliset 
erikoisuudet), muu kulttuuritarjonta ja lähiruoka. Ha-
luamme kirkastaa maakunnan matkailuimagoa ja lisätä 
alueen houkuttelevuutta toteuttamalla luovasti uuden-
laisia, innovatiivisia matkailupalveluita maakunnan ve-
tovoimatekijöistä. Kehitämme saunaa matkailupalvelu-
na, erityisesti kansainvälisille matkailijoille. Maakunnan 
vahvaa osaamista hyödynnetään hyvinvointi-, terveys- 
ja liikuntamatkailun kehittämisessä. Matkailupalveluis-
sa huomioimme ympäristövastuullisuuden. 

Panostus kansainväliseen 
markkinointiin
Suomi matkailukohteena on hyvässä nosteessa, ja se 
luo mahdollisuudet myös uusien matkailualueiden 
esiinnousuun Lapin ja pääkaupunkiseudun rinnalle. 
Keski-Suomen strategisena tavoitteena on ulkomaa-
lais-ten matkailijoiden yöpymisten määrän lisäys. Ta-
voitteen saavuttamiseksi Keski-Suomen kansainväli-
nen matkailumarkkinointi resursoidaan riittävästi, ja 
yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin sitoudutaan pit-
käaikaisesti. Toteutamme kansainvälistä markkinoin-
tia, myyntiä ja tuotekehitystä yli maakuntarajojen yh-
dessä muun Järvi-Suomen alueen kanssa. VisitFinlan-
din kanssa teemme aktiivista kampanjayhteistyötä 
muun muassa matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen jär-
jestämisessä. Tuotteistus ja markkinointi hyödyntävät 
valtakunnallisia linjauksia ja uusia trendejä. Keski-Suo-
men tärkeimmät kohdealueet ovat Keski-Eurooppa 
ja Aasian markkinat. Uusien kulttuurien kohtaaminen 
edellyttää yrityksiltä uudenlaista asiakasymmärrystä ja 
sopeutettuja palveluita. Koulutustarjonta turvaa osaa-
vaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. 

Matkailupalveluiden saatavuus ja 
saavutettavuus  

Keski-Suomen matkailustrategian tavoitteiden mukai-
sesti hyödynnämme matkailupalveluiden markkinoin-
nissa ja myynnissä sähköisiä jakelukanavia, verkkoym-
päristöä ja sosiaalista mediaa. Sähköiset jakelukana-
vat ja -alustat ovat myös pienten yritysten ulottuvilla, 
ja niitä osataan hyödyntää. Yritykset ovat aidosti ver-
kostoituneet keskenään ja tuotteistus-markkinoin-
ti-myyntiprosessi toimii. Matkailupalvelut ovat moni-
puolisesti eri liikennemuodoilla helposti ja kilpailuky-
kyisin hinnoin saavutettavissa.  

Mahdollistavia tekijöitä
Hyödynnämme matkailussa yhdyspintoja muiden kär-
kiteemojen kanssa. Digitalisaatio mahdollistaa uusia 
tapoja liiketoimintaan ja tarjoaa laajan näkyvyyden 
kustannustehokkaasti. Keski-Suomen monipuolinen 
matkailutarjonta keskellä Suomea luo hyvät edellytyk-
set ympärivuotisen toiminnan kehittämiselle. Matkai-
lutuotteissa voidaan sujuvasti yhdistellä kaupunkien 
ja maaseudun kulttuuritarjontaa erämaiseen luontoon 
ja muihin palveluihin. Keski-Suomessa on erityisosaa-
mista hyvinvointi-, terveys- ja liikuntamatkailun kehit-
tämiseen. Runsas koulutustarjonta pitää huolta osaa-
van työvoiman saatavuudesta matkailun tarpeisiin. 
Palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa tarvi-
taan pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, mutta toisaalta 
reagointia kysynnän ja trendien muutoksiin. Eri toimi-
joiden toimenpiteillä on yhteinen suunta ja tavoitteet. 
Kohdennamme kehittämispanostuksia ammattimai-
sesti liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin.
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Maakuntakaavassa aluerakenteen 
ratkaisut strategisille kärjille

Maakuntakaavan lähtökohtana on Keski-Suomen stra-
tegian tavoite maakunnan aluerakenteeksi vuonna 
2040. Kaavatyön loppuvaihe tehtiin tiiviissä vuorovai-
kutuksessa maakuntaohjelman laadinnan kanssa. Maa-
kuntakaavan ja sen maankäyttöratkaisujen keskeisenä 
tavoitteena on koko Keski-Suomen kehittäminen, pu-
naisena lankana elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Maakuntakaava tukee biotalouden kehittämistä var-
mistamalla maa- ja metsätalouden ja muiden maaseu-
tuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset se-
kä turvaamalla hyvien ja yhtenäisten metsä- ja pelto-
alueiden säilymisen maaseutuelinkeinojen käytössä. 
Maakuntakaavassa esiin nostettu pintavesien tilan pa-
rantaminen on myös maakunnan aluekehityksen kan-
nalta tärkeä tavoite. Kaavan tavoitteena on, että bio-
talous, joka koskee koko maakuntaa, toimii niin, että 
Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelman ve-
sienhoidon tavoitteet saavutetaan. 

Eri puolilla maakuntaa on osaamiseen liittyviä mo-
nipuolisia työpaikka-alueita. Toiminnat näillä alueil-

la ovat sekoittuneita: samalla alueella voi olla korkeaa 
teknologista tai muuta osaamista, kauppaa, koulutus-
ta, logistiikkaa, biotaloutta ja pajavasaratoimintaa. Tä-
tä tukee kaupan ja palveluiden verkosto. Alueet sijait-
sevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, mutta niitä 
tulee edelleen kehittää saavutettavuuden ja viennin 
näkökulmasta.

Matkailun aluerakenteen kehittämisen perustan muo-
dostavat matkailun ja virkistyksen sekä kulttuuriym-
päristön vetovoima-alueet, matkailupalvelujen ja vir-
kistyksen alueet sekä luonnonsuojeluverkosto. Näis-
sä painottuu puhtaiden vesistöjen merkitys. Alueet 
saadaan nivottua yhteen toimivaksi kokonaisuudek-
si kehittämällä väyliä ja reitistöjä. Kulttuuriympäristön 
kehittämisen tavoitteena on huomata sen mahdolli-
suudet osana elinkeinotoimintaa sekä matkailua ja vir-
kistystä. Matkailuun ja virkistykseen sekä kulttuuriym-
päristöön liittyvillä kehittämistoimilla on suuri merkitys 
ihmisten hyvinvoinnille ja maakunnan identiteetille.

Keski-Suomen liikenteellinen saavutettavuus ja sen 
kehittäminen on maakunnan vetovoiman perusta. Tär-
keä osa saavutettavuutta ovat myös tietoliikenneyh-
teydet. Saavutettavuus ratkaisee väestön sijoittumi-

7. ALUE-
RAKENNE

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. 

Aluerakennetta

linjataan
maakuntakaavoituksella ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelulla.
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Vt 4 Kirri–Tikkakoski ja
Vaajakosken ohitus 
Vaajakosken kohdan moottoritie on nousemassa Kes-
ki-Suomen kiireellisimmäksi liikennehankkeeksi, kun 
Kirri–Tikkakoski-moottoritie on otettu käyttöön. 
Hankkeen käynnistämisestä tulee tehdä päätös en-
nen ohjelmakauden 2018–2021 päättymistä. Nelos-
tien muiden kohteiden suunnitteluvalmiutta on pa-
rannettava, sillä EU:n TEN–T-ydinliikenneverkon tu-
lee valmistua vuoteen 2030 mennessä.

Maakuntaohjelmakauden aikana vt 4 Kirri–Tikkakos-
ki-moottoritie on käytössä, Vaajakosken ohituksella on 
toteuttamisvalmius ja hankkeen rahoituspäätös on tehty. 

Vt 9 Jyväskylän Rantaväylä ja
Jyväskylä–Jämsä I vaihe
Vaajakoski ja Jyväskylän Rantaväylä (vt 4 ja vt 9) 
ovat tutkitusti valtakunnallisesti merkittäviä tiever-
kon pullonkauloja, sillä Liikenneviraston selvityksen 
Maantieverkko kaupungeissa (Strafica Oy/luonnos 
16.11.2016) mukaan niiden palvelutasopuutteet ovat 
muiden suurten kaupunkiseutujen (pois lukien Hel-
sinki ja Tampere) tiekohteita suurempia. Rantaväylän 
kuormitetuin osuus on Jyväskylän ratapihan kohdal-
la, missä sijainti kaupunkirakenteessa, tilanpuute ja 
kaupunkikuvalliset tavoitteet asettavat suunnittelulle 
normaalia suurempia haasteita. 

sen, yritysten toimintaedellytykset ja matkailupalve-
luiden käytön. Keski-Suomen vientituotteille tarvitaan 
toimivat ja kilpailukykyiset kuljetusväylät maan vien-
tisatamiin ja rahtilentoyhteydet kansainvälisiin kes-
kuksiin. Liikenteen kehittämisessä keskeistä on kehit-
tämisakseleihin liittyvä maankäyttö. Elinkeinoelämän 
kehittäminen tukeutuu erityisesti näihin. Valtatien 4 ja 
Jyväskylä–Tampere rautatien kehittäminen sekä yh-
teydet vientisatamiin ja itään korostuvat. Myös kan-
sainvälisyys edellyttää liikenneyhteyksien kehittämis-
tä maakunnasta ja maakuntaan. Liikenteen painopis-
teet toteuttavat maakuntakaavaa.

Liikenteen painopisteet ovat: valtatie 4 Kirri–Tikka-
koski ja Vaajakosken ohitus, valtatie 9 Jyväskylän ran-
ta-väylä ja Jyväskylä–Jämsä I vaihe sekä rataosa Jy-
väskylä–Tampere; Orivesi–Jämsä 2. raide. Näiden to-
teuttaminen edellyttää valtion rahoitusta. Maakunnan 
kehittymisen kannalta on tärkeää, että hankkeet to-
teutetaan esitetyssä aikataulussa.

Liikennejärjestelmä asukkaiden ja 
elinkeinoelämän asialla

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on osa maakunnan 
strategista suunnittelua. Liikennejärjestelmä tukee 
erityisesti alueiden käytön ja elinkeinoelämän toi-
mintaedellytysten kehittämistä. Suunnitelma kokoaa 
ja linjaa kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpi-
teet. Suunnittelun lähtökohta ovat käyttäjät eli maa-
kunnan asukkaiden liikkuminen ja elinkeinoelä-
män kuljetukset. Maakunnan liikenteelliset 
kärkihankkeet ja liikennejärjestelmän 
muut kehittämistoimenpiteet on 
määritelty Keski-Suomen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmassa ja 
liikennejärjestelmän kehittämi-
sen aiesopimuksessa vuosille 
2016–2019. Seuraava aiesopi-
mus tullaan laatimaan vuosille 
2020–2023.

Jyväskylä–Äänekoski pohjoisosan liikenneyhteyksien 
parantaminen on vauhdittunut Äänekosken biotuote-
tehtaan myötä, mutta myös Jyväskylä–Jämsä-välillä on 
merkittäviä kehittämistarpeita. Vt:lle 9 laaditun kehit-
tämisselvityksen toteuttaminen on jaettu kolmeen vai-
heeseen. I vaiheen merkittävin yksittäinen kohde on 
moottoritien jatkaminen Jyväskylästä Muurameen. 

Maakuntaohjelmakaudella Jyväskylän Rantaväylä on 
suunniteltu siten, että parantamistyöt ovat käynnis-
tyneet. Vt 9 kehittämisselvityksen Jyväskylä–Jämsä I 
vaihe on pääosin toteutettu.

Rataosa Jyväskylä–Tampere;
Orivesi–Jämsä 2. raide
Raideliikenteessä maakunnan keskeisenä strategisena 
tavoitteena on kaksoisraide Jyväskylästä Tampereelle 
ja pääkaupunkiin suuntautuvien matkojen merkittävä 
nopeutuminen sen avulla. Hanke etenee ohjelmakau-
della siten, että ratasuunnitelman valmistumisen myö-
tä saavutetaan toteuttamisvalmius välille Orivesi-Jäm-
sä. Pienemmistä liikennettä nopeuttavista toimenpi-
teistä tärkein on Tampereen ohitusmahdollisuus ilman 
junien takaperoista rautatieasemalla käyntiä.

Maakuntaohjelmakaudella rataa parannetaan välil-
lä Tampere–Jämsä ja osa henkilöjunista ohittaa Tam-
pe-reen käymättä rautatieasemalla. Matka Jyväsky-
lästä Helsinkiin tehdään selvästi aiempaa nopeam-
min. Kaksoisraiteen Orivesi–Jämsä ratasuunnitelma 
on valmistunut ja rahoituspäätös on tehty. 
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Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 laa-
dintaprosessissa punaisena lankana on kulkenut avoin 
ja osallistava toimintatapa. Maakuntaohjelmaa on laa-
dittu kumppanuudessa hyödyntäen verkostomaista 
toimintatapaa. Ohjelman pohjana on ollut Keski-Suo-
men maakuntasuunnitelma 2040. Maakuntaohjelma-
työ on kytketty Keski-Suomen maakuntakaavan val-
misteluun sekä sote- ja maakuntauudistuksen maa-
kunnalliseen valmisteluun. Myös Keski-Suomen 
kuntien strategiaprosessit, samoin kuin valtioneuvon 
aluekehittämispäätös, on huomioitu maakuntaohjel-
man valmistelussa.

Maakuntaohjelman laadinta käynnistettiin 16.1.2017 
tilaisuudella, johon osallistui laajasti eri kumppanien ja 
sidosryhmien edustajia. Tilaisuudessa pohdittiin tule-
van maakuntaohjelman painopisteitä maakuntasuun-
nitelman strategisten kärkien kautta. Samassa tilaisuu-
dessa kuultiin Pohjanmaan liiton edustajien terveisiä 
maakuntaohjelmien vertaisarvioinnista. Maakuntahal-
litus käsitteli maakuntaohjelman laadintaprosessia ko-
kouksessaan 27.1.2017 ja antoi käynnistyspäätöksen. 
Samassa kokouksessa hallitus hyväksyi maakuntaoh-
jelman laadintaa koskevan osallistumis- ja arviointioh-
jelman (OAS).

Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa käynnistet-
tiin kevättalvella ja tätä jatkoimme aina pitkälle lop-
pusyksyyn, ohjelman laadintaprosessin loppuun as-

8. Maakuntaohjelman 
laadinta

ti. Maakuntaohjelmaa ja eritoten sen keskeisiä stra-
tegisia valintoja käsiteltiin lukuisissa eri tapaamisissa, 
työpajoissa ja kokouksissa. Asian äärellä oltiin muun 
muassa Keski-Suomen kansanedustajien, kuntajohta-
jien, Keski-Suomen kauppakamarin osaamisvaliokun-
nan, SOTE- ja maakuntauudistuksen asiantuntijaryh-
mien, Keski-Suomen tulevaisuusryhmän ja Keski-Suo-
men ELY-keskuksen kanssa.

Keski-Suomen uusi maakuntavaltuusto käsitteli maa-
kuntaohjelmaa perusteellisesti työpajassa, jossa ai-
heena olivat maakuntaohjelman strategiset valinnat, 
Keski-Suomen vahvuudet ja kehittämistarpeet. Maa-
kuntahallitus on aktiivisesti ohjannut laadintaproses-
sia. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsitteli ke-
väällä maakuntaohjelman tavoitteistoa. Syksyllä MYR 
pohti ohjelman strategisia kärkiä sekä niiden kytkey-
tymistä tavoitteisiin sekä käytettävään aluekehitysra-
hoitukseen. Keski-Suomen maakunnallinen YVA-ryh-
mä kokoontui maakuntaohjelman ja sitä koskevan ym-
päristöselostuksen äärelle viisi kertaa.
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Syyskuussa järjestettiin kolme seututilaisuutta, joi-
hin osallistui yhteensä lähes 150 henkeä. Seututilai-
suuksissa oli laajasti edustettuina eri toimijoita, kuten 
kuntien, järjestöjen ja eri viranomaisten edustajia. Ti-
laisuuksissa maakuntaohjelmaa työstettiin vuorovai-
kutteisin työpajamenetelmin, paneutuen viiteen stra-
tegiseen kärkeen ja niiden alla oleviin painopisteisiin.

Lokakuussa maakuntaohjelman luonnos sekä sitä kos-
keva ympäristöselostus olivat nähtävillä kuukauden 
ajan. Sähköisen palautekanavan kautta saimme rei-
lut parikymmentä palautetta. Koko laadintaprosessin 
ajan Keski-Suomi 2040 www-sivuilla esiteltiin maa-
kuntaohjelman laadinnan lähtökohtia ja kerrottiin pro-
sessin etenemistä. Sivuilla oli myös kaikille avoin kom-
mentointi- ja palautemahdollisuus. 

Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman lopulli-
sen version 10.11.2017 ja maakuntavaltuusto hyväk-
syi maakuntaohjelman 1.12.2017.
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Seurannan mittarit

*Keski-Suomen ilmastostrategian tavoite v. 2020.
**Toteuma v. 2014–2016; Tavoite ohjelmakaudella v. 2014–2020
Lähteet: Tilastokeskus; Sotkanet; Kela; Keski-Suomen energiatoimisto; EURA; Keski-Suomen vesienhoidon 
toimenpideohjelma 2016–2021

Toteuma
2015/16

Tavoite
2021

VÄESTÖ

Väestön määrä 276 196 280 000

Ulkomaalaistaustainen väestö 9 967 12 000

Vanhushuoltosuhde 0,35 0,39

KILPAILUKYKY JA ALUETALOUS

Arvonlisäys/asukas (koko maa=100) 82 86

Työpaikkojen määrä 102 959 113 000

Valtionveronalaiset tulot/tulonsaaja (koko maa=100) 89 92

T&K -menot, M€ 216 300

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 15 v. täyttäneistä, % 28,8 31,0

TYÖMARKKINAT

Työttömyysaste, %; Työvoimatutkimus 10,6 7,0

Työllisyysaste (15–64 v.), %; Työvoimatutkimus 64,8 69,0

Nuorten (18–24 v.) työttömyysaste, %; Työnvälitystilasto 22,6 16,0

HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Sairastavuusindeksi (ikävakioitu, koko maa=100); Kela 106,3 104,5

Toimeentulotukea saaneet henkilöt väestöstä, % 7,7 6,5

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat 25–29 v:sta, % 12,4 11,0

YMPÄRISTÖ JA VÄHÄHIILINEN TALOUS

Kasvihuonekaasupäästöt, 1000t CO2-ekv 2 441 2 195*

Vesistöjen kuormitus, Fosfori / Typpi, t/v 350 / 9 900 330 / 9 760

Vähähiilisen talouden edistämiseen myönnetty julk. rahoitus kokonaisrahoituksesta, % 13,4** 25,0**

Liite 1. seurannan mittarit

Tavoitteiden määrittely Mittari Toteuma
2014

Tavoitearvo
2021

10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa Ykstyisen sektorin työpaikkojen lkm 70 777 80 800

2 000 uutta yritystä Yrityskanta 16 424 18 400

2 mrd € lisää vientiä Yritysten vientiliikevaihto 2,59 mrd € 4,6 mrd €

Yritysten T&K&I osuuden nosto 60 %:iin Yritysten T&K -menojen osuus 41 % 60 %

Päätavoitteet



Liite 2. maakuntaohjelman
vaikutusten arviointi

SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi yhdistet-
tiin tiiviinä osana Keski-Suomen maakuntaohjelman 
2018–2021 laadintaprosessiin. Maakunnallinen yva-
ryhmä oli keskeisesti mukana vaikutusten arvioinnis-
sa. Työssä arvioitiin SOVA-lain mukaisesti sosiaalisia 
ja ekologisia sekä yhdyskuntarakenteellisia ja kulttuu-
risia vaikutuksia. Lisäksi arvioitiin aluetaloudellisia se-
kä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.

Maakuntaohjelman SOVA-lain mukainen ympäris-
töarviointi kuvataan erillisessä ympäristöselostuk-
sessa (linkki). Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on 
esitetty tiivistetysti maakuntaohjelman toteuttami-
sen arvioidut vaikutukset. Ohjelman vaikutukset ovat 
pääosin positiivisia ja merkittävimmät positiiviset vai-
kutukset ovat aluetaloudellisia ja sosiaalisia. Vahvistu-
va aluetalous luo hyvinvointia. Digitalisaation sosiaa-
listen vaikutusten myönteisyys riippuu pitkälti tekno-
logioiden käyttäjäystävällisyydestä, eikä kaikkea voida 

automatisoida esimerkiksi luovuutta, hyvää vuorovai-
kutusta ja inhimillisyyttä vaativissa palveluissa. Nais-
ten ja miesten työllistyminen on edelleen hyvin segre-
goitunutta eri aloille, mikä heikentää tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden toteutumista. Selvimmät positiiviset 
ympäristönsuojelulliset vaikutukset kohdistuvat ym-
päristökuormituksen vähentämiseen. Ympäristötek-
nologian ja kiertotalouden kehittäminen sekä uusiutu-
van energian käytön lisääminen vähentävät päästöjä, 
edistävät raaka-aineiden kestävää käyttöä ja ilmaston-
muutoksen hillintää. Toisaalta puunkäytön huomatta-
va lisääminen pienentää metsien hiilinielua ja on uhka 
luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöille. Monimuo-
toinen biotalous, tietoliikenneverkot, kulttuuriympä-
ristöarvojen kestävä hyödyntäminen sekä luonto- ja 
vesistömatkailun edistäminen tukevat monikeskuksi-
sen maakunnan tasapainoista alue- ja yhdyskuntara-
kennetta. Vaikutukset on avattu tarkemmin ympäris-
töselostuksessa.

Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 vaikutukset

Strategiset kärjet
(ml. Aluerakenne): Sosiaaliset Ekologiset ja

ymp. suojelulliset
Yhdyskunta-raken-

teelliset ja kulttuuriset Aluetaloudelliset

Biotalous + ++/-(-) + ++

Digitalous ++/- ? + ++

Osaamistalous + + + ++

Hyvinvointitalous ++/- 0 + +

Matkailu + 0 + ++

Aluerakenne + +/- ++ +

MERKKIEN SELITYS:

Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ++

Myönteisiä vaikutuksia +

Ei vaikutuksia / vaikutukset vähäisiä 0

Kielteisiä vaikutuksia -

Merkittäviä kielteisiä vaikutuksia --

Myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia +/-

Vaikutuksista ei tietoa / vaatii lisätietoa ?

Toteutuminen riippuu tulevista toimenpiteistä (-)



Maakuntaohjelman toteutukseen on käytettävissä 
Suomen rakennerahasto-ohjelman EU-varoja. Hank-
keilla on käytössä Euroopan sosiaalirahaston ja Euroo-
pan aluekehitysrahaston varoja. Rahoitusta myöntä-
vät Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laadi-
taan erikseen vuonna 2018. Toimeenpanosuunnitel-
massa EU-rahoitus jaetaan toimintalinjoittain rahoit-
tajien käyttöön. EU rahoituksesta suunnataan 36,6 % 
Saarijärven–Viitasaaren seutukunnalle sen erityisase-
maan perustuen. Rahoitustaulukoista käy ilmi myös 
ohjelman toteutukseen tarvittava kuntarahoitus ja 
muu julkinen rahoitus.

miljoonaa euroa MUU KESKI-SUOMI
MUU

KESKI-SUOMI
YHTEENSÄ

SAARIJÄRVI-VIITASAARI
SAARIJÄRVI-
VIITASAARI 
YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

Toimintalinja ELY-keskus Keski-Suomen 
liitto ELY-keskus Keski-Suomen 

liitto

TL 1 Pk-yritystoiminnan tukeminen 3,200 0,600 3,800 1,638 0,220 1,858 5,658

56 %

EAKR 1,600 0,300 1,900 0,819 0,100 0,919 2,819

Valtio 1,600 0,150 1,750 0,819 0,070 0,889 2,639

Kunta 0,000 0,070 0,070 0,000 0,010 0,010 0,080

Muu julkinen 0,000 0,080 0,080 0,000 0,040 0,040 0,120

TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen-
tuottaminen ja hyödyntäminen 0,388 2,170 2,558 0,200 1,611 1,811 4,369

44 %

EAKR 0,194 1,085 1,279 0,100 0,816 0,916 2,195

Valtio 0,194 0,440 0,634 0,100 0,387 0,487 1,121

Kunta 0,000 0,300 0,300 0 0,204 0,204 0,504

Muu julkinen 0,000 0,345 0,345 0 0,204 0,204 0,549

EAKR ja valtio yhteensä 3,588 1,975 5,563 1,838 1,373 3,211 8,774

Jätetään kohdentamatta EAKR 
ja valtio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

EAKR 0 ja valtio 0, kunta 0

MUU KS EAKR 3,179 KS SV EAKR 1,835 5,014

MUU VALTIO 2,384 KS SV VALTIO 1,376 3,760

kuntaja muu 0,795 kunta ja muu 0,458 1,253

Euroopan aluekehitysrahasto 2018

Liite 3: Keski-Suomen
rakennerahastovarat 2018



miljoonaa euroa ELY-keskus

YHTEENSÄ

Toimintalinja MUU
KESKI-SUOMI

SAARIJÄRVI-
VIITASAARI

TL 3 Työllisyys ja työvoiman 
liikkuvuus 1,911 1,235 3,146

45,1 %

ESR 0,950 0,618 1,568

Valtio 0,713 0,463 1,176

Kunta 0,238 0,154 0,392

Muu julkinen 0,010 0,000 0,010

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja
elinikäinen oppiminen 1,576 0,900 2,476

35,51 %

ESR 0,789 0,450 1,239

Valtio 0,592 0,338 0,930

Kunta 0,100 0,054 0,154

Muu julkinen 0,095 0,058 0,153

TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta 0,934 0,417 1,351

19,4 %

ESR 0,471 0,208 0,679

Valtio 0,353 0,156 0,509

Kunta 0,070 0,030 0,100

Muu julkinen 0,040 0,023 0,063

ESR ja valtio yhteensä 3,868 2,233 6,101

100,0  % Jätetään kohdentamatta 0,000 0,000 0,000

ESR 2,210 1,276 3,486

valtio 1,658 0,957 2,615

kunta 0,408 0,238 0,646

Muu julkinen 0,145 0,081 0,226

Kunta ja muu yhteensä 0,553 0,319 0,872

Euroopan sosiaalirahasto 2018

Rahoitussuunnitelma
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Keski-Suomi

Rahoitus alueittain 2018
EU ja valtio

63,4 %
Muu Keski-Suomi
9,431 milj. €

36,6 %
Saarijärvi-
Viitasaari
5,444 milj. €

Rahoitus
rahastoittain 2018

41 %
ESR + valtio
6,101 milj. €59 %

EAKR + valtio
8,775 milj. €

Toimeenpanosuunnitelma yhteensä

KESKI-SUOMI 2018

milj. euroa 2018 TI1 Tl 2 Tl3 Tl 4 Tl 5

EAKR 5,014 56,2 % 43,8 %

ESR 3,486 45,0 % 35,6 % 19,5 %

Valtio 6,375 41,4 % 17,6 % 18,4 % 14,6 % 8,0 %

YHTEENSÄ 14,875 62,2 % 37,8 % 44,98 % 35,55 % 19,47 %

Kunta ja muu yhteensä 2,125

Koko kehys 17,000
EAKR ESR
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