Kasvun maaperä
Kuinka pidämme huolta taloudestamme ja uusiutumiskyvystämme > 2025
Vahvistamme kykyä uusiutua ja tuottaa
Lisäämme tutkimustoimintaa sekä tutkimuksen ja kehittämisen
työpaikkojen määrää niin, että maakunnan tutkimus- ja
kehittämismenot nousevat neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta
vuoteen 2030 mennessä.
Rakennamme nopeampaa tietä osaamisesta ja innovaatioista
kaupallisiksi palveluiksi ja tuotteiksi
Hyödynnämme teknologiaosaamista, digitaalisuutta, robotisaatiota ja
materiaaliteknologiaa tuottavuuden ja kestävyyden kasvattamiseksi.
Vahvistamme toisen asteen koulutusta ja sen yhteyttä yritysten kasvun
ja kehittämisen edistäjänä.
Kannustamme yritysten sijoittumista Keski-Suomeen sekä
houkuttelemme kotimaisia ja ulkomaisia osaajia kiinnostavilla
työtehtävillä ja sujuvilla arjen olosuhteilla.
Tuotamme tulevaisuustietoa ja vahvistamme ihmisten
tulevaisuusajattelua.

Kasvamme yhteisönä yhä osaavammaksi ja
sivistyneemmäksi
Huolehdimme sivistyksen perustasta ja elinikäisestä oppimisesta
lapsuudesta alkaen.
Lisäämme korkeakoulutusta niin, että 25–34 vuotiaista 50
prosenttia on korkeakoulutettuja vuoteen 2030 mennessä
Vastaamme työelämän osaamistarpeisiin jatkuvan oppimisen
keinoilla kaikilla koulutusasteilla.
Lisäämme koulutuksen ennakointi- ja reagointikykyä ja
kannustamme opiskelijoita työvoimaa kipeästi tarvitseville aloille.
Varmistamme, että elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus auttaa
kaikenikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa, koulutuksessa ja
työuralla.
Hyödynnämme digitalisaatiota oppimisessa ja koulutuksessa.

Kasvun maaperä
Kuinka pidämme huolta taloudestamme ja uusiutumiskyvystämme > 2025
Edistämme kaikenikäisten oikeutta, kykyä ja
intoa tehdä työtä ja yrittää

Nostamme mielen hyvinvoinnin osaksi KeskiSuomen kehitystä

Nostamme työllisyysastettamme kohti 75 prosenttia.

Kannustamme työnantajia panostamaan työhyvinvointiin.

Kannustamme yrittäjyyteen sen muotoon, kestoon tai kokoon
katsomatta.

Huolehdimme, että hyvinvointia edistävää toimintaa ja matalan
kynnyksen hyvinvointipalveluja on kaikenikäisille koko
maakunnassa.

Huolehdimme, että koulutuksesta valmistuvat nuoret pääsevät
nopeasti työelämään tai yrittäjyyden alkuun.
Lisäämme 50 – 74 vuotiaiden työllisyyttä ja yrittäjyyttä
kannustamalla jatkuvaan oppimiseen ja osa-aikaiseen
työskentelyyn, huolehtimalla työkyvyn ylläpitämisestä sekä
nostamalla ikääntyneiden arvostusta työelämässä.

Teemme luonnon, liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden
hyvinvointivaikutukset näkyviksi.

Mittarit

Kasvun maaperä

Kestävän maailman kasvattaja

Talous ja uudistuminen

Ympäristö ja luonto

Työllisyysaste
Työttömyysaste
Yritysten liikevaihdon kehitys
Tutkimus- ja kehittämismenojen osuus BKT:sta
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
25-34 -vuotiaista
Keski-Suomessa tutkinnon suorittaneiden
työllistyminen maakuntaan
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät jaksa
työskennellä eläkeikään saakka, 20-64 v.

Kasvihuonekaasupäästöt (kokonaispäästöt)
Kiertotaloustoimipaikkojen liikevaihto
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus autokannasta
Metsien suojelualueiden pinta-ala (lakisääteiset ja muut suojelualueet)
Lahopuun määrä
Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluissa sovittujen
toimenpiteiden toteutuminen (%)
Kunnostetut ja ennallistetut elinympäristöt
Pintavesien ekologinen tila

Sydän Suomen

Keskellä maailman virran

Identiteetti ja kumppanuus

Saavutettavuus ja maakunta yhteisönä

Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien osuus
Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään yhteisöön tai
ryhmään (%), 8-9lk
Kumppanuuksien ja verkostojen mittaaminen
säännöllisellä kyselyllä

Matka-aika ja vuorotarjonta Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä
joukkoliikenteellä
Lentojen vuorotarjonta Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä
Perusväylänpidon rahoitustaso
Väyläverkon kehittämisinvestointien rahoitus
Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus
Muuttoliike (maan sisäinen ja maan rajat ylittävä)
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä
Kesäasukkaiden lukumäärä (pois lukien henkilöt, joiden
vapaa-ajan asunto sijaitsee asuinkunnassa)
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%) 20-64 –
vuotiaista

