Keskellä maailman virran
Kuinka pidämme huolta yhteisöstämme ja saavutettavuudestamme > 2025
Varmistamme sujuvan ja turvallisen
liikkumisen meillä, meille ja maailmalle

Huolehdimme digitaalisesta
saavutettavuudestamme

Vahvistamme Jyväskylän seutua valtakunnallisesti
merkittävänä, monia liikennemuotoja yhdistävänä
solmupisteenä ja TEN-T -ydinverkon kaupunkisolmuna.

Parannamme toimintavarmojen, nopeiden tietoliikenneyhteyksien
saatavuutta kotitalouksissa ja yrityksissä.

Pidämme Nelostien ja Pääradan puolta Suomen tärkeimpinä
väylinä sekä huolehdimme Ysitien kehittämisestä poikittaisena
yhteytenä.
Huolehdimme, että kansainvälisiä yhteyksiä palveleva
lentoliikenne on toimivaa.

Nostamme kyberturvallisuuden merkitystä kokonaisturvallisuudessa ja
vahvistamme kyberturvallisuuden osaamiskeskittymäämme.
Edistämme liikenteen digitalisaatiota ja hyödynnämme teknologiaa
liikennejärjestelmän palvelutason kehittämisessä.

Huolehdimme, että väylien ylläpidossa otetaan huomioon
valtakunnallisten vaatimusten ohella paikalliset tarpeet.

Raivaamme tilaa monipaikkaiselle työlle ja
opiskelulle

Mahdollistamme työssäkäynnin ja asioinnin joukkoliikenteen
runkoyhteyksillä, lippujärjestelmillä ja liityntäliikenteen
järjestelyillä.

Hyödynnämme vetovoimatekijöitämme – keskeinen sijainti, helposti
saavutettavat työmarkkinat, asumisen edullisuus, arjen sujuvuus, avoin
ilmapiiri – kotimaisten ja ulkomaisten osaajien houkuttelussa.

Kehitämme houkuttelevia ja toimivia luontoliikunnan reitistöjä
esimerkiksi EuroVelo –pyöräilyreittiä.

Edistämme monimuotoista asumista.
Hyödynnämme digitaalisuutta laajemmalla alueella työskentelyn ja
opiskelemisen edistäjänä, esimerkkinä seutuhub –verkosto.
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Lisäämme koulutus- ja työperusteista
maahanmuuttoa
Luomme ilmapiiriä, jossa eri kulttuurit elävät arvostaen rinnakkain.
Vahvistamme ulkomaisten työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden
kotiutumista työelämään ja paikallisiin yhteisöihin.

Edistämme keskisuomalaisten hyvää vointia
Rakennamme keskisuomalaisesta luonnosta mahdollisuuksia ja
merkitystä hyvinvoinnille.
Kehitämme ja hyödynnämme monipuolia keinoja, joilla
asukkaamme voivat huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista.

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
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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

