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Tavoitteena on, että vuonna 2040 Keski-Pohjanmaa on: HYVINVOIVA KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Visio sisältää tulevaisuuden tavoitetilan, joka rakentuu seuraavien edellytysten kautta:
 ✓ Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys perustuu kestävän kasvun, hyvinvoinnin 

ja elinvoimaisuuden edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen.
 ✓ Vihreä siirtymä tukee Keski-Pohjanmaan kilpailukykyistä elinkeinoelämää, yritystoimintaa 

ja teollisuutta sekä maa- ja metsätaloutta hiilineutraalia maakuntaa rakennettaessa.
 ✓ Älykkääseen erikoistumiseen perustuva osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 

vauhdittavat Keski-Pohjanmaan kehittymistä bio-, vety- ja kiertotalouden sekä korkean 
jalostusarvon tuotteiden ja päästöttömien energiajärjestelmien kärkimaakunnaksi.

 ✓ Digitalisaatio vahvistuu keskeiseksi osaksi Keski-Pohjanmaan aluetaloutta julkisissa ja 
yksityisissä palveluissa, yritysten ja teollisuuden toiminnassa ja lisää maakunnan tuottavuutta 
ja kustannustehokkuutta. Arjen palvelut ovat kaikkien maakunnan asukkaiden saatavilla.

 ✓ Keski-Pohjanmaan laadukas koulutusjärjestelmä, korkea työllisyysaste, hyvä työvoiman saatavuus ja 
osaaminen vauhdittavat maakunnan kasvua. Jatkuva oppiminen, asiakaslähtöiset työnhaun palvelut 
ja työperäinen maahanmuutto tukevat elinkeinojen ja julkisen hallinnon menestystä ja toimivuutta.

 ✓ Maakunnan asukkaiden hyvinvointi ja osallistaminen vahvistavat maakunnan uudistumista ja identiteettiä.
 ✓ Vetovoimainen Keski-Pohjanmaa tunnetaan laadukkaasta elin- ja kulttuuriympäristöstä, työstä ja 

vapaa-ajasta, monipuolisesta yrittäjyydestä sekä rikkaasta kulttuurista ja yhteisöllisyydestä.
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Keski-Pohjanmaan maakunnan visiota tukevat ja vahvistavat seuraavat toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet:
Keski-Pohjanmaalla kaikilla on oikeus turvalliseen ja mielekkääseen elämään, hyvinvointiin ja 
terveyteen, kulttuuriin ja taiteisiin, työhön ja osallisuuteen sekä kestävään ja puhtaaseen ympäristöön.

Keskipohjalaista kehittämistä ohjaavat:
 ✓ Rohkeus – Keskipohjalainen on rohkea, yrittäjähenkinen ja uudistumiskykyinen kehittäjä
 ✓ Yhteisöllisyys – Keski-Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten ja vahvan yhteisöllisyyden maakunta
 ✓ Yhteistyö – Keski-Pohjanmaa on yhteistyön maakunta kansallisesti ja kansainvälisesti

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025

Maakuntastrategian vision mukaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan tavoitteena on olla hyvinvoiva kestävän 
kasvun maakunta. Tavoitteen saavuttamisen mahdollistavat maakuntaohjelman kolme kehittämisteemaa; 
osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus; sekä niihin sisältyvät kehittämistoimenpiteet. Kehittämisteemoja lä-
pileikkaavat tavoitteet vahvistavat vision ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista jokaisessa kolmessa kehittä-
misteemassa. Läpileikkaavat tavoitteet ovat: vahva maaseutu, ilmasto ja ympäristö, hyvinvointi ja yhteisöllisyys, 
veto- ja pitovoima sekä kansainvälisyys.

HYVINVOIVA KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

OSAAMINEN KILPAILUKYKY SAAVUTETTAVUUS

VAHVA MAASEUTU

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

HYVINVOINTI JA YHTEISÖLLISYYS

VETO- JA PITOVOIMA

KANSAINVÄLISYYS

Kuva. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 kehittämisteemat ja läpileikkaavat tavoitteet.
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Osaaminen

Osaaminen on Keski-Pohjanmaan maakunnan kestävän kasvun, kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin tärkeimpiä 
edellytyksiä. Osaamisen kehittäminen vahvistaa myös maakunnan kansainvälistymistä sekä veto- ja pitovoimaa. 
Osaamisen vahvistaminen ja osaamistason nostaminen edellyttävät:

 ✓ Maakunnan väestön osaamisen monipuolista ja jatkuvaa vahvistamista sekä oppimisympäristöjen 
ja alueellisen koulutusjärjestelmän ennakoivaa ja tarvelähtöistä kehittämistä.

 ✓ Alueen innovaatioympäristöjen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä sekä teknologian siirtämistä yrityksiin.

Osaamisen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2022–2025

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman osaamisen kehittämistavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:
 ✓ Koulutusjärjestelmän kehittäminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen osaavan 

työvoiman ja korkean työllisyyden vahvistamiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi
 ✓ Oppimisympäristöjen kehittäminen tukemaan osaamisen kehittämistä, joustavia 

opintopolkuja ja koulutuksen vetovoimaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti
 ✓ Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja työelämäyhteistyön vahvistaminen
 ✓ Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja klustereiden 

vahvistaminen tutkimuksessa ja koulutuksessa
 ✓ Tutkimus- ja innovaatioympäristöjen ja innovaatioekosysteemien 

kehittäminen tukemaan TKI-toiminnan kasvua
 ✓ Tutkimustulosten ja innovaatioiden pilotointi ja jalostaminen uudeksi osaamiseksi ja liiketoiminnaksi
 ✓ Tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän sekä kolmannen 

sektorin yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen
 ✓ Vihreään kehitykseen ja digitalisaation liittyvien innovaatioiden mahdollistaminen kehittämällä ja 

suuntaamalla osaamista, koulutusta ja TKI-toimintaa sekä lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä
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Kilpailukyky

Keski-Pohjanmaan kilpailukyky muodostuu yritysten menestyksen, vahvan työllisyyden ja kehittyvän aluetalo-
uden ja kansainvälistymisen kautta, ja siihen linkittyvät myös osaamiseen ja saavutettavuuteen liittyvät seikat. 
Veto- ja pitovoima sekä hyvinvointi ovat olennaisia kilpailukykyä luovia ja sitä vahvistavia tekijöitä. Kilpailukyvyn 
vahvistaminen edellyttää:

 ✓ Elinkeinojen monipuolista kehittämistä sekä aluetalouden uudistumista ja 
monipuolistumista sekä luonnonvarojen jalostusta ja kestävää käyttöä.

 ✓ Työllisyyden ja osaavan työvoiman vahvistamista monialaisen yhteistyön ja osaamisen kehittämisen kautta.
 ✓ Veto- ja pitovoiman sekä hyvinvoinnin kehittämistä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kilpailukyvyn kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2022–2025

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman kilpailukyvyn kehittämistavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:
 ✓ Pk-yritysten kasvun, verkostoitumisen ja uudistumisen tukeminen sekä 

liiketoiminnan, automaation ja tuottavuuden kehittäminen
 ✓ Suurteollisuuden ja sataman kilpailukyvyn ja kasvun mahdollistaminen sekä toimintaedellytysten 

turvaaminen ja kehittäminen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
 ✓ Maa- ja metsätalouden vahvistaminen, jalostusasteen nostaminen ja 

tuottavuuden parantaminen ilmastokestävällä tavalla
 ✓ Akku- ja kaivosklusterin kehittäminen ja toimintaedellytysten varmistaminen
 ✓ Kulttuurin, matkailun ja luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen sekä luovan 

osaamisen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan kehittämisessä
 ✓ Luonnonvara-alaan sekä bio-, vety- ja kiertotalouteen liittyvän yritystoiminnan 

vahvistaminen hyödyntämällä ja kaupallistamalla uusia innovaatiota
 ✓ Digitalisaation vahvistaminen sähköisiä yksityisiä ja julkisia palveluja sekä yritysten 

ja teollisuuden liiketoimintaa ja tuotantoprosesseja kehittämällä
 ✓ Yritysten viennin ja kansainvälistymisen vahvistaminen, kansainvälisten 

sijoitusten ja uusien yritysten alueelle sijoittumisen edistäminen
 ✓ Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen työllisyyttä, osaamista ja 

työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa vahvistamalla
 ✓ Työllisyyden vahvistaminen kehittämällä työllisyys- ja rekrytointipalveluja ja 

-koulutusta sekä edistämällä heikommin työllistyvien ryhmien työllistymistä
 ✓ Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton sekä kotoutumisen edistäminen osaajatarpeiden turvaamiseksi
 ✓ Työhyvinvoinnin ja paikkariippumattoman työn mahdollisuuksien kehittäminen 

tukemaan työllisyyttä ja lisäämään veto- ja pitovoimaa
 ✓ Maakunnan identiteetin ja tunnettuuden vahvistaminen ja uudistaminen 

sekä aluemarkkinoinnin ja rekrytointiyhteistyön kehittäminen osaajien 
houkuttelemiseksi sekä tulomuuton ja veto- ja pitovoiman lisäämiseksi

 ✓ Ylimaakunnallisen yhteistyön vahvistaminen ja hyödyntäminen maakunnan 
vetovoiman, kilpailukyvyn ja edunvalvonnan kehittämisessä

 ✓ Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden sekä laadukkaiden arjen palvelujen kehittäminen 
vahvistamalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ja yhteistyötä

 ✓ Kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen sekä kansalaistoiminnan vahvistaminen 
lisäämään vetovoimaisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa
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Saavutettavuus

Keski-Pohjanmaan maakunnan saavutettavuuden kehittäminen muodostaa kokonaisuuden, johon linkittyvät 
niin elinkeinoelämän ja asukkaiden toiminta- ja elinympäristön kehittäminen kuin fyysisen ja digitaalisen saa-
vutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen. Saavutettavuudella on merkittävä vaikutus alueen veto- ja 
pitovoimaan sekä hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Saavutettavuuden vahvistaminen edellyttää:

 ✓ Elinkeinoelämän fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin ja toimintaympäristön 
sekä maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistä

 ✓ Asukkaiden elinympäristön kestävää kehittämistä terveys, viihtyisyys ja turvallisuus huomioiden

Saavutettavuuden kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2022–2025

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman saavutettavuuden kehittämistavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:
 ✓ Kestävän liikennejärjestelmän kehittäminen osana kansallisia ja kansainvälisiä liikenneyhteyksiä ja -käytäviä
 ✓ Vähähiilisten ja digitaalisten liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto
 ✓ Arjen sujuvuuden ja asioinnin turvaaminen matkaketjuja ja joustavia liikkumisen muotoja kehittämällä
 ✓ Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman toiminnan turvaaminen
 ✓ Raideliikenneyhteyksien ja tieliikenteen pääväylien kehittäminen elinkeinoelämän 

toiminnan ja matkustajaliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi
 ✓ Suurteollisuusalueen ja sataman kapasiteetin, liikenneyhteyksien ja 

tavaraliikenteen kehittäminen ja toimintaedellytysten turvaaminen
 ✓ Yritystoimintaa, teollisuutta sekä maa- ja metsätaloutta tukeva, 

ilmastokestävä maankäytön kehittäminen ja kaavoitus
 ✓ Alemman tieverkon kunnossapito ja parantaminen palvelemaan 

harvaan asuttua maaseutua ja yritystoimintaa
 ✓ Kattavien ja tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen koko maakuntaan 

hyödyntämällä kiinteitä laajakaistayhteyksiä ja langattomia ratkaisuja
 ✓ Saavutettavien sähköisten yksityisten ja julkisten palvelujen kehittäminen
 ✓ Turvallisen, tasapainoisen ja toimivan elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen 

suunnittelu ja kehittäminen luonnon monimuotoisuus, maaseutu- ja 
kaupunkialueet sekä monipaikkaisuuden mahdollisuudet huomioiden
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