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Keski-Pohjanmaan 

tulevaisuus -

tilannekuva ja skenaariot



Väkiluvun kehitys

Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste
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Keski-Pohjanmaan väkiluku 2019 Väkiluvun kehitys ikäluokittain 1995-2019 ja 
ennuste vuoteen 2040

Vuonna 2019 väkiluku oli Keski-Pohjanmaan maakunnassa 68 158 asukasta. Vuoden 2020 ennakkotiedon mukaan väkiluku on
maakunnassa 67 972 asukasta.

Ennusteen mukaan väkiluku tulee laskemaan tulevaisuudessa ja vuonna 2040 väkiluku on ennusteen mukaan 63 230 asukasta, 
eli väkiluku tulee laskemaan noin 5000 asukkaalla (muutos -7,8 %).



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste

Väestörakenne iän ja sukupuolen mukaan
Keski-Pohjanmaalla

Väkiluvun kehitys

Graafissa kuvataan ikäluokkien osuutta kyseisen vuoden 
väestöstä. 

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa:

• Alle 15-vuotiaiden osuus 18,8 %, koko maassa 15,8 %

• 15-64-vuotiaiden osuus 57,8 %, koko maassa 62,0 %

• Yli 64-vuotiaiden osuus 22,3 %, koko maassa 23,4 %  

Väestön lkm ikäluokittain ja osuus väestöstä 2040

• Alle 15-vuotiaiden osuus 16,3 %, koko maassa 12,6 %

• 15-64-vuotiaiden osuus 57,1 %, koko maassa 58,3 %

• Yli 64-vuotiaiden osuus 26,6 %, koko maassa 29,1 %



Lähde: Tilastokeskus, väestöruutuaineisto 5 km x 5 km, 2010 ja 2019

Väestönmuutos ruuduissa
Kartta kuvaa vuosien 2010-2019 väestönmuutosta Keski-
Pohjanmaalla 5 km x 5 km ruuduissa. 



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste
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Väestöllinen huoltosuhde 2019
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Väestöllinen huoltosuhde, toteutunut 2010-2019 ja 
ennuste 2020-2040

Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa KOKO MAA

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde kertoo ei-työikäisen (alle 15-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet) väestön osuuden suhteessa sataan työikäiseen 
(15-64-vuotiaat).

Väestöllinen huoltosuhde oli Keski-Pohjanmaalla 72,9 vuonna 2019. Väestöllisen huoltosuhteen muutos edelliseen vuoteen oli +1,8 %. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde tulee kasvamaan seuraavan 20 vuoden kuluessa ollen vuonna 2040 
yhteensä 76,6.  



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne
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Väestönmuutoksen osatekijät Keski-Pohjanmaalla 

Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto

Ennusteen mukaan vuonna 2030
Luonnollinen väestönlisäys -111 henkilöä
Kokonaisnettomuutto -144 henkilöä

Ennusteen mukaan vuonna 2040
Luonnollinen väestönlisäys -222 henkilöä
Kokonaisnettomuutto -56 henkilöä

Väestönmuutoksen osatekijät

Väestönkehitys muodostuu luonnollisesta 
väestönlisäyksestä (syntyvyys - kuolleisuus), maan 
sisäisestä muuttoliikkeestä (tulomuutto - lähtömuutto) ja 
nettosiirtolaisuudesta (maahanmuutto - maastamuutto).



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne
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Syntyneet ja kuolleet Keski-Pohjanmaalla, 
toteutunut 2010-2019 ja ennuste 2020-2040

Syntyneet Kuolleet

Syntyneet ja kuolleet

Graafissa on kuvattu Keski-Pohjanmaan syntyvyyden ja 
kuolleisuuden kehitystä vuosien 2010-2040 aikana.

Elokuussa 2020 luonnollinen väestönlisäys oli 12 henkilöä 
(syntyneitä 61 ja kuolleita 49). Tuolloin väestöstä naisia oli 
50,2 %.

Vuonna 2019

• Syntyneitä 651

• Kuolleita 650

Vuonna 2040 

• Syntyneitä 588

• Kuolleita 810



Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike

Lähtömuutto

Kartassa on kuvattu maan sisäistä muuttoliikettä Keski-
Pohjanmaalta muihin kuntiin vuonna 2019.

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaalta muutti muihin kuntiin 
yhteensä 2293 henkilöä. 

Maastamuutto Keski-Pohjanmaalta ulkomaille vuonna 2019 
oli yhteensä 90 henkilöä.

Maakunnittain tarkasteltuna suurin muuttotappio oli 
Uudellemaalle. Ikäluokittain tarkasteltuna suurin 
muuttotappio oli 20-24-vuotiaat (194 henkilöä). 

Keski-Pohjanmaalta muutettiin useimmiten suuriin 
kaupunkeihin. Vuonna 2019 maakunnasta muutettiin 
erityisesti Ouluun (242 henkilöä), Helsinkiin (213 henkilöä), 
Tampereelle (181 henkilöä), Jyväskylään (140 henkilöä) sekä 
Vaasaan (140 henkilöä).



Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike

Tulomuutto

Kartassa on kuvattu maan sisäistä muuttoliikettä muita 
kunnista Keski-Pohjanmaalle vuonna 2019.

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaalle muutti muista kunnista 
yhteensä 1843 henkilöä. 

Maahanmuutto Keski-Pohjanmaalle ulkomailta vuonna 2019 
oli yhteensä 265 henkilöä.

Maakunnittain tarkasteltuna suurin muuttovoitto oli Päijät-
Hämeestä. Ikäluokittain tarkasteltuna suurin muuttovoitto 
oli 0-4-vuotiaat (31 henkeä).

Keski-Pohjanmaalle muutetaan useimmiten suurista 
kaupungeista. Vuonna 2019 muutettiin useimmiten Oulusta 
(184 henkilöä), Helsingistä (128 henkilöä), Vaasasta (102 
henkilöä), Kruunupyystä (91 henkilöä) ja Tampereelta (74 
henkilöä).



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste

Väestön pääasiallinen toiminta
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Toimirakenne 2018

Eläkeläiset Muut Opiskelijat, koululaiset 0-14 -vuotiaat Työttömät Työlliset

Graafissa on kuvattu Pohjanmaan maakuntien sekä koko 
maan toimirakennetta vuonna 2018.

Vuonna 2018 työllisten määrä oli 1,2 % suurempi ja 
työvoiman ulkopuolisten määrä 0,7 % pienempi kuin 
edeltävänä vuotena. Koko Suomessa työllisten määrä oli 
vastaavasti 2,0 % suurempi, ja työvoiman ulkopuolisten 
määrä oli muuttumaton.

Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaalla

• Työllisiä 28 271 

• Työttömiä 2 373

• Opiskelijoita 4 626

• Eläkeläisiä 18 301

• 0-14-vuotiaita 12 941

• Muita 1 925



Lähde: Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit
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Valmistuneet asunnot

Graafeissa kuvataan valmistuneiden asuntojen määrää tuhatta asukasta kohden.

Vuonna 2018 valmistui Keski-Pohjanmaalla 7,1 asuntoa tuhatta asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin koko maassa (7,6). 
Kunnittain tarkasteltuna eniten asuntoja valmistui Keski-Pohjanmaan kunnista Kaustisissa (9,1 asuntoa).



Korona-kevään ja -kesän vaikutus maan sisäiseen 
muuttoliikkeeseen 

*Kehyskunta = Pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien (yli 100 000 as.) lähikunnat, jotka ovat vahvasti 

integroituneet keskuskaupungin asumisen ja työssäkäynnin ratkaisuihin. 

**Keskuskaupunki, keskuskaupungin lähikunta = alle 100 000 asukkaan maakuntakeskus ja vahvasti 

integroituneet lähikunnat

*** 56 pienempää aluekeskusta Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutokset kuukausittain
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C23-seutujen nettomuutto

maan sisällä 2020 toisessa 

kvartaalissa

• Kuviossa on kuvattu koko C23-seutukuntien 

(sekä keskuskaupunki että muut kunnat) 

nettomuuttoa vuoden 2020 huhti-elokuussa

• Yhdeksän C23-seutua sai muuttovoittoa 

vuoden 2020 huhti-elokuussa maan sisältä. 

Suurimmat muuttovoitot painottuivat 

kasvukolmion suurille seuduille 

(Tampereen, Turun ja Helsingin seudut). 

Myös Oulun ja Jyväskylän seudut saivat 

kohtuullisia muuttovoittoja. Muiden 

seutujen muuttovoitot olivat maltillisia. 

Asukaslukuun suhteutettuna etenkin Turun 

ja Tampereen seutujen muuttovoitot olivat 

suuria. 

• Määrällisesti ja suhteellisesti etenkin 

seudut, joissa oli vain vähän 

korkeakoulutustoimintaa (+Joensuun seutu) 

kärsivät suurimmat muuttotappiot. 
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Keskuskaupunki Muu seutu*

**Helsingin muu seutu ei sisällä Helsinkiä, Espoota tai Vantaata, jotka ovat osa samaa seutua

*Muu seutu sisältää kaikki viralliseen seutukuntaan kuuluvat kunnat, paitsi keskuskaupungin

Kuntien välinen nettomuutto

C23-kaupungeissa

ja C23-kaupunkiseuduilla

• Huhti-elokuussa C23-kaupunkien 

muuttovoitot painottuvat 

korkeakoulutuskaupunkiseuduille. 

Erityisesti suurimmat korkeakoulukaupungit 

saivat suuria muuttovoittoja etenkin 

elokuun muuttoliikkeen vaikutuksesta. 

Helsingin suurien kaupunkien muuttovoitot 

jäivät kuitenkin vähäisiksi vuonna 2020.  

• C23-kaupunkiseutujen muiden kuntien 

asema vuoden 2020 huhti-elokuun 

muuttoliikkeessä vaihteli: Tampereen, 

Turun ja Helsingin seudun kehyskunnat 

saivat suuria muuttovoittoja, kun taas 

useimmilla muilla seuduilla kehyskunnat 

kärsivät muuttotappiota etenkin 

opiskelijoiden muuttoliikkeen 

vaikutuksesta. Mielenkiintoisesti myös 

Mikkelin ja Kajaanin kehyskunnat saivat 

merkittäviä muuttovoittoja. 



-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Muutos maan sisäisessä 
nettomuutossa/1000 asukasta 2019M4-M8– 2020M4-M8 

Keskuskaupunki Muu seutu*

**Helsingin muu seutu ei sisällä Helsinkiä, Espoota tai Vantaata, jotka ovat osa samaa seutua

*Muu seutu sisältää kaikki viralliseen seutukuntaan kuuluvat kunnat, paitsi keskuskaupungin

Nettomuutossa tapahtuneet 

muutokset C23-kaupungeissa

ja C23-kaupunkiseuduilla

• Koko C23-kaupunkien ryhmän sisällä huhti-

elokuussa saadut muuttovoitot eivät 

muuttuneet merkittävästi vuoden 2019 ja 

vuoden 2020 huhti-elokuun välillä. 

Kaupunkitasolla erot olivat kuitenkin 

suuria. Etenkin pääkaupunkiseudun 

kaupunkien, Joensuun, Seinäjoen ja 

Mikkelin kaupunkien nettomuuton tase 

heikkeni voimakkaasti, kun taas, 

Lappeenrannan, Vaasan ja Rovaniemen 

sekä Kajaanin (mutta myös esim. Oulun ja 

Jyväskylän) tase vahvistui. 

• C23-kaupunkeja ympäröivillä seuduilla 

muuttoliikkeen tase pääosin vahvistui. 

Määrällisesti etenkin muun Helsingin ja 

Turun seudun tase vahvistui, suhteessa 

asukaslukuun tase vahvistui etenkin 

Kajaanin, Porvoon ja Mikkelin seuduilla. 

Tase taas heikkeni suuremmista seuduista 

etenkin Jyväskylän ja Joensuun muualla 

seudulla (Rovaniemen ja Kuopion muu 

seutu koostuu vain yhdestä kunnasta).



KARTTA 1. Maan sisäinen 

nettomuutto/1000as. 2020 M4-M8

KARTTA 2. Muutos maan sisäisessä 

nettomuutossa/1000as 2019 M4-M8 – 2020 M4-M8

Nettomuutto koko maassa

• Noin joka kolmas kunnista sai 

muuttovoittoa maan sisäisestä 

muuttoliikkeestä huhti-elokuussa vuonna 

2020. Arvo on tavallista korkeampi: vuosien 

2015-2019 aikana samoina kuukausina alle 

viidesosa kunnista sai muuttovoittoa.

• Muuttovoitot painottuvat yhä pääosin 

suurille kaupunkiseuduille, mutta myös 

hajanaisesti muuhun maahan, esimerkiksi 

itäisessä Lapissa ja Kainuussa useat kunnat 

saivat muuttovoittoja maan sisältä. Suurilla 

kaupunkiseuduilla muuttovoitot 

jakaantuivat jossain määrin tavallista 

laajemmalle alueelle, joskin myös 

poikkeuksia on (esim. Jyväskylän seutu). 

• Vuoden 2020 aikana maan sisäisen 

muuttoliikkeen tase vahvistui jopa 60 

prosentissa kuntia (joka kolmannessa 

kunnassa merkittävästi). Alueellinen 

hajonta on silti suurta.  



Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat, Työnvälitystilasto (TEM)

Työttömien osuus

Graafissa kuvataan työttömien %-osuutta 
työvoimasta kvartaaleittain. Tiedot perustuvat 
TEM:in Työnvälitystilaston lukuihin.

Vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla työttömien osuus 
työvoimasta oli Keski-Pohjanmaalla 9,8 %.

Yhteensä työttömiä oli Keski-Pohjanmaalla vuoden 2020 
kolmannella kvartaalilla 2910.

Koko maassa työttömien osuus vuoden 2020 kolmannella 
kvartaalilla oli 13,1 %. 
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Lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat, Työnvälitystilasto (TEM)

Nuoristyöttömien osuus

Graafissa kuvataan nuorten alle 25-vuotiaiden 
työttömien %-osuutta suhteessa samanikäiseen 
työvoimaan kvartaaleittain. Tiedot perustuvat 
TEM:in Työnvälitystilaston lukuihin.

Vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla 
nuorisotyöttömien osuus samanikäisestä 
työvoimasta oli Keski-Pohjanmaalla 14,2 %.  

Yhteensä nuorisotyöttömiä oli Keski-Pohjanmaalla 
vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla 456.

Koko maassa nuorisotyöttömien osuus vuoden 2020 
kolmannella kvartaalilla oli 17,1 %. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Alle 25-vuotiaiden työttömien %-osuus samanikäisestä 
työvoimasta

Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa KOKO MAA



Lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat, Työnvälitystilasto (TEM)

Pitkäaikaistyöttömien osuus

Graafissa kuvataan pitkäaikaistyöttömien osuutta 
työvoimasta kvartaaleittain. Tiedot perustuvat 
TEM:in Työnvälitystilaston lukuihin.

Vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla 
pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta oli Keski-
Pohjanmaalla 2,0 %.  

Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä vuoden 
kolmannella kvartaalilla oli 617.

Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus vuoden 
2020 kolmannella kvartaalilla oli 3,0 %. 
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Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainlukuja
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Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos 
työpaikkaomavaraisuus on yli 100, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos 
taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100, on tilanne päinvastainen. 

Työpaikkaomavaraisuus oli Keski-Pohjanmaalla 100,9 vuonna 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen työpaikkojen lukumäärä on hieman 
suurempi suhteessa alueella asuvaan työlliseen työvoimaan. Kunnittain tarkasteltuna suurin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli
Lestijärvellä (107) ja pienin Vetelissä (83,1).
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Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainlukuja

Alueen työpaikat

Graafeissa kuvataan Keski-Pohjanmaalla olevien työpaikkojen lukumäärän kehitystä 2010-luvulla sataa asukasta kohden. 

Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaalla työpaikkojen lukumäärä sataa asukasta kohden oli 41,7. Koko maassa luku oli samana ajankohtana 
43,0. Kunnittain tarkasteltuna työpaikkojen lukumäärä oli korkein Kokkolassa (44,1) ja matalin Perhossa (32,5).



Lähde: Tilastokeskus, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM)

Alueen työpaikat

Graafissa kuvataan avoinna olevien työpaikkojen 
kausitasoitetun määrän muutosta vuoteen 2010 verraten. 
Avoimeksi työpaikaksi lasketaan joko kokonaan uusi 
työpaikka tai jo olemassa oleva työpaikka, jolla ei ole 
hoitajaa, ja joka on haettavissa toimipaikan ulkopuolisille 
henkilöille.

Yhteensä avoimia työpaikkoja oli Keski-Pohjanmaalla vuoden 
2020 syyskuussa 590, mikä on 29,4 % enemmän vuoden 
2019 syyskuuhun verrattuna. 

Koko maassa työpaikkojen määrä väheni vuoden 2020 
syyskuun ja vuoden 2019 syyskuun välisenä aikana -1,4 %. 

Avoimien työpaikkojen määrän kehitys 2010-2020
Kausitasoitettu indeksi (2010 = 100)

--- Keski-Pohjanmaa --- Etelä-Pohjanmaa

--- Pohjanmaa --- Koko Suomi



Yritystoiminta



Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Vasemmassa graafissa on kuvattu Keski-Pohjanmaalla aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrää kvartaaleittain sekä yritysten 
nettomuutosta. Oikeassa graafissa on kuvattu aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain.

Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla Keski-Pohjanmaalla oli 132 aloittanutta yritystä ja 82 lopettanutta yritystä. Yritysten 
nettomuutos oli 50. Vuoden 2019 neljännellä kvartaalilla yrityksiä oli 68,5 tuhatta asukasta kohden, ja koko Suomessa luku oli 72,6. 
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Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste

Yritysten liikevaihto

Graafissa on kuvattu alueella toimivien yritysten 
toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosina 2013-2018.

Vuonna 2018 yritysten toimipaikkojen liikevaihto 
toimipaikkojen henkilöstöä kohden oli Keski-
Pohjanmaalla yhteensä 284 000 euroa. 

Keski-Pohjanmaan kunnittain tarkasteltuna korkein 
toimipaikkojen liikevaihto henkilöstöä kohden oli 
Kokkolassa (320 000 e) ja matalin Lestijärvellä (133 
000 euroa).

Koko maassa liikevaihto toimipaikkojen henkilöstöä 
kohden oli 292 000 euroa. 
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Lähde: Tilastokeskus, toimipaikkalaskuri

Graafissa on kuvattu Keski-Pohjanmaan toimipaikkojen lukumäärä 
toimialoittain 4.9.2020 toimialaluotiuksen 2008 mukaisesti. 
Toimipaikkojen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterin toimipaikka-aineistoon. Aineisto sisältää 
liiketoiminnasta arvolisäverovelvollisten ja/tai työnantajina toimivien 
yritysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Maatilataloudesta ovat 
mukana työnantajina toimivat tilat.  

Kokoluokittain tarkasteltuna Keski-Pohjanmaalla oli 4.9.2020

Alle 10 henkilön toimipaikkoja 3 883 

10-49 henkilön toimipaikkoja 326 

49-249 henkilön toimipaikkoja 46

Yli 249 henkilön toimipaikkoja 2
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Lähde: Tilastokeskus, toimipaikkalaskuri

Ylemmässä graafissa on kuvattu turkistarhojen lukumäärä Keski-
Pohjanmaalla 4.9.2020 päivätyn toimipaikkalaskurin mukaan. 
Alemmassa graafissa on kuvattu turkistarhojen lukumäärän kehitys 
Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000-2018.

Turkiselinkeino on tärkeä elinkeino koko Pohjanmaalle ja suurin osa 
Suomen turkiselinkeinosta painottuu Pohjanmaan maakuntiin. 
Turkistarhojen lukumäärä on kuitenkin ollut laskussa. Turkistarhojen 
lukumäärä 4.9.2020 oli yhteensä 74 tarhaa. Koko maassa turkistarhoja 
oli 416 tarhaa, joten Keski-Pohjanmaan osuus koko maan tarhoista oli 
18 %. 

Henkilöstön suuruusluokan mukaan tarkasteltuna turkistarhat ovat 
Keski-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi 0-4 henkilön toimipaikkoja. 
Keski-Pohjanmaan turkistarhoista 68 oli henkilöstön suuruusluokalta 
alle viiden henkilön tarhoja.
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*) Huom. Vuoden 2006 määrässä näkyy yritysrekisterin tietopohjan laajentuminen sisältämään 
myös epäsäännölliset pienet työnantajat, jotka työllistävät 0,5-2 henkilöä. 
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Aluetalous ja TKI



Ylemmässä graafissa on kuvattu bruttokansantuotteen 
kehitys asukasta kohden. Alemmassa graafissa on kuvattu 
kuntien lainakanta asukasta kohden. Lainakanta = Vieras 
pääoma - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat -
Liittymismaksut ja muut velat.

Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito

Vuonna 2017 bruttokansantuote oli
asukasta kohden:

• Keski-Pohjanmaalla 37 028,0 euroa
• Kaustisen seutukunnassa 24 066,2 euroa
• Kokkolan seutukunnassa 40 831,3 euroa
• Koko maassa 40 990,6 euroa

Keski-Pohjanmaan lainakanta asukasta kohden 
oli vuonna 2019 yhteensä 4789 euroa.
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Ylemmässä graafissa on kuvattu alueiden T&K-menot (milj. 
€) ja alemmassa graafissa on kuvattu tavaravienti (mrd. €).

Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tulli

Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaalla T&K-henkilöstön 
määrä oli 355. Määrä kasvoi 1,1 % edeltävään vuoteen 
nähden, ja koko Suomessa määrä kasvoi 1,8 %. TK-intensiteetti 
oli maakunnassa tuolloin 0,27, ja koko Suomessa luku oli 0,97. 
Samana vuotena elinkeinoelämän osuus T&K-menoista oli 
55,3 % ja koko Suomessa osuus oli 65,7 %.  

Elinkeinoelämän osuus T&K-menoista oli 
Vuonna 2019 T&K-menot olivat: 
Keski-Pohjanmaalla 22,8 milj. euroa
Etelä-Pohjanmaalla 42,0 milj. euroa
Pohjanmaalla 260,7 milj. euroa 

T&K-menot ja tavaravienti
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Tavaravienti oli Keski-Pohjanmaalla 
1,73 mrd. euroa vuonna 2019.



Koulutus ja hyvinvointi



Ylemmässä graafissa on kuvattu elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien 20-64-vuotiaiden osuus vuosina 2013-2018. 
Alemmassa graafissa on kuvattu pienituloisten %-osuus 
vuosina 2000-2018.

Lähde: Tilastokeskus & THL:n Sotkanet

Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaalla 56 % asukkaista koki 
elämänlaatunsa hyväksi. Tämä oli 2 % enemmän edelliseen vuoteen
verrattuna.

Pienituloisten osuus Keski-Pohjanmaalla oli 12,6 % vuonna 2018,
mikä oli 2,4 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 aktiivisesti järjestötoimintaan tai vastaavaan 
osallistuvien osuus 20-64-vuotiaista oli 29,2 % Keski-Pohjanmaalla.
Koko Suomessa luku oli 26,5 %. 

Elämänlaatu, pienituloiset ja 
järjestötoiminta

Pienituloisten osuus 2000-2018

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat 
20-64-vuotiaat



Ylemmässä graafissa on koulutuksen ulkopuolelle jääneet 
17-24-vuotiaat vuosina 2000-2018 ja alemmassa graafissa 
on kuvattu korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 24-34-
vuotiaat vuosina 2007-2018.

Lähde: Tilastokeskus - koulutus

Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä oli Keski-Pohjanmaalla 
vuonna 2018 yhteensä 6,2 %. Koko Suomessa osuus oli 7,9 %. 
Samalla vain perusasteen koulutettuja oli 29,3 % 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä ja koko Suomessa 26,7 %. 

Vuonna 2018 vuoden kuluttua valmistumisesta 62,7 %
valmistuneista oli pääasiallisesti työllisiä. Koko Suomessa
vastaava luku oli 57,1 %. 

Vuonna 2017 Keski-Pohjanmaalla oli korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneita 25-34-vuotiaita 29,7 %. Muutos vuoteen edelliseen
vuoteen oli -2,8 %.

Kouluttautuneet

--- Keski-Pohjanmaa --- Etelä-Pohjanmaa

--- Pohjanmaa --- Koko Suomi

Korkea-asteen suorittanet 25-34-vuotiaat

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- vuotiaat



Ilmastonmuutos



Ylemmässä graafissa on kuvattu kasvihuonekaasupäästöt 
yhteensä (pl. LULUCF-sektori). Alemmassa graafissa on 
kuvattu kasvihuonekaasujen kehitys sektoreittain.

Lähde: Tilastokeskus, kasvihuonekaasupäästöt

Vuonna 2018 kasvihuonekaasupäästöt 
olivat Keski-Pohjanmaalla 14,4 tonnia CO2e
jokaista asukasta kohden. Päästöt olivat laskeneet 0,9 % 
edelliseen vuoteen nähden. 
Koko Suomessa vastaava luku oli 10,2.

Energiantuotannon osuus päästöistä oli 
Keski-Pohjanmaalla 50,6 % kaikista päästöistä 
vuonna 2018.

Liikenteen päästöt olivat 0,16 miljoonaa tonnia 
vuonna 2018.

Vuosina 2011-2018 kasvihuonekaasupäästöt ovat 
Keski-Pohjanmaalla eniten laskeneet jätteidenkäsittelyn 
sektorilla. 

Kasvihuonekaasupäästöt
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Keski-Pohjanmaan aluetaloudellinen kilpailukyky

37 028€
BKTA euroa asukasta kohden käy-

vin hinnoin vuonna 2017. Keski-

Pohjanmaan positio 8/19

25 327€
Tavaraviennin arvo € per asukas 

vuonna 2019. Keski-Pohjanmaan 

positio 2/19

335€
Tutkimus- ja kehitysmenot € 

per asukas vuonna 2019. Keski-

Pohjanmaan positio 15/19

67%
Avoimen sektorin osuus kaikista 

työpaikoista vuonna 2018. Keski-

Pohjanmaan positio 11/19

100,9%
Työpaikkaomavaraisuusaste vuonna 

2018. Keski-Pohjanmaan positio 

3/19

76,1%
Työllisyysaste vuonna 2019. Kes-

ki-Pohjanmaan positio 3/19

90,3
BKTA-indeksi (koko maa=100) 

vuonna 2017. Keski-Pohjanmaan 

positio 8/19

337
Koulutustaso (VKTM-indeksi) yli 

20-vuotiaasta väestöstä vuonna 

2018. Keski-Pohjanmaan positio 

13/19

27 502€
Tulonsaajien keskitulot €/asukas 

vuonna 2018. Keski-Pohjanmaan 

positio 14/19

68,7
Toimivien yritysten määrä 1000 as. 

kohden 2019. Keski-Pohjanmaan 

positio 10/2019

Tilastojen määritelmät
• Tavaraviennin luvut on laskettu toimipaikkakohtaisesti tavaroiden tosiasiallisen 

tuotantopaikan mukaan
• Tutkimus- ja kehitysmenot pitävät sisällään korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja 

muun julkisen sektorin yhteenlasketut TK-menot
• Työllisyysaste on 15-64-vuotiaiden työllisten määrä suhteessa vastaavan ikäiseen 

väestöön
• Avoin sektori pitää sisällään yksityisen sektorin ja yrittäjien työpaikat alueen kaikista 

työpaikoista



Keski-Pohjanmaan demografinen kilpailukyky

23,4%
65-vuotta täyttäneiden osuus 

väestöstä vuonna 2019. Keski-

Pohjanmaan positio 8/19 

(alhaisin)

72,9
Väestöllinen huoltosuhde vuon-

na 2019. Keski-Pohjanmaan 

positio 17/19

76,6
Väestöllinen huoltosuhde-ennus-

te vuonna 2040. Keski-Pohjan-

maan positio 11/19

144
Taloudellinen huoltosuhde vuon-

na 2018. Keski-Pohjanmaan po-

sitio 7/19

41,4
Miesten keski-ikä vuonna 2019. 

Keski-Pohjanmaan positio 4/19

43,6
Naisten keski-ikä vuonna 2019. 

Keski-Pohjanmaan positio 3/19

18,8%
Alle 15-vuotiaiden osuus väes-

töstä vuonna 2019. Keski-Poh-

janmaan positio 2/19 (korkein)

3,0%
Vieraskielisten osuus väestöstä 

vuonna 2019. Keski-Pohjanmaan 

positio 16/19

103,9
THL:n ikävakioitu sairastavuus-

indeksi vuonna 2016. Keski-

Pohjanmaan positio 9/19

-0,98% 
Väkiluvun muutos viiden viime 

vuoden aikana (2015-2019). Keski-

Pohjanmaan positio 8/19

Tilastojen määritelmät
• Väestöllinen huoltosuhde kuvaa työikäisten (15-64-vuotiaat) määrää suhteessa ei-

työikäisiin (alle 15 vuotiaat ja yli 64-vuotiaat). Esimerkiksi Etelä-Savossa oli 77,2 lasta 
ja eläkeläistä suhteessa työikäisiin vuonna 2019

• Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työllisten ja ei-työllisten välistä suhdetta. 
Esimerkiksi Etelä-Savon taloudellinen huoltosuhde 164,3 tarkoittaa, että alueella 
164,3 ei-työllistä 100 työllistä kohden vuonna 2018

• Vieraskieliset tarkoittavat muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään 
puhuvia

• THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi pitää sisällään yhdeksän yleisintä 
sairausryhmää. Koko maan indeksiluku on 100: jos indeksi jää alle 100, väestö on 
keskimääräistä terveempää. 



Keski-Pohjanmaan sijoitus 12 avainmuuttujalla muuttujittain (1-19)

Väestönmuutos (%) 2015-2019
8

Työpaikkamuutos (%) 2014-2018
9

BKTA euroa per asukas 2017
8

Tavaravienti euroa per asukas 2019
2
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Tulonsaajien keskitulot (€/as.) 2019; 
14

Taloudellinen huoltosuhde 2018; 7

Koulututaso (VKTM-indeksi) 2019
13
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Lähde: Tilastokeskus, väestö; kansantalous; työmarkkinat; tulot; tutkimus- ja tuotekehitys; rakentaminen; yritykset: THL, SotkaNet-tietokanta: Tulli, ulkomaankauppa 



Maakuntien alueellinen kilpailukyky 12 avainmuuttujalla*
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1. Uusimaa 5,4 6,3 53534 11250 75 34934 111 427 1978 89,9 80,2 82,6
2. Pirkanmaa 2,8 6,5 37439 10104 71,9 29993 133 392 1424 80,0 69,7 98,8
3. Varsinais-Suomi 1,4 4,8 38515 15828 73,1 29846 132 375 996 54,4 77,8 95
4. Pohjanmaa -0,4 -0,2 38908 19571 73,6 28817 128 367 1445 50,5 73,7 89
5. Ahvenanmaa 3,3 4,2 47427 3411 81,4 31780 105 341 157 57,6 104,6 65,1
6. Keski-Pohjanmaa -1,0 0,4 37028 25327 76,1 27502 144 337 335 56,8 68,7 103,9
6. Pohjois-Pohjanmaa 1,1 5,4 34151 5457 70,4 28608 148 381 1775 69,2 57,1 121,9
8. Keski-Suomi -0,1 2,6 34047 9690 70 27801 152 373 919 71,1 63,6 106,9
9. Kanta-Häme -2,5 -3,3 33284 8200 74,2 29279 140 347 384 41,1 67,5 98,1
10. Lappi -2,5 3,7 38708 21572 70,4 27284 152 347 352 44,7 71,9 115
11. Satakunta -3,2 -3,3 36365 18124 72,1 28109 150 330 428 27,8 71,9 99,3
12. Etelä-Karjala -3,0 -3,9 38959 16406 69,3 27800 157 343 974 35,2 59,3 98,6
13. Pohjois-Savo -1,7 0,1 34258 6373 69,6 27753 150 358 797 59,7 58,9 130
14. Etelä-Pohjanmaa -2,4 -1,0 32341 3332 76,9 27072 145 332 223 57,5 80,5 107,8
15. Päijät-Häme -1,2 -1,9 32577 9400 72,1 28098 154 336 428 48,4 64,4 106,3
16. Kymenlaakso -4,8 -3,1 36978 27488 68,2 28127 161 329 241 11,4 57,0 104
17. Pohjois-Karjala -2,4 -0,8 31063 5708 65,8 25542 166 349 685 60,4 58,5 122,3
18. Kainuu -5,0 0,8 31167 5807 68 26340 163 332 383 11,6 54,7 117,5
19. Etelä-Savo -6,1 -4,3 31395 2500 67,7 26237 166 328 266 17,2 70,7 111,6

(*Maakunnat ovat summapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Summapisteet on laskettu maakunnan muuttujakohtaisten sijoitusten perusteella suhteessa toisiinsa)

Lähde: Tilastokeskus, väestö; kansantalous; työmarkkinat; tulot; tutkimus- ja tuotekehitys; rakentaminen; yritykset: THL, SotkaNet-tietokanta: Tulli, ulkomaankauppa 



Kehityskuva tiivistetysti

• Keski-Pohjanmaan väestörakenne ja –kehitys ovat kansallisesti 
verrattuna varsin hyviä, mutta rakenne muuttuu koko ajan 
haasteellisemmaksi. 

• Työllisyyden ja aluetalouden luvut ovat edelleen vahvat

• Korona ei ole kirpaissut maakunnan tunnuslukuja pahasti – ainakaan 
vielä

• Lähitulevaisuuden kehitys on epävarmaa, kuten se on kaikkialla. Osuuko 
koronan takapotku teollisuuteen?

• Tekninen huomio: ’Pienessä maakunnassa pienetkin muutokset voivat 
olla prosentuaalisesti suuria’



Alue- ja väestönkehitys koronakriisin jälkeen 2020- ja 2030-luvuilla?

• Muuttoliike suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, korkeakoulukaupunkeihin ja eräisiin maakuntakeskuksiin 
jatkuu, mutta kasvavillakin kaupunkialueilla mikrosijainnin merkitys korostuu aiempaa enemmän. Suurten kaupunkien 
kehysalueelle ja kaupungin läheiselle maaseudulle suuntautuu kaupungeista muutto- ja vastavirtoja, mutta hajonta 
paikkojen välillä kasvaa erityisesti sijaintiin ja yhteyksiin perustuen.

• Muuttoliikkeen volyymit vähenevät määrällisesti kuntien ja alueiden välisessä muuttoliikkeessä 20- ja 30-luvuilla 
nuorten muuttoalttiiden ikäluokkien pienentyessä. Kasvavien kaupunkiseutujen muuttovoitot alenevat, kun perinteisillä 
lähtöalueilla potentiaalisten muuttajien määrä vähenee. Kuntien ja saman toiminnallisen alueen sisäisten muuttojen 
määrässä ei tapahdu olennaisia muutoksia
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• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan noin 390 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. 
Ikäryhmässä on paljon yksinasuvia. Senioreiden asumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on jatkossa nykyistä suurempi 
merkitys. Avoin kysymys on, hakeutuvatko seniorit lähimpiin kuntataajamiin, seutu- tai maakuntakeskuksiin vai 
lähemmäksi lapsia ja lastenlapsia muualle maahan?

• Vieraskielisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan noin 480 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Vieraskielisten 
osuus koko väestöstä kasvaisi nykyisestä 7,1 %:sta 15,6 %:iin. Nykyisen kehityksen perusteella tiedetään, että 
maahanmuuttajien muutot ovat keskittymishakuisimpia kuin kantaväestön. Vieraskielisten osuus alueiden sisäisissä ja 
välisissä muutoissa kasvaa merkittävästi nykyiseen verrattuna. 

• Alueiden resilienssi korostuu eli toipumis-, sopeutumis- ja uusiutumiskyky välittömästi kriisin jälkeen ja keskipitkällä 
aikavälillä. Isoja avoimia kysymyksiä ovat työn murroksen, digitalisaation, robotisaation, ilmastomuutoksen, 
asumispreferenssien liittyvien muutosten jne. vaikutukset alueellisiin kehityskulkuihin. Kaikki muutokset voivat 
periaatteessa joko vauhdittaa entisestään keskittymistä tai johtaa tasoittumis- ja hajautumiskehitykseen.



Trendit syksyllä 2020

• Monipaikkaisuus (työn murros, asumisen ja työnteon muutos)

• Elpyminen ja palautuminen - muutosjoustavuus / resilienssi

• Vihreä siirtymä

• Digitalisaatio

• Ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus, kestävä kehitys



Korona-ajan signaalit
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TALOUS-

JÄRJESTELMÄN 

SYSTEEMISET 

MUUTOKSET

Koronavirus on pakottanut yksilöt ja yhteisöt huomaamaan 

uudella tavalla talouteen ja kuluttamiseen liittyviä 

muutostarpeita. OECD:n tuoreessa “Beyond growth: Towards

new economic approach” -raportissa peräänkuulutetaan 

peräti talousjärjestelmän paradigman muutosta. 

Koronaviruksen aiheuttama talouden disruptio on 

mittaluokaltaan ennennäkemätön ja tuottanee monenlaisia 

ja hyvin pitkäkestoisia kerrannaisvaikutuksia. Talouden 

rakenteet tulevat siis muuttumaan joka tapauksessa jollakin 

tapaa, ja erilaiset toiveiden ja tarpeiden määrittelyt ovat 

käynnissä.

VALTION 

VOIMAANTUMINEN

Valtioiden roolin vähentymisestä suhteessa 

kaupunkeihin, alueisiin, yksityisiin toimijoihin sekä 

monikansallisiin yhteisöihin on puhuttu ja kirjoitettu 

paljon viime vuosina. Koronaviruksen aiheuttama 

poikkeustila on osoittanut muutoksen aiempaan 

keskusteluun kahdella tapaa. Ensinnäkin valtioiden 

asema on noussut esille rauhan ajalle uudenlaisena 

valtion käyttäessä voimakkaita rajoitus- ja 

poikkeustoimia: uudenlaiset hierarkiat ovat ainakin 

hetkeksi tulleet voimaan. Toisaalta muutoksen 

luonnollisuus on herättänyt osan tutkijoista pohtimaan, 

onko valtion aiempi vetäytyminen, onttoutuminen ja 

roolin heikentyminen ollut alkujaankin vain pinnallista 

kehitystä. Vahvan valtion jäsentymisestä on joka 

tapauksessa nähtävillä erilaisia signaaleja.

ILMASTO-

IKKUNA

Koronaviruksen aiheuttamat mullistukset ihmisten ja 

yhteisöjen elämänpiirissä ovat tehokkaasti imeneet happea 

ja palstamillimetrejä muilta suurilta kehityskuluilta kuten 

ilmastonmuutoksen vastaiselta kamppailulta. Koronan 

aiheuttamaan talouskriisiin ja sen hoitoon on kuitenkin 

liitetty myös niin sanotun vihreän siirtymän ideoita. 

Voimakas elvytystarve on nähty mahdollisuutena tehdä 

vihreitä valintoja ja ohjata elvytystoimia tukemaan 

siirtymää kohti puhdasta talousjärjestelmää. Toistaiseksi on 

epäselvää, minkälaisiin tuloksiin vihreällä elvytyksellä 

tullaan pääsemään, mutta siihen liittyvä keskustelu on 

tärkeä signaali laajemmista “vihersiirtymään” liittyvistä 

kehityskuluista ja ilmastokamppailun kehittymisestä. 

VARTIN 

KAUPUNGIT JA 

YHTEISÖT

Eurooppalaisten sekä joidenkin pohjois-amerikkalaisten 

kaupunkien kehittämisessä on osin koronaviruksen 

aikaansaamien lockdownien, työn, asioinnin ja 

harrastamisen muutosten sekä yleisen elämänmuutoksen 

dynamiikan seurauksena nostanut uudelleen päätään nk. 

vartin kaupungin ajatus. Tämän kehittämisajatuksen 

keskiössä on pyrkimys tuottaa suuremman 

kaupunkialueen sisään lokaaleja elämänpiirejä, joissa 

työ, asuminen ja vapaa-ajanvieton mahdollisuudet 

löytyvät 15 minuutin kulkusäteellä. 15 minuutin 

kaupunki ei ole uusi ajatus, mutta sen uusi arvottaminen 

kertoo kenties tärkeistä muutoksista: elämänlaadun ja 

paikallisuuden korostamisesta erilaisilla skaalatasoilla.
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LÄHITYÖT VAI 

ETÄTYÖT?

Ylipäänsä työpaikat tulevat muuttumaan ja jakautumaan 

erilaisiin ryhmiin. Merkittävää osaa työpaikoista 

etätyökeskustelu ei koske, ja fyysisillä työnteon keskittymillä 

ja noodeilla tulee olemaan jatkossakin merkittävä rooli. 

Kaikki yritykset eivät myöskään ole tasaisen innostuneita 

monipaikkaisen työn tai laajemman etätyön mielekkyydestä 

yrityksen toiminnassa. Kuitenkin monia asiantuntijatehtäviä 

osittainen paikkariippumattomus koskee jo nyt, ja nämä 

mahdollisuudet tulevat laajenemaan jatkossa. Kaikki 

työtehtävät tulevat jatkossakin vaatimaan jonkin verran 

lähikontakteja, mutta työnteon muutokset voivat olla 

merkittäviä siitä huolimatta. Työnteon tarpeet ja rakenteet 

taas ovat aivan keskeisiä alueellisen kasvudynamiikan 

kannalta. Yritysten työnteon käytännöillä on laajoja 

vaikutuksia mm. kiinteistömarkkinoilla.

SOSIAALISET 

KYSYMYKSET

Pandemia on rokottanut etenkin suurien kaupunkien 

palveluvaltaisia työpaikkoja. Syntynyt talouskriisi on 

mittaluokaltaan ennennäkemätön, ja erilaiset palvelujen 

alasajot voimistavat sosiaalisia ja terveyteen liittyviä 

pitkäkestoisia ongelmia. Samoin nuorisotyöttömyyden 

määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi vuoden 2020 

aikana. Vaikka pandemia aikanaan väistyy, tulee 

polarisaatiolla ja sosiaalisen eriytymisen kysymyksillä 

olemaan äärettömän suuri vaikutus lähitulevaisuudessa. 

Onnistuminen sosiaalisten kysymysten jälkihoidossa 

nousee keskeiseen rooliin negatiivisten vaikutusten 

minimoimisessa.

PALVELUIDEN 

KEHITYS JA 

KULUTTAMINEN

Lockdownilla ja yleisellä asiointitiheyden hiipumisella vuoden 

2020 aikana on ollut suuri vaikutus paitsi 

kaupunkikeskustojen elävyyteen, myös palveluiden 

rakenteeseen ja kulutustottumuksiin. Vaikka kuluttamisen 

määrät pandemian väistyessä palaisivatkin ennalleen, ovat 

kuluttamisen rakenteet jo kokeneet mullistuksia. 

Nettikauppa on voimistunut jo ennen pandemiaa fyysisen 

asioinnin kilpakumppanina ja lähitulevaisuudessa 

kuluttamisen murros jatkuu. Palvelukuluttamisen osalta 

murros on pienempi, mutta palvelurakenteen muutokset 

seuraavat työn, asumisen ja vapaa-ajan muutoksia. Uusia 

palvelukonsepteja on syntynyt pandemian seurauksena 

lukuisissa määrin, mutta monet palvelualan yritykset ja 

kulttuurialan toimijat ovat kriisissä, millä voi olla 

kauaskantoisia vaikutuksia palvelu- ja kulttuuritarjontaan. 

Julkisten palveluiden (etenkin sotepalveluiden) sijaintien 

nähdään jo nyt voimistuvan ihmisten asumispreferensseissä.

OSALLISTUMINEN Pandemia on myös tuonut esiin jännitteen päätöksenteon 

ja laajan osallisuuden välillä. Erilaiset järjestöt ja 

verkostot ovat olleet hyvin aktiivisia paikallistason 

toiminnassa samalla, kun keskitetyn päätöksenteon rooli 

on korostunut valtakunnan tasolla ja alueellisesti. 

Erilaiset paikalliset yhteenliittymät ovat pyrkineet 

taklaamaan mm. tapahtuma- ja ravintola-alan kriisiä, 

taiteilijoiden ja yrittäjien ongelmia sekä sosiaalisia 

ongelmia. Uuden yhteisöllisyyden muodot voivat olla 

kiinnostava osa tulevaisuuden kehityskulkuja. Samalla 

sosiaalisen median kanavissa tapahtunut monitasoinen 

järjestäytyminen on noussut haastamaan poliittista johtoa 

ja virkamieskuntaa. Yleiset asenneilmapiirin polarisaation 

kysymykset ovat pandemiavuonna tulleet entistä 

tärkeimmiksi.
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KAUPUNKITILAN 

KÄYTTÖ

Koronaviruksen ja etenkin lockdownin aikaiset kokemukset 

niin isoissa kuin pienemmissä kaupungeissa ovat herätelleet 

uudenlaisia julkisen tilan käytön muotoja. Helsingin 

Senaatintorin jättiterassi, Tampereen talviterassit ja 

lukuisten eurooppalaisten kaupunkien monenlaiset 

kaupunkitilakokeilut viestivät selkeistä tarpeista hyödyntää 

olemassa olevia tiloja ja paikkoja uudella tapaa. Jäävätkö 

kokeilut vain väliaikaisiksi, vai näemmekö laajempaa 

muutosta kaupunkitilan uusjaossa ja ihmisten vapaa-ajan 

toiminnan arvostuksissa?

VIHER-JA 

VIRKISTYSALUEET

Suomessa on kaupunkitilojakin enemmän puhuttu viher- ja 

virkistysalueiden arvostuksen noususta. 

Ympäristöministeriön mukaan peräti neljännes 

suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen 

myönteisesti koronakevään aikana. Ihmiset viettävät 

luonnossa enemmän aikaa kuin ennen ja toimivat 

viheryhteydet voivat jatkossakin korostua ihmisten 

asuinpaikkavalinnoissa. 

RAKENTAMINEN Rakennusalalla työttömyys on jatkanut nousuaan 

koronasyksyn aikana. Asuntorakentamisen määrä on myös 

hidastunut, ja rakennusliikkeiden on ollut jokseenkin 

vaikeampaa saada rahoitusta. Asuntorakentamisessa 

etenkin asuntosijoittajien haasteet ovat tiedossa.

ASUMINEN Suomen sisäisen muuttoliikkeen yleensä varsin tasaisiin 

virtoihin on vuoden 2020 aikana syntynyt selkeitä 

disruptioita. Vaikka suurimmat kaupungit absoluuttisissa 

määrissä kasvavat, niiden kasvu selittyy pitkälti 

ulkosuomalaisten kotiinpaluun kautta. Kuntien 

vetovoimatarkastelussa etenkin Helsingin ja Espoon 

asema on kokenut suuren kolauksen. Vaikka on vielä liian 

aikaista arvioida näiden muutosten pysyvyyttä tai 

vaikutuksia, on mahdollista, että jonkinasteisia 

poikkeamia muuttovirtoihin nähdään pidemmälläkin 

aikavälillä. Etäteknologioiden merkittävä harppaus ja 

työnteon uudet muodot tulevat olemaan ratkaisevia 

asumisen ja muuttoliikkeen määräytymisen kannalta. 

Työtä voidaan entistä laajemmin tehdä monipaikkaisesti, 

vaikka täysi paikkariippumattomuus tuskin toteutuu 

ainakaan kovin nopeasti.

LIIKKUMINEN Joukkoliikenne etenkin suuremmissa kaupungeissa on 

kriisiytynyt koronavuoden aikana. Vaikka luottamus 

joukkoliikenteeseen ja sen turvallisuuteen palautunee 

ajan myötä, on lähitulevaisuuden liikenneratkaisuilla 

merkittävä rooli tulevaisuuden määrityksessä. On 

mahdollista, että yhteiskunta ottaa askeleen kohti 

yksilökeskeisempää liikkumisjakaumaa joukkoliikenteen 

ongelmien, mahdollisten autonomisten ajoneuvojen, 

liikkumispalveluiden ja akkuteknologioiden kehityksen 

myötä. Liikennejärjestelmä ja liikkumistottumukset taas 

määrittelevät suuresti yhdyskuntarakenteen ja asumisen, 

palveluiden ja etenkin logistiikan kysymyksiä.



Skenaariot



Neljä skenaariota tulevaisuuteen

• Hukattu maakunta

• Mahdollisuuksien maakunta

• Reagoiva maakunta

• Luonnollinen maakunta
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Hukattu maakunta – skenaarion lähtökohdat

• Väestön määrä maakunnassa laskee, ja huoltosuhteen heikkeneminen 

haastaa kuntien taloutta. Maakunnan vetovoimaa ei onnistuta vaalimaan.

• Ulkomaista työvoimaa ei saada tarpeeksi, ja vaikka etätyö lisääntyy 

maakunnassa, suuremmat kehittämisinvestoinnit epäonnistuvat. Hiipuvien 

turkis- ja turvetalouksien tilalle ei onnistuta luomaan yhtä merkittäviä 

uusia kasvualoja.

• Työn jakautuneisuus ja mielipiteiden polarisaatio etenevät vaikeuksien 

keskellä. Nuorten arvomaailman muutokset kohtaavat vanhat rakenteet.

• Vaikea taloustilanne pakottaa kuntien pakkoliitoksiin, ja maakunnan 

tulevaisuus on vaakalaudalla.



Hukattu maakunta

Keski-Pohjanmaan väestö ikääntyy, ja maakunnan huoltosuhde heikkenee tasaisesti pitkin 2020- ja 2030 –lukuja. Nuoret ja osaavat ihmiset eivät pidä Keski-

Pohjanmaata tarpeeksi kiinnostavana ja kannustavana ympäristönä elää ja työskennellä. Korkeasti koulutettujen määrä vähenee hiljalleen. Lapsiperheiden 

määrä maakunnassa laskee, ja nuoret muuttavat kiihtyvään tahtiin yliopistopaikkakunnille. Maakunnan koettu hyvinvointi heikkenee samalla, kun sote-

järjestelmän toimivuus on koetuksella. Sote-palveluihin kohdistuu yhä laajempia odotuksia, mutta käytössä olevan rahoituksen puitteissa näihin ei kyetä 

vastaamaan. Koko Suomen tasolla ikääntyvä väestö pakkautuu maakuntakeskuksiin ja niiden hyvinvointipalvelujen äärelle. Keski-Pohjanmaalla Kokkola saakin 

pientä muuttovoittoa palveluiden keskittyessä, mutta nuorten poismuutto koskee koko maakuntaa. Maakunta saa lievää kansainvälistä muuttovoittoa, mutta 

muuttajien osaamistaso on alhainen. Vientiteollisuus kärsii osaavan työvoiman puutteesta.

Väestömuutokset muokkaavat maakuntaa eri tavoin. Kokkolassa väestö kasvaa maltillisesti ikääntyvien muuttaessa muista kunnista fyysisten palveluiden 

pariin, sillä keskuskaupungin ulkopuolelta monia palveluita tarjotaan vain sähköisesti. Nuoremmalle väestölle sähköiset palvelut ovat osin toimivia ja tae 

palveluiden saatavuudesta ylipäänsä. Ympäryskuntien väkimäärä laskee, mutta osin niiden huoltosuhteet paranevat.

Ihmisten taloudelliset ongelmat lisääntyvät samalla, kun julkinen talous on koetuksella. Kulttuurin apurahat pienenevät ja kulttuurilaitokset ovat lujilla. 

Harrastajapiirit vähenevät. Arvostuksen ja resurssien puute myös ajaa ammattitaiteilijoita pois maakunnasta. Kulttuurihyvinvointi ja yhteisöllisyys vähenevät 

johtaen osaltaan arvojen polarisoitumiseen sekä lisääntyvään vastakkainasetteluun.

Keski-Pohjanmaan talous nojaa edelleen vahvaan suurteollisuuteen, mutta muuten elinkeinot eivät onnistu uudistumaan. Työpaikkojen ja palveluiden 

keskittyminen johtaa ajan kuluessa joidenkin ympäryskuntien autioitumiseen. Kokkolakin uhkaa muuttua työssäkäyntialueeksi muualla asuville. Maakunnassa 

ei osaamispulan vuoksi onnistuta hyödyntämään matkailun ja luovan alan mahdollisuuksia, eikä niiden vetovoimapotentiaalia ymmärretä. Maakunnan 

työllisyysluvut säilyvät pääosin varsin hyvinä, mutta elinkeinorakenne yksipuolistuu ja tulee haavoittuvammaksi globaaleille riskeille. 



Hukattu maakunta

Viennin merkitys säilyttää asemansa maakunnan pääasiallisena elinvoimatekijänä. Vientiteollisuudessa ei osin työvoimapulan vuoksi kuitenkaan kyetä 

tarvittavaan uudistustyöhön, ja toimialat jatkavat totutuilla urilla. Yritykset tulevat riippuvaisiksi ulkomaisesta kausityövoimasta, ja osaamispula koskee niin 

vientiteollisuutta kuin maatalouden alkutuotantoakin. Uusiutumiskyvyn puuttuessa vienti alkaa pikkuhiljaa käpertyä innovaatiokykyisempien alueiden kiriessä 

Keski-Pohjanmaan edelle. Osaamispulan vuoksi maakunnan pienyritysten tilanne on vaikea, eikä perheyrityksille löydy jatkajia. Suuret tehdasinvestoinnit on 

nähty keskeisinä maakunnan elinvoiman kannalta, mutta osaamispulan vuoksi näitä ei saada alueelle houkuteltua, ja maakunta jämähtää pysähtyneisyyden 

tilaan. Turkistuotannosta luopuminen on uusi merkittävä kolaus maakunnan taloudelle. Pitkän ajan kuluessa maakunnan vienti romahtaa. Pk-yrityksistä ei ole 

paikkaamaan yskivää kasvua, ja aluetalous on vakavasti koetuksella. Ylipäänsä osaamisen ja osaamistarpeiden kohtaanto on maakunnassa heikkoa. Yritykset 

kärsivät, mutta korkeakoulutetuille ei löydy sopivia työmarkkinoita heikentäen vetovoimaa ja innovaatiokyvykkyyttä entisestään. 

Maakunnan raaka-ainepohjainen ja saastuttava teollisuus aiheuttaa mainehaittaa. Luontoympäristö ja puhtaan ruoan tuotanto kärsivät, eikä 

matkailupotentiaalia saada kunnolla hyödynnettyä. Joissakin osissa maakuntaa matkailutoiminnassa koetaan menestyksiä uusien kohderyhmien löytäessä 

Keski-Pohjanmaan, mutta yritystoiminta säilyy varsin pienimuotoisena. Vaikka maakunnan potentiaalia ei osata kunnolla hyödyntää, houkuttelevat edulliset 

asumiskustannukset, hyvät tietoliikenneyhteydet, kulttuurielämä ja puhdas luonto alueelle jonkin verran koulutettuja etätyöntekijöitä. Monipaikkaisten 

asiantuntijoiden ja hieman piristyneen ostovoiman myötä ymmärretään lopulta luovan talouden mahdollisuudet merkittävinä tulevaisuuden elinkeinoina. 

Uutta liiketoimintaa kehitetään etenkin matkailun ja luontopohjaisten palveluiden varaan. 



Hukattu maakunta

Maakunnan konservatiivinen arvopohja kuitenkin heikentää uusiutumista ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Maakunta tulee yhä riippuvaisemmaksi 

ulkomaisista osaajista ja kausityöläisistä, mutta niin kausityöläisiä kuin asiantuntijoitakaan ei saada sitoutettua jäämään maakuntaan asumaan. Palvelualan 

yritykset kuitenkin omaksuvat englannin palvelukielenään, mutta osalla väestöstä on puolestaan vaikeuksia sopeutua entistä kansainvälisempään ilmapiiriin. 

Keskustelukulttuurin koveneminen ja ajoittainen rauhattomuus lisäävät turvattomuuden tunnetta etenkin ikääntyvissä kokkolalaisissa. Maakunnan 

identiteetti muuttuu paitsi kansainvälisemmäksi, myös arvoiltaan toisenlaisiksi perinteisen yhteisöllisyyden rapautuessa. Monipaikkaisilla asiantuntijoilla ei 

myöskään ole selkeää alueidentiteettiä, mutta lisääntyvä monimuotoisuus tuo alueelle uusia ajatuksia ja toimeliaisuutta kurjuuden kierteen keskelle.

Aluerakenneuudistusten jälkeen maakunnan liiton aluekehittämisrooli heikkenee, ja liiton merkitys maakunnallisena toimijana vähenee hyvinvointialueeseen 

tapahtuvan integroitumisen myötä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kalleus ja palvelurakenteen kykenemättömyys sopeutua väestön- ja 

teknologian muutokseen johtaa liian kalliiseen sote-rakenteeseen. Soite hajoaa, ja kunnat liittyvät itseään lähimpänä olevaan sote-palvelualueeseen. 

Muutaman vuoden kuluttua tästä maakunta myös muuna hallinnollisena rakenteena lakkautetaan. Samalla aluekehittämisen uudistamisen yhteydessä 

tehtyjen muutosten myötä Keski-Pohjanmaa ei enää itse hallitse hankerahojaan, vaan hallinto siirtyy keskitetysti muualle. Kehittämisresurssit pienenevät 

hankerahojen valuessa muualle. Hankehakijat jatkavat innovointiaan, mutta hankkeet yksipuolistuvat ja resurssit keskittyvät entistä harvempien käsiin. 

Pikkuhiljaa Keski-Pohjanmaan kunnista tulee kasvavien naapurimaakuntiensa reuna-alueita. Negatiivisiin kehityskulkuihin ei onnistuta puuttumaan ajoissa 

eikä oikealla tavalla, mikä vahvistaa kurjuuden kierrettä. Julkisia menoja ei myöskään onnistuta sopeuttamaan väestörakenteen ja palvelurakenteen 

muutoksiin.

Toisaalta maakunnan pienuus, ketteryys ja tiiviit toimijaverkostot muodostuvat alueen vahvuuksiksi. Vaikea kokonaistilanne pakottaa kuitenkin myös 

uudistaumaan ja etsimään uusia ratkaisuja sekä kehittämään yhteistyötä. Vaikeiden vuosien tuolla puolen siintää myös mahdollisuuksia.



Hukattu maakunta

Maakunnan väestö 

ikääntyy, eikä 

todellisiin 

uudistuksiin kyetä

Maakunta on 

ajautunut 

kriisiin, ja 

maakunnan liitto 

on lakkautettu

2020

2040

Luovalle työlle ei 

löydy 

toimintaedellytyksiä 

ja taiteen tekijät 

pakkautuvat pk-

seudulle

Sote-palvelut 

keskittyvät, 

palveluita Kokkolan 

ulkopuolella vain 

sähköisesti

Julkisen talouden 

ahdinko johtaa 

palvelutarjonnan 

heikkenemiseen

Nuoret ja perheelliset 

muuttavat 

yliopistopaikkakunnille

Maakunta ei onnistu 

profiloitumaan 

matkailijoille ja 

elinkeinoelämälle

Kv-työvoimaa 

haetaan täsmäiskuin

Suurinvestoinnit 

epäonnistuvat 

pääosin

Turkistalouden 

alasajo

Etätyöntekijöiden 

määrä kasvaa 

hitaasti

Pienet yritykset 

jatkavat ilman 

laajentumishaluja

Yksilökeskeisyys 

kasvaa; arvojen 

polarisaatio

Maakunnan 

identiteetti muuttuu

Kuntien 

pakkoliitokset 

uhkaavat



Mahdollisuuksien maakunta – skenaarion 

lähtökohdat

• Akkuteknologioista muodostuu maakunnan uusi talouden veturi. Samalla 

turpeen energiankäytön vähentyessä sille löydetään uusia 

ympäristöystävällisempiä käyttötarkoituksia. Myös puhtaan maakunnan 

turismi herää eloon pandemian jälkeen.

• Teknologian buumi herättää kiinnostuksen KP:ta kohtaan, ja ulkomaisia 

osaajia saadaan paikkaamaan osaamistarvetta sekä huoltosuhdetta. 

Digitalisaatio luo uutta yrittäjyyttä, mutta kaikki eivät pysy digitalisaation 

kärryillä. Osaa nopea muutos pelottaa, eikä kaikkien osaamistaso enää riitä.

• Teollisuuden ympäristöystävällisyys on maakunnan valtti, ja Keski-

Pohjanmaasta kuoriutuu puhtaiden teknologioiden showroom.

• Maakunnassa tehdään vahvaa yhteistyötä lahden yli Ruotsin kanssa. 

Saavutettavuus paranee sekä fyysisesti että etäyhteyksien myötä.



Mahdollisuuksien maakunta

Rohkea uudistuminen, panostukset vihreään kasvuun sekä digitalisaation kärkihankkeet nostavat Keski-Pohjanmaan kansalliseen kärkeen innovaatioissa ja 

osaamisessa. Akkuklusteri muodostuu maakuntaan isoksi työllistäjäksi herättäen uskallusta laajemminkin isojen kehitysaskeleiden ottamiseen. Uudet 

innovaatiot, vihreä kasvu ja digitalisaatiokehitys avaavat eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen kasvuun ja yhteistyöhön uusia mahdollisuuksia ja verkottavat 

Keski-Pohjanmaan vahvaksi toimijaksi kansainvälisissä verkostoissa. Keski-Pohjanmaa kasvaa arktisen pohjolan sähköntuotannon ja -varastoinnin keskukseksi. 

Kansainväliset investoijat alkavat kokea maakunnan uuden ja innostavan elinvoimaisuuden mahdollisuutena. Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne 

monipuolistuu ja vahvistuu. Osaamisvetoiseen maakuntaan muuttaa vahvoja kansainvälisiä suuryrityksiä sekä esimerkiksi cleantech palveluita 

kansainvälisestikin tarjoavia pk-yrityksiä. Puhtaan teknologian kärkimaakunta kiinnostaa myös matkailijoita. Kotimaisen osaavan työvoiman puutetta 

paikataan ulkomaisen työvoiman hankinnalla. Maahanmuutto ja kansainvälisyys synnyttävät kerrannaisvaikutuksia uudenlaista yrittäjyyttä. Asenteet 

maahanmuuttoa kohtaan muuttuvat kuitenkin hitaasti, ja osaavasta työvoimasta on toisinaan pulaa.

Cleantechin ja akkuteknologioiden ohella biotalousyrityksen menestyvät. Turpeen energiakäytöstä luopuminen tapahtuu kuitenkin liian nopeasti, ja kuntien 

omistamat energialaitokset joutuvat uusien investointien eteen nopeammin kuin olisivat varautuneet. Energiakäytön rinnalle kehitetään uusia biotalouden 

innovaatioita ja myyntituotteita EU:n hankerahoituksella. Turkistaloudessa korvataan osa Tanskalta vapautuvasta markkinasta, mutta turkistalouden 

kehittäminen aiheuttaa myös vastalauseita. Matkailussa puolestaan osataan herättää huomioita alueen puhdasta luontoa kohtaan, ja myös esimerkiksi 

maatilat jaksavat panostaa elämyksellisten matkailupalveluiden myyntiin ja alueen arkipäivän kaupallistamiseen. Lapin kohteiden tungosta väistävät turistit 

löytävät alueen rauhallisemmat kohteet onnistuneen brändäyksen myötä.

Pidemmän ajan kuluessa akkuklusterin ympärille syntyy laaja-alaisempaa start-up toimintaa ja uusia yrityksiä. Samalla biolaaksosta on kehittynyt kansallinen 

osaamiskeskittymä ja vihreän siirtymän edelläkävijä. Maakunnan kulttuuritarjontaa tuetaan monin tavoin, ja maakunta tunnetaan lopulta myös etätyön 

mallialueena monipaikkaisten asiantuntijoiden löytäessä alueen asumistarjonnan.



Mahdollisuuksien maakunta

Digitalisaatiokehityksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut onnistutaan pääosin turvaamaan myös maaseudulla, vaikka palvelurakenne kaikkiaan keskittyy 

Kokkolaan, joka houkuttelee etenkin tuoreita perheitä. Joillakin ikääntyneillä on vaikeuksia digipalveluiden käytössä. Elinkeinoelämä on entistä 

riippuvaisempi korkeasti koulutetusta työvoimasta. Osaajia houkutellaan muun muassa Ruotsista, erityisesti Kokkolan sataman ja akkuteollisuuden tarpeisiin. 

Työvoimaa ei kuitenkaan onnistuta toiveiden mukaisesti sitouttamaan alueelle. Lisääntyvä työmatkaliikenne luo uusia lentoliikenne- ja laivavuoroja Keski-

Pohjanmaan ja Ruotsin välille. Nopeat yhteydet Helsinkiin parantavat monipaikkaisten työntekijöiden tilannetta ja houkuttelee myös uusia investoijia. 

Nopeiden yhteyksien vuoksi osa asiantuntijoista päättää myös olla muuttamatta maakuntaan, vaan pendelöi töihin maakuntarajojen ulkopuolelta.

Maakunnan talouden kasvu, huoltosuhteen parantuminen ja julkisen talouden vakaus mahdollistavat panostukset alueen kulttuuriin ja sen hyödyntämiseen. 

Alueen yritysten hyvää kehitystä ja kansainvälistä vetovoimaa ei onnistuta kuitenkaan täysin kanavoimaan asukkaiden hyvinvointiin. Digitaitojen 

kehittämisessä ja tietoverkkojen kattavassa tarjonnassa ei kaikilta osin onnistuta, eikä osa väestöstä koe uusia palveluita mielekkäiksi tai ymmärrettäviksi. 

Kaikki asukkaat eivät myöskään pysy mukana nopeassa teknologisessa muutoksessa, heidän osaamisensa riitä muuttuvilla työmarkkinoilla. Alueen asukkaiden 

tilanne siis osin polarisoituu, monilla menee teknologiabuumin myötä selvästi entistä paremmin, ja alue vetää osaajia puoleensa. Toisaalta talouden 

rakennemuutos jättää toiset osattomiksi menestyksestä. Sosiaaliset ongelmat lisääntyvät.

Korkeakoulutettujen määrä maakunnassa siis kasvaa, mutta samalla maakuntaan syntyy yhteiskuntaluokka, joka kaipaa jatkuvaa uudelleenkoulutusta ja 

erityistä tukea pysyäkseen mukana elinkeinoelämän vaatimuksissa. Osaamattomista tulee osattomia ja syrjäytyminen lisääntyy, vaikka maakunta ja sen 

elinkeinot kasvavat kokonaisuutena. Samoin TKI-investoinnit ja niihin liittyvä osaaminen kasvavat maakunnassa, mutta nämä näkyvät lähinnä korkeasti 

koulutettujen asiantuntijoiden ja suuryritysten työntekijöiden arjessa. Samoin toisen asteen koulutus vahvistuu alkutuotannon kovan työvoimatarpeen ja 

elinkeinojen murroksen tuoman uudelleenkoulutuksen myötä, mutta korkeakoulukenttä kipuilee digitalisaation kanssa. Erilaiset etä- ja verkko-opetuksen 

muodot lisäävät koulutuksen saavutettavuutta helpottaen täydentävän korkeakoulutuksen hankkimista, mutta ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus 

joutuvat kovaan kilpailuun maakunnan ulkopuolisten koulutustarjoajien kanssa. Osa koulutusaloista pärjää kansallisesti mutta osa ei.



Mahdollisuuksien maakunta

Pidemmällä aikavälillä Keski-Pohjanmaan puhtaat ja hiilineutraalit elintarvikkeet nousevat myös kansainvälisiksi vientituotteiksi, ja Kokkolan sataman 

teollisuusalueen kiertotalousklusteri kansainväliseksi vertailukohteeksi. Kotimaisten kuluttajien lisääntyvä arvostus lähiruokaa kohtaan näkyy alueen 

maataloudessa. Lisääntyvät matkailumäärät kuitenkin rasittavat luontoa, ja hiljaisten alueiden määrä vähenee. Samoin kaivannaisteollisuuden ja 

akkuklusterin kehitys tuovat kasvua ja työtä, mutta kunnat joutuvat varautumaan ympäristövaikutusten hoitoon. Keskustelukulttuuri kaivostoiminnan ja 

muun ympäristöä rasittavan teollisuuden sekä ympäristötietoisen asukasyhteisön välillä kovenee.

Teollisuuden lisääntyminen tosiaankin lisää luontokuormitusta ja vaikeuttaa luontoresurssien käyttöä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on vaikeaa, vaikka 

teknologisia parannuksia tehdään, ja maakunnasta löytyy paljon cleantech osaamista. Teollisuuden ympäristövaikutukset näkyvät Keski-Pohjanmaalla selvästi 

ja vaativat jatkuvia toimenpiteitä. Alueen TKI-toimijat kehittävät yhteistyössä yritysten kanssa uusia hiilineutraaleja ratkaisuja, mitkä osaltaan vähentävät 

päästökuormaa. Vaikka ympäristöarvojen sovittaminen teknologian kehitykseen on haastavaa, on Keski-Pohjanmaa pääosin hiilineutraali vuonna 2035. 

Pidemmällä aikavälillä ympäristö- ja luontoarvot rakentuvat luontevammaksi osaksi uusia innovaatioita, eikä niiden huomioiminen enää aiheuta ristiriitoja 

teknologian käyttöönoton, taloudellisten reunaehtojen, yhteiskuntarakenteen kehittymisen tai sosiaalisen ympäristön näkökulmasta.

Maakunnan kehitystä tukee vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristön nousu, mikä luo uusia osaamisen rakenteita. Monimuotoisella ja 

paikkariippumattomalla koulutusjärjestelmällä on kyetty lopulta poistamaan joitakin osaavan työvoiman saatavuuden haasteita ja pullonkauloja, mutta 

uudelleenkoulutus ja jatkuva oppiminen ovat yhä haasteita. Verkkokoulutukset ovat myös turhan työläitä ja aikaa vieviä pienille perheyrityksille, ja monet 

niistä jäävät teknologian kehityksen jalkoihin menettäessään osaamistaan ja kilpailuetuaan. Teknologian nopea kehitys säilyy niin nopeana, että osa 

väestöstä ei edelleenkään pysy taidoiltaan ja osaamiseltaan mukana. Osaamisvajeita syntyy myös uusille elinkeinoaloille, kuten matkailuun. 



Mahdollisuuksien maakunta

Maakunnasta 

alkaa kehittyä 

akkuteknologian 

keskus

2020

2040

Maakunta 

menestyy talouden 

mittareilla, mutta 

kaikki eivät pysy 

muutoksen mukana

Nopea luopuminen 

turpeesta luo 

taloudellisia 

haasteita

Maakunta on 

edelläkävijä 

teknologisissa 

innovaatioissa ja 

cleantechissä

Teollisuuden 

ympäristöongelmat 

aiheuttavat 

ristiriitoja

Kaikkien asukkaiden 

osaaminen ei pysy 

muutoksen perässä

Lisääntyvä 

ympäristötietoisuus 

ja –osaaminen 

muodostuvat 

maakunnan valteiksi

Turistit kiinnostuvat 

puhtaasta ja 

rauhallisesta 

maakunnasta
Yrittäjyyttä syntyy 

osaamisen ja TKI-

panostusten 

seurauksena

Kansainvälisen 

työvoiman saatavuus 

turvataan 

toimijoiden 

yhteistyöllä

Uusia biotalouden 

innovaatioita ja 

tuotekehittelyä 

turpeen 

energiakäytön sijaan

Osaamistarpeet 

kehittyvät nopeasti Maakunnan fyysinen 

saavutettavuus 

paranee lisäten 

pendelöintiä 

muualta



Reagoiva maakunta – skenaarion lähtökohdat

• Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita, mutta maassamuutto sekä 

maahanmuutto paikkaavat tilannetta. Aluekehitys muuttuu 

tasapainoisemmaksi monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden 

yleistyessä Suomen tasolla, mutta muuttoliike suuntaa silti 

keskuskaupunkeihin. Kokkola menestyy hyvin.

• Keski-Pohjanmaa tulee tutuksi luonnon ja kulttuurin maakuntana, mikä 

houkuttelee asiantuntijoita ja perheitä muuttamaan alueelle. Kansalaisten 

hyvinvointi paranee, mutta maakunnan identiteetti muuttuu. 

• Keski-Pohjanmaa on sopeutuja. Monilla asukkailla menee erittäin hyvin, 

mutta mahdollisuuksien polarisaatio alueiden välillä korostuu. Jatkossa 

Keski-Pohjanmaa on yksi iso kunta, ja maakunnan tehtävät siirtyvät 

suuralueille



Reagoiva maakunta

Keski-Pohjanmaa kehittyy palveluidensa ja kulttuuritarjontansa puolesta entistä houkuttelevammaksi paikaksi asua ja vierailla. Koko maan tasolla 

kaupungistuminen jatkuu, mutta ohjautuu tasaisemmin suurempaan joukkoon kasvukeskuksia. Keski-Pohjanmaalla palvelut ja muuttoliike keskittyvät 

Kokkolaan, minne muuttaa sankoin joukoin myös ympäryskuntien vanhenevaa väestöä. Laajemmin Keski-Pohjanmaa herättää huomiota positiivisella luonto-, 

kulttuuri- ja hyvinvointikeskeisellä imagollaan ja houkuttelee etenkin perheellisiä paluumuuttajia. Nuoret muuttavat opintojen perässä edelleen suuremmille 

yliopistopaikkakunnille, mutta selvästi entistä suurempi osuus muuttaa opintojen jälkeen takaisin hyödyntämään maakunnan hyviä etätyömahdollisuuksia tai 

työskentelemään maakunnan kasvualoilla.

Muuttuvassa Suomessa Keski-Pohjanmaa kehittyy eri toimialojen ja toimintojen kautta. Muutostekijät kohdistuvat missiopohjaisesti eri toimintoihin, joita 

ratkotaan tapaus kerrallaan. Maakunta siis reagoi muuttuvaan toimintaympäristöön, mutta kehitys osin hajaantuu kunkin aukon paikkaamiseen ilman 

merkittävää ja jäntevää visiota. Paikkariippumattomuus ja etä- ja joustotyön mahdollisuudet ja toimivat liikenneyhteydet turvaavat alueen 

vetovoimaisuuden ja tukevat hyvää elämää ja hyvinvointia. Väestömäärä alkaa hiljalleen nousta paluumuuttajien myötä, mutta maakunnan kehitys on 

kahtalaista. Kokkola ja jotkin ympäryskunnat houkuttelevat, mutta osa kunnista kriisiytyy.

Maakunnan järjestöt oppivat uutta ja saavat erialisia sisältöjä toimintaansa paluumuuttajien myötä, ja verkostoitumalla muiden vastaavien organisaatioiden 

kanssa. Kulttuurihyvinvoinnin kehitys ja toiminnan järjestäminen lisäävät laaja-alaista hyvinvointia tuoden myös uutta työtä kulttuuri- ja taidetoimijoilla. 

Maakunnan hyvinvointi ja pitovoima lisääntyvätkin luovan talouden merkityksen kasvaessa elinkeinona ja työllistäjänä. Esimerkiksi kaustislaisen viulunsoiton 

kulttuuriperinnön ympärille syntyy omanlaisensa elämys- ja kulttuurimatkailun keskittymää. Keski-Pohjanmaan väestön hyvinvointi paranee etenkin 

Kokkolassa useiden onnistuneiden valintojen myötä; hyvinvointi perustuu järjestöjen, ennaltaehkäisevän työn, palveluiden tarpeenmukaisuuden ja toimivan 

elinympäristön yhteistyöhön.



Reagoiva maakunta

Muuttuvassa Suomessa myös aluerakenteet kokevat uudistuksia. Keski-Pohjanmaa säilyy itsenäisenä hallintoalueena ja sotepalvelualueena, mutta palvelut 

keskittyvät muuttoliikkeen mukaisesti Kokkolaan sekä muutamaan kuntakeskukseen. Maakunnan pienuus pakottaa kuitenkin muutoksiin ja keskittävään 

kehittämiseen, ja aluekehityspalveluita toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa tai hankitaan jopa suoraan muilta maakunnilta. 

Monialaisten maakuntien toteutuminen lopulta mahdollistaa alueelle suuremman vapauden päättää siitä, miten se itseään kehittää, vaikkei poistakaan 

yhteistyön tarvetta. Maakunta toimii aluekehittämisviranomaisena, mutta muuttuvien paineiden ja ristiriitojen ympäristössä. Pitkässä juoksussa kansalliset 

isot kehityskulut ja poliittiset päätökset muokkaavat maakunnan toimintaa enemmän kuin haluttaisiin, ja alueen oma päätäntävalta heikkenee.

Uudet rahoitusmallit mahdollistavat pienten- ja sateenvarjohankkeiden rahoittamisen. Työvoimasta käydään edelleen kilpailua alueiden kesken, mutta 

maakunta menestyy kilpailussa kohtalaisesti hyvien työpaikkojen ja vetovoimatekijöiden ansioista. Ikääntynyt maakunta ei ole kansallisesti kaikkein 

vetovoimaisin nuorten ja työikäisten silmissä, mutta muuttoliikkeen uudet tuulet tuovat ihmisiä tasaisesti myös Keski-Pohjanmaalle. Hallinnollisista 

ristiriidoista huolimatta maakunta on kuitenkin asukkaiden näkökulmasta yhteisöllinen ja yhteen hiileen puhaltava. Perheiden arki toimii ja hyvinvointi 

lisääntyy, mutta näitä olosuhteita ei onnistuta laajemmin markkinoimaan. 

Pidemmällä aikavälillä maakunnan kuntien kehitysnäkökulmat polarisoituvat entisestään. Tasaisemmasta kaupungistumiskehityksestä huolimatta pienten 

kuntien tilanne on huono koko maassa, mikä johtaa pakkoliitosten aaltoon. Myös Keski-Pohjanmaalla päädytään kuntaliitoksiin, ja lopulta yhden kunnan 

ratkaisuun. Kunta hoitaa myös maakunnan tehtäviä. Keskittyvästä aluekehityksestä huolimatta Keski-Pohjanmaalle on menestyvän Kokkolan lisäksi 

muodostunut jokseenkin menestyvät maaseutukeskuksen Perhonjokilaaksoon ja Lestijokilaaksoon. 



Reagoiva maakunta

Kokkolan kampusalueesta kehittyy nykyistä merkittävämpi TKI-veturi. Innovatiivisuus ja osaaminen houkuttelevat suuryrityksiä maakuntaan, mutta TKI-

panostukset keskittyvät pääasiassa suuryritysten kehittämiseen. Pk-yritykset puolestaan omaksuvat digitalisaation turhan hitaasti kehittämisen keskittyessä 

suurten toimijoiden tilanteeseen, eivätkä pienemmät siksi pysy asiakkaiden kulutustottumusten ja vaatimusten perässä. Lopulta niin kotimaiset kuin 

kansainväliset suuryritykset vievät leivän pk-yritysten suusta. Maakunnassa jakaudutaan voittajiin ja häviäjiin. Suuret yritykset ja koreakoulutetut osaajat 

pärjäävät, kun taas pk-yritysten ja alemman koulutusasteen omaavat työntekijät eivät menesty yhtä hyvin. Tilastoissa maakunta näyttäytyy voittajana, 

mutta osattomien määrä kasvaa maakunnassa.

Kampusyhteistyössä tehdään tärkeitä teknologiainnovaatioita, joiden ohella syntyvät start-upit menestyvät ja alueen maine kohoaa. Länsirannikon 

verkostoitunut TKI-keskittymä jatkaa tasaista kasvuaan, mutta sen toimintamalli on kuitenkin hajanaisempi kuin Helsingin ja Oulun tiedekeskittymissä. 

Kansainvälisen aktiivisuuden kautta kuitenkin syntyy tuloksia ja alueen elinkeinoelämä on pääasiallisesti suurten yritysten osalta kilpailukykyistä. TKI-

toimijoiden verkostoituminen lisääntyy lisäten innovaatioita, mutta tutkimuksen ja kehityksen aluelähtöisyys lisääntyy. Kampusalueen vahva jatkuvan 

oppimisen ja joustavien koulutusmallien osaaminen mahdollistaa jatkossakin väestön osaamisen kehittämisen ja muutokseen sopeutumisen. Muutoksiin 

sopeutuminen vie kuitenkin aikaa ja energiaa innovatiiviselta kehitykseltä, maakunnan omaleimainen kehitys taantuu eikä maakunta enää erottaudu 

massasta.



Reagoiva maakunta

Väestönkehitys koko 

maassa muuttuu 

tasaisemmaksi, mutta 

keskittyy maakuntien 

keskuskaupunkeihin

2020
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Keski-Pohjanmaa menestyy 
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tilanne heikkenee

Maakunta on 

edelläkävijä 

teknologisissa 

innovaatioissa ja 

cleantechissä

Maakunnan 

verotusoikeus luo 

mahdollisuuksia, 

mutta myös 

velvoitteita

Väestön 

ikääntyminen 

heikentää 

huoltosuhdetta

Yhteiskunta 

muuttuu, mutta pk-

yritykset eivät pysy 

perässä, osa putoaa 

kelkasta

Yksi kunta, yksi 

maakunta

Keski-Pohjanmaa on 

digitalisaation 

sopeutuja, joka 

reagoi muutoksiin 

mutta ei ole 

edelläkävijä

Digitalisaatio turvaa 

palveluita myös 

maaseudulla

Kulttuuri ja luova 

talous työllistävät 

yhä enemmän 

ihmisiä

EU-rahoitus 

uudelleenorganisoidaan 

koko maassa

Kokkola saa vahvaa 

muuttovoittoa 

paluumuuttajista

Kampusalueen tiivis 

yhteistyö luo 

innovaatioita



Luonnollinen maakunta – skenaarion 

lähtökohdat

• Teollisuuden ympäristöongelmat lisääntyvät, eikä maakunnasta löydy 

kunnon osaamista hiilineutraaleihin toimintamalleihin. Ilmastonmuutos 

lisää pakolaisuutta maakunnassa, ja rajut sääilmiöt haittaavat 

alkutuotannon toimintaa.

• KP:n vahvuuksia ei osata muuttuvassa maailmassa kunnolla tuoda esiin. 

Maakunta kuitenkin hyötyy digitalisaatiosta, ja kykenee osin sopeutumaan 

muuttuvaan toimintaympäristöön.

• Muuttuvassa maailmassa rauhallisen elämän kaipuu ja vihreät arvot 

lisääntyvät. Monipaikkaisia asujia muuttaa maakuntaan myös Suomen 

ulkopuolelta pakoon rauhattomista suurkaupungeista.

• Vaikka Keski-Pohjanmaa ei täysin pääse kilpailun aallonharjalle, se 

sopeutuu ja pärjää osaamisen, luonnon ja paranevien yhteyksien avulla.



Luonnollinen maakunta

Globaali ilmastonmuutos etenee, eikä sitä kyetä kansainvälisistä panostuksista huolimatta kunnolla torjumaan. Keski-Pohjanmaalla taloudellisen 

toimintaympäristön kiristyessä yritykset eivät kuitenkaan tarpeeksi kiinnostu ympäristöasioista, vaan kehittävät toimintaansa lyhytnäköisesti ja helpoimman 

tavan mukaisesti. Maakunnan teollisuuden negatiiviset ympäristövaikutukset alkuun lisääntyvät ja yritykset joutuvat lopulta pakon edessä sopeutumaan 

ulkoisiin vaatimuksiin sen sijaan, että voisivat hakea vihreästä taloudesta kasvua. Maakunta ja sen elinkeinot eivät siis alkuun ole hiilineutraaliuspyrkimysten 

ja vihreän siirtymän voittajia, vaan häviäjiä. Maakunnasta ei myöskään löydy tarvittavaa osaamista vihreiden teknologioiden hyödyntämiseksi. Teollisuuden ja 

ympäristöarvojen ristiriidat kasvavat vieden tuotantoa myös pois maakunnasta.

Poikkeavien sääilmiöiden lisääntyminen vaikeuttaa elintarviketuotantoa maakunnassa. Alkutuotanto kamppailee muuttuvan ilmaston ja 

ympäristöolosuhteiden kanssa, eikä tuotantoa kyetä uudistamaan riittävästi lisäten tuontiriippuvuutta. Ilmastonmuutoksen raju eteneminen näkyy myös 

ilmastopakolaisuutena, mikä lisää yhteiskunnan kuluja ja haasteita esimerkiksi kotouttamiseen liittyen. Toisaalta lisääntyvä työikäisten määrä maakunnassa 

paikkaa osaltaan työvoiman tarvetta.

Pidemmällä aikavälillä ympäristö- ja luontoarvot kuitenkin kehittyvät muun yhteiskunnallisen kehityksen mukaisesti, joskin ilman vahvaa keskipohjalaista 

näkemystä. Ilmastonmuutos vaikeuttaa entisestään ympärivuotista liikennöintiä ja ruokatuotantoa, mikä osaltaan vaikuttaa asenteisiin. Ympäristöarvot 

asettuvatkin lopulta luontaiseksi osaksi muuttuva Keski-Pohjanmaata ja niillä on suuri vaikutus maakunnan kehitykseen. Esimerkiksi turvealalla luodaan uusia 

puhtaita innovaatioita, mutta kaivostoiminnan negatiivisia vaikutuksia alueella ei osattu ennakoida riittävästi, ja laskua maksetaan pitkään. Lopulta 

hiljaisuus, puhdas lähiruoka ja puhtaat vesistöt nousevat alueen vientivalteiksi.



Luonnollinen maakunta

Ympäristöarvojen nouseva kunnioitus ja vihreän siirtymän välttämättömyyden huomiointi sysäävät maakunnan nopeaan uudistusten aaltoon. Maakunta alkaa 

kehittämään digitalisaatiokyvykkyyksiä niin julkisten palveluiden, liiketoiminnan kuin TKI-toiminnan osalta, ja nousee ketteränä maakuntana joillakin 

sektoreilla edelläkävijäksi. Panostukset fyysiseen saavutettavuuteen eivät kuitenkaan pysy digitaalisten panostusten perässä. Toimivia liikenneyhteyksiä 

tarvitsevat yritykset keskittyvät suurten väylien varrelle. Tuotannollinen yritystoiminta vähenee maaseutukunnissa. Maakunta tunnetaan kulttuuristaan ja 

luonnostaan, mutta heikko fyysinen saavutettavuus ja vähäiset panostukset brändäykseen ja palvelujen kehittämiseen johtavat siihen, ettei näitä vahvuuksia 

voida täysimääräisesti hyödyntää. Tämä heikentää maaseutukuntien elinkeinoelämää entisestään, vaikka ne ovat muutoin varsin hyvinvoivia. Maakunnassa on 

myös vaikeuksia sopeutumisessa uuteen monikulttuurisuuteen. Suvaitsevaisuus etenee liian hitaasti, eikä kansainvälisyyden kehitystä tueta tarpeeksi.

Samoin luontoon liittyviä perinteisiä tapoja ei oivalleta matkailuvalteiksi. Keski-Pohjanmaa alkaa kuitenkin näyttäytyä vahvana osaajana vihreän kasvun 

soveltamisessa ja hyödyntämisessä. Bio-, kierto-, ja energiatalous sekä uusiutuvien luonnonvarjojen hyödyntäminen palvelu- ja joukkoliikenteessä luo 

maakunnalle uudenlaista vihreän kulttuurin leimaa. Kansainvälisyys näkyy kuitenkin vain osan alueen yritysten toiminnassa, kun taas toisille se on ennemmin 

mantra, jota toistetaan ilman vahvaa tuloksellisuutta ja näyttöjä. Hyvästä potentiaalistaan huolimatta maakunta ajautuu ennemmin suurten globaalien 

murrosten vietäväksi, kuin nousisi aktiiviseksi menestyjäksi.

Ympäristön nopeaan muuttumiseen kyetään pidemmällä tähtäimellä vaikuttamaan yhteistyöllä alueen toimijoiden kesken ja muutostarpeita tuetaan 

ajantasaisella ja joustomahdollisuuksia tarjoavalla aluesuunnittelulla ja –kehittämisellä. Infrastruktuuri sähköistyy ja sähkökäyttöiset ajoneuvot 

arkipäiväistyvät. Myös kevyt sähkölentoliikenne lisääntyy. Saavutettavuus paranee pienellä viiveellä teknologisen ja infrastruktuurin kehittymisen myötä. 

Maakunta sopeutuu muutokseen pikkuhiljaa paremmin ja paremmin.



Luonnollinen maakunta

Pitkällä tähtäimellä ympäristön muutos työntää yhä laajemmin suomalaisia etätöihin puhtaan luonnon äärelle. Luonnon arvostus nousee yhtä aikaa uuden 

yrittäjähenkisyyden kanssa. Keski-Pohjanmaalla syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia konsepteja samalla, kun painitaan monenlaisten ympäristön muutoksen 

ja globaalin järjestelmän epävakauteen liittyvien ongelmien kanssa. Maakunta on riippuvainen yhteistyöstä hallintorajojen yli, mutta yhteistyö on varsin 

luonnollista ja haluttua. Maakunnan pienten kylien yhteisöt tiivistyvät, ja kylien perhekeskeiset etätyöyhteisöt ovat tyytyväisyyden keskittymiä maailman 

myrskyjen keskellä.

Ympäristöarvojen myönteinen muutos ja luontoarvoja säilyttävä ajatusmalli jalkautuu yhä luonnollisemmin kehittämisperiaatteiksi ja osaksi maakunnallista 

tekemistä. Maakunnan identiteetti kuitenkin hajaantuu alueiden, kuntien ja kyläyhteisöjen identiteeteiksi ja erilaisten arvojen temmellyskentäksi. 

Yrityksistä huolimatta taistelu yhteisestä Keski-Pohjanmaasta hiljalleen hävitään muualta kohdistuvien erilaisten intohimojen ja paineiden puristuksissa. 

Matkailu ja ulkomainen työvoima tuovat oman lisänsä maakunnan toiminnallisuuteen. Ajattelutavat ja julkisen toimijoiden strategiat kehittyvät korostamaan 

kokonaisvaltaista ja monimuotoista hyvinvointia kasvun luomisen ohella.

Muuttuvassa ja epävarmemmassa maailmassa työurat muuttuvat myös toisenlaisiksi. Itsensä työllistäminen kasvaa, ja yhä useampi toimii sekä työntekijänä 

että toiminimiyrittäjänä. Työelämän raadollistuminen aiheuttaa sosiaalista polarisaatiota. Ylipäänsä yhteiskuntaryhmien välinen eriytyminen lisääntyy, ja yhä 

useampi nuori ajautuu syrjäytymisvaaraan samalla, kun monet yritykset kuitenkin löytävät menestysreseptejä kansainvälisessä kilpailussa. Keski-Pohjanmaa 

on kuitenkin jokseenkin syrjässä muuttuvan maailman pahimmilta myllerryksiltä, ja sosiaalinen polarisaatio saadaan Kokkolassakin pidettyä jokseenkin 

aisoissa. Nuorille kansainvälisyys on arkipäivää, ja nämä toimivat paikallisten yhteisöjen ohella vahvasti kansainvälisissä viiteryhmissä.



Luonnollinen maakunta

2020

2040

Ilmastonmuutos etenee 

aiheuttaen ongelmia. KP ei 

kuitenkaan alkuun onnistu 

sopeutumaan uusiin 

vaatimuksiin

Pitkällä aikavälillä 

ympäristöarvot rakentuvat 

kaiken kehittämisen osaksi. 

Maakunta muuttuu 

voimakkaiden ulkoisten 

vaikutusten myötä

Ilmastopakolaisuus 

lisääntyy

Teollisuuden 

negatiiviset 

ympäristövaikutukset 

lisääntyvät
Panostukset 

digitalisaatioon ja 

robotiikkaan luovat 

edelläkävijyyttä

Maakunnan 

kulttuurielämä on 

voimissaan, mutta 

tätä ei osata viestiä

Yhteiskuntaryhmien 

välinen eriytyminen 

kasvaa, ja arvojen 

erot tulevat 

näkyviksi

Maakunnasta ei 

löydy vihreän 

teknologian 

osaamista Äkilliset sääilmiöt 

aiheuttavat tuhoja

Rauhallisen elämän 

kaipuu kasvaa, 

pienet yhteisöt 

menestyvät

Nuoret toimivat 

mutkattomasti 

kansainvälisissä 

verkostoissa

Saumaton yhteistyö 

yli maakuntarajojen 

sekä kansainvälisesti

Ympäristöarvot ja 

kriisiytyvät elinkeinot 

pakottavat maakunnan 

uusiutumaan

Kiristyvä globaali 

talous ja sään ääri-

ilmiöt luovat uusia 

vaatimuksia 

talouden toiminnalle



Skenaarioiden vertailu

Hukattu maakunta
Mahdollisuuksien 

maakunta
Reagoiva maakunta

Luonnollinen 

maakunta

2025

Väestö ikääntyy ja keskittyy 

Kokkolaan. Työvoimapula 

kiihtyy ja alueen taloudelliset 

ongelmat alkavat realisoitua.

KP:n akkuklusteri alkaa 

muodostumaan. 

Energiaturpeen alasajo 

aiheuttaa taloudellisia 

haasteita mutta luo pohjaa 

uudelle biotaloudelle

Kaupungistuminen suuntautuu 

tasaisemmin eri kaupunkeihin. 

Kokkola saa muuttovoittoa, 

mutta pienten kuntien tilanne 

vaikeutuu.

Ilmastonmuutos etenee eikä 

sen hillintään kyetä globaalista 

vaikuttamaan tarpeeksi. KP ei 

onnistu osallistumaan vihreän 

talouden kehittämiseen

2030

Suuret tehdasinvestoinnit 

epäonnistuvat, mutta 

etätyöntekijöiden määrä 

kasvaa hitaasti. Työvoiman 

kohtaanto on heikkoa, ja 

aluetalous on koetuksella.

Maakunta vetää puoleensa 

asiantuntijoita Ruotsista sekä 

Etelä-Suomesta. Etätyön 

mallimaakunta. Uudet 

innovaatiot nostavat alueen 

lentoon.

KP houkuttelee etenkin 

paluumuuttajia, ja alueen 

väkiluku kasvaa hitaasti. 

Maakuntaa kehitetään 

tapauskohtaisesti ilman 

proaktiivisuutta.

Maakunnan ympäristöongelmat 

kärjistyvät. Ympäristöarvot 

arkipäiväistyvät ja 

maakunnassa aloitetaan 

uudistustyö, luoden jopa 

edelläkävijyyttä.

2035

Turkistarhauksesta luovutaan. 

Vientiteollisuuden ongelmat 

alkavat kärjistyä. Pieniin 

elinvoimakärkiin ei osata 

tarttua.

Alueen talouden 

rakennemuutos on nopeaa. 

Vaikka aluetalous kohenee, 

eivät kaikki pysy muutoksen 

mukana.

Suuret yritykset menestyvät, 

mutta pienten yritysten 

tilanne on vaikea. Keski-

Pohjanmaa on polarisaation 

maakunta.

Keski-Pohjanmaa sopeutuu 

muutoksiin ja luo uutta vihreää 

kasvua. Hyvää potentiaalia ei 

kuitenkaan osata 

täysimääräisesti hyödyntää.

2040

Maakunnan liiton rooli 

lakkautetaan, ja kunnat 

liittyvät muihin sote-

palvelualueisiin. 

KP on menestyvä 

innovaatiomaakunta ja 

cleantechin keskus, joka 

tunnetaan kansainvälisesti. 

Kasvun hedelmät eivät 

jakaannut tasan.

Kuntien pakkoliitokset ovat 

väistämättömiä, ja jopa yhden 

kunnan mallia mietitään. 

Tilastoissa KP menestyy, mutta 

vaikeuksiakin on.

Maakunnan kyläyhteisöt ja 

pienet yhteisöt menestyvät. 

Julkinen taho hallinnoi nopeita 

ja syviä muutoksia. 
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