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Maakuntasuunnitelma
2030 - maakunnan
kehittämisstrategia
Globaali talous on haastanut meidät. Se pakottaa meidät vahvistamaan vahvuuksiamme ja kehittämään uutta. Meidän tarvitsee lisätä osaamistamme, tuottaa innovaatioita, edistää yrittäjyyttä maa-, ja metsätaloudessa,
metsäteollisuudessa, metalliteollisuudessa, matkailussa
ja monessa muussa pohjoissavolaisessa vahvuudessamme. Niiden määrätietoinen uudistaminen ja uudistuminen pitävät ne edelleen vahvuuksinamme.
Toiseksi, meidän on panostettava voimakkaasti uusiin, orastaviin kasvualoihin. Niiden kehittämiseksi
tarvitsemme yksituumaisuutta, uskallustakin sekä voimavarojemme riittävää panostamista valittuihin painopisteisiin.
Kansallisessa kilpailussa maakunnat kisaavat väestöstä, osaajista, työpaikoista, investoinneista ja kansallisista kehittämispanoksista. Kyseinen kilpailu on yhä
voimakkaammin globaalia. Maakuntasuunnitelmassa
esitetyt väestökehitys-, ja työpaikkatavoitteemme edellyttävät onnistumista kaikilta aluekehittäjiltä.
Pohjois-Savon uusi maakuntasuunnitelma on
koko maakunnan kehittämisstrategia. Siinä keskitytään voimakkaasti kuvaamaan ja tekemään valintoja, painopisteitä erityisesti niissä asioissa, joissa
koko maakunnan on onnistuttava. Strategiassa on
tehty valintoja, painotettu niitä prosesseja jotka tulevat
leikkaamaan läpi yritystoimintaamme ja palvelujemme kehittämistä. Näkökulma on joissakin tavoitteissa
lähelle, vain muutaman vuoden sisälle. Jotkut tavoitteemme ja ennusteemme ulottuvat aina vuoteen 2030
saakka. Merkittävää onnistumisen kannalta on, että
kykenemme olemaan tehdyistä valinnoista yhtä mieltä.
Jos valitsemme kaiken ja panostamme joka suuntaan,
emme tule etenemään nopeasti mihinkään suuntaan –
opastaa vanha strateginen neuvo.
Valittu strategia ohjaa myös lyhyemmän tähtäyksen
ohjelmatyötä. Ensi vuonna 2010 päätämme seuraavasta neljän vuoden maakuntaohjelmasta. Sillä kohdennetaan rajallisia julkisia resurssejamme ja kehittämistoimia strategian painoalueille. Maakuntaohjelman
vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat ja niistä käytävät neuvottelut valtion keskushallinnon kanssa
ovat maakunnan omaehtoisen kehittämistyön ja
kehittämistaidon finaali. Tahtomme ja kehittämisen
suuntamme on perustuttava yhteiseen maakuntamme kehittämisstrategiaan.
Tässä strategiassa korostuu aiempaan verrattuna
voimakas tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämistavoite. Niihin panostetaan, niiden merkitykseen
uskotaan yleismaailmallisesti vastattaessa globaaliin
kilpailuun. Pohjois-Savossa Kuopion on oltava yksi
maamme kansainvälisestikin vetovoimaisista tutkimusja innovaatioympäristöistä. Sen hyvää kasvuvauhtia on

kiihdytettävä ja sen vuorovaikutusta sekä vaikuttavuutta koko maakuntamme kehitykselle on tuettava. Samoin on tuettava Varkauden ja Iisalmen alueiden koko
maakunnalle merkittävää yritystoimintaa, koulutusta ja
työpaikkakehitystä.
Horisontaalisesti tarkasteltuna kaikkialla Pohjois-Savossa yrittäjyyden edistäminen sekä yritysten yhteistyö
tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kanssa nähdään
aiempaa ensiarvoisemmaksi.
Tämä maakuntasuunnitelma – Pohjois-Savon ensimmäinen yhteinen kehittämisstrategia – on laadittu laajana ja avoimena yhteistyönä yli vuoden ajalla. Valmisteluun on osallistunut keskeisesti yli sata
henkilöä. Työtä on ohjannut ohjaava strategiaryhmä.
Olemme kuulleet lukuisia yhteistyötahoja, kuntajohtajia, yrittäjiä ja yritysjohtajia, elinkeinoelämän ja työmarkkinaosapuolten edustajia, aluehallintoviranomaisia, tutkijoita, oppilaitosten edustajia, ministeriöiden
asiantuntijoita sekä erillisten kehittämisteemojemme
asiantuntijoita. Olemme käyttäneet prosessissa apunamme strategiakonsultteja, haastatteluja, virallisia ja
epävirallisia työryhmiä sekä kuulleet nuorisovaltuustojen, poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajien näkemyksiä. Maakuntavaltuuston ja – hallituksen
jäsenet ovat osallistuneet valmisteluun aktiivisesti eri
vaiheissa ja käsitelleet luonnosta seminaarissa.
Esitämme parhaimmat kiitoksemme kaikille maakuntamme kehittämisstrategian valmisteluun osallistuneille. On aika siirtyä yhteiseen toteutukseen kohti
vuotta 2030.
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Maakuntasuunnitelman
lähtökohta
Maakuntasuunnitelmasta on laadittu tiivis strategiaan
painottunut paperi. Siinä keskitytään sellaiseen aktiiviseen kehittämiseen, mihin me maakunnassa voimme
vaikuttaa sekä niihin haasteisiin, joihin on välttämättä
sopeuduttava.
Maakunnan kehittämisen viitekehys (näkemys tärkeistä kysymyksistä) alkoi muotoutua vuosi sitten edellisen maakuntasuunnitelman seurantaraportin laadinnan yhteydessä. Sisältöä ja näkökulmia viitekehykseen
on haettu ja täsmennetty keväällä 2009 kymmenissä eri
alojen asiantuntijoiden haastatteluissa sekä koottu yhteen aluekehittäjien strategiaryhmässä ja keskusteluissa mm. ELYn kanssa. Maakuntavaltuusto on käsitellyt
kahta eri luonnosversiota ja elokuussa kahden päivän
strategiaseminaarissa nostanut esille tärkeimmät strategiset tavoitteet. Palautetta strategiaan on saatu monilta
tahoilta ja henkilöiltä.
Maakuntahallitus käsitteli maakuntasuunnitelmaa
iltakoulussa 14.10.2009 ja kokouksessa 19.10.2009.
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman
kokouksessa 9.11.2009.

Viitekehyksen näkökulmat eivät kosketa pelkästään
Pohjois-Savoa, vaan osa näkökulmista on tärkeitä Euroopan mittakaavassa, osa on enemmän ominaisia ItäSuomelle. Pohjois-Savolle ominaisimmat kysymykset
tunnistetaan, kun viitekehyksen painoaloille myöhemmin asetetaan tavoitteet ja niitä toteuttavat strategiset
valinnat.
Pohjois-Savoon, Suomeen ja koko Eurooppaan kohdistuvat ulkoiset paineet pakottavat (1) talouden jatkuvaan uudistamiseen innovoinnin, osaamiskeskittymien ja tuottavuuden avulla. Tällaisia paineita ovat
mm. koveneva kustannus- ja innovaatiokilpailu, uusien osaamiskeskusten ja kasvualueiden nousu, uusien
teknologioiden ja liiketoimintatapojen käyttöönotto
sekä suhdannevaihtelut ja markkinoiden kysynnän rakenteelliset muutokset. Globaalit muutokset tarjoavat
myös mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja pohjoissavolaisen osaamisen ja raaka-aineiden hyödyntämiseen. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi
ilmastonmuutoksen torjunta, uudet biopohjaiset raakaaineet ja bioenergia sekä elintarvikkeet.
Sisäiset paineet Pohjois-Savossa, kuten koko ItäSuomessa, kohdistuvat (2) työvoiman riittävyyteen ja
riittävään osaamiseen sekä ihmisten nyt puutteellisen
(3) hyvinvoinnin ja terveyden tason nostamiseen ja
hyvinvointipalvelujen kykyyn vastata väestön ikään-

Pohjois-Savon maakuntastrategian viitekehys

Kestävä aluerakenne
ja saavutettavuus
Sisäinen paine:

Niukkeneva
työvoiman tarjonta,
vanheneva ikärakenne

Ulkoiset paineet:

Kansainvälinen kilpailu,
ilmaston muutos,
energia ja raaka-aineet,
suhdannejaksot,
talouden rakennemuutokset,
kustannus- ja osaamispaineet,
keskittyvä ja hidastuva kasvu
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Talouden
uudistuminen

Työvoiman
riittävyys &
osaaminen

Hyvinvointipalvelut
&
hyvinvointi

Ihmisten
hyvinvointi ja
yritysten
menestys

tymisen myötä kasvaviin määrällisiin ja laadullisiin
haasteisiin. Tulevina vuosina työikäisten määrä tulee
vähenemään pohjoissavolaisen väestön ikärakenteen
vuoksi. Vähenemisen lisäksi työikäisten joukko painottuu aikaisempaa enemmän vanhempiin ikäluokkiin. Työvoiman tarjontaa on monin tavoin lisättävä.
Yksi tärkeimmistä keinoista on väestön hyvinvoinnin
ja terveyden parantaminen. Pohjois-Savossa työikäisistä suuri osa on tehottomasti työelämän käytössä huonojen elintapojen, sairastamisen ja työkyvyttömyyden
sekä puutteellisen osaamisen vuoksi. Hyvinvoinnin
nosto on tärkeä osa työvoiman riittävyyden turvaamisessa. (4) Aluerakenne1 ja saavutettavuus vaikuttavat
maakunnan vetovoimaan, siihen missä yritykset saavat
hyvät perusedellytykset toiminnalleen ja miten väestö
sijoittuu ja muuttaa. Yritykset ja työntekijät tarvitsevat nopeaa ja joustavaa saavutettavuutta liikenteessä
ja tietoliikenteessä. Maakunnan ulkoisen saavutettavuuden hoitaminen edellyttää usean maakunnan keskinäistä yhteistyötä, työssäkäyntialueiden saavutettavuus riippuu enemmän maakunnan ja kuntaryhmien
ratkaisuista. Energian kallistuessa ja ilmaston muutosta
torjuttaessa sellainen aluerakenne on vetovoimainen,
missä yritysten, asukkaiden ja palvelujen hakijoiden
on tehokasta liikkua ja joukkoliikenne on palvelukykyinen. Energiatehokas ja hyvin saavutettavissa oleva
aluerakenne ei vähennä viihtyisän asuinympäristön
merkitystä.
Luvussa 3 esitetään Pohjois-Savon väestötavoitteet.
Niitä ei tule tarkastella itseisarvona tai vain väestön kokonaislukutavoitteena. Tärkeämpää on pohtia sitä,
1. mitä eri vaihtoehtojen väestö- ja työvoimamäärän
saavuttaminen edellyttää strategiselta kehittämiseltä ja
toimenpiteiltä.

Väestöskenaarioissa kuvataan sekä väestörakenteesta
johtuvia kehittämisstrategian haasteita että toimintalinjoja, joilla voimme vaikuttaa tavoitteellisen väestöskenaarion toteutumiseen. Tärkeää on myös se,
2. millaisen toimintaympäristön eri väestövaihtoehdot
tarjoavat maakunnassa olevalle yritystoiminnalle ja
julkiselle taloudelle.
Aluekehitykselle työikäisen väestön ja työvoiman tarjonta ja laatu on tärkeämpää kuin koko väestömäärä.
Näitä maakunnan omia resursseja tarkastellaan luvussa 3. Pohjois-Savolle on kuvattu kolme erilaista väestöskenaariota: hyvin tavoitteellinen tavoitteen yläraja,
realistisempi tavoitteen alaraja sekä nykyistä väestökehitystä jatkava uhkatrendiennuste.
Pohjois-Savon väestö- ja työpaikkatavoitteita ei voida asettaa irrallaan väestön nykyisestä rakenteesta, sen
kehityshistoriasta eikä tulevista kehitys- ja palveluhaasteista. Pitkään jatkunut muuttotappio on muokannut
Pohjois-Savon väestörakennetta niin, että Kuopion lähialuetta lukuun ottamatta väestö vähenee, erityisesti
työikäinen väestö vähenee ja vanhenee, vanhusten
määrä kasvaa ja lasten määrä vähenee.
1
Aluerakenteella (engl. spatial structure) tarkoitetaan maakuntasuunnittelussa kaupunkiseutua laajemman alueen fyysistä ja toiminnallista verkostorakennetta. Mm. liikenneväylien yhteydessä
aluerakenne on myös ylimaakunnallinen ja toisaalta työssäkäynnin
ja asumisen yhteydessä se voi olla myös maakuntaa pienempi alue
ja lähestyä yhdyskuntarakenteen (engl. urban structure) käsitettä.
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupungin, kaupunginosan tai taajaman rakennetta. Käsite sisältää asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueiden ja niitä yhdistävän liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien muodostaman fyysisen ja
toiminnallisen kokonaisuuden.
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2.1 Tavoitteet
Maakunnan kehittämisstrategian tavoitteet
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Työikäisten työhön
osallistuminen ja
tuottavuuden nosto
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Pohjois-Savon tärkeimmät strategiset tavoitteet viitekehyksen painoaloilla on tunnistettu sekä poliittisessa että aluekehittäjien valmisteluprosessissa keskeisimmiksi kysymyksiksi, missä meidän tulee edistyä
ja saavuttaa nykyistä parempia tuloksia. Tavoitteiden
saavuttaminen johtaa Pohjois-Savon tavoiteltuun kehittymiseen, maakunnan aseman vahvistumiseen Suomen
aluetaloudessa.
Tavoitteet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, kuten
nykyisten vahvojen ja tulevien lupaavien innovaatioympäristöjen kehittäminen, mikä antaa pohjaa ja
osaamista talouden uudistamiselle. Useita tavoitteita
voidaan myös rypästää toteuttamaan yhteisiä laajoja tavoitekokonaisuuksia: esimerkiksi talouden veturialojen
kilpailukykyä voidaan parantaa talouden uudistamisen
muilla tavoitteilla eli vahvistamalla innovaatioympä-
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Tavoitteet ja
strategia tiiviisti

Kestä

lu
vä a
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n
ke

ristöjä, tuottavuudella ja kasvavien markkina-alueiden
hyödyntämisellä.
Tavoitteet ovat pitkäaikaisia ja niitä voidaan saavuttaa erilaisilla strategioilla. Tässä maakuntastrategiassa
valitut strategiat esitetään tiiviisti luvussa 2.2 ja tarkemmin luvussa 3.
Yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen
ovat koko talouden läpäiseviä tavoitteita, joita edistetään myös osana strategisia painotuksia. Uusi yrittäjyys, yrittäjyysosaaminen ja palvelujen yrittäjyyden
tukeminen kuuluvat erityisesti hyvinvointipalvelujen
uuteen toimintatapaan, julkisten palvelujen ja palveluyrittäjien uuteen verkostomaiseen toimintatapaan,
bioenergia-alan kasvuun, teknologiateollisuuden uusien liiketoimintamallien ja asiakaslähtöisen toiminnan
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

2.2. Strategia

Strategisten valintojen kentistä kolme ensin mainittua on elinkeinolähtöisiä (metsä, teknologiateollisuus
ja hyvinvointipalvelut). Pohjois-Savon nykyisestä koko
aluetuotteesta ne kattavat 50 prosenttia. Teollisuuden liikevaihdosta metsä- ja teknologiateollisuuden osuus on
70 prosenttia ja viennistä 84 prosenttia. Valittujen strategisten painotusten aluetaloudellinen paino on suuri.

2.2.1 Strategian taistelukentät
ja voitettavat taistelut
Tavoitteita toteuttavat strategiat on tiivistetty viiteen kokonaisuuteen, joita nimitetään taistelukentiksi2. Näillä
taistelukentillä Pohjois-Savon on menestyttävä:

Käsitteet taistelukentät ja taistelut kuulostavat sotaisalle, mutta
niillä ei tarkoiteta väkivaltaa tai militarismia. Käsitteestä on haluttu ajatuksia herättävä. Taistelulla tarkoitetaan taistelua ihmisten,
hyvän elämän, Pohjois-Savon menestyksen ja uusiutuminen puolesta. Taistelua käydään väestön vähenemistä, sairastavuutta ja pahoinvointia, palveluiden riittämättömyyttä suhteessa kysyntään ja
maakunnan taantumista vastaan. Taistelukentät kuvaavat strategian
painotuksia ja ne sisältävät painotusta toteuttavia useita taisteluja.

2

(1) metsäklusterista bioenergia- ja
biomateriaaliklusteriksi
(2) teknologiateollisuuden kilpailukyky
(3) hyvinvointipalvelujen uusi toimintatapa
(4) liikenteellinen saavutettavuus
(5) maakunnan vetovoima ja kehitysedellytykset.

Strategian toteuttamisessa voitettavat taistelut

Mekaanisen
puunjalostuksen
kilpailukyky ja
tuotteet

Metsäklusterista bioenergiaja biomateriaaliklusteri

Biojalostuksen kehittäminen
ja tuotanto
alueella

Palveluyrittäjyys ja
monipalvelumallit

Yrittäjyys ja
kansainvälinen
liiketoiminta

Biopolttoaineiden
kehittäminen ja
raaka-aineiden
saatavuus

Käyttäjälähtöisen
innovoinnin
läpimurto

Hyvinvointipalveluiden uusi
toimintatapa

Kustannustehokas
ja kattava
palvelurakenne

Yritysten /
työvoiman
osaaminen

Teknologiateollisuuden
kilpailukyvyn nosto

Ihmisten
vastuuttaminen
elämäntavoista,
sitä tukeva
kulttuuri

Työntekijöiden ja
työyhteisöjen
hyvinvointi

Uudistavat
teknologiset ja
tuotannolliset
innovaatiot
Palveluliiketoimintastrategian
omaksuminen

Kehittämisen
ja tuotannon
arvoketjun
tehokkuus

Kuopion kasvu
ja onnistuminen
veturina
Nopea
junayhteys
Helsinkiin ja
Pietariin

Itä-Suomen
yhteistyö

Liikenteellinen
saavutettavuus
Nopeat
tietoliikenneyhteydet

5-tien välityskyky

Tehokas
tavaraliikenne

Kestävä
aluerakenne ja
vetovoimainen
ympäristö

Osaamiseen
pohjautuva
imago ja kvpääoman
saaminen

Tahkon
matkailun
kehittäminen

Maakunnan vetovoima
ja kehitysedellytykset

Vahva
innovaatioympäristö

Riittävä
työvoiman
saatavuus

Venäjäosaaminen
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Strategia tarkoittaa käytännössä, että valituille painopisteille kohdennetaan julkisista valtion ja kuntien
kehittämispanoksista niiden tämän hetkistä painoarvoa
suurempi osuus.
Taistelukentät kohdistuvat koko maakuntaan, mutta
niillä on yritysten ja osaamisresurssien erikoistumisen
vuoksi alueellisia kiinnekohtia. Metsäklusteri kattaa
koko maakunnan, mutta erityisesti kemiallisen puunjalostuksen ja puun biojalostuksen kehittäminen sekä
energiateknologia keskittyvät Varkauteen. Teknologiateollisuuden vahvoja keskittymiä ovat Ylä-Savo, Varkauden seutu ja Kuopion seutu. Mekaanisen puunjalostuksen yritystoimintaa on koko maakunnassa.
Maakunnassa halutaan turvata maaseutuyrittäjyyden kilpailukyky ja tulevaisuus. Elintarvikeklusteria
tuetaan osaamisessa, innovoinnissa ja tuottavuudessa
kuten muitakin aloja.
Myös Itä-Suomi –yhteistyö on koko suunnitelmaa
läpileikkaava asia. Yhteiset edut erottuvat selvästi saavutettavuuden ja aluerakenteen yhteydessä, mutta
vähintään yhtä suuria voittoja on saavutettavissa hyvinvointipalvelujen ja elinkeinojen yhteisessä kehittämisessä sekä Venäjä-yhteistyössä. Pohjois-Savo on tässä
asiassa aloitteellinen ja yhteistyökykyinen toimija
Kuviossa ”strategian toteuttamisessa voitettavat taistelut” esitetään maakunnan kehittämisstrategian ydin:
viisi strategista taistelukenttää ja niiden voittamisessa
tärkeimmät taistelut. Tarkemmin strategiaa käsitellään
myöhemmin luvussa 3 kutakin viitekehystä avaavissa
strategiakorteissa. Tulevan maakuntaohjelman toimintalinjat kootaan tämän strategian viitekehyksen neljästä
painoalueesta ja kehittämiskokonaisuuksia suunnitellaan voitettavien taistelujen pohjalta.
Talouden uudistamisessa keskeinen strategia on
metsäklusterin kehittäminen bioenergia- ja biomateriaaliklusteriksi. Metsäteollisuuden uudistamiselle
mahdollisuuksia ja motiiveja tarjoavat ilmaston muutoksen torjunta ja puun kysynnän taloudellinen mer-
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kittävyys, resursseja suuret raaka-ainevarat ja nykyinen
mittava metsäteollisuus sekä kehittyvä materiaali- ja
bioprosessitutkimus ja paineita perinteisen metsäteollisuuden kilpailu- ja kehityshaasteet ja uhkat. Metsäklusterin tuleva kehittäminen on ensisijassa tutkimus- ja
kehityshaaste ja uudistuvan yritystoiminnan teknologian ja talouden haaste.
Metsä ja puuvarat ovat ilmaston lämpenemistä torjuvassa ja kallistuvasta öljystä luopuvassa maailmassa
tulevaisuuden resurssi, joka on ollut osin halvan öljynhinnan vuoksi kapea-alaisesti hyödynnetty puuraaka-aineen laaja-alaisiin mahdollisuuksiin verrattuna.
Kansallinen ja pohjoissavolainen taistelu käydään siitä,
missä mitassa uusi puun biomateriaalien ja biopolttoaineiden kehittäminen ja tuotanto sijaitsee Suomessa
ja Pohjois-Savossa. Myös mekaanisen puunjalostuksen
tuotteet ovat ympäristön kannalta kestäviä. Halpakustannusstrategian kilpailuhaasteelle on haettava jatkuvasti vastakeinoja.
Toinen elinkeinopohjainen strategia on teknologiateollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Se
ratkaisee suuren osan maakunnan aluetalouden volyymistä tulevaisuudessa. Pohjois-Savossa muutaman
kärkiyrityksen vetämät tuotanto- ja kehittämisverkot
ovat vallanneet maailmanmarkkinoita ja lisänneet nopeasti tuotantomääräänsä ja työvoimaansa. Teknologiateollisuuden osa- ja alihankinnan sekä kärkiyritysten
valuminen halvan kustannusten maihin on estettävä.
Halvempien tuotantokustannusten maiden kilpailu
voitetaan tuotteita suunnittelevien ja valmistavien arvoketjujen osaamista ja tehokkuutta lisäämällä ja uusia
kärkiyritysten arvoverkkoja rakentamalla. Innovaatioresurssien kohdennetulla vahvistamisella, uusilla teknisillä ratkaisuilla ja liiketoimintatavoilla sekä käyttäjälähtöisellä innovoinnilla säilytään alalla edelläkävijänä.
Väestön ikärakenteen vanhenemisen uhka työvoiman
riittävyydelle torjutaan uusimuotoisella koulutuksella
sekä työnantajien ja oppilaitosten tiiviillä vuorovaiku-

tuksella, mikä muiden toimien ohella lisää myös alueiden ja yritysryhmien vetovoimaa.
Hyvinvointipalvelujen uusi toimintatapa on vastaus ihmisten hyvinvoinnin nostotarpeeseen, millä lisätään työvoiman tarjontaa, vähennetään hoitotarvetta
terveyden parantuessa ja tehostetaan (ei hiosteta) hyvinvoinnin palvelujärjestelmän palvelukykyä. Vaikuttavin ja ehkä vaikein strategia on monilla eri toimilla
parantaa ihmisten terveyttä, vähentää sairastavuutta ja
lisätä työhön osallistumista saamalla ihmiset ja työyhteisöt ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja
terveellisistä elämäntavoista. Vain tällä tavalla estetään
tuleva palvelujärjestelmän ylikuormitus. Toinen ryhmä
strategiataisteluja on uudistaa ja tehostaa hyvinvointipalvelujen tuotantotapoja hyödyntämällä asiakkaiden
innovatiivisuutta, uutta yrittäjyyttä ja monipalvelumalleja.
Liikenteellinen saavutettavuus on välttämätön
maakunnan ja sen yritysten menestyksen edellytys.
Tärkeimmät sekä pitkän että lähiajan rataliikenteen rakennuskohteet ovat nopeat junayhteydet Helsinkiin ja
Pietariin. Pitkän tähtäimen tavoite on supernopean junan kulkeminen Kuopion kautta ja toisaalta rataverkon
hyödyntäminen myös paikallisessa työmatkaliikenteessä. 5-tien välityskyvyn parantaminen on tärkeää sekä
henkilöliikenteen että tavaralogistiikan kehittämiselle.
Tavaraliikenteen tehostamisessa tarvitaan myös juna-,
rekka- ja lentoliikenteen keskinäisten solmukohtien
parantamista sekä vesiliikennettä. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä toimintaedellytyksiä
koko maakunnassa niin elinkeinojen kuin palvelujen
toimivuudelle.

Maakunnan vetovoima ja kehitysedellytykset paranevat ratkaisevasti, kun edellä mainitut taistelut voitetaan. Niiden lisäksi maakunnan vetovoiman lisäämisessä oleellisen tärkeää on Kuopion nopeutuva kasvu ja
onnistuminen koko maakunnan kehittämisen veturina.
Vahvan ja alueen talouden uudistamisen kannalta oleellisiin kysymyksiin keskittyneen innovaatioympäristön
(lue innovaatikeskuksen) merkitys alueen vetovoimalle
on arvaamattoman suuri ja pitkävaikutteinen. Menestys
innovaatio- ja innovaatioympäristökilpailussa määrittää
tulevat globaalit voittajat. Innovaatio- ja tutkimusympäristöjä voidaan rakentaa muillekin kuin strategiassa
valituille elinkeinoaloille ja osaamislähtöisesti uudistaa
taloutta ja yritystoimintaa. Tästä on kysymys esimerkiksi lääkeklusterin kehittämisessä.
Keskusten vetovoimaan vaikutetaan rakentamalla
ihmisille viihtyisä ja kestävä ympäristö, jonka aluerakenne tarjoaa järkevät puitteet asumiselle, työssä käymiselle ja yrittämiselle. Tällaiset elinympäristöt ovat
vetovoimaisia työvoiman saamisessa, jos keskusten
työpaikka- ja talouskasvu tarjoaa riittävät edellytykset
toimeentulolle. Yksi osa maakunnan kehitysedellytyksiä on kasvavien talousalueiden mahdollisuuksien hyödyntäminen. Lähin kasvualue on Venäjä.

Strategiset painotukset
osuvat tavoitteisiin
Maakunnan strategian taistelukentät toteuttavat kaikkien neljän viitekehyksen painoalueen tavoitteita.

Strategian toteuttamisessa voitettavat taistelut
Hyvinvointipalvelut
ja hyvinvointi

Talouden uudistuminen

Metsäklustrista
bioenergia- ja
biomateriaaliklusteri
Hyvinvointipalvelujen
uusi toimintatapa

Teknologiateollisuuden Maakunnan vetovoima
ja kehitysedellytykset
kilpailukyky

Liikenteellinen
saavutettavuus

Työvoiman riittävyys
ja osaaminen

Kestävä aluerakenne
ja saavutettavuus
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3

Strategia
yksityiskohtaisesti
3.1 Talouden uudistuminen
Luvussa 3 esitetään maakunnan kehittämisstrategia 1.
luvussa kuvatun viitekehyksen mukaisesti neljässä näkökulmassa: talouden uudistuminen, työvoiman riittä-

vyys ja osaaminen, hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi
sekä saavutettavuus ja aluerakenne. Strategian painoalueiden ydinkohdat on koottu strategiakortteihin, joissa esitetään analyysi kunkin painoalueen nykytilasta ja
muutospaineista, arvioidaan tulevaisuudessa tavoitteiden toteuttamista haastavia riskejä sekä nimetään tavoitteet sekä strategiat. Yhteenveto tässä esitettävästä
strategiasta eli tärkeimmistä voitettavista taisteluista oli
edellisessä luvussa 2.2.

Talouden uudistuminen - innovointi, luovuus, osaamiskeskittymät

Nykytila ja muutospaineet
Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovointi, yritysten kansainvälistyminen ja
palveluliiketoiminta
Teknologiapainotteinen innovaatiorahoitus - kasvavat mahdollisuudet
hyvinvointipalveluissa ja lääkealalla
Ilmastonmuutos: metsäteollisuudessa nousee biojalostamot, bioenergia,
puutuotteet ja puurakentaminen
Kuopio on kuudenneksi vahvin valtakunnallinen innovaatiokeskus. Pienten
osaamiskeskittymien haasteet kasvavat.
Teollisuuden tuottavuus heikko, yrityskanta ja määrän kasvu pienehkö ja
keskikoko pienenee

Tavoite
Keskeiset riskit
Metsäteollisuuden rakenteiden ja
logistiikan menettämisen riski energiatuotannolle, muu maailma valtaa puun biojalostuksen
Venäjä valtaa Suomen sanomalehti- ja hienopaperimarkkinat, Etelä-Amerikka lyhytkuituisen sellun
Metalli- ja koneteollisuuden kilpailukyky tulevaisuudessa
Menestyneiden yritysten omistajuuden vaihdokset
Kv-kilpailun kiristyminen ja aluetukirahoituksen väheneminen kyseenalaistaa
heikot osaamiskeskittymät
Lääketutkimuksessa suuret
panokset ja riskit

Teollisuuden ja palveluiden
tuottavuuden nosto
Yritysten asiakassuuntautuneisuus,
palveluliiketoiminta, kansainvälisen
liiketoimminan osaaminen, kasvu
kansainvälisillä markkinoilla ja vienti
Vahvat osaamiskeskittymät ja yritysten
ja oppilaitosten oppimisympäristöt
Kehittyneet yrityspalvelut, kansainvälisen pääoman hankkiminen
Kustannustehokas bioenergialogistiikka
ja raaka-aineiden saatavuus, puun biojalostamot, pellot elintarviketuotannossa
Osallistuminen kansallisiin ja kv.
tutkimus- ja teknologiaohjelmiin

Strategia
Kuopiota kehitetään monipuoliseksi kansalliseksi ja kansainväliseksi keskukseksi, se vahvistaa veturirooliaan tutkimukseen ja innovointiin perustuvassa kehittämisessä koko maakunnassa; Kuopion kasvu tukee koko maakunnan kasvua
Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-amk:n tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrahoitus turvataan valituilla painopistealoilla
Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon seuduilla kehitetään yrityskeskittymiä, joiden t&k&i-tarpeet hoidetaan verkottumalla
Tuottavuus nostetaan kärkiyritysten verkostoilla (tuotannonohjaus, elinkaariliiketoiminta ja asiakashallinta; puu, metalli)
Rahoitusta teemaohjelmiin, vahvistetaan osaamisen siirtoa yrityksiin (amk, ammat. 2.-aste, VTT ja yliopisto)
Asiakaslähtöinen ja avoin innovointi ja palveluliiketoiminta - käyttäjät osallisiksi suunnitteluun uudessa kasvussa
Kansainvälisiltä markkinoilta haetaan osaamista, kumppaneita innovoinnissa ja pääomaa
Kehitetään bioenergiateknologiaa (mm. kaasutus, pyrolyysi) ja biojalostamoja sekä energiaraaka-aineen saatavuutta
ja logistiikkaa
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3.1.1 Uudistuminen innovoinnin
ja tuottavuuden nousun avulla
Niin Suomen kuin Pohjois-Savon talouden keskeisimpänä haasteena on talouden uudistuminen. Talouden
ja yritystoiminnan uudistamisen tärkeimpiä tapoja ovat
uudistuminen innovoinnin ja luovuuden, tuottavuuden nousun ja vahvan osaamisen avulla. Pääsääntöisesti merkittäviksi nousevat talouden uudet alat 10–20
vuoden tähtäyksellä ovat jo orastavina alkuina nähtävillä, mutta ne on myös kyettävä tunnistamaan. Aivan
uusia ja vielä tuntemattomia mahdollisuuksia ja uusia
markkinoita voidaan hakea edistämällä asiakkaiden
osallistumista yritysten ja julkisten toimijoiden innovointiprosessiin ja ylipäätään markkinalähtöisen toimintatavan kokonaisvaltaisella lisäämisellä. Kysyntä- ja
käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on noussut maailman eturivin yritysten toiminnassa vahvasti perinteisen
teknologialähtöisen kehittämistyön rinnalle. Käyttäjien
tarpeista lähtevää innovaatiotoimintaa varten on oltava
myös kehittämisympäristöjä, joissa uudenlaisia tai olemassa olevia palveluita sekä tuoteinnovaatiota voidaan
kehittää ja testata.
Asiakas- ja markkinalähtöisyys täydentää osaamis- ja
tiedelähtöisyyttä, jota ei kuitenkaan tule unohtaa, sillä
monet radikaalit innovaatiot syntyvät teknologioiden
murroksista sekä eri alojen rajoilta ja toisiaan tukevista
mahdollisuuksista, joita tavalliset käyttäjät ja asiakkaat
eivät kykene ennalta näkemään. Radikaaleja innovaatioita syntyy kuitenkin harvoin, markkinalähtöisiä paljon useammin.

Tulevaisuudessa tuotannon ja palvelun rajojen hämärtyminen jatkuu. Monella yrityksellä suuri osa ainakin hyvin kannattavasta liiketoiminnasta on ns. myynnin jälkeistä palveluliiketoimintaa, huoltoa, koulutusta
ym. Yksi kehityspolku on tuotannollisten yritysten siirtyminen palveluyrityksiksi, mitä myös tuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin on kiihdyttänyt. Palveluliiketoiminnan kehittämisessä mm.
yrityspalvelujen osaamista, toimintatapoja ja rahoitusta
on lisättävä. Esimerkkejä potentiaalisista kasvualoista
ovat mm. ympäristöriskien, kunnallistekniikan ja siviilikriisinhallinnan aloilla.
Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa
avainroolissa ovat nykyisten vahvojen tuotannonalojen kärkiyritysten vetämät yritysverkostot. Etulinjan
yritysverkostot uudistavat toimintatapojaan yhteisvoimin ammattikorkeakoulun, yliopistojen, ammatillisen
koulutuksen ja tutkimuslaitosten menetelmä- ja työvälinekehityksen kanssa. Lähivuosien työkaluja ovat mm.
tuotannon- ja toiminnanohjauksen, menetelmäkehityksen ja elinkaariliiketoiminnan kehittäminen sekä
mittaustekniikan hyödyntäminen prosessien ohjauksessa. Uudet toimintatavat ulotetaan läpi verkostojen
ja niitä sovelletaan yli toimialarajojen, myös muihin
palveluihin kuin teollisuuden palveluliiketoimintaan
kuten esimerkiksi huoltoon. Kärkiyritysten uusiutuminen ja kilpailukyky sekä uusien kärkien kasvaminen
varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä ja uudella yrittäjyydellä. Näin säilytetään nykyinen tuotanto mahdollisimman laajasti myös tulevaisuudessa ja uudelle
yritystoiminnalle annetaan hyvät toimintaedellytykset.
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Tuottavuuden välineitä ja toimintatapoja kehitetään
lähivuosina Pohjois-Savon teemaohjelmissa ja vahvistetaan osaamisen siirtoa yrityksiin ammattikorkeakoulussa, yliopistossa, VTT:ssä ja ammatillisessa koulutuksessa. Kansallisiin ja kansainvälisiin teknologia- ja
tutkimusohjelmiin osallistumista lisätään.

3.1.2 Kansainvälistyminen
yritysten menestyksen edellytyksenä
Yritysten menestymiselle ideoiden, innovaatioresurssien ja kumppaneiden hakeminen ulkomailta on välttämätöntä. Kansainvälisiin verkostoihin pääseminen
edellyttää liiketoimintaosaamisen kokonaisvaltaista
kehittämistä, missä alueen korkeakoulut, oppilaitokset
ja yritykset tekevät yhteistyötä. Liiketoimintaosaamisen vahvistumisen kautta yritykset saavat lisää uskoa ja
rohkeutta kansainvälistymiseen. Alueen kasvuyritysten
ylikansallisiin arvoketjuihin mukaan pääseminen vahvistaa myös viennin rakennetta.
Kansainvälistymisen on oltava myös kaksisuuntaista – alueen yrityksiä on tuettava kansainvälistymään,
mutta myös ulkomaisten yritysten ja pääoman sijoittumista maakuntaan on edistettävä.
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3.1.3 Tehokkuutta ja uudistumista
huippuosaamisalojen yhteistyöllä
Taloutta uudistavassa osaamisessa Pohjois-Savon vahvuus piilee eri osaamisalojen yhdistämisessä: hyvinvointi-, ympäristö- ja energia-alan osaaminen ja niitä
tukevat perusteknologiat kuten bioteknologia, mittausteknologia ja kehittyvä materiaaliteknologia.

Bioenergia
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tällä hetkellä lähivuosikymmenten suurin muutostekijä. Uuden
ympäristöä säästävän energiatekniikan kehittäminen
sekä biopolttoaineiden tuotannon lisääminen ovat siinä keskeisessä asemassa. Pohjois-Savolla ja Suomella
on bioenergian sekä puupohjaisten öljyä korvaavien
biomateriaalien kehittäjänä ja tuottajana erinomaiset
lähtökohdat. Pitkällä aikavälillä öljyn hinta nousee ja
saatavuus niukkenee, mikä tekee välttämättömäksi
ja kannattavaksi korvata öljy raaka-aineena ja polttoaineena. Biopohjaisilla energiaraaka-aineilla voidaan
periaatteessa korvata kaikki öljypolttoaineet ja biojalostamoiden muokkaamalla puuraaka-aineella voidaan
korvata öljy useimmissa materiaaleissa.

Metsä-, kemian-, materiaali- ja energiateollisuuus
sekä alan tutkimus ja kehitysrahoitus ratkaisevat,
mikä Suomen rooli on tulevaisuuden biojalostamoissa, biomateriaaleissa ja biopolttoaineissa. Suomessa ja
Pohjois-Savossa toimiva metsä- ja energiateollisuus antaisivat hyvän lähtökohdan kehittää globaalisti kilpailukykyistä uutta tuotantoa. Nykyisen metsäteollisuuden
nopea alasajo, ennen kuin sen kupeeseen on rakennettu uutta puupohjaista liiketoimintaa, olisi kansallinen
menetys.
Pohjois-Savossa toimii mm. kaksi maailman kolmesta yrityksestä, jotka rakentavat suuria biopolttoaineita
käyttäviä kattiloita. Täällä kehitetään biodieselpolttoainetta ja uutta akkuteknologiaa, samoin myös energiaalan automaatiota, järjestelmiä, maalämpöä, lämmönvaihtimia sekä jätteiden ja lietteiden energiakäyttöä.
Energia-alan yritysten ja niiden sijaintialueiden vetovoima on säilytettävä jatkossakin vahvana. Yritysten ja
niiden kehittäjäkumppaneiden on kyettävä vetämään
puoleensa osaavia työntekijöitä perheineen, jotta niiden kehityskyky säilyy vahvana.
Yksi ensimmäisiä kehittämishaasteita on bioenergiaraaka-aineen (mm. hake, jalostuksen sivuvirrat ja
biokaasu) saatavuuden, laadun ja logistiikan kehittäminen ja niissä tarvittava yrittäjyys. Tätä tarvitaan,
jotta uusiin energiaraaka-aineisiin pohjautuva energiantuotanto ja polttoaineiden jalostus voivat laajentua
ja vakiintua. Alueelle on luotava edellytyksiä uuden
yrittäjyyden syntymiselle bioenergian raaka-aineiden
keräämisessä, korjuutekniikassa ja jalostuksessa. Mikäli kykenemme säilyttämään riittävän osan nykyistä
metsäteollisuutta, tekee se uuden bioenergian ja tulevaisuudessa tarpeellisen puupohjaisen biojalostuksen
kehittämisen helpommaksi. Biopolttoaineiden tuotanto hyötyy olemassa olevista raaka-ainevirroista ja polttoainetuotannon prosessissa syntyvän lämmön hyötykäytöstä muussa liiketoiminnassa kuten teollisuuden
prosesseissa tai sähkön ja kaukolämmön tuotannossa.
Bioenergian raaka-aineiden ja tuotannon sekä puupohjaisten biojalosteiden kehittämisessä on kyettävä ylittämään myös nykyisen sellu-, paperi- ja sahateollisuuden
mahdolliset supistukset.

Uudet puupohjaiset biomateriaalit
Bioenergiateknologian ja tuotteiden kehittämisessä
voidaan yhdistää perinteistä teollisten prosessien osaamista uuteen biomateriaali- ja ympäristöteknologiaan.
Näiden teknologioiden ja tutkimuksen merkitys kasvaa
perinteisen kemiallisen metsäteollisuuden suuntautuessa osin biojalostamoihin. Puupohjaiset biomateriaalit
ovat tulevaisuutta, vaikka halvan öljyn kaudella alan
tutkimus ja kehitystyö pääsikin hiipumaan. Vanhoja
puutuotteita ovat mm. terva, tikkuviina, viskoosi ja
ksylitoli. Tulevat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Varkaudessa on metsä- ja energiateollisuuden prosessien osaamista ja metsäteollisuus on ollut bioteknisten

prosessien edelläkävijä, vaikka nyt perinteisen kemiallisen metsäteollisuuden tulevaisuus on Varkaudessa
uhattuna. Kemiallisen metsäteollisuuden osaamista
sovelletaan uusien biopolttoaineiden kehittämiseen.
Puupohjaisten biopolttoaineiden ja biomateriaalien tutkimuksessa ja tuotannossa on vahva synergiahyöty. Varkaudessa kehitetään teollisen mittaluokan koelaitoksessa biopolttoaineen raaka-ainetta, joka on sellaisenaan
myös pohja synteettiselle muoville. Tulevaisuudessa
Varkaudessa olevan teollisuuden prosessiosaamisen ja
teollisten tilojen sekä maan johtavien biojalostuksen
osaajien VTT:n ja Helsingin yliopiston ja Kuopiossa
olevan bioteknologian osaamisen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia uusiin teknologisiin läpimurtoihin.
Itä-Suomen yliopisto tarjoaa vahvaa metsän kasvatuksen ja puutuotteiden osaamista.
Bioteknologiset prosessit ovat mahdollistavia teknologioita myös lääkekehityksessä ja -valmistuksessa,
ympäristötekniikassa (esim. puhdistus) sekä elintarviketeollisuudessa, mm. maidonjalostuksessa. Kuopiossa
osaamisen lähtökohdat ovat lääketieteellisessä bioteknologiassa.

Hyvinvointi ja
monialainen yhteistyö
Hyvinvointiteknologian painoalueet ovat kliinisessä
diagnostiikassa ja hoidossa sekä henkilökohtaisessa
seurannassa käytettävät laitteet ja hyvinvointipalveluihin liittyvät järjestelmät. Näiden alueiden kehittämisessä sovelletaan laajasti mittaus- ja sensoritekniikkaa.
Ravitsemusosaamisella edistetään ihmisten laaja-alaista
hyvinvointia, terveyttä sekä tuetaan lääkekehitystä ja
elintarvikejalostusta. Ympäristöalalla on vahvaa tutkimusosaamista ympäristöriskien ja terveysvaikutusten
analysoinnissa, ilmafysiikassa ja ilmanlaadussa. Vesiosaaminen keskittyy puhtaaseen veteen ja jätevesien
puhdistukseen. Ympäristö- ja mittausosaamisen soveltamista teollisuudessa, puhdistusprosesseissa ja alan
liiketoiminnassa vahvistetaan.
Itä-Suomen yliopisto yhdessä Pohjois-Savossa toimivien muiden tiede- ja tutkimusyhteisöjen ja ammattikorkeakoulun kanssa ovat oleellisia kehittämisalustoja. Yliopiston profiloituminen (1) terveystieteisiin,
molekyylilääketieteeseen ja hyvinvointitutkimukseen,
(2) ympäristötutkimukseen ja uusiutuviin luonnonvaroihin ja (3) luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin
antaa maakunnan kehittämisstrategialle vahvat tulevaisuuden resurssit. Ammattikorkeakoulun liittoutumista
yliopiston kanssa on jatkettava nyt, kun Itä-Suomen
yliopiston hallinnollinen valmistelu on saatu tehtyä.
Ammattikorkeakoululla (ja amm. 2.-asteella) on paljon
yliopistoa täydentävää osaamista varsinkin teknologiateollisuuden ja tuottavuuden kehittämisessä.
Strategiassa ei oteta kantaa yritysten puolesta tulevaisuuden markkina-alueista. Kuitenkin Venäjän kasvun mahdollisuudet suomalaisille yrityksille ovat niin
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mittavat, että Venäjään liittyvää tuntemusta on lisättävä
liiketoimintaosaamisessa, kulttuurin tuntemuksessa ja
kielessä. Tässä on haastetta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle kaikilla koulutustasoilla. Yritykset
ovat viestineet tarvitsevansa myös poliittista tukea ja
yhteistä osallistumista vienti- ja kehittämishankkeilleen
Venäjälle.

3.1.4 Kuopio kasvun veturina –
Varkaus ja Iisalmi vahvasti erikoistuneita
yrityskeskittymiä
Yritysten uudistumiskykyä ja alueen vetovoimaa lisätään panostamalla vahvoihin osaamis- ja kehittämiskeskittymiin sekä yritysten ja oppilaitosten yhteisiin uutta
luoviin oppimisympäristöihin. Maakunta ja Itä-Suomi
tarvitsevat tutkimukseen ja innovointiin perustuvan
kasvun veturin. Kuopion asema valtakunnallisesti kilpailukykyisenä kasvukeskuksena on kiistaton. Kuopion seudun vaikutusalue työssäkäynnissä ja palveluiden
hankinnassa on laajentunut jatkuvasti ja kattaa jo yli
puolet maakunnasta. Kuopion kasvusta hyötyy koko
maakunta. Myös muiden alueiden vahvuuksien kehittämistyö on tärkeää. Koko Pohjois-Savon alueen hyvinvoinnin kehittäminen, sen reuna-alueet mukaan lukien, lisää osaltaan maakunnan vetovoimaisuutta.
Kuopiolta odotetaan nykyistä nopeampaa kasvua
ja laajaa yhteistyötä koko maakunnan kehittämisessä.
Monille maaseutukunnista lähtijöille muutto Kuopioon
on vaihtoehto maakunnasta poismuutolle. 2000-luvul-
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la Kuopion alueen talouskasvu on kiihtynyt ja siitä on
tullut kasvun kiihdyttäjä. Ylä-Savossa yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu on ollut nopeaa 1990-luvulta
lähtien.
Varkaus ja Iisalmi ovat vahvasti erikoistuneita yrityskeskittymiä, joilla on suuri rooli maakunnan kehittämisessä. Tärkeää on maakunnan sisäisen vuorovaikutuksen tiivistäminen sekä yhteisten ja erikoistuneiden
tavoitteiden ajaminen yhdessä. Nykyisten vahvuuksien,
energia-alan ja metsäteollisuuden sekä teknologiateollisuuden, uudistumiskyky turvataan pitämällä huolta
innovaatioympäristöjen ja niiden yritysten vetovoimaisuudesta osaavien kehittäjien hankinnassa.
■■ Kuopio on elinkeinoiltaan ja palveluiltaan monipuolinen ja kasvava talouden keskittymä ja Suomen kuudenneksi vahvin innovaatio- ja tutkimuskeskittymä. Esiin nousevia aloja ovat bioteknologia
(lääkekehitys, lääkevalmistus, bioprosessit) sekä
hyvinvointiteknologiat ja -palvelut ja niiden kaupallistaminen. Ympäristö- ja materiaalitutkimuksen rooli vahvistuu.
■■ Varkauden alue on energiateknologian globaali yrityskeskittymä ja sen vetämänä koko maakunnasta
tulee bioenergiassa ja biomateriaaleissa yksi maan
aktiivisimmista kehittäjistä ja hyödyntäjistä.
■■ Metalli- ja puuteollisuuden yrityskeskittymän
ohella Ylä-Savo on maitotalouden merkittävin tuotantoalue maassa sekä alueellisesti keskittynyt ja
ulkoisesti verkottunut maitotalouden osaamiskeskittymä.

3.2 Työvoiman
riittävyys ja osaaminen
3.2.1 Työvoiman tarjonta kääntyy
laskuun – alueen vetovoimaa lisättävä
Työmarkkinoiden tilanne on muuttumassa työvoiman
tarjonnan kääntyessä laskuun. Tähän saakka hitaasti
kasvaneiden alueiden etuna on ollut riittävä pysyvän

työvoiman saatavuus, mistä myös Pohjois-Savossa toimivat työnantajat ovat hyötyneet. Tulevaa työvoiman
tarjontaa vähentää pitkään jatkunut nuorten työikäisten (15–29-vuotiaat) muuttotappio, suurten ikäluokkien eläköityminen ja hyvinvointivajeista johtuva
alhainen työhön osallistuvuus erityisesti Kuopion lähialueen ulkopuolella. Jos työikäisten työhön osallistuvuus Pohjois-Savossa olisi nyt Pirkanmaan maakunnan
tasolla, olisi työvoimaa Pohjois-Savossa 7500 henkeä
enemmän kuin nykyisellään. Tarjonnan lisäys olisi 7 %

Työvoiman riittävyys ja osaaminen
Nykytila ja muutospaineet
Kuopio ei ole pysäyttänyt riittävästi muun maakunnan muuttotappiota
Yritysten toimintaympäristö vaikeutuu työvoiman tarjonnan vähetessä Kuopion
ulkopuolella
15-29 -vuotiaiden muuttotappio on vähentänyt syntyvyyttä ja työvoimaa
Työvoima ikääntyy, yli 45-vuotiaiden työhön osallistuvuus alhainen ja eläkkeelle
siirtyjien määrä kasvaa
Työvoiman kysynnästä poikkeava nuorten koulutustarjonta luo tarvetta uudelleen
koulutukseen
Ulkomaalaisten työllistämiseen suhtaudutaan osin ennakkoluuloisesti

Tavoite
Keskeiset riskit
Työvoimapula ja nuorten uusi epävakaa
työura laman jälkeen
Riittääkö maakunnan ja sen keskusten vetovoima
taantuman jälkeisessä kasvussa vai jatkuuko
väestökato suuriin kasvukeskuksiin
Saadaanko hyvinvointia, työvoiman tarjontaa ja tuottavuutta
parantavaa osaamista nostettua erityisesti yli 40-vuotiailla
Nuorten aikuisten saaminen paluumuuttajiksi
avautuviin töihin
Kuntien kyky ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita ja työvoimaa

Kuopion alueen väestökasvu on ollut 500,
kasvutavoite nostetaan 1000 henkeen
vuodessa
Työvoiman tarjontaa ja ikääntyneiden työhön
osallistumista nostetaan
Työntekijöiden ammatillista osaamista
kehitetään, nostaa tuottavuutta
Koulutus työvoiman kysynnän mukaan,
Venäjä-osaamisen vahvistaminen
Maakunnan vetovoima kasvaa avautuvien
työpaikkojen ja toimivien palvelujen ansiosta
Parannetaan kuntien kykyä ottaa vastaan
ulkomaalaisia opiskelijoita ja työvoimaa

Strategia
Kuopion alueen väestönkasvu perustuu lisääntyvään työvoiman muuttoon muista maakunnista - kasvua tukevat
kaavat, riittävä asuntorakentaminen, kattavat palvelut, rooli kansallisessa politiikassa - maakunta hyötyy Kuopion kasvusta
Työvoiman tarjontaa lisätään työikäisten hyvinvoinnin nostolla, työyhteisöjen ja joustavan työn kehittämisellä ja
senioriohjelmilla (työelämän kehittäminen Tyke ja ESR-kehittämishankkeet), nuorten työllisyyspoluilla ja työssä jaksamisella
Yritysten osaamisen tukeminen: monimuotoinen joustava koulutus myös yrityksen tiloissa, mentorointi
Koulutuksen mitoitus tulevan kysynnän mukaan, opiskelijoita ohjataan valinnoissa (torjuu syrjäytymisen opiskelusta ja
työstä), lisää aikuiskoulutusta
Aktiivinen maakunnan ja sen keskuksen markkinointi, ulkoisen imagon ja vetovoiman kohottaminen
Vieraskielisten palvelujen lisääminen, ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelu yrityksissä, tutkijavaihto ja Venäjä-osaaminen
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nykyisestä työvoimasta, mikä kuvaa työhyvinvoinnin ja
yleisen hyvinvoinnin merkitystä työmarkkinoilla. Työvoiman tarjontaan voidaan siis vaikuttaa sekä ulkoisen
vetovoiman kautta että käyttämällä olemassa olevaa väestöresurssia tehokkaammin.
Pohjois-Savon on lisättävä ulkoista vetovoimaa työvoiman houkuttelemiseksi alueelle sekä nostettava
maakunnassa olevan työikäisen väestön hyvinvointia
ja osaamista, millä korotetaan tällä hetkellä vallitsevaa alhaista työhön osallistumista ja työn tuottavuutta.
Työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta nostetaan
parantamalla ammatillista osaamista, kehittämällä työyhteisöjä ja työtapoja joustaviksi ja ottamalla huomioon
ikääntyvät työntekijät työyhteisöjen senioriohjelmissa.
Yleisestä väestön hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimalla vähennetään työkyvyn rapautumista terveydellisistä ja sosiaalisista syistä, millä korotetaan työhön
osallistumista. Haasteena on pohjoissavolaisen työkykyohjelman aikaan saaminen ja sitä kautta jaksava,
osaava ja houkutteleva pohjoissavolainen työelämä.
Nuorten työllisyyttä edistetään antamalla keinoja oman
työn hallintaan ja työssä jaksamiseen sekä tukemalla
siirtymistä työelämään mm. työllisyyspolkujen avulla.
Yritysten osaamista tuetaan järjestämällä joustavaa koulutusta, mistä osa annetaan yritysten tiloissa. Työelämän, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen kansalliset rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti.

3.2.2 Koulutusta kohdennettava
tehokkaammin työvoimatarpeiden
mukaisesti
Työvoiman riittävyyteen voidaan vaikuttaa työhön
osallistuvuuden ja osaamisen lisäksi kohdentamalla
työmarkkinoille tulevien koulutusta tehokkaammin
työvoiman kysynnän mukaan. Tässä työnantajien työ-
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voimatarpeiden tunnistaminen nousee maakunnassa
keskeiseen asemaan. Koulutukseen tulevien ikäluokkien pienentyessä huonosti työllistävään tai perättäiseen
moninkertaiseen koulutukseen ei entisessä laajuudessaan ole varaa. Koulutuksen suuntaamisesta tulee aikaisempaa haasteellisempaa, jos tuotantorakenteessa alkaa
tapahtua uusia, yllättäviä rakenteellisia muutoksia,
minkä seurauksena poistumaa ei korvata uudella työvoimalla tai globalisaatio asettaa muita yllättäviä osaamishaasteita. Koulutuksen kohdentamisessa tarvitaan
oppilaitosten, työnantajien ja aluekehittäjien tiivistä
yhteistyötä.
Maakunnan vetovoima vaikuttaa keskeisesti työvoiman tarjontaan ja riittävyyteen, joko lisäten tai vähentäen käytettävissä olevan työvoiman määrää. Maakunnan
keskuksen Kuopion väestökasvu on ollut hidasta verrattuna muihin suuriin yliopistokaupunkeihin. 2000-luvulla Kuopio sai muuttovoittoa 0,1 % väestöstä/vuosi
ja koko väestökasvu oli 0,4 % vuodessa. Jyväskylän ja
Tampereen väestönkasvu on ollut yli 1 % vuodessa.
Maakunnan ulkoista vetovoimaa lisätään ja muuttotappiota hillitään nopeuttamalla Kuopion kasvua. 2000-luvulla yritystoiminnan kasvu keskusalueella on kiihtynyt, mikä antaa pohjan Kuopion alueen väestötavoitteen
nostamiseen 1000 hengen vuosikasvuun.
Työvoiman saatavuuteen ja keskusten kasvuun vaikutetaan mm. tarjottavan koulutuksen vetovoimaa lisäämällä. Monipuolinen koulutustarjonta maakunnassa vähentää nuorten lähtömuuttoa ja parantaa ulkoista
vetovoimaa. Erityisesti ammatillisesta koulutuksesta
valmistuneet hakeutuvat työhön koulutuspaikkansa
lähialueelle, korkea-asteen koulutusta haetaan laajalta
maantieteelliseltä alueelta. Suuri osa valmistuneista sijoittuu työhön lähelle opiskelu- ja harjoittelupaikkoja.
Korkea-asteen koulutukseen ja sitä tukevaan tutkimustoimintaan on panostettava, opiskelijamäärä pidettävä
riittävän suurena ja järjestettävä valmistuneita alueelle
sitova työharjoittelu laadukkaasti.

Myös korkea-asteen koulutuksen suuntaamisessa
ja mitoituksessa tulee huomioida työvoiman kysyntä. Koulutustarjonta ja monikielisyys ovat merkittäviä
tekijöitä myös ulkomaisten työperustaisessa maahanmuutossa ja siirtolaisten sopeutumisessa työhön Suomessa. Akateemisesti koulutetut ulkomaiset tutkijat,
opiskelijat ja työntekijät eivät ole vielä jääneet Suomeen
muutamaa vuotta pidemmäksi ajaksi. Työperäisen siirtolaisuuden lisääminen edellyttää mm. vieraskielisen
koulutustarjonnan lisäämistä kautta linjan. Kuopiossa
lähtötilanne on melko hyvä.
Ammatillisen koulutuksen oppilaitosten vetovoima
on ollut parasta suurimmissa ja monipuolisimmissa
keskuksissa, minne nuoret hakeutuvat opiskelemaan.
Ammatillisen koulutuksen pienet toimipisteet on jouduttu sulkemaan, koska niihin ei ole saatu opiskelijoita
eikä opiskelijoiden mukanaan tuomaa valtion rahoitusta. Jatkossa ammatillisessa opetuksessa on pidettävä
kiinni niistä nuorisoasteen koulutuksen toimipaikoista,
joilla on vaikuttavuutta ja joille nuoret luontevasti hakeutuvat niiden vetovoiman ansiosta.
Lisääntyvällä aikuiskoulutuksella vastataan työvoiman ikääntymisen haasteeseen ja muuttuvaan yritys- ja
palvelurakenteeseen ja osaamistarpeisiin. Aikuiskoulutusta järjestetään kattavasti koko maakunnassa, sekä
jäljelle jäävissä pienissä toimipisteissä että kiinteiden
toimipaikkojen ulkopuolella. Koulutusta voidaan antaa esimerkiksi työpaikoilla tai väliaikaisissa tiloissa.
EU-rahoitusta tarvitaan uusien koulutusmuotojen ja
oppimisympäristöjen kehittämiseen (esimerkiksi ”koulutustehtaat” missä työnantaja ja oppilaitos toimivat
yhdessä). Elintarvike- ja maitotalouden sekä metsätalouden kehittämisessä ydinalueita ovat Iisalmen, Suonenjoen ja Kuopion kehittämisyksikköjen yhteistyö.

3.2.3 Ulkoista vetovoimaa
myös maakunnan markkinoinnilla
Maakunnan yhteistä, kokonaisvaltaista markkinointia
on lisättävä. Parasta markkinointia on todenmukaisen, positiivisen imagon ja vetovoiman syntyminen
talouden ja hyvinvoinnin kasvun myötä. Pohjois-Savo
on tunnettava tai Kuopio, Tahkovuori tai laadukas ja
ympäristömyötäinen elämä täällä on tunnettava. Kuopion haasteena on maakunnan ihmisiä kiinnostavan ja
ulkoista tunnettuutta ja vetovoimaa lisäävän kulttuuritarjonnan ja resurssien kehittäminen. Vieraskielisten
palvelujen lisääminen kasvattaa alueen vetovoimaa ja
alueen markkinoinnin on oltava entistä monikulttuurisempaa. Vieraskielistä koulutusta, ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelua alueen yrityksissä ja tutkijavaihtoa
on edistettävä ja tuettava.
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3.3 Hyvinvointipalvelut
ja hyvinvointi
3.3.1 Hyvinvointistrategia tuo
ennustettavuutta palvelutuotantoon
Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä on runsaasti
haasteita, mutta myös mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle ja maakunnan väestöresurssien nykyistä

paremmalle käytölle. Peruspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla. Kuntien on laadittava hyvinvointistrategiat, joissa palvelujen tuottaminen suunnitellaan
yksityiskohtaisesti, sillä ne eivät kykene vastaamaan
kasvavaan hoitotarpeeseen vain lisäämällä laitoshoidon
ja muun hoitopalvelun kapasiteettia. Kuntien palvelujärjestelmiin on saatava muutosherkkyyttä toimintatapojen uudistamiseen, jotta palveluhaasteisiin voidaan
vastata.

Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi
Nykytila ja muutospaineet
Hyvinvoinnin puutteet ja ikääntyminen lisäävät palvelujen kysyntää erityisesti
reuna-alueilla, sähköisiä palveluja vähän tarjolla
Hyvinvointipalvelut ovat organisaatiolähtöisiä, asiakkaan kokemusta ei hyödynnetä,
palvelut hajanaisia
Ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon vähän resursseja, mikä lisää erikoissairaanhoidon käyttöä
Hyvinvointipalveluyritykset pieniä, haasteena kuntien kilpailutukset ja työvoiman
saaminen
Kustannuslaskenta ja palvelujen kokonaishallinta on kunnissa vaikeaa
Kulttuuripalvelujen merkitystä hyvinvoinnille ei huomioitu, elämän laatu vaikuttaa
ihmisten sijaintipäätöksiin

Tavoite
Keskeiset riskit
Onnistuuko kumppanuus yksityisten,
julkisen ja kolmannen sektorin kesken
Palveluiden käyttäjien tasa-arvoisuus (keskukset
ja reuna-alueet, eri-ikäiset, maksukyky)
Valmius ja joustavuus hyväksyä ulkomaalaisia työvoimana,
erityisesti sijaisuuksissa
Etelä-Suomen vetovoima sosiaali- ja
terveysalan sijaisuuksissa

Hyvinvoinnin parantaminen nostaa työhön
osallistuvuutta
Monipalvelumalli: julkiset palvelut, palveluyritykset sekä järjestöt muodostavat palvelukokonaisuuden, suunnitteluyhteistyö
asiakkaiden kanssa
Palveluja selkeytetään kuntien yhteistyöllä
tai kuntaliitoksilla
Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä lisää, pienet
palveluyritykset verkostoituvat
Kunnille palvelu- ja ostostrategia palveluiden
ostoon pk-palveluyrityksiltä
Terveyskeskusten vetovoimaa työnantajina
lisätään kokoa suurentamalla
Kulttuuripalveluilla elämänlaatua ja
aktiivisuutta

Strategia
Asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut, innovoinnin hyödyntäminen, monipalvelumallit ja palvelukokonaisuus, hyvä työelämän
laatu, ongelmien ehkäisy ennalta voimaannuttamalla ihmiset
Riittävän suuret terveyskeskukset yhteistyössä työnantajien, koulujen, sosiaalitoimen ja KYS:n kanssa, erikoissairaanhoidon
palveluja myös terveyskeskuksissa
Paikallista palveluyrittäjyyttä, liiketoimintaverkostoilla kilpailukykyä, palveluyritysten tilatarpeet ja rahoitus hoidetaan
Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja amm. 2.-aste kehittävät palveluosaamista ja -yrittäjyyttä
Terveyttä työyhteisöjen kehittämisellä (Tyke), elintavoilla sekä palvelujen kuntouttavalla työotteella ja ennaltaehkäisyllä
Sosiaali- ja hyvinvointialan kehittämistoimintaa aktivoidaan, hyödynnetään Tyke- ja Kaste sekä Tekesin innovaatiot sosiaalija terveyspalvelujärjestelmissä -ohjelmat, EU-ohjelmien hyödyntäminen, kansainvälinen hyvinvointialan kehittäminen
Riskien hallinnasta turvallisuudessa ja ympäristössä kehittyy osaamiskeskittymä ja yritystoimintaa
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Palveluiden tuottamisessa valtion ja kuntien kustannusten jako on oltava selkeä ja peruskuntien pitkän
aikavälin taloudellinen kantokyky on ennustettavasti
turvattava. Julkisen talouden kokonaisvastuu on oltava
valtiolla. Kuntien koon kasvaminen ja määrän vähentäminen helpottaa palvelujen kokonaisuuden hoitamista.
Työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden nostolla parannetaan sekä ihmisten henkilökohtaista tilannetta että
lisätään työvoiman tarjontaa. Ihmisten elintapojen
terveellisyyttä on parannettava ja ihmisten vastuuta
omasta hyvinvoinnista on lisättävä voimaannuttamalla
ja lykkäämällä ihmiset parempaan elämään. Nykyistä
kustannustehokkaamman ja kaikissa toiminnoissa ihmisten hyvinvointia tukevan palvelujärjestelmän kehittäminen on tärkeää. Tässä tarvitaan hyvinvointipalvelujen kokonaisvaltaista otetta ja ihmisiä henkisesti ja
fyysisesti aktivoivia kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Jos
ihmisten terveystason ja elintapojen parantamisessa
epäonnistutaan, kasvavat hyvinvointipalvelujen kustannukset kestämättömästi kaikissa ikäryhmissä, erityisesti ikääntyneimmissä ryhmissä.
Asiantuntijat ja monet sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat arvioineet omaa toimintaansa liian organisaatiolähtöiseksi ja eri hallinnonaloille jakautuneeksi.
Asiakkaiden kokemuksen hyödyntäminen ja kokonaisvaltaisten tarpeiden täyttäminen eri palveluiden
saumattomana yhteistoimintana on koettu puutteelliseksi. Puutteellisen rahoituksen paineissa terveys- ja
sosiaaliongelmia ennaltaehkäisevästä toiminnasta on
ollut helpointa tinkiä, mikä lisää jatkossa entisestään

erikoissairaanhoidon käyttöä ja vaikeuttaa tarpeellisen
perusterveydenhoidon kehittämistä.

3.3.2 Monipalvelumallilla
kustannussäästöjä ja tehokkaampaa
yhteistyötä
Tuleviin hyvinvointialan palvelumäärän ja kustannusten haasteisiin vastataan monipalvelumallilla, missä julkiset palvelut, yksityiset palvelut ja järjestöjen toiminta
muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Kilpailulain edellyttämästä vapaasta kilpailusta huolimatta
usean tuottajan palvelujen kokonaisuutta pitäisi pystyä
suunnittelemaan yhdessä sekä julkisten organisaatioiden että yksityisten yritysten kesken ja ottamaan myös
asiakkaat aidosti mukaan suunnitteluun.
Yksityisten palvelujen lisäämisessä on huomioitava
useita seikkoja. Pienten yritysten on ollut haasteellista
osallistua kuntien palveluiden kilpailutuksiin tarjousja hinnoitteluosaamisen puutteiden, yritysten pienen
kapasiteetin ja toistuvien kilpailutusten aiheuttaman
lyhytjänteisyyden vuoksi. Kuntien on helpompaa ostaa
palvelut suurilta yrityksiltä, mikä vaikeuttaa paikallisen
yritystoiminnan kasvua ja voi johtaa hyvinvointipalveluyritysten omistuksen ketjuuntumiseen ja siirtymiseen ulkomaiseen omistukseen lääkäriasemien tavoin.
Pienten palveluyritysten keskinäistä yhteistoimintaa
sekä monipuolisten ja volyymiltään suurempien palvelukokonaisuuksien tuottamista verkostoitumalla on li-
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sättävä. Palveluyrittäjyyden osaamista on parannettava
mm. yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten
oppilaitosten tukemana.
Kuntien omien palvelujen kustannustietoisuutta tulee kehittää, jotta tiedetään mitä ja millä hinnalla kannattaa ostaa ulkoa ja mitä kannattaa mieluummin tuottaa
itse. Myös palvelujen tarvitsijoiden tasa-arvoisuudesta
ja riittävästä palvelujen saatavuudesta ja laadusta on
huolehdittava. Yritykset voidaan ottaa myös kuntien ja
kuntayhtymien tiloihin täydentämään julkisia palveluja
sekä tehostamaan kiinteistöjen käyttöä. Varsinkin pienille yrityksille tilainvestoinnit ovat vaikeita toteuttaa,
jos sopimuskaudet ovat lyhyitä. Osaltaan tätä voidaan
auttaa kuntien palvelu- ja ostostrategian laatimisella,
mikä lisää palvelujen kysynnän ennustettavuutta ja
pitkäjänteisyyttä. Julkisten palvelujen melko sekavaa
kenttää voidaan selkeyttää kuntaliitosten ja kuntien välisen pitkäjänteisen yhteistyön kautta.
Ihmisten hyvinvoinnin nosto ja erilaisten ongelmien
ennaltaehkäisy edellyttää monen muun palvelun ohella
asiantuntevia ja laajasti yhteistyötä tekeviä terveyskeskuksia. On epäilty, että terveyskeskusten kehittyminen
on jäänyt mm. erikoissairaanhoidon resurssitarpeen
jalkoihin eivätkä varsinkaan pienet terveyskeskukset
ole pystyneet kilpailemaan parhaista lääkäreistä. Terveyskeskusten koon kasvattaminen ja tiivis yhteistyö
KYSin kanssa hoito-osaamisen ja menetelmien kehittämisessä motivoi lääkäreitä sitoutumaan terveyskeskuksiin, mikä on osaavan palvelun edellytys. Järkevä hoidon porrastus erikoissairaanhoidon, aluesairaaloiden
(mikä hallintomalli onkaan tulossa) ja terveyskeskusten
välillä tarjoaa tarpeelliset palvelut tehokkaasti. Sopivan
suuret ja kunta- ja kuntayhtymien rajat ylittävät palvelurakenteet on arvioitu vetovoimaisiksi ja tehokkaiksi
tavoiksi tuottaa julkisia hyvinvointipalveluja.
Terveyskeskusten yhteistyö työnantajien, koulujen,
sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon kanssa mahdollistaa kattavan varhaisen puuttumisen sekä sosiaali- ja terveysongelmien kärjistymisen ennaltaehkäisyn.
Työyhteisöjen ja työtapojen kehittäminen ja eri palvelujen kuntouttava työote ovat tärkeä osa hyvinvointia.
Tähän saadaan resursseja mm. Tykesiltä ja Tekesin ohjelmista, joiden alueellista hyödyntämistä on lisättävä.
Osa ihmisten hyvinvointia on rikas, ajatuksia herättävä ja viihdyttävä kulttuuri. Kulttuuripalvelujen käyttö
osana hyvinvoinnin parantamista ja ongelmien ennaltaehkäisyä on palvelujen sirpaleisuuden vuoksi ollut
vähäistä. Niin kulttuurin kuin uuden teknologian mahdollisuudet tulee käyttää hyväksi hyvinvoinnin nostossa ja eri-ikäisten ihmisten tarpeisiin vastaamisessa.

3.3.3 Irrallisista
kehittämisprojekteista aktiiviseen ja
kokonaisvaltaiseen uudistamiseen
Aktiivisen projektikehittämisen ja -rahoituksen aikanakin terveys- ja sosiaalipalveluja asiakkaiden lähtö-
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kohdista uudistavaa hanketoimintaa on ollut vähän.
Kuitenkin kuntien sosiaali- ja terveysalan peruspalvelut ovat suurten palvelutuottajien erikoistuminenkin
huomioiden samankaltaisia ja ihmisten perustarpeet
samoja. Jokaisen kunnan ei tule keksiä uusia palvelujen asiakaslähtöisiä perusmalleja yksin ja erikseen, vaan
uusien palvelumallien kehittäminen on tehtävä laajassa
yhteistyössä tai osaavissa pilot-hankkeissa, joiden kokemukset myös käytännössä välitetään laajalle kuntajoukolle. Palvelujen kehittämisessä on ylitettävä vanhat
palveluiden hallinnolliset ja sektorirajat, sillä ihmisten
terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy ennalta ja syntyneiden ongelmien hoito tarvitsee monialaista
toimintaa. Vanha sanonta pitää paikkansa ”jos vasara
on ainoa työkalu kaikki näyttää nauloilta”.
Tulevaisuudessa kasvava vanhenevan ja eläkkeellä
olevan väestön määrä asettaa haasteita koko läntisen
Euroopan hyvinvointipalveluille. Mitä ilmeisimmin
tämä lisää kansainvälisiä kehittämisohjelmia ja rahoitusta hyvinvointipalveluiden innovatiiviseksi uudistamiseksi. Tarjolla oleva kehittämisrahoitus, niin kansallinen kuin kansainvälinen, on osattava hyödyntää
Pohjois-Savossa sosiaali- ja terveysalojen palvelujen
kehittämisessä.

3.4 Saavutettavuus
ja aluerakenne
3.4.1 Nopeat, turvalliset ja
välityskykyiset tie- ja ratayhteydet
Suomen liikennepolitiikassa on painotettu Etelä- ja
Länsi-Suomen yhteyksien kehittämistä. Itä-Suomelle
ja Pohjois-Savolle on turvattava muun maan kanssa
tasavertaiset liikenneyhteydet. Pohjois-Savossa ongelmana ovat hidas Savon radan junayhteys Helsinkiin
ja Pietariin, VT 5:n ja muiden pääteiden puutteellinen
turvallisuus ja välityskyky sekä logistiikan korkeat
kustannukset. Lentoyhteydet niin maan sisällä kuin
ulkomaille ovat jatkoyhteyksineen kohtuullisen hyvät.
Rissalan lentokentän toimintakyky on turvattava myös
tulevaisuudessa.
Kuopion ja Helsingin välistä junayhteyttä on nopeutettava kolmeen tuntiin (nyt 4.15 – 4.50) parantamalla ja nopeuttamalla Savon rataa Kuopion eteläpuolelta vuoteen 2020 mennessä, Kuopio-Iisalmi-väliltä
2025 mennessä ja Iisalmesta Kajaaniin 2030 mennessä.
Kuopio-Pieksämäki -ratayhteys peruskorjataan 2013
mennessä. Nopea Helsinki-Pietari-ratayhteys tulee linjata Kouvola-Pietari -linjauksena, mikä parantaa myös
Itä-Suomen yhteyksiä Pietariin. Suurnopeusjuniin
perustuva rata linjataan reitille Helsinki – Jyväskylä –
Kuopio – Oulu.
VT 5:n välityskykyä ja turvallisuutta parannetaan
Varkaus-Iisalmi-välillä. VT 9, 17 ja 23 perusparannetaan korjaamalla teiden geometriaa ja rakentamalla
ohituskaistoja. VT 9 – VT 17 kehitetään Suomen poi-

kittaistieyhteys Joensuun kautta Venäjälle. IisalmenSiilinjärven välillä sovitetaan yhteen radan ja VT5:n
parannustoimia mm. tasoristeyksiä poistamalla yksityistieliittymistä. Maa- ja metsätalouden ja kasvavan
bioenergian raaka-aineen kuljetusten tarvitseman tieverkon ylläpito tarvitsee vuosittaisen 20 M€ kunnossapidon lisärahoituksen.

Tavaralogistiikkaa parannetaan yhteysaikojen nopeuttamisen lisäksi rakentamalla eri liikennemuodot
yhdistävä liikenneterminaali, logistiikka-alue ja rata
Kuopion Matkukseen vuoteen 2012 mennessä. Maakunnan sisäisen työmatkaliikenteen kehittämisessä
selvitetään taajamajunaliikenteen mahdollisuus välil-

Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus
Nykytila ja muutospaineet
Liikennepolitiikan etelä- ja länsipainotus voi heikentää Itä-Suomen asemaa
Pohjois-Savossa lentoyhteydet hyvät, tie- ja vesitieyhteydet kohtuulliset, Savon
rata hidas, logistiset kustannukset korkeat
Helsinki-Pietari yhteys Kouvolan kautta parantaa Pohjois-Savon saavutettavuutta,
Luumäen kautta heikentää
Väestö ja palvelut keskittyvät suurimpiin keskuksiin ja 5-tien varrelle, syrjäinen
maaseutu tyhjenee, peruspalvelut edellyttävät kuntien yhteistyötä
Energian kallistuminen ja ilmastonmuutos
tiiviit yhdyskunnat, asumisen energiatehokkuus, joukkoliikenne ja kevyt liikenne, matkailukeskusten ympärivuotisuus

Tavoite
Keskeiset riskit
Rahoituksen niukkuus heikentää väylien ylläpitoa ja vaikeuttaa suurten
hankkeiden toteutusta
Alemman tietoverkon rappeutuminen ja metsäteollisuuden volyymin lasku vaikeuttaa maa- ja
metsätaloutta ja energiapuun keräystä
Kuntien välinen luottamuspula ja kilpailu haittaavat
kestävän ja vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen ja palveluiden
kehittämistä
Suunnittelematon haja-asutus
rasittaa tieverkkoa, palveluja ja
ympäristöä

Itä-Suomelle turvataan tasavertainen
liikenteellinen saavutettavuus Suomessa
Savon rata Kuopio-Helsinki (3 tuntia),
Pietari-Kuopio (3h45), suurnopeusjuna
Hel-Jyv-Kuo-Oulu
VT5 välityskyky ja turvallisuus
Varkaus-Iisalmi sekä Mikkelistä pohjoiseen
Tehokas tavara- ja henkilöstölogistiikka ja
eri liikennemuotojen yhdisteltävyys
Maakunnan kattava nopea tietoliikenneverkko,
Kasvukeskusten yhteisvastuullinen asuntopolitiikka, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
elinkaarikustannusten ja palvelujen
saatavuuden huomioiminen
Ylläpidetään maatalouden ja bioenergian
tarvitseman liikenneyhteydet

Strategia
Itä- ja Länsi-Suomi yhteistyön tiivistäminen tie- ja raideliikenteen kehittämisessä
Savon rata kuntoon nopealle ja raskaalle liikenteelle Kuopiosta etelään, sitten Kuopio-Iisalmi yhdessä VT 5:n kanssa
VT 5-tien parantaminen: Varkaus-Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi
VT 9, 17 ja 23-teiden liikenneturvallisuus, ohituskaistat ja välityskyky sekä VT 17 Vaajasalon linjaus
Matkailukeskukset: Tahkoa kehitettävä suunnitelmallisesti kansainvälisenä matkailukohteena, luontomatkailun resurssien
parantaminen matkailuvyöhykkeellä (vesistöt, reitit, kalakannat, palvelut)
Vesiteiden hyödyntäminen kuljetuksissa sisävesillä ja Saimaan kanavan ympärivuotisuus
Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueiden ylikunnallinen maankäytön suunnittelu, maapolitiikka ja energiatehokkuus, edullinen ja palvelukykyinen julkinen liikenne ja kevyen liikenteen reitit
Maakunnan liikennejärjestelmästrategia ja toimijoiden sitoutuminen siihen sekä logistiikan kehittäminen
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lä Suonenjoki-Matkus-Kuopio-Siilinjärvi-LapinlahtiIisalmi. Maakunnan kattava, kuntien hallinnassa oleva
nopea tietoliikenneverkko toteutetaan pikaisesti.

3.4.2 Alue- ja yhdyskuntarakenteessa
huomioidaan kestävä kehitys,
elinkaarikustannukset ja palvelujen
saatavuus
Aluerakenteen kehittämisen tavoitteena ovat palvelujen
saatavuus, viihtyisyys, kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja
verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan ja energiatehokkaan
aluerakenteen runkona kehitetään maakuntakeskusta
sekä 5-tien kaupunkialueiden ja maaseudun keskusten
muodostamaa verkostoa.
Kasvukeskukset, Kuopion, Iisalmen ja Varkauden
työssäkäyntialueet, hoitavat asuntopolitiikkaa yhteisvastuullisesti ja eheyttävät yhdyskuntarakennetta niin,
että niiden asukkaiden palvelujen saatavuus turvataan

ja yhdyskuntien elinkaarikustannukset täyttävät kestävän kehityksen ja energian kohtuullisen kulutuksen
vaatimukset. Tehokas työssäkäyntialueen joukkoliikenne on tulevaisuudessa nykyistä tärkeämpi vetotekijä,
erityisesti nuorille ja vanhuksille. Asuntorakentamisen
volyymia ja kaavoitusta pidetään riittävän korkealla
tasolla, jotta lisätään maakunnan ulkoista vetovoimaa
nuoren työvoiman houkuttelussa. Asumisen hintataso
on pidettävä kohtuullisena ja laatu ja ympäristö hyvänä, parempana kuin Etelä-Suomen kasvukeskuksissa.
Keskusten ulkopuolisilla alueilla suositaan suunnitelmallista kyläasutusta.
Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueilla aloitetaan aktiivinen ylikunnallinen alueiden käytön
suunnittelu, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, yhdyskuntatekniikan ja liikennejärjestelmän suunnittelu
energiatehokkaalla ja palveluja tukevalla tavalla. Tahkon matkailualueelle laaditaan kokonaisvaltainen kehittämisohjelma ja sitä rakennetaan suunnitelmallisesti
kansainvälisenä matkailukohteena. Luonnon tarjoamat
vetotekijät ja resurssit (hiljaisuus, kalakannat, reitistöt
ja paranevat palvelut) hyödynnetään matkailussa, virkistymisessä ja muussa yritystoiminnassa.

Pohjois-Savon maakuntakaava (ehdotus 12/2009)
Kehittämisperiaatemerkinnät
Viitostien kehittämisvyöhyke
Itä-länsi kehittämisvyöhyke
Virkistys- ja matkailuvyöhyke
Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve
Maaseudun kehittämisen kohdealue
Joukkoliikennevyöhyke
Vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke
Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävä
Vesimatkailun kehittämisvyöhyke
Matkailun vetovoima-alue
Kaupunkiverkko
Tieliikenteen yhteystarve
Viheryhteystarve
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erikseen tarvitse ottaa esille.
Pohjois-Savon nykyisen väestökehityksen trendinomainen jatkuminen johtaa väestön vähenemiseen
vuoteen 2030 mennessä 240 000 henkeen eli 8 000
tappioon. Tämän tason saavuttaminen edellyttää muuttotappion loppumista ja kääntymistä hienoiseen muuttovoittoon 2020 jälkeen.
Ikärakenne Pohjois-Savossa tulee 20 vuoden aikana muuttumaan suuresti. Muutosten taustalla ovat
usean vuosikymmenen kestäneen muuttotappion ja
alentuneen syntyvyyden aiheuttamat muutokset maakunnan väestörakenteessa. 15-29 – ja 45-59 –vuotiaiden väestömäärä vähenee kaikissa väestön skenaarion
vaihtoehdoissa (keskimäärin 15-29 -vuotiaat -16 %,
45-59 –vuotiaat -30 %). Myös 0-4- ja 30-44 –vuotiaiden määrät ovat nykyistä pienemmät (-5 - 6 prosenttia). Siten ainoastaan yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa.
Suurinta kasvu on yli 75-vuotiaiden ryhmässä (+83 %),
mikä tarkoittaa kasvavia vaateita hyvinvointipalveluille.
Työvoiman ikääntyminen edellyttää aikuiskoulutuksen
merkittävää lisäämistä sekä työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämistä.

4.1 Pohjois-Savon
väestötavoitteet – kolme
skenaariota
Pohjois-Savon väestötavoitteelle asetetaan ylä- ja alarajatavoitteet, joiden vaihteluvälissä Pohjois-Savon
väestömäärän olisi pysyttävä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten tekijöiden turvaamiseksi: työvoiman riittävä saatavuus, talouden rakennemuutos,
hyvinvointipalvelujen hyvä kantokyky, tasapainoinen
väestörakenne ja tasapainoisempi alueen kehittyminen.
Nämä tekijät turvaavat vireän, elinvoimaisen, valtakunnallisen merkityksensä säilyttävän ja merkitystään
suhteellisesti jopa vahvistavan maakunnan aseman.
Kolmas väestöskenaario kuvaa maakunnan kehittämisstrategian epäonnistumista eli trendinomaisen taantuman uhkaskenaariota.
Väestötavoitteen 2030 yläraja on nykyisen väestön
taso eli 248 000 henkeä ja alaraja 245 000. Ylärajan
saavuttaminen vuosina 2009–2030 edellyttää 6200
hengen muuttovoittoa ja alarajan tasolla 3 800. Väestöennusteissa käytetään Tilastokeskuksen ennusteen syntyvyys- ja kuolevuuskertoimia. Syntyvyyttä on nostettu
Pohjois-Savon toteutuneesta tasosta ja kuolleisuuskertoimia alennettu.
Syksyllä 2009 julkaistu uusi Tilastokeskuksen väestöennuste ennustaa vuodelle 2030 Pohjois-Savoon 243
626 asukasta. Väestöennusteessa syntyvyyttä on nykyisestä tasosta nostettu ja kuolleisuutta laskettu. Väestöennuste on tasoltaan niin lähellä Pohjois-Savon väestötavoitteen alarajaa, että sitä ei maakuntasuunnitelmassa

Väestö ikäryhmittäin eri skenaarioissa
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4.2 Väestöskenaariot
ja onnistuminen strategian
toteuttamisessa
Väestötavoitteiden toteutumista aikavälillä 2009–2030
eri aluetalouden kasvun skenaarioissa on kuvattu toimialojen kehitysvaihtoehtoina. 		
Väestöskenaarion ylärajatavoitteen (talouden merkittävä uudistuminen ja suuri muuttovoitto) toteutuminen edellyttää maakunnan talouden merkittävää ja nopeaa uudistumista laman jälkeen. Kehittämisstrategiassa
on oltava rohkea ja sen toteuttamisessa on onnistuttava
täydellisesti. Maatalous ja elintarviketuotanto ovat kehittyneet taloudellisesti vahvaksi ja hyödyntäneet ilmaston lämpenemisestä johtuvat tuotanto-ongelmat
muualla maailmassa. Nykyisestä vahvasta teknologiateollisuuden kapasiteetistä kyetään pitämään kiinni yritysten uudistumisen avulla. Osa metsäteollisuudesta ja
metsätaloudesta uudistuu menestyksekkäästi energian

tuotantoon ja biojalostamoihin, osa on maan johtavia
yrityksiä mekaanisessa puunjalostuksessa. Pohjois-Savo
on merkittävä toimija öljyn korvanneessa puun biomateriaalien ja biopolttoaineiden kehittämisessä ja tuotannossa. Energia- ja koneteollisuus toimii menestyksellä
globaalisti säilyttäen kotipesänsä Pohjois-Savossa. Uutta
yritystoimintaa syntyy lääkeklusteriin ja hyvinvointipalveluihin. Hyvinvoinnin peruspalvelut ovat uudistuneet
tehokkaiksi ja asiakaslähtöisiksi. Yrityspalvelut ovat
monipuolistuneet valtakunnan osakeskuksen tasolle ja
kuluttajien ostovoima lisää kaupallisia palveluja.
Alueen yritykset ja kuntien palvelut ovat niin vetovoimaisia, että maakunta kykenee merkittävästi
pienentämään maassamuuton tappiota ja lähes kaksinkertaistamaan nettosiirtolaisuuden muuttovoiton.
Maassamuutto säilyy edelleen lievästi tappiollisena, koska maan sisäinen koulutustarjonta vetää alueen nuorista
suurta osaa opiskelemaan maakunnan ulkopuolelle ja
näistä vain osa palaa maakuntaan takaisin. Skenaariossa
maakunnan muuttotappiot on käännetty 6200 hengen

Tavoiteväestö, yläraja

Tavoiteväestö, alaraja

Uhkatrendi

248.000

245.000

240.000

Tavoitteet
Väestömäärä 2030
15 – 64 –vuotiaat 2030

135.200

132.900

129.000

Työvoima 2030

102.200

98.000

92.000

Työllisyysaste 2030

72,6 %

70,9 %

66,6 %

Työttömyysaste 2030

2.9 %

4.6 %

6.6 %

1,5

1,6

1,8

2,6 Mrd €

2,2 Mrd €

0,2 Mrd €

Muuttovoitto 2009-2030

6.200

3.800

- 300

Työvoimaosuus 15-64 v.

75 %

73 %

71 %

TKn ennuste, kasvaa

TKn ennuste, kasvaa

TKn ennuste, kasvaa

TKn ennuste, laskee

TKn ennuste, laskee

Huoltosuhde 2030
Arvonlisäyksen tason
kasvu 2008-2030
Edellytykset

Syntyvyyden nousu
Kuolleisuuden lasku

TKn ennuste, laskee

Kuopion lähialue 0.8 %/v
1000 henkeä/vuosi

0,6 % 750 henkeä/vuosi

Siirtolaisuus

Kasvava työperäinen tulomuutto, hyvä työllistyminen

Kasvava työperäinen tulomuutto, kohtuullinen työllistyminen

Heikko työllistyminen, nykyinen tai pienempi määrä

Nuorten muutto

Hyvä keskusten vetovoima,
työperäinen paluumuutto

Hyvä keskuksen vetovoima,
paluumuutto

Nykyinen nuorten poismuutto
jatkuu

Työikäisten työvoiman
tarjonta

Huomattava osaamistason ja
terveyden koheneminen

Hyvä osaamistason ja terveyden kehitys

Nykyiset ongelmat vähenevät
vain osittain

Syntyvyyden kasvu

Hyvinvointi, tasa-arvo,
työllisyys ja palvelut tukevat
korkeaa syntyvyyttä

Hyvinvointi, työllisyys ja palvelut tukevat melko korkeaa
syntyvyyttä

Palvelut ja työmarkkinat eivät
tue syntyvyyden kasvua

Palvelutarve / vanhus vähenee
terveystason nousun ansiosta

Palvelutarve / vanhus vähenee
vähän, palvelutarve kasvaa

Nykyinen vanhusten terveystaso, palvelutarve kestämättömän suuri

Keskuksen väestökasvu

Vanhusten terveys ja
palvelutarve
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Keskukset kasvavat hitaasti

Työpaikkatavoite elinkeinoittain Pohjois-Savossa vuoteen 2030
Nykytila

Työpaikat toimialoittain
Pohjois-Savossa

Yläraja

Alaraja

TK-trendi

2008
(arvio)

2015

2030

Ero
2008 - 2030
%

2015

2030

Ero
2008 - 2030
%

2015

2030

Ero
2008 - 2030
%

Alkutuotanto

7000

6100

4900

-30

6150

4700

-33

5800

4100

-41

Metsäteollisuus

4050

3650

3100

-24

3550

2900

-28

3200

2400

-41

Teknologiateollisuus

6515

6400

7120

9

6150

6470

-1

6100

5200

-20

Muu teollinen toiminta

4985

4400

3980

-20

4300

3630

-27

3970

3120

-37

Rakent.+rak.aineteoll.

6900

6600

6750

-2

6250

6230

-10

5500

5400

-22

Kauppa+majoitus

13450

13800

14000

4

13450

13300

-1

12850

11500

-15

Liikenne+rah.+liike-el.p.

18600

18750

20400

10

17750

18300

-2

17400

17000

-9

Julkiset palvelut

35000

35800

37400

7

35400

36400

4

34950

35050

0

Tuntematon

1200

1350

1350

13

1350

1350

13

1350

1350

13

Yhteensä

97700

96850

99000

1

94350

93280

-5

91120

85120

-13

muuttovoitoksi. Tästä huolimatta työvoiman tarjonta
laskee 9200 hengellä. Ilman siirtolaisuutta lasku olisi
suurempi. Myös tässä väestöskenaariossa väestön ikärakenne vanhenee. Ihmisten elintaso ja hyvinvointi on
Suomen kärkitasolla ja työyhteisöjä ja työntekijöiden
osaamista kehitetään jatkuvasti. Paluumuuttoa lisätään
mm. asumiseen ja palveluiden toimenpiteillä. Teollisuus, liikenne, asuminen ja aluerakenne ovat sopeutuneet ympäristömyötäiseen ja öljyttömään toimintaan
mm. hyödyntämällä biojalostusta ja tehokasta sijaintia.
Edellä esitetyn työpaikkatavoitteen toteutuessa se
merkitsisi tuottavuuden kasvua suurin piirtein koko
maan tasolla. Luonnollisesti vuosien 2009–2010 aikana tuottavuuden ja arvonlisäyksen vuosimuutokset
olisivat laskevia finanssikriisistä ja taloustaantumasta
toipumisen vuoksi, mutta vuodesta 2011 eteenpäin talouden oletetaan kääntyvän uuteen kasvuun. Syntyvyys
on korkealla tasolla ja ihmisten terveystason oleellisen
nousun myötä työhön osallistuvuus on noussut yli
Suomen keskimääräisen tason ja kuolleisuus laskenut
oleellisesti. Tämä alentaa myös lisääntyneen vanhusväestön hoitokuluja. Jos tavoitteet syntyvyyden nousussa
ja kuolleisuuden laskussa eivät täyty, vaaditaan muuttovoiton kasvua lisää 2000 hengellä. Huoltosuhde on
hyvä: yksi työllinen 1,5:tä ei-työllistä kohden.
Väestöskenaarion alarajatavoite (kestokyky ja uudistuminen, suurehko muuttovoitto) on luonteeltaan
ylärajatavoitteen kaltainen ja edelleen tasoltaan kunnianhimoinen, mutta sen saavuttaminen vaatisi aluetalouden kasvutason nousua suurin piirtein maan hyvälle keskimääräiselle tasolle (tulevina vuosina Suomen
ja Euroopan kasvu hidastuu 2000-luvun alkuvuosien
tasolta). Tässä tavoitteessa vaatimukset muuttovoiton
saamisesta ovat hiukan ylärajan tasoa alempia ja muuttovoitto perustuu siirtolaisuuteen. Maakunnasta pois
opiskelemaan lähteviä nuoria saadaan houkuteltua
takaisin, mutta vähemmän kuin skenaarion ylärajalla.

Työvoiman tarjonnan on edelleen kasvettava merkittävästi ihmisten hyvinvoinnin ja työhön osallistumisen
nousun myötä.
Pieni osa nykyisestä perusteollisuudesta menetetään
ulkomaille alihankinnan siirtyessä lähelle asiakkaita ja
halvempien kustannusten alueille, mutta pääosa teollisuudesta säilyttää työpaikkansa ja kilpailukykynsä
kehittämällä tuotteitaan, tuotantoaan ja tuottavuuttaan.
Metsäteollisuus ja -talous ovat osittain siirtyneet ja kasvanut energiateollisuudeksi, mutta kaikki biojalostuksen tavoitteet eivät ole Pohjois-Savossa toteutuneet. Rakentaminen ja kulutus ovat edelleen vilkkaita yritysten
ja asukkaiden hyvän maksukyvyn ansiosta, mutta hiukan ylärajan tasoa alhaisempana. Palvelutarpeen kannalta riittävät julkiset palvelut kyetään pitämään yllä.
Huoltosuhde on 1,6 ei-työllistä yhtä työllistä kohden.
Ylärajatavoitteen vuotuisen arvonlisäyksen ero vuonna 2030 vuoden 2008 arvonlisäykseen verrattuna olisi
2,6 miljardia € ja alarajatavoitteen 2 miljardia €. Väestön uhkatrendin vuotuisen arvonlisäyksen ero vuosien
2008 ja 2030 välillä olisi noin 500 miljoonaa €. Alarajatavoitetta voi pitää riittävän kunnianhimoisena tavoitteena, mikä on mahdollista saavuttaa hyvällä yritysten,
kuntien ja aluekehittämisen onnistumisella.
Väestöskenaarion uhkatrendien mukaan PohjoisSavon väestökehitys ja aluetalouden kasvu ovat skenaariovaihtoehdoista alhaisimpia. Sen kasvunäkymät
kuvaavat tämän hetken Suomen ja Euroopan melko
harmaita näkymiä tulevista vuosista. Kasvuodotuksia laskevat niin Suomessa kuin Pohjois-Savossa vanheneva ikärakenne ja vähenevä työvoiman tarjonta,
kansainvälisen taantuman aiheuttamat menetykset yritystoiminnassa ja julkisen talouden velkaantuminen,
taantuman jälkeisen kansainvälisen kilpailun kiristyminen ja erittäin nopeasti uutta kasvua luovien alojen
puuttuminen (1990-luvun nousua nopeutti tietoliikenne- ja elektroniikka-alan räjähdysmäinen kasvu).
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Trendiennuste kuvaa Pohjois-Savon viimeisen parin vuosikymmenen kehitystrendin jatkumista, missä
maakunta kasvaa hiukan koko maan kasvua hitaammin, mutta Itä-Suomen muita maakuntia vähän paremmin. Kehitys tarkoittaa taantumista ja hiipumista
erityisesti Kuopion seudun ulkopuolella ja Kuopion
muita suurehkoja yliopistokaupunkeja hitaampaa kasvua. Maan suurimmat kasvukeskukset vetävät edelleen
voimakkaasti maakunnan nuoria puoleensa, joista vain
pieni osa saadaan palaamaan. Trendiskenaariokaan ei
tarkoita maakunnan elinvoiman täydellistä menetystä,
mitä kuvaa vaihtoehdon väestötavoitteen toteutumisen
edellyttämä muuttotappion päättyminen. Siirtolaisuus
tasapainottaa maakunnan muuttoliikkeen.
Trendiskenaariossa nykyinen yritystoiminta menettää asemiaan eikä kykene yhtä vahvaan uudistumiseen
kuin tavoitteellisissa vaihtoehdoissa. Maatalous, metsätalous ja metsäteollisuus menettävät rakennemuutoksessa noin 40 prosenttia nykyisistä työpaikoista.
Teknologiateollisuuden alihankintaa siirtyy ulkomaille. Rakentamisen volyymi laskee ja kaupan kysynnän

Tavoiteväestö yläraja
Kehittämisstrategia

kasvu on vaatimatonta taloudellisen vilkkauden ja uudistumisen alhaisen tason vuoksi. Työvoiman tarjonta
ja työhön osallistuvuus on alhaisempi ja huoltosuhde
vuosien 2020-2030 aikana huolestuttavan korkea 1,71,8 ei-työllistä yhtä työllistä kohden. Työvoimasta voi
olla pulaa, koska työikäisten hyvinvoinnin ja työhön
osallistumisen tasoa ei saada nostettua tavoitevaihtoehtojen tavoin.

4.3 Kilpailu työvoimasta kiristyy
ikärakenteen vanhetessa nopeasti
Yhdeksi tärkeimmistä Pohjois-Savon lähivuosien kehittämishaasteista tulee olemaan väestön vanhenemisesta
johtuva työvoiman tarjonnan vähenemisen torjunta
sekä eläkeläisten määrän kasvusta aiheutuvat palvelujärjestelmän kehittämistarpeet.
Muutokset 15-64 –vuotiaiden määrissä vuosien
2006 ja 2030 välillä ovat suuria. Uhkatrendin mukaan

Tavoiteväestö alaraja

Tilastokeskuksen trendi

Strategisten valintojen erot / onnistumisaste -> toteutuva väestömäärä
Uudistetaan metsäklusteri
bioenergia- ja biomateriaaliklusteriksi, puusta kestävä
rakennusmateriaali

Luodaan bioenergiaklusteri
ja kehitetään mekaanista
puuta, biomateriaaleissa ei
panosteta omaan osaamiseen

Pitäydytään nykyisen metsäklusterin kehittämiseen,
uudistuvien alojen kehittäminen nähdään riskinä

Teknologiateollisuuden
kilpailukyky

Teknologiateollisuuden
kilpailukyky säilytetään
palveluliiketoiminnan,
arvoketjujen kehittämisen ja
tuotannollisten innovaatioiden kautta

Panostetaan kehittämiseen
ja palveluliiketoimintaan,
hyväksytään arvoketjujen
tehostuminen siirtymällä
ulkomaiseen alihankintaan

Keskitytään vain tuotannon
tehostumiseen, liiketoiminnan uudistamisessa
epäonnistutaan

Hyvinvointipalvelujen
uudet toimintatavat ja
ihmisten hyvinvointi

Uudistetaan hyvinvointipalvelujen rakenteet ja
toimintatavat, tukemalla
elämäntaparemonttia vähennetään sairastavuutta

Kilpailutuksen kautta haetaan palvelutehokkuutta,
palveluyritykset ulkomaisessa omistuksessa

Palvelurakenteita ja toimintatapoja ei haluta muuttaa,
hoidetaan sairautta, ei
terveyttä

Maakunnan vetovoima

Kuopio panostaa kasvua
tukeviin toimiin, ruokkii
maakunnan kasvua ja
vetää työvoimaa muualta
Suomesta.

Kuopiolla paikallinen
kasvustrategia, Iisalmi ja
Varkaus eivät liittoudu
Kuopion kanssa

Keskusalueet eivät sitoudu
yhteiseen kehittämispolitiikkaan. Kuopion kasvu
hidasta.

Rakennetaan nopeat Helsinki- ja Pietari-yhteydet ja
tehokas työssäkäyntialueiden kattava aluerakenne ja
joukkoliikenne

Työssäkäyntialueiden aluerakennesuunnittelu kohdistetaan vain keskuksiin, vajaa
joukkoliikenteen peitto,
hyvät keskusten etäyhteydet

Pitäydytään kuntakohtaisessa maapolitiikassa ja aluerakenteen kehittämisessä,
kansallisen liikennepolitiikan
edunvalvonta tapahtuu
paikallisesti

Metsäklusterin
uudistaminen

Saavutettavuus ja
aluerakenne
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ikäluokka pienenee 33.000 henkeä, väestöskenaarion
alarajalla 28.000 henkeä ja ylärajalla 27.000 henkeä.
Uhkatrendiennusteen mukaan vuonna 2030 PohjoisSavossa on 15-64 -vuotiaita 129.000, Pohjois-Savon
tavoitteen alarajalla 132.900 ja ylärajalla 135.200 henkilöä. Erot väestöskenaarioiden välillä vuonna 2030
työikäisen väestön määrässä eivät sinänsä ole suuria,
ero trendin ja korkeimman tavoitteen välillä on 6.200
henkeä. Työikäisen väestön lukumäärää suurempi ero
on siinä, miten työikäinen väestö on työmarkkinoiden käytettävissä.
Väestötavoitteen ylärajalla työvoiman tarjonta vuosina 2009–2030 vähenee 9 000 henkeä, vaikka ikäluokka vähenee paljon enemmän. Tällaisen työvoiman
tarjonnan tason saavuttaminen edellyttää työvoimaosuuden nousua 6 % nykyisestä 68 % tasosta 75 %:iin.
Tavoiteskenaarion ylätasolla työvoimaosuuden kasvun
on oltava huomattavaa erityisesti 45–65-vuotiaiden
ikäryhmissä, jotta nykyinen työpaikkamäärä voitaisiin
säilyttää (ks. kuviot). Työvoimaosuuden nostoa tarvitaan juuri yli 45-vuotiailla, koska tulevasta työvoimasta yhä suurempi osa on ikääntyneitä ja tähän saakka
ikääntyneet ovat erityisesti Itä-Suomessa terveydellisistä syistä ja osaamispuutteiden vuoksi vuotaneet pois
työstä. 45-49 –vuotiaiden miesten työvoimaosuutta
on nostettava vuoteen 2030 mennessä 86 %:sta 91
%:iin ja naisten 88 %:sta 90 %:iin, 50-54 –vuotiailla
miehillä 80 %:sta 87 %:iin ja naisilla 84 %:sta 88 %:iin,
55-59 –vuotiailla miehillä 69 %:sta 79 %:iin ja naisilla

72 %:sta 82 %:iin sekä 60-64 –vuotiailla miehillä 27
%:sta 59 %:iin ja naisilla 24 %:sta 57 %:iin.
Haasteelliseksi työvoimaosuuden noston tekee
muuttovoiton perustuminen nettosiirtolaisuuteen.
Maahanmuuton on oltava työperäistä ja kotoutuksessa
on onnistuttava hyvin. Panostaminen kotouttamiseen
ei vähennä maakunnassa olevan työvoiman kehittämistarpeita.
Väestötavoitteen alarajalla ja trendiennusteessa työvoimaosuuden noston tavoitteet ovat luonnollisesti ylärajan skenaariota alempia, mutta edelleen nykytasoon
nähden hyvinkin haasteellisia. Tavoiteskenaarion alarajalla työvoiman tarjonta vähenee nykytasosta 13200
ja uhkatrendiennusteessa 18700 eli 16 % nykytasolta. Työvoiman ikääntyessä työvoiman tarjonta laskee
enemmän kuin työikäinen väestö, jos vanhempien työikäisten ikäluokkien työvoimaosuutta ei saada nostettua nykytasolta.
Tavoitetasolla työttömyys laskee ennätyksellisen alas
täydelliseen täystyöllisyyteen eli 3 %:iin vuonna 2030
(tähän saakka täystyöllisyyden rajana on pidetty 4 %
työttömyysastetta). Työttömyysaste vuonna 2008 oli
noin 11 % (arvio).
Väestötavoitteen alarajalla työvoima vähenisi vuosina 2009–2030 13300 henkeä. Samalla työpaikkojen
määrä vähenisi 5 300. Alarajavaihtoehdossa työvoiman
osuus nousee 73 %:iin 15–64-vuotiaista eli + 5 % nykyiseltä tasoltaan ja työttömyys alenisi 4,6 %:iin.
Uhkatrendiennusteen perusteella maakunnan työvoi-
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Pohjois-Savon väestö- ja työpaikkatavoitteiden perusteet
									
Aluetalouden
indikaattorit

Toteutuma

Arvio

Tavoite
(yläraja)

Tavoite
(alaraja)

”Hävityt taistelut”
uhkaskenaario

1995

2000

2005

2008

2020

2030

2020

2030

2020

2030

MUUTTOERO
YHTEENSÄ ED.
JAKSOLLA

-848

-6328

-2974

-830

2134

4057

587

3223

-1337

1000

MAASSAMUUTTOERO/
VUOSI/ED. JAKSOLLA

-413

-1338

-720

-567

-247

-94

-284

-78

-445

-300

NETTOSIIRTOLAISUUS/
VUOSI/ED. JAKSOLLA

244

73

125

290

425

500

333

400

333

400

SYNTYNEETKUOLLEET/VUOSI/ ed.
jaksolla

460

0

-144

-270

-213

-406

-226

-452

-244

-514

VÄESTÖ 31.12.
(henkeä)

260 085

253 759

250 064

248 423

248 000

248 000

246 300

245 000

244 155

240 013

TYÖVOIMA (henkeä)

114 275

114 862

112 537

111 200

105 000

102 200

102 900

98 000

98 800

92 000

TYÖVOIMAOSUUS (%
15-64 -v:sta)

66,8

68,7

68,6

68,3

71,8

74,9

71,1

73,1

69,3

70,9

87 544

94 359

96 138

98 100

97865

99 000

93 820

92 830

89 170

85 120

NETTOPENDELÖINTI

-801

-1028

-1272

-1 100

-400

-100

-800

-600

-900

-800

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS (%)

99,1

98,9

98,7

98,9

99,6

99,9

99,1

99,4

99,0

99,1

TYÖPAIKAT

25 930

19 475

15 127

12 000

6688

3 010

8 202

4 523

8 728

6 072

TYÖTTÖMYYSASTE
(%)

TYÖTTÖMÄT (henkeä)

22,7

17,0

13,4

10,8

6,4

2,9

8,0

4,6

8,8

6,6

TYÖLLISYYSASTE
(työlliset 15-64
-v:ista,%)

51,8

57,3

59,5

61,2

67,8

73,3

65,9

70,3

63,5

66,6

TALOUDELL.
HUOLTOSUHDE (Eityölliset/työlliset)

1,94

1,66

1,57

1,50

1,52

1,50

1,60

1,62

1,71

1,79

0 -14

49 345

44 793

41 204

39 350

38 380

37 760

38 110

37 030

37 737

35 993

15-29

48 064

44 574

44 818

44 534

39 960

38 040

39 340

37 470

38 630

36 235

30-44

59 558

52 761

45 252

42 176

42 170

41 210

41 480

40 070

40 627

38 234

45-59

49 899

55 995

59 498

57 766

44 900

41 220

44 770

40 710

44 592

39 944

60-74

37 382

37 480

37 733

41 748

53 930

47 930

53 930

47 880

53 906

47 777

75-84

12 470

14 329

17 046

17 558

19 890

30 240

19 900

30 250

19 894

30 242

85+

3 367

3 827

4 513

5 291

8 770

11 590

8 770

11 590

8 768

11 589

260 085

253 759

250 064

248 423

248 000

247 990

246 300

245 000

244 155

240 013

VÄESTÖ
IKÄRYHMITTÄIN

YHTEENSÄ

ma vähenee vuosien 2009–2030 aikana noin 20 500
henkeä. Samalla työpaikkojen määrä vähenisi 13 000
työpaikalla ja työvoiman osuus 16-64 -vuotiaista nousisi nykyiseltä 68,3 % tasoltaan yli kaksi prosenttiyksikköä 70,9 %:iin. Työttömyysaste olisi uhkatrendissä 6,6
% vuonna 2030.

4.4 Yritystoiminta ja elinkeinot
Tuottavuuden parannuttava perusteollisuudessa, kaupassa ja liike-elämän palveluissa
Kaikkien toimialojen tuottavuutta tarkasteltaessa
(arvonlisäys/työntekijä) Pohjois-Savon keskimääräinen
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tuottavuus on heikentynyt koko maahan verrattuna
vuoden 1995 jälkeen selkeästi. Vuoteen 1995 saakka
kaikkien toimialojen keskimääräinen tuottavuus oli
noin 5 % maan keskiarvoa jäljessä, kun vuoteen 2006
mennessä Pohjois-Savon tuottavuus oli 14 % koko
maan keskimääräistä tuottavuuden kehitystä jäljessä
tarkasteltaessa arvonlisäystä per työntekijä. Vuodesta
1995 lähtien tuottavuus on laskenut usealla toimialalla
– erityisesti perusteollisuudessa. Muutamia positiivisia
poikkeuksia ovat olleet mm. kulkuneuvojen valmistus
ja kemianteollisuus. Paperiteollisuudessa, koneiden
ja laitteiden valmistuksessa sekä sähköteollisuudessa
tuottavuus on pysytellyt maan keskimääräisellä tasolla
ja jopa hivenen sen yläpuolella.

Hyvän tuottavuuden toimialoja Pohjois-Savossa ovat
olleet kemianteollisuus, asuntojen omistus ja vuokraus, kulkuneuvojen valmistus, tekstiili- ja nahkatuotteiden valmistus, julkinen hallinto, mineraalien kaivu
sekä koulutus. Huonon tuottavuuden aloina erottuvat
elektroniikkateollisuus, maa- ja riistatalous, liike-elämän palvelut, metalliteollisuus sekä kauppa ja liikenne.

Suurista toimialoista myös rakentamisessa, elintarviketeollisuudessa, metsätaloudessa sekä terveydenhuoltoja sosiaalipalveluissa ollaan hivenen maan keskiarvojen
alapuolella (3-8 %).
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