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Hallitusohjelmaa laadittaessa taustalla tuoreet ennusteet

• 23 keskuskaupungista kasvaa 12 ja 11 supistuu vuoteen 2040 

mennessä

• Kasvu keskittyy lähes täysin kasvukolmion kärkiin, suuriin 

keskuskaupunkeihin. Niiden ulkopuolella väestö supistuu erittäin 

voimakkaasti.

• Tilanne kääntyy laskuun jopa suurimpien työssäkäyntialueiden reunoilla

• Muualla maassa väestökehitys jää vain oman alueensa 

ydinkaupunkiseudun keskeisimpiin kuntiin

• Keskisuurten kaupunkien mahdollinen kasvu ei riitä nostamaan 

ympäröiviä kuntia kasvuun. Kasvu uhkaa jäädä heikoimmaksi erityisesti 

perinteisissä rakennemuutoksen rasittamissa teollisissa kaupungeissa.

(MDI:n C23-maakuntakeskusten väestöennuste 2040)
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Syksy vahvisti alkukesän tilannekuvaa

• Tilastokeskuksen syyskuun lopulla julkaisema väestöennuste vuoteen 

2040 vahvisti pelot syntyvyyden kehityksestä lähivuosikymmeninä

• Suomen vakiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun vuonna 2031. 

Vuonna 2050 vakiluku olisi noin 100 000 nykyistä pienempi.

• Väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää 

yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos 

syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla

• Vuonna 2035 väkiluku kasvaisi enää Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja 

Ahvenanmaalla
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Minne hallitus haluaa Suomea viedä?



5

• Suomella on vahvat edellytykset menestyä osaamisen 

ja innovaatioiden kärkimaana vahvuuksiensa vuoksi

• Elinvoimaisen Suomen menestyksen avain on kyvyssä 

tarttua muutoksen mahdollisuuksiin ja tarjota niihin 

ratkaisuja

• Elinvoimainen ja sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu 

metropolialueen, kasvavien kaupunkiseutujen ja 

maaseudun yhteisestä menestyksestä

• Ekosysteemit rakentuvat yli alue- ja toimialarajojen, 

niiden kasvuun kiinnittyminen mahdollistettava 

kaikkialla 

• Digitaalisuus antaa ennen näkemättömät 

mahdollisuudet vaalia elinvoimaa myös alueilla, joissa 

väestö vähenee pysyvästi. Samalla saavutettavuuden 

turvaaminen keskeistä.

Hallitusohjelman tahtotila



Keskeisimpiä elinkeinopoliittisia linjauksia

• Ekosysteemit kestävän kasvun moottoreina – Suomeen synnytettävä 

uusia miljardiluokan ekosysteemejä sekä nykyisiä ekosysteemejä 

vahvistettava

• Valmistellaan viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma 2030 yli 

perinteisten toimialarajojen yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa 

• Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin 

vastaavaa rohkeaa uudistumista

• Yritysten kasvua ja uudistumista mahdollistetaan erilaisten yritysten 

tarpeet tunnistaen

• Vaalitaan yritysrahoitusmarkkinoiden toimivuutta, haetaan ratkaisut 

rahoituksen pullonkaulojen poistamiseksi sekä vahvistetaan kotimaista 

omistajuutta
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Keskeisimpiä aluepoliittisia linjauksia

• Koko Suomen monimuotoinen elinvoimapolitiikka

• Aluekehitystä tehdään alueiden vahvuuksien pohjalta. Tavoitteena poikkihallinnolliseen 

toimintaan kannustaminen ja voimavarojen kokoaminen.

• Luodaan sopimusperusteisuuteen ja kumppanuuteen perustuva 

(aluekehityksen) toimintamalli

• Vastaa kunkin alueen erityispiirteisiin. Osa Suomen ekosysteemipolitiikan ja 

kasvuohjelman kokonaisuutta

• Laaditaan kansallinen kaupunkistrategia

• Vahvistetaan alueellisten keskuskaupunkien ja maakuntakeskusten 

ympärille muodostuvaa kasvua

• Tehdään seutukaupunkiohjelma ja tuetaan seutukaupunkien yhteisten 

kehittämisstrategioiden laadintaa ja verkostomaista toimintaa
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Keskeisimpiä aluepoliittisia linjauksia

• Edistetään kuntien yhteistä strategista kaavoitusta, vahvistetaan 

toimivia joukkoliikenteen ratkaisuja sekä asukkaiden joustavia 

palveluita

• Turvataan korkeakoulujen kehittämistä jokaisessa maakunnassa, 

mikä tukee alueellistaa erikoistumista ja kiinnittymistä arvoketjuihin

• Tuetaan monipaikkaisuutta

• Edistetään uuden teknologian hyödyntämistä tehokkaasti joustavan elämisen, 

työskentelyn ja yrittämisen mahdollistamiseksi paikasta riippumatta
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”Usealla kaupungilla ja maakunnalla on merkittävää potentiaalia 

ennakoitua vahvempaan kasvuun. Nämä tekijät perustuvat 

kaupunkien ja kuntien omiin toimiin kasvun ja kilpailukyvyn 

parantamiseksi sekä mahdollisen sijaintiedun hyödyntämiseen.”

”Valtavirrat keskittyvät harvoihin keskuksiin, mutta vastavirtojen 

määrä voi kasvaa ajan kanssa. Etenkin asumiskustannukset, asuin-

ja elinympäristöön liittyvät pehmeät veto- ja pitovoimatekijät ja 

liikenneyhteydet saattavat vaikuttaa tulevien muuttovirtojen 

suuntaan.”
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• Mitä alueen omat kasvua luovat ja siihen myönteisesti vaikuttavat 

rakenteet ja toimet ovat?

• Resursseja ei pidä hukata – toimivatko yhteistyömallit parhaalla mahdollisella tavalla 

ja miten niitä voidaan edelleen kehittää?

• Mitä kaikkea sopimusperusteisuuden kehittäminen voisi alueella tarkoittaa?

• Missä on hyödynnettävissä sijaintietua myös jatkossa?

• Mahdollista sijoittuminen jopa valtavirtaan, sillä alueella tärkeä logistinen merkitys. 

Miten tästä voi saada kaiken irti?

• Uusia mahdollisuuksia: kiinnittyminen kasvaviin materiaalivirtoihin esim. kaivannaiset 

ja akkuklusterin kehittyminen, kiertotalousratkaisut jne. 

• Miten mahdollistaa hyötyminen myös ”vastavirrasta”?

• Kiinnittyminen osaksi pääkaupunkiseudun kasvua on mahdollisuuksien rajoissa, kun 

joustavat työnteon tavat jatkuvasti lisääntyvät.

• Saavutettavuus nousee ratkaisevaksi, mutta mitä asiassa onnistumisen eteen 

alueella voidaan myös omaehtoisesti tehdä?

11



Kiitos!

Sirpa Paatero

Kunta- ja omistajaohjausministeri

sirpa.paatero@vm.fi

@sirpa_paatero
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