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Maakuntaohjelma…

• Kokoaa ja esittää maakunnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä sovittaa ne kansallisiin 
tavoitteisiin

• Käsittelee asioita, jotka ovat Pirkanmaan toimijoille yhteisiä ja joiden edistämiseen tarvitaan 
maakunnallista yhteistyötä: tämä on ”tilaus” myös hanketoiminnalle

• Varmistaa, että EU:n rakennerahasto-ohjelmien tuki kohdentuu pirkanmaalaisittain 
tarkoituksenmukaisesti (älykkään erikoistumisen strategia)

• Korostaa tietopohjaista, tasapainoista ja tasapuolista, vastuullista kehitystyötä, jonka hyödyt ovat 
kaikkien ulottuvilla

• Tavoitteena ovat erityisesti muutosjoustavat, pitkäjänteistä kehittämistä edistävät, 
ekosysteemiset ja kestävät ratkaisut ohjelman tunnistamiin kehittämistehtäviin eli missioihin 
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Pirkanmaalla tehdään
osaamisesta ja tiedosta arvoa

Yliopistomaakunnassa elinkeinojen uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat 
innovaatioiden hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Yhdessä tekeminen, ekosysteemit 
ja kansainvälisyys ovat jaetun arvonluontimme kulmakiviä. Näemme myös sivistyksen itseisarvon. 
Maakunta katsoo tulevaisuuteen, ja tätä kykyä vahvistetaan määrätietoisesti.

• Kehitetään uusia osaamisyhdistelmiä ja niiden TKI-toimintaa 

• Koulutetaan kyvykkäitä osaajia uusiin ja uudistuviin työtehtäviin

• Kehitetään aktiivisia, monitoimijaisia yhteiskehittämisen alustoja

• Lisätään uteliaisuutta ja näkökulmien moninaisuutta panostamalla sivistykseen ja avarakatseisuuteen 

• Tehostetaan ennakointia ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä



Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja 
kasvaa vastuullisesti

Pirkanmaalla toteutuu oikeudenmukainen kaksoissiirtymä vähäpäästöiseen, vihreään 
digitaaliseen talouteen. Maakunta hyödyntää valmistavan teollisuuden osaamistaan 
kiertotalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijänä ja ratkaisujen tuottajana. 
Liiketoiminnallamme on positiivinen kädenjälki, ja vastuullisuus tuo myös uutta työtä ja 
investointeja alueelle.

• Kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä

• Haetaan kestävyydestä aktiivisesti uutta liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja

• Lisätään kestävän kehityksen osaamista

• Tehostetaan toiminnan vaikutusten arviointia

• Vähennetään ympäristökuormitusta ja parannetaan ympäristön tilaa



Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy

Pirkanmaalla välitetään ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista, ja edistetään ihmisten turvallisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu kylineen ovat molemmat tärkeä 

osa Pirkanmaata. Ihmisten toimeentulo ja yhteisöjen moninaisuus, paikalliset resurssit ja omaehtoinen 

kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta. Ihmisten hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut, joita myös 

järjestöt ja muu vapaa kansalaistoiminta täydentävät.

• Parannetaan pirkanmaalaisten arjen turvallisuutta

• Aktivoidaan pirkanmaalaisten toimintaa lähiyhteisöissään

• Ehkäistään hyvinvointiongelmia ja kevennetään siten palvelutarvetta

• Houkutellaan uutta toimeliaisuutta maakuntaan

• Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen



Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan 
kestävästi

Toimivat, energiatehokkaat ja älykkäät liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat elämisen 
edellytykset eri puolilla Pirkanmaata, kontaktit alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisen 
saavutettavuuden. Hyvät yhteydet muodostavat kaupungeista ja maaseudusta jatkumon, ”tunnin 
Pirkanmaan”. Pirkanmaa hakee kestävää kasvua tarjoamalla monimuotoisia ja terveellisiä 
ympäristöjä asumiselle ja yrittämiselle.

• Lisätään kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta

• Vähennetään ympäristökuormitusta ja parannetaan ympäristön tilaa

• Tehostetaan vientiä ja kansainvälistä yhteistyötä asumisen/liikkumisen referenssikohteiden avulla

• Vähennetään liikenneköyhyyttä

• Houkutellaan uusia asukkaita ja uutta toimeliaisuutta koko maakuntaan



Pirkanmaa vahvistuu 
kansainvälisyydestä

Nostamme rohkeasti esiin omaleimaisuuttamme ja paikallisia erityisyyksiämme. Houkuttelemme 
kansainvälisiä osaajia ja pidämme heistä kiinni. Teemme laadukasta yhteistyötä osana 
kansainvälisiä verkostoja ja kehitämme näin myös omaa ajatteluamme. Näemme että 
kulttuurinen moninaisuus vahvistaa ja uudistaa Pirkanmaata. Pirkanmaa tarjoaa myös autenttisia, 
laadukkaasti tuotteistettuja matkailuelämyksiä kaikille alueelle saapujille.

• Vahvistetaan verkottunutta arvonluontia ja monipuolistetaan vientiä

• Terävöitetään Pirkanmaan osaamiskärkiä kv. yhteistyöllä

• Lisätään kansainvälisiä investointeja ja rahoitusta

• Parannetaan ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden saatavuutta

• Vaikutetaan vahvemmin kansainväliseen päätöksentekoon



Älykäs erikoistuminen
Pirkanmaalle erityinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja niiden hyödyntäminen 
yritysten kehittämisessä ja työllisyyden edistämisessä

Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros

Kansainvälisesti kilpailukykyiset ja levityskelpoiset teollisuuden ratkaisut, konseptit ja tuotteet resurssitehokkaasti, 
ilmastoystävällisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla

Älykkäät ja kestävät yhdyskunnat

Tehokkaampi, toimivampi, ympäristöystävällisempi ja turvallisempi infra sekä sosiaalisesti ja ekologisesti fiksut yhteisöt

Hyvinvoinnin teknologiat ja palvelut

Käyttäjätarpeisiin vastaavat äly- ja huipputuotteet, -palvelut ja -hoitokonseptit; monialaiset, osallisuutta vahvistavat, 
digitaaliset ja ennaltaehkäisyä edistävät sote-toteutukset ja innovaatiot

Kulttuuri ja digitaalinen elämystalous

Luovan alan produktiot, tuotteet, palvelut, elämykset ja tapahtumatuotanto sekä luovien ja perinteisempien alojen 
törmäyttäminen



Älykkään 
erikoistumisen 
toimintatavat Yhteiskehittäminen ja osallistavat innovaatio- ja kehitysalustat, yhteisölliset 

jaetut tilat ja resurssit, TKI-infrat ja oppimisympäristöt yli aluerajojen

Käyttäjälähtöiset, kannustavat ja mukaan ottavat kokeilut, pilotointi ja 
demonstraatiot

Kaupunkiorganisaatiot ja -ympäristöt kehittämisalustoina ja tutkimusinfra 
palveluna

Kansainvälinen investointiyhteistyö ja parhaiden käytäntöjen 
hyödyntäminen 

Lahjakkuuksien ja inhimillisen pääoman kehittäminen ja hyödyntäminen


