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Hakuun avattavat erityistavoitteet Varsinais-Suomessa 
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• Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

• Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

• Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi



Hakuun avattavat erityistavoitteet Varsinais-Suomessa 
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• Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

• Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden 
edistäminen

• Eritystavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymiseen edistäminen



Maakuntastrategia

• Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ Kestävien 
kumppanuuksien Varsinais-Suomi ohjaa EAKR-
rahoituksen kohdentamista

• Visiot:

• Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun 
hiilineutraali edelläkävijä

• Jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen 
maakunta

• Yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta
• Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta

https://varsinais-suomi.fi/kehittaminen/mika-maakuntastrategia-on/maakuntastrategia/


Visio 1: Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja 
kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä (1/2)

• Maakunnan kilpailupotentiaali ja innovaatiokyvykkyys 
moninkertaistuu, kun korkeakoulujen, toisen asteen 
oppilaitosten, yritysten, julkisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteistyö synnyttää ratkaisuja 
globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

• Bio- ja kiertotalous on kannattavaa liiketoimintaa. Uudet 
bio- ja kiertotalouden toimialamme sekä hiilineutraali 
energiajärjestelmä ovat vankassa asemassa maakunnan 
elinkeinorakenteessa.



Visio 1: Puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja 
kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä (2/2)

• Itämeren alueen ympäristö- ja ilmastokestävin maatalous 
puolittaa ravinnevalumat ja parantaa Saaristomeren tilan 
tyydyttävästä hyvään. 

• Kaupungit ja maaseudut toimivat tasapainoisesti 
rinnakkain ja kehittyvät omista lähtökohdistaan käsin.

• Sujuvat liikkumisratkaisut edistävät toimivaa ja kestävää 
arkea koko maakunnassa.



Visio 4: Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen 
digimaakunta (1/2)

• Korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteisissä 
kehittämisyhtiöissä syntyy huipputuotteita, -palveluita ja -
sisältöjä, jotka vahvistavat maakunnan elinvoimaa.

• Korkean tuottavuuden työ ja yrittäjyys lisääntyvät koko 
maakunnassa muun muassa digitaalisten palvelujen ja 
infrastruktuurin sekä vahvan digiosaamisen avulla.

• Talous ja elinkeinot kasvavat ja menestymme globaaleilla 
markkinoilla olemalla kansainvälinen ja avoin maakunta.



Visio 4: Muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen 
digimaakunta (2/2)

• Maakunta houkuttelee yhä enemmän osaajia niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

• Maakunnan kehittäminen tapahtuu luonnon kanssa 
sopusoinnussa ja sen arvot huomioiden. Luonnon 
monimuotoisuuden tukeminen nähdään välttämättömyytenä 
ja sitä tuetaan myös digitalisaation ja ennakoinnin keinoin.



Älykkään erikoistumisen strategia

• Osana maakuntastrategiaa Älykkään erikoistumisen 
strategia 2021 – 2027

• Varsinais-Suomen painopisteet:
1. Sininen talous ja uudistuva teollisuus
2. Innovatiiviset ruokaketjut
3. Lääke- ja terveysteknologia

• Kaikissa mukana: vihreä siirtymä, digitalisaatio, osallisuus > 
kestävyys
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