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4

JOHDANTO

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma,

Uudessakin maakunnassa laaditaan aluekehittämistehtäviä

alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava sekä

tarkentava maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitel-

maakunnan kehittämisen lähivuosien tavoitteet osoittava

mat.

maakuntaohjelma.
Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiesityksen mukaiset maakunHäme-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2040

nan ja ministeriöiden väliset keskustelut aluekehittämisestä

ja maakuntaohjelmasta 2018-2021. Häme-ohjelma on siis

käynnistetään alkuvuodesta 2018, ja samalla laaditaan liiton

kokonaisuus, johon sisältyy analyysi alueen kehittämistar-

ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa maakunnan tilanneku-

peista, pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä valinnat ja

va valtion ja maakunnan neuvotteluun taloudesta.

keinot, joilla edistetään Kanta-Hämeen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Vuonna 2020 muodostuu siis Kanta-Hämeen maakunta,
joka tulee vastaamaan paitsi asukkaille tarjottavista sosiaali-

Häme-ohjelma on valmisteltu samanaikaisesti maakuntauu-

ja terveys- ja monista muista merkittävistä palveluista, myös

distuksen kanssa. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa

aluekehittämistehtävistä, joihin tällä asiakirjalla ensisijaisesti

vuoden 2020 alussa. Häme-ohjelma on maakunnalle kes-

vaikutetaan. Maakuntien liittojen ja TE-toimistojen tehtävät,

keinen asiakirja, jolla varmistetaan aluekehittämisen linjauk-

pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä osa kuntien tehtävistä

set ja niiden jatkuvuus myös uudessa Kanta-Hämeen maa-

siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

kunnassa. Häme-ohjelma hyväksytään maakuntavaltuuston
marraskuun 2017 kokouksessa. Vuonna 2019 aloittava maa-

Alueiden kehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista toi-

kuntauudistuksen mukainen maakuntavaltuusto voi aikanaan

mintaa, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja

tarkistaa maakuntaohjelman.

vuorovaikutukseen. Se sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen
päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman että

Maakuntauudistus tuo muutoksia aluekehittämisjärjestel-

erityisesti aluekehittämiseen suunnatut toimet ja resurssien

mään ja samalla aluekehittämisen suunnittelua uudistetaan.

käytön. Lähtökohtana on kansalaisten hyvän elämän ja yritys-

Uusi perustettava Kanta-Hämeen maakunta tulee laatimaan

ten menestyksen edellytysten parantaminen. Aluekehittämi-

uuden maakuntalainsäädännön mukaisen maakuntastrate-

nen ja maakunnallinen aluekehitystyö on vuorovaikutteista

gian. Valmisteilla olevan lain mukaan strategiassa tulee ottaa

yhteistyötä, ja sitä tehdään useissa eri teemoissa. Maakun-

huomioon maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämi-

nan toimijat määrittelevät yhdessä kehitystavoitteet ja keinot

nen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat linjauk-

niihin pääsemiseksi sekä sitoutuvat niiden toteutukseen.

set, maakunnan palvelutavoitteet, alueiden, alueiden käytön,
elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen,

Aluekehitystyö voi olla esimerkiksi innovaatio- ja alustakehit-

omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja maakunnan asukkai-

tämistä, teknologiakehittämistä, elinkeinokehittämistä, toimin-

den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

tatapojen ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja maaseutukehittämistä. Nämä myös liittyvät toisiinsa monin tavoin.

Uusi aluekehitys- ja kasvupalvelulainsäädäntö määrittää, että
vastuu aluekehittämisestä on maakunnalla alueellaan.
Maakunnat vastaavat aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä siihen
liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.
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Häme-ohjelma on kokonaisuus, johon sisältyy analyysi

Maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelussa on hyödynnetty

alueen kehittämistarpeista, pitkän aikavälin strategiset tavoit-

syksyllä 2016 tehtyä edellisen maakuntaohjelman vertais-

teet sekä valinnat ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

arviointia. Arvioinnissa viisi maakuntaa arvioi toistensa maakuntaohjelmat, niiden valmisteluprosessin ja sisällöt.

Häme-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2040,
joka linjaa maakunnan kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavä-

Maakuntasuunnitelmaosa tavoittelee pitkää horisonttia aina

lillä ja maakuntaohjelmasta 2018–2021, joka linjaa lähiajan

vuoteen 2040. Maakuntaohjelmaosa kattaa ohjelmakauden

kehittämisen tavoitteet. Häme-ohjelma sisältää myös maa-

2018−2021. Tavoitteena on muodostaa riittävän suuria ja

kunnan älykkään erikoistumisen strategian.

vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maakunnasta, valtiolta,

Häme-ohjelma on valmisteltu voimassa olevan lainsäädän-

Euroopan unionista ja elinkeinoelämästä.

nön pohjalta yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja
alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen

Häme-ohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian teh-

sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

tävänä on osoittaa Kanta-Hämeen kehittämisen suunta ja
koota kaikki mahdolliset voimavarat sen toteuttamiseksi. Ra-

Maakuntasuunnitelma 2040 on valmisteltu aiemmin hyväk-

hoituksen niukentuessa toimenpiteiden vaikuttavuuden tulee

syttyyn strategiaan perustuen, mutta sitä on päivitetty käytet-

olla entistäkin parempi. Rahoitusta on koottava ketterästi ja

tävissä olevaan ennakointitietoon ja uusiin megatrendeihin

joustavasti, uusiakin lähteitä luovasti käyttäen.

perustuen. Maakuntasuunnitelmassa määritellään Kanta-Hämeen kehittämisen pitkän aikavälin päämäärä ja tavoitteet,

Maakuntaohjelmassa 2018-2021 esitetään linjaukset ja toi-

joihin perustuu myös maakuntakaavan valmistelu.

mintakokonaisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi kolmella
toimintalinjalla:

Maakuntasuunnitelman strategiset painopisteet ovat:
• Toimintalinjassa 1 Uudistuva ja muutosjoustava Kan• Kasvukäytävät ja saavutettavuus

ta-Häme käsitellään yritys- ja elinkeinotoimintaan, inno-

• Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi

vaatiotoimintaan sekä osaamiseen kohdistettavia kehittä-

• Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö

mistoimia.

• Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
• Kansainvälistyminen ja vetovoima.

• Toimintalinja 2 Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen kohdentuu kasvuvyöhykkeiden vahvistamiseen,
saavutettavuuteen ja yhteistyöhön.

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin
perustuvat kehittämisen tavoitteet. Keskeisenä kehittämisen
visiona on edelleen se, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä

• Toimintalinja 3 Hyvä arki Kanta-Hämeessä kohdistuu
asumisen, työllisyyden ja palvelujen kehittämiseen ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen.

työtä, asua ja viihtyä Hämeessä.
Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä
Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat:

aluekehitysohjelmia. Asiakirjat on laadittu valtuustokausittain.
Tämä on viimeinen nykymuotoisen maakuntavaltuuston hy-

• Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme
• Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen
• Hyvä arki Kanta-Hämeessä.
Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä
kehitys ja älykäs erikoistuminen.
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väksymä ohjelma.

TILANNEKUVA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tässä Häme-ohjelman osiossa muodostetaan tilannekuva

Hämeenlinnan seutu on Kanta-Hämeen kolmesta seudus-

Kanta-Hämeen maakunnan nykytilanteesta ja toimintaym-

ta elinkeinorakenteeltaan monipuolisin. Keskeisiä toimialoja

päristöstä kolmella eri tavalla tarkasteltuna. Maakuntaproﬁi-

ovat mm. teollisuus (metalli- ja terästeollisuus, elintarvike-

li-kappaleessa kuvataan maakunnan viimeaikaista kehitys-

teollisuus), logistiikka ja kauppa. Monipuolisuuden kääntö-

tä ja nykytilaa tilastojen perusteella. Muutosjoustavuus ja

puoli on se, että selkeitä kärkialoja on haastavampi löytää.

ennakoitu rakennemuutos-kappaleessa puolestaan luodaan

Julkisen sektorin työpaikkojen suuri osuus seutukunnassa

tilannekuvaa maakunnan muutosjoustavuuden näkökulmas-

tuo vakautta aluetalouteen. Alueen vahvuuksiin kuuluu myös

ta. Kolmannessa osiossa luodaan katsaus maakunnan alue-

monipuolinen koulutustarjonta. Haasteena nähdään ikäänty-

rakenteeseen.

vien yrittäjien suuri määrä ja vaikeudet löytää jatkajia toimiville yrityksille. Suurimmat riskit äkillisen rakennemuutoksen

MAAKUNTAPROFIILI

suhteen liittyvät julkisen sektorin muutoksiin sekä yksittäisten
suurempien yritysten mahdollisiin vaikeuksiin.

Elinkeinorakenne
Kanta-Hämeessä on monipuolinen elinkeinorakenne – toi-

Riihimäen seudulla on lukuisia menestyviä pk-yrityksiä ja

saalta selkeät kärjet ovat puuttuneet. Perinteisesti vahvoja toi-

monipuolinen yrityskanta. Alueella on toimiva yrityspalve-

mialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, maatalous ja elintarvi-

luverkosto, joka helpottaa yritysten sijoittumista alueelle.

keteollisuus. Kanta-Hämeen monipuolinen toimialarakenne

Alueelle hakeudutaan muualta maasta, kun halutaan pää-

pienentää äkillisiä suhdannevaihteluita ja syvän rakennemuu-

kaupunkiseudulle, ja alue onkin yritysten sijoittumisen kan-

toksen riskiä.

nalta houkutteleva vaihtoehto. Hämeen ammattikorkea-
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koulun (HAMK) kampusalueen kehittäminen ja yhteistyö yri-

sekä yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muille kasvualueille

tysten kanssa tuo lisäarvoa alueelle.

ovat alueen keskeisiä vahvuuksia.

Forssan seudulta löytyy vahvaa teollisuusosaamista ja seu-

Vahvat ja osaavat oppilaitokset sekä niiden aktiivisuus yritys-

dun elinkeinorakenne on monipuolinen ja yrittäjyys arvostet-

yhteistyössä ovat alueen kehityksen kulmakiviä. Kansainvä-

tua. Seutua leimaa vahva teollinen perinne. Nykyisiä kärkitoi-

lisiä suuryrityksiä sekä tutkimustoimintaa harjoittavia yksi-

mialoja ovat elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristöalat sekä

köitä on alueella vähän, mutta nämä yritykset ovat aktiivisia

informaatioteknologia. Seudulla on useita näiden alojen kan-

innovaatiotoiminnan toteuttajia ja osa on myös investoinut

sainvälisiä yrityksiä. Vahvan teollisen perinteen rinnalle tarvi-

alueelle viime vuosina merkittävästi. Alueella tehdään aktiivi-

taan myös uudenlaista palveluyrittäjyyttä. Alueen vahvuuksiin

sesti työtä alueen kehittymisen ja yritysten alueelle sijoittu-

kuuluu Luonnonvarakeskuksen (Luke) päätoimipaikan sijoit-

misen eteen.

tuminen Jokioisille.
Kanta-Hämeen perinteisiä vahvoja toimialoja ovat olleet valAlueen kilpailukyky ja vahvuudet

mistava teollisuus, biotalous, kiertotalous ja elintarviketuo-

Kanta-Hämeellä ei ole ollut selkeää erikoistumisen kärkeä,

tanto, rakennusteollisuus ja korjauspalvelut sekä hyvinvoin-

josta alue olisi tunnettu. Maakunnassa on kuitenkin vahvo-

tipalvelut. Tavoitteena on älykkään erikoistumisen strategian

ja toimialoja, muun muassa metalli- ja elintarviketeollisuut-

avulla vahvistaa alueen vahvoja toimialoja, edesauttaa kan-

ta. Kanta-Häme on luonnonvara-alan ja siihen perustuvan

sainvälistä liiketoimintaa ja myös uusien tuotteiden, palve-

teollisuuden osaamiskeskittymä ja Suomen ruokamaakunta.

luiden ja innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittämistä.

Luonnonvara-alalla on keskimääräistä vahvempi yrityspohja

HAMKin tutkimusyksiköt Ammatillinen osaaminen, Biotalous,

ja maakunnan ympärillä on neljän miljoonan ihmisen lähi-

Ohutlevykeskus ja Älykkäät palvelut vahvistavat toiminnallaan

ruokamarkkinat. Nämä ovat alueen selkeitä kilpailuetuja.

alueellista osaamista. Luonnonvarakeskuksen (Luke) vahva
tutkimus- ja kehitystoiminta edistää monipuolisesti luon-

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän Maakuntien vahvuu-

nonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta ja luontomatkailua.

det –analyysin mukaan Kanta-Häme on kilpailukykyproﬁilil-

Erityisosaamista Kanta-Hämeessä on myös lasi- ja keramiik-

taan hyvin lähellä mediaanimaakuntaa. Eniten Kanta-Häme

ka-alalla (Tavastia ja HAMK), hevostaloudessa (Ypäjän He-

poikkeaa mediaanimaakunnasta tutkimus- ja kehittämistoi-

vosopisto ja Mustiala, HAMK) ja ympäristönsuojelussa, erityi-

minnan intensiteetin suhteen. Tutkimus- ja kehittämistoimin-

sesti vesialalla (Helsingin yliopiston Lammin biologien ase-

nan menot suhteessa yritysten liikevaihtoon ovat selkeästi

ma). Potentiaalisia nousevia aloja ovat luovat alat, kulttuuri ja

keskimääräistä alhaisemmat. Toisaalta työllisyyden suhteen

matkailu yhdistettynä uuteen digitaaliseen osaamiseen.

Kanta-Häme on pärjännyt keskimääräistä paremmin.
Kilpailukykyyn vaikuttavia osatekijöitä nostamalla voidaan
parhaimmillaan parantaa alueen työllisyyttä ja vetovoimaa.
Yksityisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja liikevaihto, työllisyysaste, alueen yritysdynamiikka eli
aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suhde yrityskannasta,
liikevaihdon suuruus, teollisuuden osuus liikevaihdosta sekä
korkea-asteen koulutettujen osuus 15 vuotta täyttäneestä
väestöstä määrittelevät pitkälle alueen rakennetta ja kykyä
selviytyä rakennemuutoksesta.
Julkisen sektorin työpaikkojen osuus tuo vakautta maakunnan aluetalouteen. Tämä koskee erityisesti Hämeenlinnan
seutua. Biotalouden merkitys vahvistaa jatkossa myös maaseutupainotteisten kuntien elinvoimaa ja kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle kaupunkikeskuksissa.
Hyvä maantieteellinen sijainti, lyhyet matkat Etelä-Suomessa
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Kanta-Hämeen osuus koko maasta (%)
Kesämökit

4,2 %

Haja-asutusväki

3,9 %

Omakotitalossa asuvat asuntokunnat

3,8 %

Henkilöautot

3,6 %

Eläkeläiset

3,5 %

Yrittäjät

3,4 %

Keskiasteen tutkinnon suorittaneet

3,3 %

Alkutuotanto

3,3 %

Yli 4 henkilön asuntokunnat

3,3 %

Kuntien välinen lähtömuutto

3,3 %

Väkilukuennuste 2040

3,3 %

Asuntokuntia

3,2 %

Työvoima

3,2 %

VÄESTÖ

3,2 %

1 henkilön asuntokunnat

3,2 %

Taajamissa asuvat

3,1 %

Yritykset

3,1 %

Työlliset

3,1 %

Valtionveronalaiset tulot

3,1 %

Julkisen sektorin työpaikat

3,1 %

15-64-vuotiaat

3,1 %

Alle 15-vuotiaat

3,1 %

Kuntien välinen tulomuutto

3,1 %

Nuoret työttömät

2,9 %

Aloittaneet yritykset

2,9 %

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet

2,9 %

Työpaikat

2,8 %

Lopettaneet yritykset

2,8 %

Työttömät työnhakijat

2,8 %

Ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä

2,7 %

BKT (Bruttokansantuote)

2,7 %

Nettomaahanmuutto

2,6 %

Vienti

2,6 %

Pitkäaikaistyöttömyys

2,5 %

Metsäbiotalouden tuotos

2,2 %

Ulkomaan kansalaisia

2,1 %

Yöpymiset

1,9 %

Kasvuyritykset

1,4 %

Tuonti

1,4 %

T&K -menot
KUVIO 1. Maakuntaproﬁili

0,0 %

1,2 %
0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %
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Väestö
Kanta-Häme on ollut viidenneksi vetovoimaisin maakun-

kääntyi laskuun vuonna 2014 laskuun ja Hämeenlinnan seu-

ta väestönlisäyksen perusteella vuosien 1995–2012 välillä.

dun vuonna 2015.

Kanta-Häme sai merkittävää väestönlisäystä ja muuttovoittoa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Maakun-

Kanta-Hämeen maakuntaan muutetaan selvästi eniten Uu-

nassa on kuitenkin pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen

denmaan ja Pirkanmaan maakunnista. Muuttoliike Kan-

jälkeen koettu väestötappiota. Vuonna 2012 sekä luonnolli-

ta-Hämeen maakunnasta muihin maakuntiin on kaksin-

nen väestönkasvu että kuntien välinen nettomuutto kään-

kertaistunut vuosien 1990–2016 välisenä aikana. 80 %

tyivät negatiiviseksi, mutta väestönkasvu oli nettosiirtolai-

Kanta-Hämeen muuttoliikkeestä suuntautuu Uudenmaan,

suuden ansiosta positiivista vuoteen 2013 saakka. Vuonna

Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntiin.

2014 Kanta-Hämeen väestönkasvu kääntyi negatiiviseksi ja

Erityisesti muuttoliike Pirkanmaan maakuntaan on lähes kol-

on laskenut jo kolmena vuotena peräkkäin. Lasku on jatku-

minkertaistunut. Vuonna 2016 Kanta-Hämeestä muutettiin

nut vuonna 2017. Väkiluvun lasku johtuu sekä luonnollisen

Helsinkiin ja Tampereelle täsmälleen saman verran.

väestönkasvun että kuntien välisen nettomuuton laskusta.
Ainoastaan nettomaahanmuutto on kasvanut. Väestön kehi-

Yhtenä syynä Kanta-Hämeen väkiluvun laskuun lienee pit-

tykseen tuleekin vaikuttamaan maahanmuuttajien määrä ja

kittynyt taantuma, mutta tilanne herättää myös kysymyksen,

turvapaikanhakijatilanteen kehitys.

onko kasvu keskittymässä yhä harvempiin alueisiin ja mitä
asialle voidaan tehdä. Maakunnassa on tavoitteena päästä

Kanta-Hämeen seutujen väliset erot vetovoimassa ovat mer-

jälleen kasvu-uralle. Alueen kehittämisen kannalta ajankoh-

kittäviä; Forssan seudulla väkiluku on viimeisen kymmenen

taista onkin alueen saavutettavuuden ja maankäytön, asu-

vuoden ajan pääasiassa vähentynyt ja Riihimäen ja Hämeen-

misen ja liikenteen kokonaisuuden edelleen kehittäminen.

linnan seuduilla kasvanut. Riihimäen seudun asukasluku

Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset.
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KUVIO 2. Väkiluku ja väkiluvun muutos.
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Väkiluvun muutos
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KUVIO 3. Väestön ikärakenne Kanta-Hämeessä 31.12.1990 ja 31.12.2016.
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Julkinen / kuntatalous
Kuntien verotulot/asukas ovat kasvaneet maakunnassa varsin tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2015 Kanta-Hämeen maakunnan verotulot olivat asukasta kohden 3 863 €
eli koko maan kolmanneksi korkeimmat. Valtionosuudet/asukas olivat Hämeessä vuonna 2015 sen sijaan maan kolmanneksi alhaisimmat, 1 471 €.
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KUVIO 4. Verotettava tulo €/as.
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Forssan seutukunta

Aluetalous
Kanta-Hämeen maakunnan bruttokansantuote vuonna 2014
oli 31 290 euroa/asukas (koko maassa 37 602 euroa/asukas). Maakunnan BKT on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta
2000 vuoteen 2012 asti, lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin koko maassa BKT laski. BKT:n suurin vuosimuutos tapahtui 2009, jolloin laskua oli yli 10 % ja enemmän kuin
maassa keskimäärin. Erityisesti Hämeenlinnan seudulla pudotus oli suuri. Riihimäen seudulla taantuma ei vaikuttanut
läheskään samassa mittakaavassa. Vuoden 2012 jälkeen
Kanta-Hämeen maakunnan BKT on laskussa, vaikka koko
maassa BKT on kasvanut.
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KUVIO 5. BKT/asukas
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Työllisyys
Kanta-Hämeen maakunnan työttömyys oli pitkään kasvussa

sijaan erottuu työttömien määrän osuudessa, sillä se on ollut

vuodesta 2012 lähtien, mutta työttömien määrä kääntyi las-

selkeästi koko maan keskiarvoa ylempänä ja vuonna 2016

kuun helmikuussa 2016 eli aikaisemmin kuin koko maassa

työttömien osuus työvoimasta oli Forssan seudulla 13 %.

keskimäärin. Vuonna 2017 työttömyys on laskenut edelleen,
mutta muihin maakuntiin verrattuna Kanta-Häme ei ole

Työttömyyden laskun taustalla on monenlaisia syitä, mutta

enää työttömyyden laskuvauhdissa kärkipäätä, vaan monissa

työpaikkoja on ollut tarjolla edellisvuosien vastaavia ajankoh-

maakunnissa lasku on tällä hetkellä nopeampaa. Kanta-Hä-

tia enemmän. Investointeja on tehty ja uusia työpaikkoja on

meen sisällä Hämeenlinnan seudulla työttömyys väheni al-

syntynyt. Ikääntyminen vaikuttaa jonkin verran työttömyyden

kuun hitaammin kuin muilla maakunnan seuduilla.

vähenemiseen, mutta vähentymistä on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti nuorten työttömyys on vähenty-

Kanta-Hämeessä työttömien osuus työvoimasta on ollut ma-

nyt nopeastikin ja pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt myös

talampi kuin koko maassa keskimäärin, esimerkiksi vuosina

selvässä laskussa. Näissä ryhmissä väheneminen on selvästi

2014–2016 työttömien osuus on ollut 1,5 prosenttiyksikköä

nopeampaa kuin kokonaistyöttömyyden lasku. Työttömyyslu-

matalampi Kanta-Hämeessä kuin koko maassa. Erityisesti

vut ovat silti edelleen korkealla tasolla, varsinkin kun samaan

Riihimäen seudulla työttömyys on lähtenyt laskuun. Hä-

aikaan rekrytointiongelmien määrä näyttää olevan taas kas-

meenlinnan seudun työttömyys on lähes samanlainen koko

vussa.

maakunnan työttömyysosuuden kanssa. Forssan seutu sen
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KUVIO 6. Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta.
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Yritystoiminta
Vuonna 2015 Kanta-Hämeen maakunnassa oli 8 535 yritystä. Yritysten lukumäärä on pysynyt melko tasaisena vuodesta
2008 ja vaihtelu on ollut pientä. Taantuma koetteli Kanta-Hämeen yrityksiä pahimmin vuonna 2009, jolloin yritysten
liikevaihto pieneni lähes 15 % edellisvuoteen verrattuna.
Vuonna 2013 liikevaihto pieneni myös, noin 1,8 %, kun koko
maassa yritysten liikevaihto kasvoi hiukan. Muina vuosina
liikevaihdon kasvu on ollut 5-10 %. Maakunnan seutujen
kesken vaihtelu on ollut huomattavan suurta.
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KUVIO 7. Yritysten lukumäärä.
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Osaaminen
dessa, mutta Forssan seutu laskee maakunnan keskiarvoa.

15-vuotiaasta väestöstä on kasvanut tasaisesti Kanta-Hä-

Korkea-aste pitää sisällään alimman korkea-asteen, alemman

meessä 2000- ja 2010- luvuilla. Koko maan keskiarvosta

ja ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuksen. Mo-

ollaan kuitenkin jäljessä. Hämeenlinnan seutu on lähes koko

nipuolinen koulutustarjonta maakunnassa pitää yllä ja vahvis-

maan tasolla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuu-

taa monipuolista osaamispohjaa.

Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä %

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (%) yli
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KUVIO 32
8. Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä.
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KUVIO 9. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (%) yli 15-vuotiaasta väestöstä.
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Ympäristö
Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet vuoden 2013 jälkeen.
Uusiutuvan energian (biopolttoaineiden) osuus on kasvanut
koko 2000-luvun ajan. Valtaosa uusiutuvasta energiasta tuotetaan puulla. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli
jo yli puolet hiilidioksidipäästöistä. Energiantuotanto tuottaa
enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin teollisuus.
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KUVIO 10. Ympäristölupavelvollisten toimijioden teollisuuden ja energiantuotannon fossiilisten
polttoaineiden ja uusiutuvan energian hiilidioksidipäästöt.
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Terveys ja hyvinvointi
Kelan sairastavuusindeksi kuvaa väestön terveydentilaa suh-

Kanta-Hämeen sairastavuusindeksi vuonna 2013 oli 97,3, jo-

teessa koko maan väestöön. Indeksissä huomioidaan kolme

ka on koko maan keskiarvoa matalampi ja koko maan viiden-

tilastomuuttujaa: väestön kuolleisuus, työkyvyttömyyseläk-

neksi alhaisin kaikista maakunnista. Kanta-Hämeen sairasta-

keellä olevien osuus ja lääkekorvausta saavien osuus. Koko

vuus on laskenut vuodesta 2001 lähtien tasaisesti vuosittain

maan indeksiluku on 100.

ja Kanta-Hämeessä sairastavuus on ollut jatkuvasti viiden
alhaisimman maakunnan joukossa.
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KUVIO 11. Kelan sairastavuusindeksi vuonna 2013 (ikävakioitu).
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MUUTOSJOUSTAVUUS JA
ENNAKOITU RAKENNEMUUTOS
Muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa
alueen aktiivista ja dynaamista uudistamista, joka perustuu oppimiseen ja toimiviin
verkostoihin. Muutosjoustavalla alueella on
kyky varautua, palautua ja erityisesti uudistua ulkoisesta aluetalouden shokista sekä
kyky mobilisoida resurssit muutostilanteessa. Muutosjoustavuus on osa ennakoidun
rakennemuutoksen hallintaa. Seuraavissa
kappaleissa luodaan Kanta-Hämeen maakunnan tilannekuvaa tarkastelemalla maakunnan muutosjoustavuutta tilastojen ja
tutkimusten sekä maakunnan keskeisten kehittäjätahojen yhdessä suorittaman muutosjoustavuuden arvioinnin perusteella. Viimeiseen kappaleeseen on koottu toimenpiteitä,
joiden katsotaan parantavan maakunnan
muutosjoustavuutta.

Maakunnan muutosjoustavuus
tilastojen ja tutkimusten
perusteella
Maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne on muutosjous-

Maakunnan väestön koulutustaso on maan keskitasoa vah-

tavuuden kannalta selkeä vahvuus. Hämeenlinnan seutu on

van maakunnallisen ammattikorkeakoulun ja laadukkaan am-

kolmesta seudusta elinkeinorakenteeltaan monipuolisin. Mo-

matillisen koulutuksen ansiosta. Tämä luo hyvän ja riittävän

nipuolisuuden kääntöpuoli on se, että selkeitä kärkialoja on

osaamispohjan muutosjoustavuuden kehittämiselle. Selvästi

haastavampi löytää. Forssassa puolestaan on koettu viime

muuta maata jäljessä maakunnassa sen sijaan ollaan tutki-

vuosikymmenen loppupuolella äkillisen rakennemuutoksen

mus- ja kehittämistoiminnan panostuksissa.

tilanne, jolloin valintoja uusien kärkialojen suhteen on jo tehty (esim. kiertotalous) ja sillä tiellä tulee edelleen jatkaa.

Maakunnan sijainti osana Suomen kasvukäytävää lisää maakunnan resilienssiä. Maakuntaa laajempi työssäkäyntialue

Maakunnan elinkeinojen kotimarkkinaorientoituneisuus ta-

mahdollistuu pendelöinnin avulla erityisesti Hämeenlinnan

saa aluetalouden jyrkkiä heilahteluja molempiin suuntiin.

ja Riihimäen seuduilla. Resilienssin kannalta huolestuttava

Lama iskee maakuntaan myöhemmin ja vaimeampana ja

signaali on väestönkasvun kääntyminen negatiiviseksi kol-

vastaavasti nousu lamasta alkaa hitaammin ja loivempana.

men viimeisen vuoden aikana.

Toisaalta heikkoudet kansainvälistymisasteessa kertovat myös
terävien kärkiosaamisalojen puutteesta.

Erilaisiin tilastojen, elinvoimavertailujen ja kilpailukykyindeksien tarkasteluihin perustuen maakunnan muutosjoustavuu-

Julkisen sektorin työpaikkojen suuri osuus maakunnassa tuo

den voidaan todeta olevan vähintäänkin maan keskiarvon

vakautta maakunnan aluetalouteen. Tämä koskee erityi-

tasolla tai jopa hiukan keskiarvon yläpuolella. Kanta-Hä-

sesti Hämeenlinnan seutua. Työpaikkoja on viime vuosina

meen seutukuntien välillä on eroja muutosjoustavuudessa.

koko maakunnasta vähentynyt pääosin alkutuotannosta ja

Hämeenlinnan seutu on resilienssi- ja elinvoimavertailuissa

teollisuudesta. Voimakkaimmin vähennykset ovat koetelleet

jopa maan kärkitasoa, Riihimäen seutu kärkikymmenikön

Forssan seutua. Tämän johdosta myös työttömyysprosentti

tuntumassa ja Forssan seutu kansallista keskitasoa.

seudulla on muita maakunnan seutuja korkeampi.
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Maakunnan muutosjoustavuuden
arviointikysely ja -työpaja

Toimenpiteet maakunnan muutosjoustavuuden
parantamiseksi

Häme-ohjelman 2018+ valmisteluprosessin yhteydessä

Maakunnan muutosjoustavuuden parantamiseksi suunnitel-

edellä kuvattua maakunnan muutosjoustavuuden tarkaste-

lut toimenpiteet on jaettu kolmeen eri kategoriaan: elinkei-

lua syvennettiin hyödyntämällä työ- ja elinkeinoministeriön

nojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälis-

yhdessä maakuntien liiton kanssa kehittelemää muutos-

tyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

joustavuuden arviointikehikkoa. Arviointikehikon perusteella
laadittiin maakunnan keskeisistä kehittäjätahoista koostuvalle

Elinkeinojen ja yritystoiminnan

HämePro-verkostolle suunnattu Kanta-Hämeen muutosjous-

uudistuminen

tavuuden arviointikysely. Kyselyn vastausten antia syvennet-

Maakunnan elinkeinorakenteen mo-

tiin edelleen HämePro-verkoston työpajassa arviointikehikon

nipuolisuudesta tulee huoleh-

teemojen osalta.

tia jatkossa modernisoimalla
ja uudistamalla perinteisiä

Aluetalous ja toimintaympäristö-teema

aloja. Vahvuuksia tulee

Elinkeinorakenteen monipuolisuuden osalta keskeistä on jul-

entisestään vahvistaa

kisen sektorin rooli aluetaloudessa, kehitettävää puolestaan

ja potentiaalisia uusia

on uusien elinkeinorakennetta monipuolistavien yritysten

liiketoimintamahdol-

synnyttämisessä. Muutosjoustavuuden kannalta kehitettävää

lisuuksia kartoittaa

on myös osaamisperustan ja innovaatioympäristön osalta

ja auttaa eteen-

erityisesti yritysten T&K-aktiivisuudessa. Maakunnan oppilai-

päin. Palvelu-

tosten ja tutkimuslaitosten sen sijaan koetaan olevan inno-

liiketoiminnan

vaatioympäristön vahvoja toimijoita. Alueen mainekuva, yri-

merkitys on kas-

tysilmasto ja demograﬁa-teema on saanut heikoimmat arviot

vanut perinteisil-

johtuen erityisesti kahdesta tekijästä, viime vuosien muutto-

lä teollisuuden

tappiosta ja nuorten kiinnostuksesta aluetta kohtaan. Alueen

aloilla ja palve-

yrittäjien sen sijaan koetaan olevan tyytyväisiä maakuntaan.

lualojen joukosta

Alueen saavutettavuus on hyvällä tasolla, samoin kaavoitus

voi hyvin nousta

ja resurssitehokkuus. Parantamisen varaa tässä osa-alueessa

myös kokonaan

eniten on alueen luonnonresurssien innovatiivisessa hyödyn-

uusia kasvualoja ai-

tämisessä.

na globaalille tasolle
saakka. Yritysten inno-

Strateginen ennakointi ja päätöksenteko sekä uudet

vaatiotoiminnan kehit-

toimintatavat -teema

täminen on ratkaisevassa

Arvioiden perusteella maakunnassa pystytään luomaan

roolissa sekä perinteisillä aloil-

yhteisiä näkemyksiä tulevaisuudesta sekä sen haasteista ja

la että kasvualoilla. Yritysdyna-

mahdollisuuksista. Alueella koetaan myös olevan riittävästi

miikka eli yrityskannan uusiutuminen

oikeanlaisia verkostoja. Kehittämisen varaa on alueen kansal-

on resilienssin kannalta erittäin tärkeää.

lisessa ja kansainvälisessä verkottumisessa ja kyvyssä reagoida nopeisiin muutostilanteisiin.

Maakunnan resilienssin lisäämiseksi uusien ja nousevien kasvualojen eteen on tulevaisuudessa erityisesti panostettava. Erittäin tärkeässä roolissa osaamisen kehittämiseen
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sekä yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoimi-

Maakunnan kansainvälisessä ja kansallisessa verkostoitumi-

seen liittyen on Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta ja

sessa on muutosjoustavuuden tarkastelussa arvioitu olevan

läsnä- olo kaikilla kolmella maakunnan seutukunnalla. HAMK

puutteita. Tilannetta pyritään korjaamaan parhaillaan valmis-

on uudistanut TKI-toiminnan malliaan perustamalla tutki-

teltavalla maakunnan yhteisellä kansainvälistymisstrategialla

musyksiköitä. Tavoitteena on lisätä alueen merkitystä kansal-

(Häme Global/Tavastia Global).

lisessa TKI-toimijaverkostossa sekä kasvattaa TKI-panostuksia
maakunnassa. Yritysten T&K-toimintaa on myös pyrittävä aktivoimaan. Suomen kasvukäytävän mahdollisuuksia
myös elinkeinotoiminnan kehittämisessä tulee jatkossa hyödyntää entistä enemmän. Julkisen sektorin uudistumi-

Kehittämisresursseja on haettava jatkossa entistä aktiivisemmin kansainvälisistä rahoitusohjelmista. Kansainväliset yhteistyöhankkeet avaavat kasvun mahdollisuuksia myös yritysten
kansainvälistymiselle sekä lisäävät kansainvälistymiseen tarvittavaa osaamista maakunnassa.

seen liittyen maakuntauudistus
puolestaan tarjoaa mahdollisuuden parantaa alueen
kykyä reagoida nopeisiin muutostilanteisiin.
Yritysten kasvu
ja kansainvälistyminen
Yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen on
tärkeää huolehtia maakunnan resursseista
ja voimavaroista. Osaaminen ja
verkostot, yhdessä
tekeminen, oppiminen
ja rohkeus ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä
yritysten kasvun tukemisessa.
Yritysten elinvoiman kannalta on

Työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut
Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on ensiarvoisen tärkeää. Korkeasta työttömyysasteesta huolimatta
on joillakin aloilla uhkaamassa työvoimapula. Toisaalta alat,
joissa on työtä tarjolla tulevaisuudessa, eivät välttämättä ole
vetovoimaisia vaikkapa nuorten silmissä. Osaamistarpeiden määrällinen ja laadullinen ennakointi sekä tarpeiden ja
tarjonnan kohtaannon parantamiseen tähtäävät toimet ja
kokeilut eri aloilla ovat keskeisessä roolissa työllisyyden parantamisessa.
Yhtenä huolenaiheena muutosjoustavuuden arvioinnissa
nousi esille nuorten vähäinen kiinnostus aluetta kohtaan.
Entistä enemmän tulisi hyödyntää opintojensa loppuvaiheissa olevia opiskelijoita, mukaan lukien ylempää amk-tutkintoa
opiskelevat, osana maakunnan yritysten tutkimus-ja kehittämistoimintaa. Tällä tavoin hyöty on molemminpuolinen, kynnys yritysten kehittämistoiminnalle madaltuu ja valmistuvan
opiskelijan työllistyminen maakunnan yrityksiin helpottuu.
Maakunnan ulkopuolelle yliopisto-opintojaan suorittamaan
lähteville tulee myös tarjota aktiivisesti vastaavanlaisia mahdollisuuksia (esim. työharjoittelu).

tärkeää, että alue on vetovoimainen
sekä yritysten että osaajien silmissä. Yksi
tulevaisuuden keskeisistä tavoitteista vetovoimaan liittyen on maakunnan negatiivisen väestönkehityksen suunnan kääntäminen.
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ALUERAKENNE
Maakunta sijoittuu suurten kaupunkien Helsingin, Tampe-

Kaupunkikeskuksilla on monipuoliset palvelut ja vaikutusalu-

reen ja Turun muodostamaan kolmioon. Maakunnan aluera-

eella on useita kuntia. Vaikutukset ulottuvat myös maakunta-

kenteen rungon muodostavat kolme seutukuntaa sekä kehi-

rajojen ylitse. Kaupunkikeskuksia ovat Hämeenlinna, Forssa

tys- ja kasvukäytävät. Käytäviä yhdistävät itä-länsi –suuntaiset

ja Riihimäki.

valtakunnalliset liikenneväylät.
Alueellisilla palvelukeskuksilla on monipuoliset kunnan pääAluerakenteeltaan Kanta-Häme on kolmen proﬁililtaan erilai-

tai sivukeskuksen palvelut. Vaikutusalue kattaa useita taa-

sen kaupunkiseudun, Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen

jamia sekä kyliä ja maaseutua. Alueellisia palvelukeskuksia

seutujen muodostama maakunta. Toiminnallisesti ja raken-

ovat: Iittala, Parola, Turenki, Tervakoski, Oitti, Loppi kk. sekä

teellisesti Kanta-Häme on osa Helsingin laajaa metropolialu-

Lammin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän keskuk-

etta. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut sijoittuvat Suomen

set.

kasvukäytävälle. Forssan seutu on keskeinen osa Helsinki-Forssa-Pori kehitys- ja kuljetuskäytävää.

Paikallisilla keskuksilla on rajatut palvelut. Vaikutusalue on
läheisiä kyliä ja maaseutua. Paikallisia palvelukeskuksia ovat:

Kanta-Hämeen keskusrakenne jakautuu vaikutusalueiltaan ja

Hauho, Eteläinen, Synjäntaka/Tuulos, Renko, Hikiä, Ryttylä,

palvelutasoltaan kolmeen eri taajamatyyppiin: kaupunkikes-

Monni, Launonen ja Läyliäinen.

kukset, alueelliset palvelukeskukset ja paikalliset palvelukeskukset. Taajamien muodostamaa aluerakennetta täydentävät
kylämäisen asutuksen alueet ja luonnon läheisyys.

KUVA 1. Maakuntakaavan suunnittelualue.
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KUVA 2. Kanta-Hämeen vetovoimatekijät.
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MAAKUNTASUUNNITELMA 2040
Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin visio ja strategia.

tuttuja megatrendejä, kuten digitalisaatio, globalisaatio, väes-

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoitelta-

törakenteen muutos, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos.

va kehitys ja kehittämisen yleiset suuntaviivat aina vuoteen

Aivan murroksen ytimessä ovat automaatio, robotisaatio ja

2040 saakka. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät

tekoäly sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys, jotka muutta-

maakuntaohjelmassa sekä vuosittaisessa maakuntaohjelman

vat työvoimaa ja työn tekemisen tapoja.

toteuttamissuunnitelmassa ja maakuntakaavassa.
Työn muutos kiteytyy talouskasvun ja työn suhteen irtautuMaakuntasuunnitelma on valmisteltu aiemmin hyväksyt-

miseen toisistaan. Korkeakaan BKT:n kasvu ei enää väistä-

tyyn strategiaan perustuen, mutta se on päivitetty käytet-

mättä takaa korkeaa työllisyysastetta. Tekoäly on kenties suu-

tävissä olevan ennakointitietoon ja uusiin megatrendeihin

rin yksittäinen työelämän muutosvoima, se vaikuttaa laajalti

perustuen. Maakuntasuunnitelmassa määritellään Kanta-Hä-

talouskasvuun muuttamalla ihmisten tekemän työn luonnet-

meen kehittämisen pitkän aikavälin päämäärä ja tavoitteet.

ta sekä ihmisten ja koneiden välistä suhdetta. Ennakoitu vai-

Maakuntasuunnitelman lähtökohtana ovat nähtävillä olevat

kutus työhön perustuu muun muassa siihen, että kehittyvä

tulevaisuuden kehityssuunnat, joihin vastataan ja reagoidaan

tekoäly vapauttaa ihmisten aikaa muuhun, voimakkaammin

suunnitelman viidellä strategisella painopisteellä.

erikoistuneeseen toimintaan ja työn sisältöjen uudenlaiseen
jakamiseen. Robotisaatio, digitalisaatio, tehokkaat tietoliiken-

TULEVAISUUDEN KEHITYSSUUNTIA

neyhteydet (5G-verkot) ja globalisaatio muuttavat tuotannon rakenteita niin, että tuotannon ja ihmistyövoiman yhteys

Työelämän suuri murros

muuttuu yhä haastavammaksi.

Työn tekemisen tavat ja työn yhteiskunnallinen merkitys ovat
suuressa murroksessa. Kyse ei ole kuitenkaan nopeasta siir-

Suomessa on kasvava määrä ihmisiä, joille kasautuu koko

tymisestä yhdestä tavasta tehdä töitä johonkin toiseen vaan

ajan enemmän epävarmuutta työelämän suhteen. Isoksi ky-

pitkään jatkuvasta murroksesta kohti entistä moninaisempaa

symykseksi nousee se, kuinka järjestää uudelleen ihmisten

ja monipuolisempaa työn maailmaa. Murroksen takana on

osallisuus yhteiskuntaan, jos perinteinen palkkatyö vähenee
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merkittävästi. Osaaminen, koulutus ja uuden oppiminen ovat

Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät

kriittisin keino työn murroksesta selviämiselle. Samalla osaa-

Muuttoliike on aluerakenteen keskeinen muutosvoima, joka

minen ja oppiminen muuttuvat yhä syvemmin kohti jatku-

koostuu työn, opiskelupaikan ja hyvän elinympäristön peräs-

vaa oppimista. Ihmiseltä työn murros edellyttää osaamisen

sä muuttavista ihmisistä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa

jatkuvaa päivittämistä. Tässä tilanteessa on luonnollista, että

muuttoliikkeen imu tulee säilymään ja jopa kasvattamaan

opiskelu tulee enenevässä määrin osaksi työtä ja pirstoutuu

merkitystään. Maan sisäisen eli kuntien ja seutujen välillä

pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Työn, opiskelun, vapaa-ajan ja

tapahtuvan muuton rinnalla muuttoliike on saamassa yhä

muun elämän rajat hämärtyvät.

vahvemmin myös uusia muotoja.
Pysyvän muuton ohella myös kausimuutto sekä monipaik-

Kaupungistuminen jatkuu

kainen asuminen ja työnteko yleistynevät lähivuosikymmeni-

Suomen väestö jatkaa keskittymistä kaupunkeihin. Ilmiö

nä. Eläkkeellä olevien aktiivisten kansalaisten määrä lisääntyy,

suuntautuu erityisesti suuriin ja keskisuuriin keskuksiin

jolloin monet hakevat vaihtelua esimerkiksi vapaa-ajan asu-

pienten kaupunkien ja maaseutumaisten kuntien toimiessa

misesta. Monipaikkainen elämäntapa yleistyy ja monipaikkai-

poismuuttoalueina. Keskuskaupunkien lisäksi muuttovoitos-

suus monipuolistaa käsitystä asumisesta. Ihmisten elämä ja

ta hyötyvät edelleen jonkin verran ympäryskunnat, joissa

arki jakautuvat yhä enemmän eri asuinpaikkojen välille, kesä-

asukasmäärä kasvaa. Keskittyminen kasvukeskuksiin säilyy

mökeille, kakkosasuntoihin, matkailukohteisiin jne. Ihmisten

nopeana. Väestönkasvu sekä yritystoiminnan mittakaava- ja

sijoittuminen eri alueille vaihtelee entistä enemmän ajalli-

kasautumisedut edesauttavat uusien työpaikkojen syntyä.

sesti ja vakituinen asuinpaikka kuvaa aiempaa heikommin

Opiskelu- ja työpaikkatarjonta tuovat muuttoliikettä kasvukes-

ihmisten ajankäyttöön perustuvaa aluerakennetta.

kuksiin joka puolelta Suomea ja ulkomailta. Suurten kasvukeskusten ja muun Suomen kehitys polarisoituu. Opiske-

Maahanmuuton merkitys on kasvanut huomattavasti viime

lupaikat tuovat kaupunkeihin nuoria ikäluokkia, jotka jäävät

vuosina ja tulee kasvamaan entisestään. Globaali liikkuvuus

valmistuttuaan asumaan kaupunkiseudulle.

tulee lähivuosikymmeninä lisääntymään ja myös Suomi

Metropolialue laajenee edelleen. Toiminnallisesti yhä laajemmalle leviävä Helsingin seutu
on Suomen tasolla suurin muuttovoiton kerääjä. Metropolialueen vaikutus ulottuu sujuvien
yhteyksien kautta Kanta-Hämeeseen, jonka
Suomen kasvukäytävä yhdistää toiminnallisesti
sekä Helsingin että Tampereen suuntiin.
Kaupungistumiskehitys vaikuttaa voimakkaasti
myös maaseutuun. Kaupunkien kehysalue ja
muu kaupunkien lähellä sijaitseva maaseutu
hyötyvät kaupunkien kasvusta, mutta kauempana maaseudulla asukasmäärä vähenee. Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus säilyy tiiviinä ja saa uusia muotoja. Kaupunkikeskukset
elävät vuorovaikutuksessa maaseutualueiden
kanssa niin työssäkäynnin, asioinnin, lähiruoan
ja –energian tuotannon kuin luonnon virkistyskäytönkin osalta. Kaupunkien ja sen läheisen
maaseudun toiminnot muodostavat yhden
kokonaisuuden. Maaseutualueet tuottavat monia kaupunkiympäristöön kytkeytyviä ekosysteemipalveluja. Tietoliikenneyhteyksien nopeus
vaikuttaa yritystoiminnan edellytyksiin.
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tulee saamaan siitä osansa. Tilastokeskuksen arvioiden mu-

Ikääntyminen edellyttää uutta palvelu- ja asuntorakentamis-

kaan ulkomaalaisen väestön määrä Suomessa saattaa kasvaa

ta. Uudet tietoverkot (5G-teknologia), digitaaliset työkalut

nykyisestä alle 200 000 henkilöstä jopa 700 000 henkilöön

ja tekniset apuvälineet tehostavat hoivapalveluja. Asiointi ja

vuoteen 2040 mennessä.

diagnosointi tapahtuvat entistä enemmän sähköisesti. Hoivapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus paranee digitalisoitu-

Rajat ylittävä työssäkäynti lisääntyy. Maan rajat ylittävä työs-

misen myötä.

säkäynti vaikuttaa erityisesti metropolialueella, mutta myös
muissa maakunnissa. Kansainvälinen työssäkäynti paikkaa

Aktiivisten eläkeikäisten kasvava määrä lisää palvelujen ku-

joidenkin alojen työvoimapulaa. Työntekijöitä haetaan ja saa-

lutusta ja kolmannen sektorin toimeliaisuutta. Vapaa-ajan ja

daan jatkossa entistä useammasta maasta. Myös suomalai-

kulttuuripalvelujen kysyntä kasvaa, ja tästä hyötyvät eritoten

set työskentelevät yhä enemmän ulkomailla.

ne seudut, jotka pystyvät tarjoamaan näitä palveluja ja ottamaan huomioon ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet.

Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa
Suomessa väestörakenteen oleellisimpia trendejä ovat

Tuotanto ja palvelut jakautuvat uudelleen

suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, vanhusväestön

Palvelujen osuus Suomen kansantaloudessa on kasvanut ta-

kasvava osuus sekä työikäisten ja nuorten pienenevä osuus.

saista vauhtia. Muutokset maailmanlaajuisessa tuotteiden ja

Muutokset johtavat siihen, että maamme tulee kärsimään

raaka-aineiden kysynnässä, tuotantotoiminnan paineet siirtyä

työvoimapulasta, josta selviämiseen tarvitaan maahanmuut-

halvemman kustannustason maihin ja ikärakenteen muutos

toa. Sosioekonomiset erot ovat myös kasvamassa. Maassam-

Suomessa vaikuttavat suuresti tulevaisuuden Suomen elin-

me on yhä enemmän hyvin toimeentulevia ihmisiä, jotka

keinorakenteeseen.

voivat valita erilaisia elämäntyylejä, sekä toisaalta vaatimattomammin eläviä, jotka ovat yhä selvemmin julkisten palvelui-

Työpaikkojen ja yritysten määrä on viime vuosina lisääntynyt

den varassa.

eniten palvelusektorilla. Palvelusektorin merkityksen ja roolin
on ennakoitu kasvavan myös tulevaisuudessa. Teollisuuden

Ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.

liiketoiminnassa korostuu palvelutoiminta ja palveluvienti,

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden saatavuus tulee

esimerkiksi tutkimus, suunnittelu sekä koneiden ja laittei-

olemaan monilla seuduilla suuri kysymys, kun työikäisen

den huolto ja ylläpito. Palveluvaltaistuminen lisää osaltaan

väestön määrä on vähenemässä. Iäkkäiden ikäluokkien mää-

kaupunkiseutujen kasvua, sillä palvelut keskittyvät tyypillisesti

rän voimakas kasvu merkitsee myös hoivapalvelujen kasvua.

sinne missä asukkaat ovat.
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Palvelusektorilla eniten on kasvanut erilaisten hyvinvointipal-

Alueellisesti hajautettu uusiutuvan ja päästöttömän energian

velujen osuus. Väestön ikääntymisen myötä hoivapalvelujen

tuotanto ja kulutus lisäävät mahdollisuuksia alueellisen ener-

kysynnän on ennakoitu kasvavan huomattavasti. Julkisia pal-

giaomavaraisuuteen ja paikallisten työpaikkojen syntymiseen.

veluja on siirtynyt osin myös yksityisen sektorin hoidettavaksi. Palvelujen kehittämistarve asettaa suuria haasteita pienis-

Resurssiviisauteen liittyvässä kiertotaloudessa resurssien ja

sä kunnissa, joissa iäkkäiden osuus on suuri.

materiaalien käyttöä tehostetaan siten, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. Käytännössä tämä

Elintarviketeollisuus tarvitsee kotimaista maataloutta. Suo-

voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote on suunniteltu siten,

malaisen elintarviketeollisuuden edellytykset riippuvat pitkälti

että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä. Sitran

kotimaisen raaka-aineen saannista. Maa- ja metsätalou-

kiertotalousselvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle

den tuotanto muuttuu kysynnän muutosten ja uudenlaisen

useiden miljardien eurojen vuosittaisen arvonlisäyksen ko-

jalostustoiminnan kehittymisen myötä. Myös suomalaiset

koinen mahdollisuus. Pienestä koostaan huolimatta Suomel-

malmi- ja mineraalivarat ovat yhä suuremman kansainvälisen

la on hyvät lähtökohdat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa:

kiinnostuksen kohteena.

korkea koulutus, vahva teknologiaosaaminen ja hyvä maine
Clean-Tech-toimijana ovat hyvä perusta menestykselle.

Yritysrakenne on muuttumassa pk- ja mikroyritysten verkostoja suosivaksi. Yrityskenttä on yhä heterogeenisempi. Pien-

Kulutustottumusten vihertyminen muuttaa kysyntää. Kulut-

ten yritysten määrän kasvu edellyttää yritysten verkostoitu-

tajia kiinnostaa yhtä enemmän tuotteiden alkuperä ja koko

mista ja strategista yhteistyötä myös yritysverkostojen välillä.

tuotantoketjun hiilijalanjälki ja eettisyys. Lähellä kuluttajaa

Pienyritysten syntyminen tietointensiivisille aloille tuottaa

tuotetut tuotteet saavat lisäarvoa ostopäätöksiä tehtäessä,

uusia työpaikkoja myös kasvukeskusten ulkopuolelle.

mikä näkyy esimerkiksi lähiruoan kysynnän kasvuna. Ruoan
alkuperään ja hävikkiin kiinnitetään enemmän huomiota.

Alueelliset ja erikoistuneet osaamiskeskittymät lisäävät mah-

Ruokajätteen määrää pyritään vähentämään ja kulutustottu-

dollisuuksia uudentyyppisten yritysverkostojen syntymiseen.

mukset suuntaavat hiilijalanjäljeltään ja ympäristövaikutuksil-

Osaamiskeskittymissä yhdistyy yritysten, yliopistojen ja tutki-

taan pieneen ruokavalioon.

muslaitosten ja julkisen sektorin yhteistyö. Osaamiskeskittymien kautta erityisesti pienten ja keskisuurtenkin toimijoiden

Biomassan merkitys resurssina kasvaa. Suomella on mer-

on mahdollista rakentaa toimivia kansainvälisiä verkostoja.

kittävän suuret biomassavarat asukasta kohti. Uusiutumattomien luonnonvarojen huvetessa biomassan arvo kasvaa

Kansainvälistyminen on yrityksille yhä helpompaa myös suo-

ja sen käyttöä on mietittävä parhaimman lisäarvon näkökul-

raan omien yhteyksien kautta.

masta. Biomassan hyödyntäminen on usein taloudellisinta
lähituotannossa. Näin ollen puuvarojen ja maataloustuo-

Resurssiviisaus, vähähiilisyys ja vihreä talous

tannon sijainti määrittelee potentiaalisia alueita tuotannolle.

veturina

Jalostusarvoltaan arvokkaampien tuotteiden raaka-aineita

Kansainväliset sopimukset, kuten päästökauppa ja sitoutu-

voidaan kuljettaa myös pitempiä matkoja. Suomessa on kor-

minen kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaisiin kasvi-

kean teknologian maana mahdollista kehittää uusia innovaa-

huonekaasujen päästövähennystavoitteisiin vaikuttavat yhä

tioita luonnonvarojen hyödyntämiseen. Resurssitehokkuudel-

enemmän elinkeinoelämän ja yksittäisten kuluttajien valin-

la saadaan säästöjä sekä saavutetaan kilpailuetua suhteessa

toihin. Resurssiniukkuudesta ja luonnonvarojen kestävästä

muihin maihin. Luonnonvaroja säästävä teknologia on myös

käytöstä muodostuu tärkeä kilpailutekijä. Energiatehokkuus

lupaavimpia vientisektoreita, jonka markkinat ovat kasvussa

ja resurssien käytön tehokkuus nousevat yhä tärkeämmiksi tavoitteiksi. Energiaa ja luonnonresursseja tehokkaasti

Kansainvälistyminen ja verkostoituminen

käyttävät yritykset saavat kilpailuetua. Entistä suurempi osa

Globaali keskinäisriippuvuus vahvistuu entisestään. Globali-

energiantuotannosta tuotetaan uusiutuvalla ja päästöttömällä

saatiossa on kyse paljon laajemmista kehityskuluista ja riip-

energialla. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto voi tule-

puvuussuhteista kuin pelkästä vapaakaupasta. Talouskasvun

vaisuudessa tulla halvemmaksi kuin perinteinen fossiilisilla

hidastumisesta huolimatta taloudet ovat toisiinsa kietoutu-

polttoaineilla tuotettu energia.

neita kaupan, investointien ja ﬁnanssijärjestelmien kautta.
Globaalit kansalaiset liikkuvat sujuvasti työn ja mahdollisuuk-
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sien perässä maasta toiseen ja kansainvälinen matkustus

misen hyödyntämisen kanssa kasvun lähde. Kasvukäytävä-

lisääntyy, tuoden yhä enemmän asukkaita ja matkailijoita

ajattelu on vahvasti kansallisen aluekehityksen painopisteenä

myös Suomeen. Digitalisaatio edistää ja arkipäiväistää kan-

ja kasvupolitiikan keskiössä.

sainvälistä kauppaa ja tiedon globaalia saatavuutta. Nopeat
tietoliikenneyhteydet kattavat koko Kanta-Hämeen. Uuden-

Saavutettavuudeltaan maakunta sijoittuu erinomaisesti Hel-

aikaisen valokuituverkon laajentamisella koko maakunnan

singin, Tampereen ja Turun kolmioon. Kanta-Häme kytkee

kattavaksi on mahdollistettu laadukkaat ja toimivat tietoliiken-

Suomen kaksi suurinta kasvukeskusta, Helsingin ja Tampe-

neyhteydet kaikkialle Kanta-Hämeen alueella. Kansainväli-

reen, toisiinsa ja on siksi kokoaan merkityksellisempi osa

set verkkokaupat kauppaavat ulkomaisia tuotteita Suomeen

kansallisessa kokonaisuudessa. Helsingistä Hämeenlinnan

ja tarjoavat samalla myös uusia kansainvälisiä jakelukanavia

kautta Tampereelle ulottuva kasvukäytävä on vuonna 2040

suomalaisille tuotteille.

yhä vahvemmin maan merkittävin väestönkasvun, yrityselämän, osaamisen, koulutustarjonnan ja innovaatiotoiminnan

Keskinäisriippuvuus on läpitunkevampaa, tiiviimpää ja arki-

keskittymä. Kasvukäytävän asemaa yhtenäisenä työmarkki-

sempaa kuin koskaan. Koko arkemme on sidoksissa muu-

na-alueena ja miljoonien ihmisten päivittäisenä toiminta-alu-

hun maailmaan. Suomen talous ja työpaikat ovat tiiviisti

eena vahvistetaan edelleen. Hämeenlinnan ja Riihimäen

sidoksissa siihen, mitä tuotteita Suomen rajojen ulkopuolelle

kaupunkiseudut vahvistuvat osana kasvukäytävää. Vyöhyke

viedään ja miten globaalit toimitus-, valmistus- ja arvoketjut

vaikuttaa koko Kanta-Hämeen alueeseen. Koko kasvukäytä-

toimivat molempiin suuntiin. Maailman epävakaus koetaan

vä nähdään poikkeuksellisen suurten pendelöintivolyymien

myös ennennäkemättömänä määränä turvapaikanhakijoita.

vuoksi yhtenä työmarkkina-alueena ja liikennejärjestelmä-

Samanaikaisesti kansalliset intressit ovat kuitenkin nousseet

tason kokonaisuutena. Tuon laajan yhtenäisen työmarkki-

voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Esimerkiksi EU-kriit-

na-alueen sisällä on kaksi erityisen työpaikkaintensiivistä

tisyys on kasvanut ja globalisaatiosta nousevien ilmiöiden

työssäkäyntialuetta: pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu.

torjuminen voimistunut. Myös uskonnollisissa ja kulttuurisis-

Hämeestä suuntaudutaan kumpaankin suuntaan.

sa liikkeissä on nähtävissä vastareaktioita globalisaatioon.
Kasvukäytävän varrelle ja sen vaikutuspiiriin synnytetään tieIlmastonmuutos koskettaa jokaista ihmistä, eikä ilmiö tunne

toisesti uudenlaisia asumisen laadukkaita avauksia, ja alueen

valtioiden rajoja. Maapallo on pienempi ihmiselle kuin kos-

elinkeinotoiminnan verkostomaista toimintatapaa vahviste-

kaan aiemmin. Tämä maailma on kuitenkin entistä keskinäis-

taan. Kasvukäytävän eri osien välinen vuorovaikutus tiivis-

riippuvaisempi ja monimutkaisempi, joten sen asettamiin

tyy ja moninaistuu vuosi vuodelta, samalla kun liikkumisen

haasteisiin ei voida vastata pelkästään vanhoilla keinoilla ja

sujuvuuteen ja rajat ylittävään palvelutoimintaan panoste-

reaktiivisesti. Tarvitaan ymmärrystä siitä mitkä haasteista ovat

taan. Suurten keskusten vaikutusalueet laajenevat nopeiden

paikallisia, mitkä kansallisia ja mitkä globaaleja, miten eri
tasot sekoittuvat keskenään ja millaisia työkaluja kullakin tasolla ja kompleksisessa ympäristössä voidaan löytää vastaamaan niihin.

MAAKUNTASUUNNITELMAN STRATEGISET
PAINOPISTEET
Kasvukäytävät ja saavutettavuus
Vuonna 2040 Kanta-Hämeen kehittäminen ja erikoistuminen perustuu kasvu- ja kuljetuskäytävien hyödyntämiseen
sekä elinvoimaisten kaupunkiseutujen toiminnallisiin vahvuuksiin. Maakunta sijaitsee Helsinki-Hämeenlinna-Tampere
(HHT) ja Helsinki-Forssa-Pori (HFP) sekä itä-länsi-suuntaisten käytävien risteyskohdassa. Ihmisten, tavaroiden, palvelujen, tiedon ja vaikkapa uusiutuvan ja päästöttömän lähienergian saavutettavuus on kilpailutekijä ja yhdessä uuden osaa-
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yhteyksien ansiosta jatkuvasti. Kasvukäytävä muodostaa yhä

dollistaa elinkeinoelämälle hyvän saavutettavuuden ja myös

vahvemmin yhtenäisen työmarkkina-, liiketoiminta- ja yhteis-

pendelöinnin HHT-käytävälle. Humppilan valtakunnallisen

toiminta-alueen, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja kan-

logistiikkakeskuksen toteuduttua seutu on vahva kansainvä-

sainvälisiä sijoituksia.

lisen logistiikan keskus. Forssan seudun saavutettavuuden
parantamiseksi tarvitaan raideyhteys Helsingistä Forssan

Suomen kasvukäytävä on miljoonien ihmisten päivittäisen

kautta Poriin joko VT2:n suuntaisesti tai Riihimäen kautta. Tä-

liikkumisen ja arjen asioinnin alusta. Nopean liikkumisen,

tä varten tulee toteuttaa tarvittavat suunnitteluvaiheet siten,

suuren väestömäärän ja laajan työpaikkatarjonnan ansiosta

että raideyhteys olisi mahdollista toteuttaa vuoteen 2040

kasvukäytävä toimii osittain kuin suuri kaupunki. Työnantajien

mennessä.

kannalta kasvukäytävä tarjoaa erityisen hyvän yhteisöalustan,
jolla sijaitsee maan suurin yhtenäinen työvoimapooli. Yhte-

Kasvu- ja kuljetuskäytävien merkitys kansallisen kasvun ja

näisen työmarkkina-alueen keskeinen mahdollistaja on sisäi-

kilpailukyvyn kivijalkana tunnistetaan. Aluekehittämisen pa-

nen liikkuvuus ja ennen kaikkea saavutettavuus.

nostukset ja yhteistyö eri toimijoiden välillä suunnataan määrätietoisesti palvelemaan käytävien kestävää kasvua. Mukana

Kasvukäytävällä pendelöi erimittaisia matkoja eri suuntiin jo

kehittämistyössä ovat sekä julkiset toimijat valtiosta kuntiin ja

nykytilanteessa yli 300 000 henkilöä päivittäin. Kulkijoiden

tiedeyhteisöihin että laaja joukko yksityisiä yrityksiä, yhdistyk-

määrä lisääntyy koko ajan, sillä työn luonne muuttuu. Yhä

siä ja asukkaita. Vuonna 2040 kehittämistyö on aktivoinut

useampi uusi työpaikka syntyy niille tehtäväalueille, jotka ei-

myös kansalaistoimintaa: verkostokaupunki on toimintaym-

vät edellytä säännöllistä läsnäoloa aamukahdeksasta iltanel-

päristönä otettu haltuun.

jään. Etätyön mahdollisuudet kasvavat myös uusien työvälineiden ansiosta. Työpaikan saavutettavuus ja työn joustavuus

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmä tukee maakunnan kestä-

ovat korostuvia kilpailukykytekijöitä.

vää kasvua, parantaa arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä
varmistaa maakunnan hyvän saavutettavuuden. Alueidenkäy-

Forssan kaupunkiseutua kehitetään yhtenä maakunnan seu-

tön suunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu maakunnas-

tukeskuksena ja osana Helsinki – Pori kuljetus- ja kehitys-

sa on integroitu kiinteästi toisiinsa. Maakunnallisen alueiden-

käytävää. Seutu on toiminnallinen osa laajaa Suomen kasvu-

käytön suunnittelun yhteys ja rajapinta kuntien ja kaupunki-

käytävää. Seudun saavutettavuuden parantamiseksi valta-

seutujen suunnitteluun on toimiva.

tietä 2 Helsinki-Pori, valtatietä 10 Turusta Hämeenlinnaan ja
raideyhteyksiä Tampereen ja Helsingin suuntiin vahvistetaan

Liikenteen automaatio kehittyy nopeasti. Vuonna 2040 it-

edelleen. Raideyhteys Forssasta Turku-Toijala radalle mah-

senäinen robottiajoneuvo on todennäköisesti melko tavanomainen liikkuja teillämme. Näiden autonomisten autojen
on arvioitu yleistyvän liikenteessä 25 – 30 vuoden aikajänteellä. Tämä tapahtuu ajoneuvokannan uudistumisen myötä.
Edellytyksenä on kuitenkin automatisaatiota tukevan, ajoneuvojen kanssa kommunikoivan infrastruktuurin ja käytön
mahdollistavan lainsäädännön kehittyminen. Helsinki – Hämeenlinna – Tampere käytävällä toimiva datainfra ja fyysinen
infrastruktuuri yhdessä mahdollistavat uuden sukupolven
ajoneuvotekniikan, kuten robottiajoneuvojen toimivuuden
käytävällä.
Digitaaliset palvelut mahdollistavat muun muassa paikasta
riippumattoman työskentelyn, mikä voi tapahtua esimerkiksi automaattiohjatussa ajoneuvossa työhön tai vapaa-aikaan liittyvien matkojen yhteydessä. Tähän voi liittyä myös
automaattiohjattujen ajoneuvojen kokoaminen hyvin lähellä
toisiaan ajavien ajoneuvojen jonoksi tai yhden kuljettajan
hallitsemiksi monen auton yhdistelmiksi.
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Tulevaisuuden logistiikassa korostuvat automaation ja digi-

Maakunta hyödyntää erinomaista sijaintiaan ja saavutetta-

talisaation avaamat mahdollisuudet koko kuljetusketjussa ja

vuuttaan sekä ainutlaatuisia kulttuuriympäristöjään ja luonto-

–järjestelmissä. Autojen käyttövoima perustuu pääosin vähä-

alueitaan kestävällä tavalla monipuolisen asumisen ja laaduk-

päästöisiin ja uusiutuviin energiavaroihin.

kaiden hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluiden sekä kehittyvän
liiketoiminnan vetovoimatekijöinä.

Joukkoliikenne toimii monimuotoisen kaluston ja useat
liikennepalvelut sisältävänä hajautettuna järjestelmänä.

Asumista ja vapaa-ajan palveluita kehitettäessä luodaan yhä

Raskaan kaluston runkolinjat ovat vahvoja ja syöttöliikenne

saavutettavampia ja houkuttelevampia kaupunki- ja maaseu-

runkolinjoista eteenpäin tapahtuu kevyellä kalustolla jousta-

tuympäristöjä huomioiden asumisen ja työn monipaikkai-

vasti. Yhdyskuntarakenteiden sisään syntyy solmukohtiin pie-

suuksien mahdollisuudet.

nimittakaavaisia logistiikan keskuksia. Kaupunkirakenteessa
sekoittuvat toisiinsa limittyen asuminen, logistiikka, työnteko

Maakunnan maaseudun taajamissa, kylissä ja haja-asu-

ja muut toiminnot.

tusalueilla väestön ikärakenne kehittyy nykyistä tasapainoisemmaksi. Kanta-Häme on biotalouden elinkeinojen ja

Maankäytön ja yritystoiminnan vahva yhteys tieliikenteeseen

maatalousyrittäjyyden kansallista ydinaluetta. Hämäläisel-

säilyy huolimatta liikkumisessa ja liikennetekniikassa tapahtu-

lä maaseudulla asumisessa kiehtoo hyvä saavutettavuus,

vista muutoksista. On odotettavissa, että kumipyöräliikenteen

asumisen moni- puoliset ja edulliset vaihtoehdot, yrittäjyys

suuri merkitys Suomen olosuhteissa jatkuu ja jopa kasvaa.

sekä asumisen ja työn monipaikkaisuuden mahdollisuudet,

Liikenne muuttuu yhä monipuolisemmaksi palveluksi, johon

yhteisöllisyys ja sukujen juuret sekä ainutlaatuiset kulttuuri- ja

liittyy sekä suoraan että välillisesti liikenneasiakkaita palvele-

luonnonympäristöt.

via toimintoja.

Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi

Yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapainoisesti ja kestävästi
tukien sekä taajamien että maaseudun kehittämistä ja edis-

Vuonna 2040 Kanta-Häme proﬁloituu hyvän arjen, moni-

täen niiden vuorovaikutusta. Asumisen ja elinkeinotoiminto-

puolisen asumisen ja korkean hyvinvoinnin maakuntana

jen kasvu suunnataan ensisijaisesti laajentuville joukkoliiken-

laajalla metropolialueella Helsinki-Tampere, Helsinki-Pori

nevyöhykkeille ja pyöräilyä tukeville vyöhykkeille. Liityntälii-

sekä Turku-Lahti-Pietari kasvu-, kehitys- ja liikennekäytävien

kenteen, erityisesti ns. ”viimeisen kilometrin” liikennepalve-

risteyksissä ja varrella.

lujen kehittyminen mahdollistaa joukkoliikenteen yhteyksien
vaikutusalueelle sijoittuvan asutuksen arjen matkojen
sujuvuuden.
Ihmisten identiteettiin, vapaa-aikaan ja kulttuuriin sekä
asenneilmastoon vaikuttavat tekijät ovat keskiössä tulevaisuuden monipuolisessa asumisessa. Hyvinvointi
ei rajoitu ainoastaan palveluiden saavutettavuuteen ja
monipuolisuuteen, vaan se nähdään laajana erilaisina
toimintoina. Hyvinvointi ei myöskään rajoitu pelkästään
sosiaali- ja terveyspalveluihin vaan yhä tärkeämmässä roolissa ihmisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa
lisäävinä tekijöinä ovat erilaiset vapaa-aikaan liittyvät
palvelut, esimerkiksi kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut.
Terveyden ja hyvinvoinnin merkityksen tulevaisuudessa on ennakoitu korostuvan. Ihmisillä on käytössään
yhä parempia tapoja hoitaa ja edistää omaa terveyttään
teknologian kehittymisen myötä (sovellukset, data, geeniteknologia). Terveyteen ja hyvinvointiin panostetaan
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ja sen merkitys myös erilaisilla liiketoiminnan
mittareilla mitattuna kasvaa jatkuvasti. Toisaalta
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä kasvu liittyy
vaurastumiseen eli ne joilla on varaa panostavat terveyteensä. Näin ollen terveys ja hyvinvointi voi muodostua myös yhä voimakkaammin väestön eri osia erottavaksi tekijäksi.
Väestörakenteen voimakas muutos muodostaa erityisen haasteen asumisen kehittämiselle. Väestön ikääntyminen, pienenevät asuntokunnat ja uudet perhemuodot sekä elämäntapojen erilaistuminen ovat tekijöitä, jotka
vaativat uusia asumisen ratkaisuja. Muuttoliike
ja sen myötä erilaiset kieliryhmät ja kulttuurit tuovat oman leimansa asumiseen sekä
kaupungeissa että maaseudulla. Eriytymisen
ja asuinalueiden segregaation uhka on kyettävä torjumaan

osaaminen ovat myös yksi kilpailuvalttimme kansainvälisillä

tehokkaalla maahanmuuttajien kotouttamisella, hyvillä moni-

markkinoilla.

puolisilla asumisratkaisuilla sekä hyvinvointipalvelujen saavutettavuudella. Yhteisöllisyys, palvelut, turvallisuus ja osallisuus

Vuonna 2040 Häme on energiatehokkaasti toimiva, vähä-

ovat monipuolisen asumisen ja hyvinvoinnin perustana.

päästöinen ja hiilineutraali maakunta. Hämeen energian
tarve tuotetaan pääosin uusiutuvin ja päästöttömin energi-

Uusi työelämä, osaamisen kehitys, urakehitys, paikka- ja

avaroin. Biomassojen merkitys energian ja polttoaineiden

aikariippumaton työ sekä erityisesti kaupungistuminen edel-

tuotannossa on kasvanut. Ekologista kestävyyttä tavoitellaan

lyttävät entistä houkuttelevampien kaupunki- ja maaseutu-

siten, että toiminnan hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja

ympäristöjen kehittämistä. Yhdessä tekeminen, autottomuus

sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisenä. Keskeistä ovat ener-

ja liikkumisen uudet muodot, pyöräilyn kulkutapaosuuden

giatehokkuus, päästöjen vähentäminen ja näihin liittyvän

kasvu sekä omistamiseen ja jakamistalouteen liittyvät erilai-

osaamisen vahvistaminen.

set muodot mahdollistavat kokonaan uudenlaisen ajattelun erilaisissa asumisratkaisuissa. Digitalisaation vaikutus

Luonnonläheisyys ja kestävä elämäntapa ovat säästäneet

asumiseen ja hyvinvointiin muuttaa voimakkaasti perinteisiä

luonnonvaroja, vähentäneet päästöjä ja lisänneet asukkai-

toimintamalleja.

den hyvinvointia. Hämeen vesien ekologinen tila on hyvä ja

Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Vanajavesi on tunnettu kauniina ja houkuttelevana kansallisaarteena koko Suomessa. Hämeen pohjavesien määrällinen

Vuonna 2040 Kanta-Häme on tunnettu luonnonvaraosaa-

ja laadullinen tila on hyvä. Hämäläinen luonto on monimuo-

misestaan ja järkivihreydestään. Luonnonvarojen kysyntä,

toinen, tasapainoinen kokonaisuus, jossa ihmisten yhteys

tarjonta ja osaaminen ovat kestävällä tavalla tasapainossa

luontoon on arkipäivää.

Kanta-Hämeessä ja laajalla metropolialueella. Kanta-Häme
on vahvin biotalouden yrittäjyydessä. Yrittäjyys ja ympäristö

Kanta-Häme tarjoaa monipuolista ympäristöystävällisesti

kulkevat sopuisasti rinnakkain.

kasvatettua ja jalostettua lähiruokaa ympärillä oleville neljän
miljoonan ihmisen lähiruokamarkkinoille. Paikallisten toimi-

Alueen toimijat ovat osanneet hyödyntää uusimman tiedon

joiden yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tuonut markki-

ja jalostaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä uusia

noille uusia terveellisiä tuotteita, joista on kehittynyt myös

tuotteita ja palveluita. Biotalouden, luonnonvarojen kestävän

menestyviä vientituotteita. Lähiruokaa käytetään laajasti

käytön ja monipuolisen kiertotalousliiketoiminnan pohjalle

myös maakunnan kaupunkien ja kuntien omissa ruokapal-

syntyneet uudet työpaikat ovat vauhdittaneet talouskasvua.

veluissa, tämä on vahvistanut merkittävästi maakunnan pai-

Osaaminen on noussut Kanta-Hämeen vetovoimatekijäksi

kallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Myös pakkaus- ja

houkutellen tänne uusia yrityksiä ja asukkaita. Biotalous,

jakeluratkaisut on toteutettu luonnonvaroja säästäen. Puhdas,

luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalous ja cleantech-
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terveellinen ja maistuva ruoka on tuonut myös ruokamatkai-

maan myös tuotantoprosessejaan. Uudet toimintamallit on

lijoita maakuntaan. Kesäasukkaille on luotu uusia palveluket-

huomioitu nopeasti myös oppilaitosten koulutustarjonnassa.

juja siten, että lähiruoasta nauttiminen on helppoa.

Digitalisaation ja automaation avulla on helpotettu uusien

Kanta-Häme on merkittävä jalo- ja erikoismetallien, kuten

työntekijöiden työllistymistä alalle. Työnkuvat ovat monipuo-

kullan ja litiumin tuottaja. Kaivostoiminta on toteutettu kes-

listuneet ja alan suosio on noussut myös nuorten ja naisten

tävien periaatteiden mukaisesti ympäristönsä luonnon – ja

keskuudessa. Erittäin aktiivinen oppilaitosyhteistyö on edes-

virkistysarvoja kunnioittaen ja niiden arvoja vähentämättä.

auttanut uudelleenkoulutuksessa ja on tuonut uutta osaamista ja uusia osaajia yrityksiin ja oppilaitoksiin.

Kanta-Hämeessä ekosysteemipalveluita käytetään ja hyödynnetään laajasti, mutta niitä myös suojellaan ja vaalitaan

Teollisuus 4.0 -toimintamallin mukanaan tuomat älykkäät

huolella. Hämeessä on hyödynnetty ekosysteemipalvelujen

ratkaisut, robotisaatio ja automatisaatio, uudenlaiset anturi-

mahdollisuuksia eri maaseudun sidosryhmien ja toimijoiden

teknologiat (Internet of Things) sekä muut ICT-teknologian ja

näkökulmasta monipuolisesti. Ihmisen luonnosta saamat

digitaalisten palveluiden mahdollistamat ratkaisut ovat uudis-

monenlaiset aineelliset ja aineettomat hyödyt ovat luoneet

taneet niin hämäläisten yritysten kuin alihankintaverkostojen

uusia ja erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia villiruuan käy-

toimintaa merkittävästi. Liiketoimintaympäristöt ovat kehit-

töstä ekologiseen luontomatkailuun. Osa ekosysteemipalve-

tyneet yhä nopeimmiksi ja ketterimmiksi. Nämä muutokset

luista palvelee hämäläisen kulttuurin ylläpitoa ja kehitystä.

ovat uudistaneet merkittävästi myös alueen tutkimus- ja ke-

Hyvin hoidetut luonnon- ja kulttuuriympäristöt sekä maise-

hitystoimintaa ja innovaatioekosysteemi on kansainvälistynyt.

mat lisäävät maaseudun viihtyisyyttä asuinympäristönä ja

Toimivat yhteydet paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin

vetovoimaa matkailukohteena. Kanta-Hämeen ainutlaatuinen

tutkimus- ja kehitysinstituutioihin ja kansainväliset kehityspro-

luonto tarjoaa kestävällä pohjalla työtä ja elämyksiä, hyvin-

jektit edesauttavat monipuolisisesti alueen yritysten kansain-

vointia ja palveluita kasvavien kaupunkialueiden läheisyydes-

välistä kilpailukykyä.

sä.

Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet

Yritysten T&K -toiminta on vahvistunut merkittävästi. TEKES
rahoituksen määrä maakunnassa on moninkertaistunut ja

Vuonna 2040 Kanta-Häme on vahvin yrittäjyysmaakunta ja

vahvaa yhteistyötä tehdään paikallisen kehittämistoiminnan

proﬁloitunut teollisuusyritysten toiminnan ja tuotekehityksen

lisäksi myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja yliopistojen

uudistajana. Erinomainen saavutettavuus ja toimivat logistiset

kanssa. Useat yritykset ovat mukana EU-rahoitteisissa kehittä-

ketjut tekevät maakunnasta houkuttelevan sijoittumiskohteen

misohjelmissa.

sekä valmistavalle teollisuudelle että teollisuuden palveluliiketoiminnalle. Maakuntaan on syntynyt uutta liiketoimintaa

Digitalisaation mahdollistama palveluliiketoiminnan kehi-

ja uusia kansainvälisen mittakaavan konsepteja ja ratkaisu-

tyskulku on tuonut uutta liiketoimintaa maakuntaan. Uudet

ja. Pk-yritysten T&K –toiminnan uudistamisen ja edistämisen

teknologiat ovat muuttaneet teollisten prosessien luonnetta.

kautta uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja on voitu luoda

Teollisen toiminnan yhteyteen on syntynyt jatkuvasti kasva-

nopeammin ja niitä on yhdistetty ketterästi veturiyritysten

vaa palveluliiketoimintaa. Näitä palveluita tuotetaan Kan-

tuotteiden, palveluiden ja toimintaprosessien kanssa. Digi-

ta-Hämeessä myös ulkomaisten yritysten tarpeisiin.

taalisuus yhdistettynä nopeisiin ja tehokkaisiin alihankintaket-

Kanta-Hämeessä on hyödynnetty monipuolisesti teollisuus-

juihin on tuonut uusia mahdollisuuksia valmistavan teolli-

toimintamalleja ja uusia alustatalouden mukanaan tuomia

suuden pk-yrityksille. Näin on saatu avattua kansainvälisiä

mahdollisuuksia. Materiaalien ja energian käyttö on sekä

markkinoita enemmän myös pk-yrityksille.

kustannustehokasta että kestävän kehityksen periaatteiden
mukaista. Luovat alat ja design-osaaminen ovat tuoneet

Suomen ja Kanta-Hämeen vahvuudet valmistavan tuotannon

uusia innovatiivisia ratkaisuja käyttäjälähtöiseen tuote- ja

sijaintikohteena liittyvät erityisesti vaativiin teollisiin proses-

palvelukehitykseen. Monipuolistunut teollinen ekosysteemi

seihin, erikoismateriaaleihin, laadukkaaseen ketterään val-

on mahdollistanut myös tuote- ja palvelukehityksen nopeu-

mistukseen ja luotettaviin nopeisiin toimitusketjuihin. Uusia

tumisen.

materiaaleja on kehitetty auto-, meri- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin käytettäväksi erityisesti arktisissa olosuhteissa.

Kansainvälistyminen ja vetovoima

Hämäläiset konepajat ovat päässeet ensimmäisten joukossa

Vuonna 2040 Kanta-Hämeen kotimarkkina-aluetta ovat lähi-

hyödyntämään tuotteissaan uusia materiaaleja ja uudista-

alueet, Itämeren alue, Eurooppa ja koko maailma. Kasvuha-
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kuisia, kansainvälisille markkinoille suuntautuneita yrityk-

ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja vierailevien työnte-

siä ja muita toimijoita on merkittävästi enemmän. Erilaiset

kijöiden viihtyvyyteen ja koulutukseen on luonut Kanta-Hä-

kaupankäynnin ja yhteistyön muodot ovat monipuolistuneet.

meelle oman kansainvälisten lähettiläiden verkoston.

Itämeri ympäristöineen ja muut lähialueet ovat erityinen pai-

Hämeessä vierailee ympäri vuoden kansainvälisiä matkai-

nopistesuunta yritysten vientitoiminnalle. Hyvien liikenne- ja

lijoita. Kansainvälisen matkailun kasvussa on hyödynnet-

tietoverkkoyhteyksien vuoksi yhteydet maailmalle ovat huip-

ty Kanta-Hämeen luontaisia vetovoimatekijöitä: luontoa,

puluokkaa. Maakunnan kansainvälistymisen kärki on yritysten

eri vuodenaikoja, vesistöä, hiljaisuutta, puhdasta lähiruokaa

kansainvälistymisessä.

yhdistettynä kulttuuriin, historiaan, liikuntaan ja monipuolisiin tapahtumiin. Kiertotalouden edelläkävijyys on luonut

Monikulttuurinen toiminta on maakunnassa arkipäivää. Ulko-

edellytyksiä myös monimuotoisen ammatillisen matkailun

maisten yritysten investoinnit Kanta-Hämeeseen ovat kasva-

kehitykselle.

neet merkittävästi erityisesti hyvän työvoiman saatavuuden
ja logistisen sijainnin vuoksi. Uudet yritykset ovat tuoneet

Vetovoima on yksi maakunnan keskeisiä menestystekijöitä.

lisää kansainvälistä osaamista vaativia työpaikkoja ja maa-

Se perustuu mielikuviin ja yhä enemmän todellisuuteen nii-

kunnassa työskentelee ja asuu enemmän maahanmuuttajia.

den takana. Kansainvälisesti nimi Tavastia on maakunnan yh-

Työperäisen maahanmuuton lisäämisellä ja organisoimisel-

teinen brändi. Se sisältää lupauksen korkeasta laadusta, joka

la on pystytty vastaamaan työvoima- ja osaamistarpeisiin.

sisältyy kaikkeen tekemiseen maakunnassa. Maakunnalliseen

Samalla on edistetty maakunnan kansainvälistymistä ja kan-

markkinointiin on löydetty uusia keinoja, joilla Hämeen yrittä-

sainvälisen toiminnan ja kaupan osaamista.

misen, asumisen, matkailun, opiskelun ja työnteon vetovoimatekijöitä on tehty aktiivisesti tunnetuksi, myös kansainvä-

Eri toimijoiden kansainväliset tutkimus- ja kehitysprojektit
ovat luoneet merkityksellisiä yhteistyösuhteita ja edesauttaneet hämäläisen tietotaidon ja osaamisen viennissä maailmalle. Viennin ohella hämäläisten sidosryhmien henkilöstö-,
opiskelija-, ja oppilasvaihtotoiminta on lisääntynyt. Hämeen
ammattikorkeakoulu (HAMK) on yksi aktiivisempia opiskelijoita ja henkilökuntaa ulkomaille lähettäviä ja vastaanottavia
korkeakouluja Suomessa. Kiinteää yhteistyötä tutkimuksessa, kehityksessä ja opinnoissa tehdään jatkuvasti digitaalisissa työskentely-ympäristöissä kansainvälisten kumppanien
kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään myös ammatillisessa opetuksessa, lukioissa ja perusopetuksessa. Perus- ja
lukio-opetusta on saatavilla myös englanniksi. Panostaminen

34

lisesti.

MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021
Maakunnan menestys perustuu viime kädessä kasvuun.

Läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio,

Ellei ole kasvua, elinvoiman edellytykset heikkenevät ajan

kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys ja älykäs

kuluessa. Varsinaisia supermuuttujia kasvua ja elinvoimaa

erikoistuminen.

kuvaamaan ovat asukasluvun muutos, työllisyysaste ja taloudellinen huoltosuhde. Nämä mittarit kuvaavat maakunnan

Näillä valinnoilla tavoitellaan sekä pitkällä että lyhyellä aikavä-

elinvoimaa monipuolisesti.

lillä seuraavia horisontaalisia tavoitteita:

Maakuntaohjelman 2018-2021 kärjillä eli toimintalinjoilla

• Maakunnan vakaata ja kestävää taloutta, työllisyyden, talouskasvun ja julkisen talouden kestävyyden turvaamista

edistetään Kanta-Hämeen kilpailukykyä ja elinvoimaa. Tavoitteena ei ole olla mediaanimaakunta, vaan nousta selkeästi

• Yritysten kilpailukyvyn parantumista, pk-yritysten sitoutu-

mediaanin yläpuolelle – jopa parhaaksi Suomessa. Kärkiä

mista kasvu-, kansainvälistymis- ja innovaatioprosessei-

on pyritty täsmentämään ja terävöittämään sekä lukumäärää

hin sekä uusimman tiedon tuottamista, hyödyntämistä ja

vähentämään edellisen Häme-ohjelman vertaisarvioinnissa
saadun palautteen mukaisesti.

kaupallistamista.
• Osaamisen vahvistumista, elinikäistä oppimista, työvoiman ammattitaidon ja pätevyyden kohentumista ja elin-

Maakuntaohjelman kärjet ovat ohjelman valmisteluprosessin aikana tiivistyneet kolmeen toimintalinjaan. Ne perustu-

keinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta.
• Työllisyyttä ja hyvinvointia, työllisyyden edistämistä ja työ-

vat maakunnan aitoihin vahvuuksiin ja sisältävät todellista

voiman liikkuvuuden tukemista, maahanmuuton mahdol-

kehityspotentiaalia. Toimintalinjat sisältävät myös yhteyden

lisuuksien hyödyntämistä, muutoksiin sopeutumista, so-

toteuttamis- ja rahoitusmekanismiin ja toimet ovat hankkeis-

siaalisen osallisuuden edistämistä ja köyhyyden torjuntaa.

tettavissa.
Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat:

• Hyvää ympäristön tilaa, korkeaa ympäristön laatua, monimuotoista luontoa, vähäpäästöistä hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

• Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme
• Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen
• Hyvä arki Kanta-Hämeessä
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Maakuntaohjelmaan sisältyy myös Kanta-Hämeen älykkään

vierailijat ja jatkossa erityisesti yhä enemmän myös kansain-

erikoistumisen strategia, joka kohdistuu kehitys- ja innovaa-

väliset yhteistyökumppanit.

tiotoimintaan sekä uuden liiketoiminnan luomiseen.
Innovaatiotoiminnan tulee olla avointa ja aktiivista, jotta mahMaakuntaohjelmassa 2018-2021 on huomioitu Sipilän halli-

dolliset esteet ja hidasteet saadaan ohitettua. Suljetut järjes-

tuksen keväällä 2016 tekemä päätös Suomen aluekehittämi-

telmät ja pullonkaulat estävät ja hidastavat innovaatioiden

sen painopisteistä ja niiden toteuttamisesta maakunnassa.

liikkeelle lähtöä. Hyvin toimivassa innovaatioympäristössä on

Aluekehittämisen painopisteet päätöksessä ovat uudistumi-

tarjolla monipuolisesti erilaisia resursseja, kyvykkyyttä houku-

sella kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta sekä

tella osaavia ihmisiä ja yrityksiä maakuntaan ja mahdollisuuk-

hyvinvointia kumppanuuksilla. Maakuntaohjelmassa kuva-

sia luoda uutta osaamista. Aktiivinen innovaatioympäristö

taan, kuinka painopisteitä toteutetaan maakunnan lähtökoh-

tarjoaa myös mahdollisuuden uusien markkinoiden luomi-

dista.

seen. Älykkään erikoistumisen valinnoilla tavoitellaan uutta
ja menestyvää liiketoimintaa tuote- ja palveluinnovaatioiden

Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kan-

avulla. Tavoitteena on myös avoimen innovaatioekosystee-

sallisen tason, maakunnallisen ja seutukunnallisen tason

min kehittäminen, innovaatioprosessien parantaminen, te-

sekä kunnallisen ja paikallisen tason strategiat. Maakunta-

hokkaampi innovaatioiden tunnistaminen ja niiden nopeam-

ohjelmassa pyritään fokusointiin sen monialaisesta perus-

pi kehittäminen.

luonteesta huolimatta. Maakuntaohjelma on myös yhteistyöohjelma, siinä esitetyt kehittämislinjaukset luovat pohjan

Aluekehittämiselle tärkeää on synergian luominen ja inves-

maakunnan toimijoiden väliselle yhteistyölle. Konkreettiset

tointien keskittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden

toimenpiteet sopivat parhaiten maakuntaohjelman toimeen-

yhteistyönä. Kehitysvarojen kriittisen massan kasvattaminen

panosuunnitelmaan ja alakohtaisiin erillisstrategioihin ja toi-

edesauttaa innovaatioiden syntymistä ja kehittämistä me-

mintaohjelmiin. Näiden toimenpiteiden keskeisimpiä toteut-

nestyväksi liiketoiminnaksi. Haasteena on Kanta-Hämeen

tajia ovat maakunnan kunnat, elinkeinojen kehittämistahot

tunnettuuden ja näkyvyyden parantaminen kansainvälisten

(elinkeinoyhtiöt, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt), oppilaitok-

sijoittajien ja toimijoiden keskuudessa ja alueen sisäisten ja

set (Hämeen ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitok-

ulkoisten yhteyksien parantaminen.

set) sekä tutkimuslaitokset (Luonnonvarakeskus).
Älykkään erikoistumisen strategian avulla kohdistetaan poliitMaakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka

tista tukea ja investointeja keskeisiin Kanta-Hämeen paino-

on huomioitava viranomaistoiminnassa.

pisteisiin alueen vahvuuksia, kilpailuetua ja huippuosaamispotentiaalia hyödyntäen. Tavoitteena on tukea sekä tutkimuk-

KANTA-HÄMEEN ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
STRATEGIA – SMART TAVASTIA 2018-2021

seen perustuvaa teknologista että käytäntölähtöistä innovointia. Lisäksi on pyrkimyksenä edistää yksityisen sektorin
investointeja ja yhteistyötä eri sidosryhminen välillä.

Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisen visiona on, että
”ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä”. Erikoistuneilla valinnoilla puolestaan tavoitellaan
Kanta-Hämeen menestystä, älykästä, kestävää ja osallistuvaa
taloutta, uutta liiketoimintaa, uusia yrityksiä, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja.
Älykkään erikoistumisen strategia (RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) kohdistuu sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan että uuden liiketoi-

Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen painopistealoja kaudelle 2018–2021 on valmisteltu yhteistyössä maakunnan
vahvuuksien analyysejä ja tilastotietoja hyödyntäen.
Valitut painopistealat ovat:
• Luonnonvarojen kestävä käyttö – biotalous ja kiertotalous
• Valmistava teollisuus
• Luovat alat, matkailu ja hyvinvointipalvelut
• Rakennettu ympäristö ja palvelut.

minnan, yritysten, tuotteiden ja palveluiden luomiseen (EDP
Entrepreneurial Discovery Process). Yhteistyötahoina tässä
ovat yhteiskunnan eri toimijat: yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja myös yhteisöt, yhdistykset, asukkaat,

Luonnonvarojen kestävä käyttö, biotalous ja kiertotalous, ovat
erittäin merkittävässä asemassa EU:n ja Suomen innovaatiostrategioissa ja kehittämisohjelmissa. Kanta-Hämeessä on
näiltä alueilta vahvaa osaamista ja menestyvää liiketoimintaa.
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Luken, HAMKin ja Helsingin yliopiston Lammin biologisen

levat uusia osaavia asukkaita ja yrittäjiä alueelle. Sote-uudis-

aseman yhteistyö luo hyvän edellytyksen teema-alueen ke-

tuksen myötä tarjoutuu uudenlaisia mahdollisuuksia yrittäjille

hittämiselle. Toimintaa on vahvistettu LUO Luonnonvara-alan

ja ennakoiva terveydenhuolto- ja liikuntapalveluiden merkitys

verkoston avulla ja yhteistyö alan yritysten kanssa on tiivistä.

kasvaa. Nousevana mahdollisuutena ovat korostuneet luon-

HAMKin uusi biotalousinsinööri –koulutus vie alan osaamista

non ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja luontomatkailun

eteenpäin. Jokioisilla Lukella on päävastuu Suomen ruoka-

kansainvälistyminen, johon Kanta-Hämeessä on erinomaiset

järjestelmän tutkimuksesta. Luken panostus ruokajärjestel-

mahdollisuudet.

män tutkimukseen ja Jokioisten kampusalueen tutkimus- ja
tutkijavaihtoinfrastruktuuriin tuo uusia mahdollisuuksia kan-

Kanta-Hämeen keskeinen logistinen sijainti luo hyvät edel-

sainvälistymiselle. Tavoitteena on myös matalan kynnyksen

lytykset rakennetun ympäristön yrityksille ja palveluille. Eri-

yhteistyömahdollisuuksien tarjoaminen yrityksille. Luonnon-

tyisteemoina ovat nousseet esille ekologinen korjausraken-

vara-alat ja kiertotalous tarjoavat erinomaisen mahdollisuu-

taminen ja viherrakentaminen yhdistettynä uusiin kestäviin

den kasvuun ja kansainvälistymiseen ja uuden liiketoiminnan

energiamuotoihin ja teräsrakentamiseen. Kestävän kaupunki-

luomiseen.

rakentamisen yhdistäminen vanhoihin teollisuusrakennuksiin
luo omaleimaisuutta ja kylien palvelukeskusten rakentami-

Valmistava teollisuus on yksi perinteisistä vahvoista toimi-

nen tuo palveluita haja-asutusaluille. Älyliikenteen ja digita-

aloista Kanta-Hämeessä. SSAB:n ja HAMKin yhteistyö ja

lisaation mahdollisuudet niin kaupungeissa kuin maaseu-

HAMKin Ohutlevykeskus ovat vahvistaneet alan osaamista.

dullakin tuovat uusia palvelumahdollisuuksia. Näille uusille

Monet valmistavan teollisuuden kehityshankkeet ovat vie-

asumisen ja älykkään liikkumisen ratkaisuille on myös kan-

neet kehitystä eteenpäin myös pk-yrityksissä. Digitaalisaatio

sainvälistä kysyntää.

muuttaa valmistavaa teollisuutta merkittävästi. Tulevaisuuden haasteita ovat erityisesti Teollisuus 4.0 -toimintamallin

Älykkäässä erikoistumisessa on myös tärkeää kyetä rea-

monipuolinen käyttöönotto, 5G-verkon käyttöönotto, uudet

goimaan nopeasti mahdollisiin uusiin tarpeisiin nousevilla

nopeammat ketterät ja laadukkaat toimintatavat, älykkäiden

toimialoilla ja sitä kautta uuden yrittäjyyden edistäminen on

antureiden hyödyntäminen (Internet of Things) sekä robo-

tärkeää. Perinteisten toimialojen ohella on panostettava ak-

tiikka ja automaatio. Uudet teknologiset innovaatiot tarjoavat

tiiviseen kokeilukulttuuriin, nopeisiin ja ketteriin kehityshank-

mahdollisuuksia myös turvallisuusalan kasvuun ja kansainvä-

keisiin, digitalisaation uusiin mahdollisuuksiin ja yhteistyöhön

listymiseen. Erityisosaamista ja kansainvälisesti menestyvää

kaupunkien, kylien ja maaseudun asukkaiden, yhteisöjen ja

liiketoimintaa Kanta-Hämeessä on myös muotoilu- ja lasi-

yritysten kanssa. Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä tarvitaan

teollisuudessa. Iittala on Sibeliuksen ohella Kanta-Hämeen

luottamusta ja aitoa, avointa ja arvostavaa yhteistyötä.

tunnetuin brändi maailmalla.
Älykkään erikoistumisen kannalta on pystyttävä vahvistamaan
Luovien alojen merkitys maakunnan kehitykselle on monita-

jo entisestään vahvoja ja nousevia toimialoja, lisäämään yrit-

hoinen. Yhtäältä luovat alat, hyvinvointipalvelut ja vapaa-ajan-

täjyyttä ja edesauttamaan kansainvälistä kilpailukykyä.

palvelut (kulttuuri, liikunta, matkailu) luovat uusia liiketoi-

Keskeisenä vastauksena tähän on laadukas ja elinkeinoelä-

mintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Toisaalta ne tarjoavat

män tarpeita vastaava koulutus sekä innovaatiojärjestelmän

palveluita paikallisisille asukkaille että vierailijoille ja houkutte-

tukipilarina että mahdollisena vientituotteena.
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MAAKUNTAOHJELMAN TOIMINTALINJAT
TOIMINTALINJA 1 UUDISTUVA JA
MUUTOSJOUSTAVA KANTA-HÄME
Uusiutuvat työpaikat ja yritykset
Maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne on muutos-

osa uusista työpaikoista syntyy olemassa oleviin pk-yrityksiin,

joustavuuden kannalta selkeä vahvuus. Rakennemuutoksen

näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin uusia yrityksiä, joilla on ha-

ennakointi ja aktiivinen elinkeinopolitiikka ylläpitävät alueen

lua suuntautua kansainvälisille markkinoille. Viennin määrää

elinvoimaa ja vähentävät muutoksista aiheutuvia haittoja.

ja suhteellista osuutta on kyettävä kasvattamaan maakun-

Käynnissä oleva elinkeinorakenteen murros muuttaa yritys-

nassa. Uudet kasvualat voivat luoda uusia työpaikkoja ja kas-

kenttää. Toimialojen ja työelämän muutosten myötä vanhoja

vuhakuiset yritykset lisäävät maakunnan elinvoimaa, kilpailu-

yrityksiä, tuotteita ja ammatteja häviää uusien, tuottavam-

kykyä ja vetovoimaa.

pien ja kestävää kasvua luovien tieltä.
Uusiutuminen ja kannattavuus ovat kestävän yritystoiminnan
Kanta-Hämeessä tarvitaan toimia elinkeino- ja yritysraken-

kulmakiviä. Markkinatilanteen muuttuminen ja teknologioi-

teen monipuolistamiseksi ja kasvuyrittäjyyden edistämiseksi.

den kehittyminen luo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuk-

Maakunnan kilpailukyky riippuu yhä enemmän siitä miten

sia yritysten toiminnalle. Työpaikkojen ja yritysten uusiutu-

yritykset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla. Vaikka suuri

minen edesauttavat vastaamaan tulevaisuuden yhteiskun-

38

nan toimintatarpeisiin ja tämä luo paremmat edellytykset

Innovaatiotoiminta luo pohjaa uusille menestyville tuotteil-

asiakas- ja käyttäjälähtöisille ketterille palveluille. Tavoitteena

le ja palveluille sekä uusille yrityksille ja liiketoimintamal-

Kanta-Hämeessä on tukea ja edesauttaa työpaikkojen ja

leille. Tutkimus- ja kehitystoimijoiden aktiivinen yhteistyö

yritysten uusiutumista vastaamaan paremmin tulevaisuuden

Kanta-Hämeen yritysten kanssa edesauttaa innovaatioiden

tarpeisiin.

kehittämistä. Tärkeää on myös osallistuminen kansalliseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön yliopistojen, tutkimuslaitosten

Uusia toimintatapoja edistetään ketterällä hanketoiminnalla,

ja Suomen Akatemian kanssa.

valmennusohjelmilla ja hyvien esimerkkien ja käytäntöjen
tunnistamisella ja jakamisella siten, että mahdollisimman

Tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa yritysten liikevaihtoon

moni yritys voi hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan.

ovat Kanta-Hämeessä keskimääräistä alhaisemmat. HAMKil-

Yhteistyö, nopean kehityksen menetelmät (mm. hackatho-

la, Lukella ja Helsingin yliopiston Lammin biologisella tutki-

nit, industry hackit, konseptointityöpajat ja joukkoistaminen)

musasemalla on keskeinen rooli kantahämäläisten yritysten

edesauttavat uudenlaista tuote- ja palvelukehitystä. Myös

kannustamisessa aktiivisempaan, menestykselliseen tuote-

uusien rahoitusmallien (mm. joukkorahoitus, ennakko-ostot,

ja palvelukehitystoimintaan. Yritysten ja eri toimijoiden tutki-

ja osaomistajuus) hyödyntäminen edesauttaa uusien tuot-

mus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa vauhditetaan entises-

teiden ja palveluiden kehitystä ja luo uusia liiketoimintamah-

tään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tärkeää on lisätä yhteis-

dollisuuksia.

työtä ja hyödyntää kasvukäytävän yliopistojen tiedeosaamista
Helsingistä Vaasaan saakka.

Digitalisaatio vaikuttaa palvelusektoriin yhtä voimakkaasti
kuin teollisuuteen ja lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailu-

Käytäntö- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta pohjautuu

tilannetta. 5G-testiverkot mahdollistavat uusien palvelu- ja

toisaalta arkielämän uusiin ratkaisuihin ja toisaalta suuriin

liiketoimintamallien pilotoinnin ja kehittämisen. Vaikka digi-

globaaleihin haasteisiin maailmalla. Innovaatiotoimintaa

talisaatio ja sen myötä tuottavuuden kasvu vähentävät työ-

voidaan toteuttaa paikallisesti kokeillen ja kehittäen. Myös

voiman tarvetta monilla nykyaloilla, avaavat ne samalla uusia

kansainvälinen yhteistyö, esimerkiksi yhteiset kehitysprojektit

liiketoiminnan mahdollisuuksia, joille voi syntyä uusia työ-

ja panostaminen henkilövaihtoon ovat innovaatiotoiminnalle

paikkoja. Keskeisiä ovat yritysten omat toimet niiden kilpai-

tärkeitä.

lukyvyn edistämisessä, tuotteiden lisäarvon kasvattamisessa
ja digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumisessa. Työllisyyden

Tavoitteena on vahvistaa ja edesauttaa innovaatiotoiminnan

vahvistamiseksi on myös kiinnitettävä erityistä huomiota yri-

erilaisia muotoja Kanta-Hämeessä yhteistyössä alueen toi-

tysten osaamislähtöiseen uudistumiseen.

mijoiden, muiden suomalaisten asiantuntijainstituutioiden ja
kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tuloksena on ketterä,

Korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja elinkeinoelä-

monipuolisesti lisäarvoa tuottava innovaatioekosysteemi, jo-

män välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistämiseksi

ka sekä edesauttaa tuloksellista toimintaa painopistealueilla

tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja -ympäristöjä, jotka

että mahdollistaa uuden liiketoiminnan luomista. Yhteiset ke-

mahdollistavat yhteistyön käynnistämisen aiempaa jousta-

hityshankkeet, verkostot, kumppanuudet sekä uudet avoimet

vammin. Erityisesti pk-yritysten kynnystä tehdä yhteistyötä yli-

nopeat kokeilevat ja kannustavat toimintamallit niin tutkimuk-

opistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

sessa ja tuotekehityksessä kuin yritysten kehittämisessäkin

tulee määrätietoisesti alentaa. Tätä kautta on mahdollista

luovat pohjaa alueen toimijoiden menestymiselle.

myös nostaa maakunnan vientiyritysten määrää ja viennin
volyymiä.
Innovaatiotoiminta
Maakunnan kehitys riippuu suuresti eri toimijoiden kyvystä
tuottaa arvonlisää teknologioiden, kysyntätekijöiden ja toimintatapojen jatkuvasti muuttuessa. Kyse on kyvystä toimia
uudistumista ja kekseliäisyyttä tukevina ympäristöinä ja alustoina. Alueellinen innovaatiokehittäminen ja -politiikka on

Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on
Suomessa ja Kanta-Hämeessä kilpailijamaihin verrattuna
liian vähäistä. Suomen innovaatiojärjestelmä on vahva, mutta
kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin rakentamisessa on
parantamisen varaa. On tärkeää, että esim. Tekes-rahoitteiset hankkeet ja tuotteet saadaan myytyä myös ulkomaisille
asiakkaille.

siten keskeinen aluekehittämisen osa-alue.
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Perustettava Business Finland -organisaatio kokoaa innovaa-

osaamista.

tiorahoituksen, viennin edistämisen ja kansainvälistymisen

Suurena haasteena on saada maakunnassa koulutetut osaa-

palvelut. Innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut saadaan

vat nuoret jäämään maakuntaan ja toisaalta palaamaan

näin entistä laajemmin yritysten ulottuville myös Kanta-Hä-

maakuntaan yliopistokoulutuksen tai muun koulutuksen saa-

meessä.

tuaan. Entistä vahvemmin tulisi kytkeä opiskelijat opintojensa
aikana osaksi maakunnan yritysten tutkimus- ja kehitystoi-

Osaaminen ja osaava työvoima

mintaa. Tämä koskee sekä maakunnassa opiskelevia korkea-

Maakunnan työpaikka- ja osaamisrakenne on monipuoli-

kouluopiskelijoita että maakunnasta muualle opiskelemaan

nen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tasaisuudesta

lähteneitä.

ei toisaalta helposti nouse vahvoja kärkiä. Hämeen ammattikorkeakoulu ja maakunnan ammatilliset oppilaitokset ovat

Hämeen ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että ohjel-

vahvoja ja laaja-alaisia kouluttajia ja alueen kehittäjiä. HAMK

makauden lopussa se on kansallisesti johtava soveltavien

on tehnyt koulutusvientiä Brasiliaan ja ensimmäinen yhteis-

tieteiden yliopisto, jossa on yli 10 000 opiskelijaa. HAMK:n

työsopimus koulutusviennistä on tehty nyt myös Kiinaan.

tavoitteena on myös aloittaa ammatillinen tohtorikoulutus

Koulutusviennin kasvattamisessa ohjelmakaudella on poten-

lähivuosien aikana yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökor-

tiaalia.

keakoulujensa kanssa. Lisäksi opiskelijoiden ja henkilöstön
kansainvälinen liikkuvuus tulee olla ammattikorkeakouluista

Yliopistokoulutusta maakunnan nuoret joutuvat hakemaan

maan korkein.

maakunnan ulkopuolelta. Osittain tähän ongelmaan vastaa Hämeen kesäyliopisto, joka tarjoaa monipuolista, jopa

Maakunnan vahvojen osaamisalojen kehittämistä tulee edel-

tutkintoon tähtäävää korkeakoulutusta yhteistyössä useiden

leen jatkaa, mutta myös uusia nousevia osaamisaloja täytyy

eri yliopistojen kanssa. Samaan tapaan kuin innovaatiotoi-

aktiivisesti etsiä ja edesauttaa niiden syntymistä. Tämä on

minnan kehittämisessä myös tarvittavan yliopisto-osaamisen

maakunnan muutosjoustavuuden ja uusiutumisen kannalta

turvaamiseksi tulee hyödyntää kasvukäytävän yliopistojen

ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että maakunnan yrityksillä, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioilla olisi erilaisiin elinkaaren kehitysvaiheisiinsa riittävästi sopivaa, osaavaa
työvoimaa käytettävissään.
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on välttämätön edellytys kilpailukykyiselle yritystoiminnalle. Osaavan
työvoiman turvaamiseen pyritään monilla eri keinoilla. Yksi
keskeisimmistä keinoista on maakunnassa sijaitsevan koulutuksen kehittäminen sekä koulutustarpeiden ennakointi. Sen
tavoitteena on pyrkiä takaamaan maakuntaan määrällisesti riittävä ja työelämän muuttuvia osaamistarpeita vastaava koulutustarjonta. Lyhyellä aikavälillä osaavan työvoiman
saantia turvataan joustavasti ja työelämälähtöisesti täydennyskoulutuksen keinoin. Valtakunnallisen ja maakunnallisen ennakointiyhteistyön lisääminen on edellytys sille, että
ennakointitietoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin ja
kattavammin.
Toinen merkittävä keino on edistää työvoiman liikkuvuutta
ja joustavia työntekemisen tapoja. Sijainti Suomen kasvukäytävällä ja keskellä Helsinki-Tampere-Turku-kolmiota luo valtakunnan parhaat edellytykset näiden asioiden edistämiseen.
Työikäisen väestön vanheneminen johtaa siihen, että työperäisen maahanmuuton edistäminen nousee entistä tärkeämmäksi keinoksi osaavan työvoiman turvaamisessa kahden
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edellä mainitun keinon ohella. Erityisen tärkeää on myös

mintaa kokonaisuudessaan ohjaava ilmiö. Erityisesti teol-

hyödyntää maakunnassa jo asuvien maahanmuuttajien

listen symbioosien edistäminen yrityksissä nousee entistä

osaamispotentiaali. Maassa jo olevien maahanmuuttajien

tärkeämmäksi myös yritysten taloudellisesta näkökulmasta

pääsyä erityisesti työelämälähtöisiin koulutuksiin tulee jousta-

tarkasteltuna.

voittaa ja tukea yhteistyössä alueen työnantajien kanssa.
Biotalous on ollut Hämeessä keskeisessä asemassa jopa
Elinikäinen oppiminen on nykypäivää ja se tarvitsee tuek-

vuosisatojen ajan, vaikka terminä biotalous on uusi. Kan-

seen elinikäistä ohjausta. Työelämän muutokset haastavat yk-

ta-Hämeellä on runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen,

silöiden muutosvalmiuden ja tarvitaan entistä enemmän yk-

puhtaan luonnon, korkean teknologisen ja muun osaamisen

silöiden resilienssiä. Tavoitteena on laadukkaat ja luotettavat

ansiosta erinomaiset lähtökohdat biotalouden kehittymi-

elinikäisen ohjauksen palvelut, joita on tarjolla monialaisesti,

seen. Maatalous ja siihen tukeutuva elintarviketeollisuus on

monikanavaisesti ja matalalla kynnyksellä kaikille maakunnan

maakunnassamme vahvaa. Metsien kasvu on Suomen paras

asukkaille.

ja biomassoihin ja kierrätykseen perustuvassa energian ja
polttoaineiden tuotannossa sekä puun jatkojalostamisessa

Eri aloilla osaavan työvoiman osaamisvaatimukset ovat eri-

Häme on Suomen parhaimmistoa. Myös veteen perustu-

laiset. Usein yritysten ja julkisten työnantajien tehtäväksi jää

valle siniselle biotaloudelle on Hämeessä mainiot mahdolli-

kouluttaa ja syventää uusien työntekijöiden osaamista joil-

suudet. Hämäläiset vesivarat, vesihuolto ja vesien laatu ovat

lakin osa-alueilla. Toisen asteen oppilaitoksilla on keskeinen

maailman huippuluokkaa. Biotalouteen liittyvä koulutus ja

rooli uusien työelämän osaajien kouluttajana ja heidän tehtä-

tutkimus on Hämeessä korkeatasoista. Kaupunkiseutujen,

väkseen jää entistä enemmän yleisten työelämävalmiuksien

maaseudun ja luonnon rinnakkaiselo ja vuorottelu luovat

sekä oppimistaitojen ja sosiaalisten taitojen opettaminen

elämyksiä etsiville ja niitä tarjoaville oivan innovaatioalustan.

opiskelijoille. Samoin kansainvälisyyteen liittyvät osaamisvalmiudet ovat jokaisella kouluasteella tulevaisuudessa entistä

Bio- ja kiertotalouden kasvattaminen edellyttää sekä yrittäjyy-

tärkeämpiä. Tähän liittyen tavoitteena on, että ohjelmakau-

den että olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan määrä-

den loppuun mennessä sekä ammattikorkeakoulun että am-

tietoista kehittämistä. Bio- ja kiertotalouden vahvistamiseen

matillisen toisen asteen opiskelijoista vähintään 10 % tulee

tarvitaan tutkimusosaamista sekä koulutusta. Bio- ja kierto-

opiskella vieraskielisessä tai kansainvälisessä koulutusohjel-

talous edellyttää muutoksia koko yhteiskunnassa ja kaikkien

massa.

toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista sekä erilaisten

Bio- ja kiertotalous
Cleantechin ja biotalouden mahdollisuuksiin tarttuminen on
kansantalouden näkökulmasta ensisijaisen tärkeää. Sitran
arvion mukaan kiertotalous voi tuoda kansantalouteemme
vuoteen 2030 mennessä vähintään kolmen miljardin vuosittaisen arvonlisän. Potentiaalin hyödyntäminen edellyttää
kuitenkin vahvaa panostusta tiedotukseen ja koulutukseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
heijastuvat koko yhteiskuntaan. Merkittäviä toimia tarvitaan
yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja sektoreilla, erityisesti energiantuotannossa ja -kulutuksessa, liikenteessä, rakentamisessa,
asumisessa ja alueiden käytössä sekä maa- ja puutarhataloudessa.
Kestävää hyvinvointia edistävä kasvu tähtää arvonlisäykseen,
joka voi olla paitsi taloudellista, myös sosiaalista tai ekologista. Kasvupolitiikka nojaa esimerkiksi kiertotalouden periaatteisiin ja puhtaiden teknologioiden käyttöönottoon. Kiertotaloudessa materia kiertää uudelleen säästäen luonnonvaroja

toimialojen kohtaamista. Hämeessä on hyvät edellytykset
innovaatioiden syntymiselle ja kokeilujen käynnistymiselle.
Toimijat tuntevat toisensa ja yhteistyökumppanit ovat lähietäisyydellä.
Kanta-Hämeessä biotalouden osuus aluetalouden arvonlisäyksestä on noin 15 % eli noin 650 miljoonaa euroa.
Elintarviketeollisuus on selkeästi tärkein biotalouden sektori, mutta myös metsäbiotalouden merkitys Kanta-Hämeen
aluetaloudessa on huomattava, lähes 200 miljoonaa euroa.
Puulla tuotetaan esimerkiksi valtaosa uusiutuvasta energiasta
ja kasvava puurakentaminen lisää mahdollisuuksia jalostusasteen nostoon ja lisäarvon tuottamiseen. Elintarviketuotannon ja koko biotalouden keskeisiä kysymyksiä ovat kuinka
taataan Suomen ruokaturva muuttuvassa maailmassa ja
miten ja missä ruokaa tuotetaan tulevaisuuden Suomessa.
Nämä kysymykset ovat keskeisiä myös Kanta-Hämeen ruokasektorille, jonka aluetalousvaikutus on noin 420 miljoonaa euroa ja 9 % arvonlisäyksestä. Elintarvikkeiden vienti on

ja luoden taloudellista lisäarvoa osana uusia palveluita ja
tuotteita. Kiertotalous on jatkossa entistä enemmän yritystoi-
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myös maakunnan merkittävä kehittämiskohde.
Luonnonvarojen vastuullisella ja innovatiivisella käyttämisellä
ja bio- ja kiertotaloudella vahvistetaan alue- ja paikallistalouksia, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja saadaan
aikaan kestävää kasvua ja työtä. Keskeisiä kokonaisuuksia
bio- ja kiertotaloudessa ovat muun muassa puun monipuolinen käyttö rakentamiseen, tuotteisiin ja energiaksi, biopolttoaineiden tuotanto ja jalostus, materiaalien ja ravinteiden
kierrätys, ruoan ja luonnontuotteiden tuotanto ja jalostus,
sininen biotalous sekä metsien, vesistöjen ja muun luonnon
hyödyntäminen virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun. Bio- ja
kiertotalouteen liittyvät tiiviisti logistiikka- ja liikkumisratkaisut
ja niissä uusien toimintatapojen ja teknologioiden hyödyntäminen. Suomen tavoitteena on lisätä päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä Suomessa kestävästi siten, että sen
osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:iin energian loppukulutuksesta. Vähintään samaan tavoitteeseen on pyrittävä myös
Kanta-Hämeessä, joten uusiutuvan ja päästöttömän energian
määrää tulee merkittävästi lisätä.

Esimerkkejä hankekokonaisuuksista ja
hankkeista:
• Kiertotalous Suomen kasvukäytävän talousmallina:
kiertotalous valmistavassa teollisuudessa (esim. teolliset
symbioosit), painottuen erityisesti materiaali- ja energiatehokkuuteen, maaseudun läheinen kaupunki – Suomen
kasvukäytävältä maailman metropoleihin.
• Riihimäen kiertotalouskylä.
• Teollisten symbioosien edistäminen:
SYMBI-hankkeen tuloksena syntyvät mahdolliset uudet
hankekokonaisuudet
• Luonnonvara-alan innovaatioalusta: klusteritoiminnasta
teollisiin symbiooseihin, elintarvikeketjun kokeilutoiminta
ja innovaatioalustat, kestävää ruokaa ja kasvua Hämeestä, luonnonvarat osana teollistumisen neljättä aaltoa (Industry 4.0).
• Hevosklusteri: hevosalan osaamisen edistäminen, kansainvälinen yhteistyö, valtakunnallinen ratsastuksen ja raviurheilun valmennus-, urheilu- ja kehittämiskeskus
• Vesiosaamisen vahvistaminen Hämeessä. ”Campus
Aqua”: vesiosaamisen kehittäminen ja kaupallistaminen,
vesistömatkailun edistäminen, sinisen biotalouden ja ravinteiden kierrättämisen kehittäminen
• Matkailun kehittäminen: maakunnan vetovoima, ruokakulttuurimatkailu Hämeessä, matkailupalveluiden kehittäminen, Räyskälän ilmailukeskuksen kehittäminen, Lakeland markkinointi yhteistyössä Visit Finlandin ja muiden
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maakuntien kanssa.
• Hajautetuista energiaratkaisuista kilpailuetua
• Bio- ja kiertotalouden innovaatioekosysteemit: elintarvikeketjun sivutuotteista ja metsästä lisärvotuotteita, Jokioinen 2.0 kansainvälisen tiedeympäristön kehittäminen.
• Teollinen internet ja digitalisaatio, hyödyntäjinä erityisesti pk-yritykset: tuottavuutta älykkäiden koneiden ja
valmistusmenetelmien avulla, erityisesti robotiikan soveltaminen PK yritysten tuotantoon, valmistavan metalliteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen uusien
teknologioiden ja menetelmien käyttöönoton avulla.
• Alustaratkaisujen (IoT, älykkäät anturit, platformit, tiedon
analysointi ja visualisointi, tekoälysovelluksien testaus)
käytön tukeminen arvoketjujen liiketoiminnan kehityksessä.
• Design Factory -toimintamallin soveltaminen ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen yritysten T&K-toiminnan aktivoinnissa, yhtenä sovellusalueena turvallisuusalan innovaatiot.
• Invest In –toiminnan kehittäminen, ulkomaisten sijoittajien ja yrittäjien houkuttelu Kanta-Hämeeseen
• Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen
Kanta-Hämeessä: yrittäjyyden osaamismerkit nuorille,
YES-keskustoiminta, startup toiminnan edistämisen ja yhteisölliset yrittäjyystilat
• Ennakointiyhteistyön laadullinen kehittäminen ja vahvis-

taminen maakunnassa ja kytkeminen yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

TOIMINTALINJA 2 KASVUKÄYTÄVISTÄ
ELINVOIMAA KANTA-HÄMEESEEN
kasvukäytäväksi. Se muodostaa yrityselämän kannalta maan

Kasvuvyöhykkeiden vahvistaminen
Kasvu- ja kehityskäytäväajattelu on vahvasti kansallisen ja
maakunnallisen aluekehityksen painopisteenä ja kasvupolitiikan keskiössä.
Suomen kasvukäytävän rungon muodostavat päärata ja
moottoritie, jotka yhdistävät ”helminauhamaisesti” käytävän
elinvoimalle tärkeät keskukset, kaupungit ja taajamat. Käytävä
on yhdyskunta- ja aluerakenteeltaan nauhakaupunki, mutta
lisäksi elinvoima-, aluetalous- ja kansantalousmielessä ”pitkä
metropolialue”. Käytävä yhdistää Suomen kaksi vahvinta kaupunkiseutua Suomen ainoaksi eurooppalaisen mittakaavan

riskittömimmän sijoittumisalustan ja kansainvälisesti maan
kiinnostavimman investointialueen. Kasvukäytävän maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelu sekä liikennepalveluiden toteuttaminen nojautuvat raideliikenteeseen. Vyöhyke
vaikuttaa koko Kanta-Hämeen alueeseen. Ohjelmakaudella
toteutetaan ja konkretisoidaan solmittua kasvukäytäväsopimusta. Tällä pyritään siihen, että Suomen kasvukäytävällä toimijat ovat aktiivisia ja kykeneviä tekemään samaan suuntaan
vaikuttavia päätöksiä ja määritetään selkeät tavoitteet, jotka
jokainen alue näkee tärkeäksi.
Suomen kasvukäytävän korkealaatuinen liikenneinfrastruk-
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tuuri ja alue- ja yhdyskuntarakenne mahdollistavat hyvän

joiden vaikuttavuuden arvioinnin pohjalta muodostetaan ko-

arkiliikkumisen ja sen tarvitsemat liikennepalvelut, yritysten

ko yhteysvälin parantamisen priorisoitu toimenpideohjelma.

sijoittumisen ja laadukkaan asumisen. Näistä vahvuuksista

Elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä vahviste-

pidetään huolta ja pyritään niitä edelleen parantamaan.

taan mukaan lukien yhteistyöverkostojen tiivistäminen maa-

Asumisen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden säilyttämiseksi

kuntaa ympäröivien yliopistojen kanssa. Kasvu- ja kehityskäy-

avainasemassa ovat maankäytön suunnittelu, kuntien pitkä-

täviin sisältyviä mahdollisuuksia yritysten sijoittumisalustana

jänteinen maapolitiikka ja siihen perustuva laadukas ja moni-

arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja lisätään toimenpiteitä siihen

puolinen tonttitarjonta.

liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Elinkeinojen kehittäjien verkostoyhteistyötä tiivistetään ja kattavuutta paranne-

Liikkuminen muuttuu palveluksi (Mobility as a Service,

taan. Verkoston rakentaminen on tärkeää koko maakunnan

MaaS), jossa koko liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja

tasapainoisen kehittämistyön toteuttamiseksi. Tärkeää on

palvelulähtöisesti. Kasvukäytäväsopimuksen avulla toteute-

koota ja ylläpitää osaajien verkosto, joka kykenee nopeastikin

taan ja pilotoidaan käytännössä muun muassa tätä Liiken-

löytämään oikeat osaajat vaikuttaviin kehittämishankkeisiin.

nekaari-hankkeen periaatetta. Saavutettavuutta parannetaan

Näin edistetään yhteistyötä ja luodaan yhteistyöverkostoja

monin tavoin älyliikenteen ja ns. ovelta ovelle -palveluiden

julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä aktiivisten kansalais-

avulla. Asemanseutuja ja kumipyöräliikenteen matkaketjuja

ten välille.

vahvistetaan digitaalisten liikkumispalveluiden kehitysalustoina.
Koko Kanta-Häme on tuotava nopeiden laajakaistayhteyksien
pariin. Kehittyvät, uudet langattomat verkkoratkaisut edellyttävät kattavaa, uudenaikaista verkkokattavuutta. Nopeiden,
valokuitutekniikalla toteutettujen laajakaistayhteyksien rakentamiseen on saatavilla merkittävää valtion tukea. Valokuituverkon kattavuutta laajennetaan nopeasti Kanta-Hämeessä kohti valtakunnallista kärkeä. Tulevaisuuden tavoitteena
ovat koko maakunnan kattavat nopeat tietoliikenneyhteydet.
5G –verkot mahdollistavat uusien palveluiden pilotointia ja
kehittämistä. Tietovarantoja ja tietopalvelurajapintoja avataan
ja kasvukäytävän laajuista dataperustaa kehitetään myös kasvukäytäväsopimuksen ulkopuolella tiiviissä yhteistyössä mm.
Tekesin ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.
Kasvukäytävät ovat valtakunnallisesti merkittäviä kuljetusväyliä ja logististen toimintojen sijoittumisalueita. Logistiikkakeskukset synnyttävät ympärilleen uutta paikallista yrittäjyyttä.
Toimitus- ja kuljetusketjuissa mukana olevien edellytetään
huomioivan yhä enemmän ympäristöarvot. Forssan seudun
painopisteenä olevat ekologisuus ja vihreä logistiikka vastaavat hyvin tähän trendiin.
Helsinki – Forssa – Pori –kehitys- ja kuljetuskäytävän rungon
muodostavat valtatie 2 sekä poikittaissuuntaiset valtatie 10 ja
kantatie 54. Helsinki-Forssa-Pori -kehityskäytävää, sen liikenteen palvelutasoa ja maankäytön kokonaisuutta kehitetään
laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Kehityskäytävälle on laadittu palvelutasotavoitteet Liikenneviraston
rahoittamassa vuonna 2017 valmistuneessa palvelutasoselvityksessä. Tavoitteet konkretisoidaan edelleen toimenpiteiksi,
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Tasapainoinen kehitys
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapainoisesti taajama-asutuksen ja maaseutuasutuksen alueina
ja vyöhykkeinä korostaen asumisen laatua ja monipuolisia
asumisen mahdollisuuksia tiiviistä kaupunkiasumisesta väljään maaseutuasutukseen. Asumisen sijoituksessa korostuvat
joukkoliikennettä tukevat, yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kulttuurisesti kestävät ratkaisut. Palvelujen sijoittamisessa korostetaan kaupunki- ja kuntakeskusten
sekä maaseudun kyläkeskusten kehittämistä, vetovoimaisten
kävelykeskustojen toteutusta, vähittäiskaupan suuryksikköjen
sijoituksen ohjaamista ja palvelualueiden monipuolista kehittämistä. Näillä toimenpiteillä edistetään ”elävien” kaupunkikeskustojen toteutumista.
Vesi- ja jätehuollon seudullisilla ratkaisuilla tuetaan yhdyskun-

tarakenteen tavoiteltua kehittymistä. Rakentamisessa hyö-

minen ja uudistuminen edistävät taloudellista, sosiaalista ja

dynnetään maakunnan maisemarakennetta. Vanha olemassa

ekologista tasapainoista kehitystä.

oleva rakennettu ympäristö ja uudisrakentaminen sovitetaan

Maakunnan kehitys riippuu suuresti eri toimijoiden kyvystä

yhteen kulttuurisesti kestävällä tavalla. Vesiensuojelua ja ve-

tuottaa arvonlisää teknologioiden, kysyntätekijöiden ja toi-

sienhoitoa edistetään ja vaalitaan hämäläisen luonnon moni-

mintatapojen jatkuvasti muuttuessa. Kyse on kyvystä toimia

muotoisuutta ja kulttuuriperintöä.

uudistumista ja kekseliäisyyttä tukevina ympäristöinä, ja alueellinen innovaatiokehittäminen ja -politiikka on siten keskei-

Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkiseuduilla tuetaan ole-

nen aluekehittämisen osa-alue.

massa olevien radanvarsitaajamien kehitystä ja varaudutaan

Maakunnassa tunnistetaan myös seudullisten keskusten ul-

maankäytössä pitkällä aikavälillä Harvialan ja Monnin taaja-

kopuolella olevien alueiden vahvuudet. Maaseutualueiden

majuna-asemien toteutumiseen. Forssan kaupunkiseudun

kehitystä ja niiden omiin vahvuuksiin perustuvaa elinkeinotoi-

kehittämisratkaisuilla tuetaan seudun nauharakennetta. Kau-

mintaa tulee tukea riittävästi ja erityisesti niiden edellyttämin

punkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnitteluun kytketään

tavoin.

liikennejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtäväkenttä
Suomi on jo pidemmän aikaa jakautunut keskuksiin, jotka

uudistuu ja rooli elinvoiman edistäjinä niin paikallisissa kuin

vetävät puoleensa ja toisaalta alueisiin, joissa väki vähenee

seudullisissakin verkostoissa korostuu.

joko hitaalla tai yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Maan sisäinen
muuttoliike on voimistunut 2000-luvulla. Kanta-Häme on

Saavutettavuus

ollut perinteisesti voittajana tässä jakautumisessa, mutta vii-

Kanta-Hämeen liikenneinfrastruktuurin ja saavutettavuuden

me vuosina myös Kanta-Hämeen vetovoima on laantunut

rungon muodostavat Suomen kasvukäytävälle sijoittuvat pää-

merkittävästi.

rata ja valtatie 3, Helsinki-Forssa-Pori-kehityskäytävän rungon
muodostava valtatie 2 sekä poikittaissuuntaiset valtatie 10 ja

Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan maakunnan aluera-

kantatie 54, jotka ovat Turku-Pietari-liikennekäytävän vaih-

kenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän

toehtoisia reittejä. Kaikkiin niihin sisältyy kehittämistarpeita

kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista. Tämä

ohjelmakaudella 2018-2021. Digitaalinen saavutettavuus ko-

tapahtuu hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa

rostuu ja sitä edistetään.

olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan ja toimenpiteiden edistymistä seurataan. Maakunnan

Maakuntaa kehitetään omatoimiseksi ja tasapainoiseksi.

liikennejärjestelmää toteutetaan liikennejärjestelmäsuunnitel-

Toimintojen ja väestön ja sitä kautta kasvun kasaantuminen

maan perustuen siten, että liikennepalvelut tukevat kestävää

kaupunkiseuduille myös Kanta-Hämeessä haastaa tasapai-

kasvua, parantavat arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä var-

noisen alueellisen kehityksen tavoitteen. Kilpailukyky, oppi-

mistavat maakunnan hyvän saavutettavuuden. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi Hämeen liitto, kunnat,
Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus ovat laatineet ja allekirjoittaneet vuoden 2019 loppuun ulottuvan aiesopimuksen. Siinä on listattu myös valtakunnan tasolla edistettävät
merkittävimmät väylien kehittämistoimenpiteet. Maakunnan
liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa ja arvioi sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä säännöllisesti maakuntahallitukselle. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus päivitetään
ja uusitaan ohjelmakaudella.
Joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia kehitetään ja käyttäjämäärien kasvun mahdollisia esteitä tunnistetaan. Kehittämisen kärkiä ovat älykkään matka- ja kuljetusketjuajattelun
edistäminen ja siihen liittyen tarpeelliset toimenpiteet liityntäpysäköintiolosuhteiden, pysäkkien ja muun infran paran-
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tamiseksi sekä toimenpiteet pendelöijien kokonaisvaltaisten

yleissuunnitelman laatiminen tulee aloittaa ohjelmakaudella.

palvelukonseptien kehittämiseksi, eli pilotoidaan ns. ”viimei-

Yhteistyössä

sen kilometrin” liikennepalveluja. Tavoitteena on, että liiken-

Elämme verkostojen maailmassa. Maakunta kytkeytyy sekä

nepalvelut juna-asemalta tai bussin runkoreitiltä ovat toimivia

toiminnallisesti että rakenteellisesti naapureihinsa, Etelä-Suo-

asuinalueille ja palvelupisteisiin.

men laajuiseen kokonaisuuteen ja nykyään yhä vahvemmin
jopa globaaliin ulottuvuuteen. Vaikka me emme osaisi tai ha-

Maankäytön ratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan siten, että

luaisi mennä maailmalle, on globaali maailma monin tavoin

henkilöautoilla tehtävien matkojen määrä vähenisi ja käve-

läsnä jokapäiväisessä arjessamme ja alueemme yritysten

lyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaisi.

toiminnassa.

Tähän voidaan vaikuttaa mm. eri toimintojen sijoittelulla ja
eheyttämällä yhdyskuntarakennetta. On kuitenkin otettava

Maakunta ei voi olla Kanta-Hämeen muotoinen aluevara-

huomioon, että erityisesti maaseutualueilla arkipäivän liikku-

us valkoisella karttapohjalla. Jo mielikuvatasollakin näemme

minen ja palvelujen saavutettavuus on pitkälti henkilöautolii-

itsemme kytkeytyneenä Helsingin metropoliin ja muihin Ete-

kenteen varassa. Tilanne on saman tyyppinen myös taajami-

lä-Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin. Edistämme keskus-

en lievealueilla ja keskustojen ulkopuolella. Tästä syystä on

ten välistä liikkuvuutta sekä infran että notkeampien ratkaisu-

välttämätöntä turvata henkilöautoilun edellytykset ja luoda

jen avulla. Suurten kaupunkiseutujen välisenä maakuntana

sille turvalliset toimintaolosuhteet erityisesti alueilla, joilla

Kanta-Häme hyötyy lähes kaikista pyrkimyksistä, joilla näitä

joukkoliikenne ei kykene tarjoamaan arkiliikkumisen edel-

irrallisia suuria kasvukeskuksia yhdistetään joko aineettomasti

lyttämiä palveluja. Tärkeätä olisi kehittää ja pilotoida henki-

tai infran osalta. Hyvä sijainti ei vielä tarkoita hyvää saavutet-

löautojen moninaiskäyttöä ja tulevaisuuden käyttövoiman

tavuutta. Tämän vuoksi maakunnan on pystyttävä vaikutta-

lähteitä.

maan sekä infrahankkeiden pitkäjänteiseen kehittämiseen
että joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen.

Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere -yhteysvälillä junaliikenteen palvelutarjonta tulee järjestää siten, että yhteysvä-

Muodostamme siis tietoisesti erilaisia alustoja sekä toimijoi-

lillä voidaan palauttaa Hämeenlinnan osalta yhden tunnin

den keskinäistä yhteistyötä että konkreettista kehittämistyötä

säännöllinen ja ennustettava junatiheys sekä Helsingin että

varten. Kovan infran lisäksi on huolehdittava digitalisaation

Tampereen suuntaan. Tavoitteena on myöhemmin päästä

vaatimien verkostojen ja yhä enemmän myös erilaisen datan

puolen tunnin lähijunatiheyteen.

ja datarajapintojen kytkeytymisestä suurten keskusten välillä
siten, että Kanta-Häme toimii yhdistävänä alustana. Tiedon

Riihimäen ja Lahden välillä opiskelu- ja työmatkaliikenteen

on kuljettava yhtä esteettömästi kuin fyysisenkin liikenteen.

tulee olla mahdollista junapalveluihin perustuvana. Yhteys-

Globaalit verkostomme vaativat tietoista vahvistamista: sisä-

välin lähijunaliikenteessä on noudatettava tunnin vuorovä-

maan maakunnan kytkeytyminen maailmalle on ollut melko

liä. Turku – Toijala radan junapalvelut ovat tärkeitä erityisesti

heikkojen lankojen varassa. Maakunnassa on globaaleja toi-

Humppilan saavutettavuudelle.

mijoita. Toiminnan volyymit ovat kansainvälisempiin maakuntiin nähden pieniä, niin varsinkin julkisten tahojen on syytä

Pääradan korjauksen ensimmäinen vaihe on käynnissä. Toi-

yhdistää voimiaan ja tehdä ilmansuuntiinkin liittyviä valintoja.

sen vaiheen toteuttaminen tulee käynnistää mahdollisim-

Verkostoidutaan siis niiden kanssa, joilta meillä on erityistä

man pian ratasuunnitelman valmistuttua. Tarvittava rahoi-

opittavaa, mutta myös niiden kanssa joille meillä on erityistä

tus n. 200 miljoonaa euroa tulee sisällyttää valtion tulo- ja

annettavaa.

menoarvioon. Pääradan välityskyvyn lisäämiseksi tarvitaan
Riihimäki – Tampere välille lisäraiteita. Kolmannen raiteen
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Esimerkkejä hankekokonaisuuksista ja
hankkeista:

• Liikennehankkeet:
Pääradan välityskyvyn parantaminen.

• Uusien liikennepalveluiden kehittäminen ja kokeileminen: asemanseutujen monipuolinen kehittäminen,

Valtatien 10 toteuttaminen kaupunkimaisena taajamaväy-

palvelut, toiminnallinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö,

länä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.

liityntäliikenne ja –pysäköinti.
• Yritysten houkutteleminen kasvukäytäville yhdessä
kaupunkien ja kuntien kanssa: logistiikka- ja teollisuus-

Liittymien välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantaminen valtatiellä 10 Forssan kaupunkiseudulla.

alueiden resurssitehokkuus, maankäytön ja liikenteen
kokonaisuuden kehittäminen, logistiikan älykkäät ratkaisut

Valtateiden 9 ja 2 liittymän liikenneturvallisuuden ja väli-

ja yhteistyön vahvistaminen satamiin, Riihimäen ns. rekka-

tyskyvyn parantaminen Humppilassa.

parkin toteuttaminen.
• Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus:

Valtatien 2 palvelutasoselvityksen mukaiset toimenpiteet;

älyliikennejärjestelmät, matkaketjut, asemanseudut ja lii-

Humppilan Lasin ja Forssan Autokeitaan alue, kevyen lii-

kenteen ekosysteemi kokeilu- ja kasvualustana palveluille

kenteen alikulun toteuttaminen Torronsuon kansallispuis-

ja innovaatioille, 5G ja Maas teknologioiden kokeilut.

ton kohdalla.

• Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen: valokuituverkon kattavuuden laajentaminen

Tiesuunnitelman mukaiset liikenneympäristön parantamistoimenpiteet valtatien 9 liittymästä Porin suuntaan.
Liittymien parantamistoimenpiteet kantatiellä 54 välillä
Loppi kk-Oitti. Kantatien 54 toiminnallinen luokka tulisi
nostaa valtatieksi. Tätä tukee erityisesti raskaan liikenteen
merkittävä osuus tiellä.
Janakkalan Viralan liityntäpysäköintialueen toteuttaminen
tiesuunnitelman mukaisesti.
Moreenin eritasoliittymän toteuttaminen vt 3:lla Hämeenlinnan –Janakkalan rajavyöhykkeellä.
Maantien 130 maankäytön ja liikenteen kehittämisselvityksen mukaisten parantamistoimenpiteiden toteuttaminen.
Kaupunkikeskusten ja saavutettavuuden kehittäminen
kasvukäytävillä sekä kaupunkien vetovoimaisuuden ja
viihtyvyyden kehittäminen.
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TOIMINTALINJA 3
HYVÄ ARKI KANTA- HÄMEESSÄ
Asuminen
Kanta-Häme hyödyntää sijaintiaan, saavutettavuuttaan, kult-

tavien keskustojen, monipuolisten taajamien ja yhteisöllisen

tuuriympäristöjään ja luontoalueitaan kestävällä tavalla moni-

kyläasutuksen alueina ja vyöhykkeinä korostaen asumisen

puolisen asumisen vetovoimatekijöinä. Asumisen kilpailuky-

laatua, erilaisia asumisen mahdollisuuksia sekä saavutetta-

vyn ja vetovoimaisuuden kehittämisessä avainasemassa on

vuutta liikennejärjestelmän ja palvelujen kannalta.

Kanta-Hämeestä kotimaakuntana muodostettavan yleisen
mielikuvan kirkastaminen, kuntien pitkäjänteinen maapolitiik-

Asumisen sijoituksessa korostetaan liikennejärjestelmään

ka ja siihen perustuva laadukas, mahdollistava, hankesuun-

hyvin sijoittuvia, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia sekä

nittelua inspiroiva, oikea-aikainen ja monipuolinen maankäy-

yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kult-

tön suunnittelu ja tonttitarjonta sekä toimivat asuntomarkki-

tuurisesti kestäviä ratkaisuja. Taajamatoimintojen alueita

nat. Asumisen kilpailukyky ja vetovoimaisuus kasvavat, mikäli

suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittu-

asuntojen uudisrakentamisessa ja siihen verrattavassa sa-

neina alueina yhdyskuntarakennetta eheyttäen. Kyläalueilla

neerauksessa ei tyydytä tavanomaiseen, vaan hyödynnetään

on tärkeä rooli maakunnan asumisen vetovoimatekijöinä, ja

innovoivaa suunnittelutaitoa tuottaen laadukasta rakennettua

ne tarjoavat erinomaisia kylämäisen asumisen vaihtoehto-

ympäristöä ja rakennustaidetta. Hyvä ympäristön tila lisää

ja suhteellisen hyvien kulkuyhteyksien varrella. Maaseudun

maakunnan vetovoimaisuutta.

taajamissa, kylissä ja haja-asutusalueilla väestön ikärakenne
kehittyy nykyistä tasapainoisemmaksi. Maaseudulla asumi-

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapai-

sen markkinoinnissa hyödynnetään vahvuuksia: hyvä saavu-

noisesti pyöräily- ja kävelypainotteisten, tiiviiden, korkeata-

tettavuus, asumisen monipuoliset ja edulliset vaihtoehdot,

soista arkkitehtuuria ja arvokkaita kulttuuriympäristöjä edus-

yrittäjyys sekä asumisen ja työn monipaikkaisuuden mahdol-
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lisuudet, yhteisöllisyys, sukujen juuret sekä arvokkaat kulttuu-

Julkisten palveluiden digitalisaatiolla lisätään alueellista ta-

riympäristöt ja luontoalueet.

sa-arvoa sekä palveluiden saavutettavuutta. Henkilökohtaista palvelua suunnataan erityistä palvelutarvetta edellyttäviin

Asumista koskevat ratkaisut tehdään yhä selkeämmin yksilön

tilanteisiin. Jatkossakin on palveltava myös niitä asiakkaita,

ja kotitalouden elämänvaiheen ehdoilla sekä henkilökohtais-

jotka eivät pysty sähköisiä palveluita käyttämään.

ten arvojen ja identiteetin mukaisesti. Arvot ja elämäntavat
erilaistuvat, jolloin tavanomaisten ratkaisujen rinnalla vahvis-

Maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen

tuu asumisen elämyksellisyys. Suomessa väestön muuttoliike

järjestämisestä siirtyy Kanta-Hämeen kunnilta maakunnalle

keskittyy nyt Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduil-

vuoden 2020 alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään

le. Kanta-Hämeen sijainti kyseisen kahden tunnin kolmion

kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena

keskellä tulee tuomaan luonnollisen mahdollisuuden toimia

ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustan-

venttiilialueena – ylivertaisena asumis- ja työpaikkamaakun-

nustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

tana. Tästä johtuen Kanta-Hämeessä tavoitteena on edistää monipuolisia mahdollisuuksia korkeatasoisen, ekologi-

Väestön keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja niiden

sesti laadukkaan, energiaratkaisuiltaan innovatiivisen ja yhä

kehysalueille asettaa haasteita väestön hyvinvoinnille ja yh-

useammin monipaikkaisen asumisen kehittämiselle. Asumi-

dyskuntien toimivuudelle. Kaupungistumisen ohella väestön

sen mahdollisuuksien edistämisessä tulee huomioida väes-

ikääntyminen ja maahanmuutto ovat ilmiöitä, jotka vaikutta-

tön ikääntymisen myötä pienenevät asuntokunnat, lisääntyvä

vat erityisesti koulutus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveyspalvelui-

monikulttuurisuus, uudet erilaiset perhemuodot ja asumisyh-

den – mutta myös asumisen ja liikennepalveluiden kehittä-

teisöt sekä maaseudun kyläyhteisöjen vetovoima, taajamien

miseen sekä työvoiman saatavuuteen.

palvelut ja ydinkeskustojen syke.
Maakuntauudistuksen myötä myös TE-palvelut ja yrityspalveArjen sujuvuus
Arjen sujuvuus on tae sille, että ihmiset viihtyvät ja haluavat
asua Hämeessä. Palvelut ovat hyvin saavutettavissa, kulttuuri- ja harrastustarjonta on monipuolista, työ- ja asiointimatkat
sujuvat joustavasti ja joukkoliikenne toimii parhaalla mahdollisella tavalla seutujen ominaispiirteet huomioiden. Valokuituverkko ja nopeat tietoliikenneyhteydet kattavat koko maakunnan ja sähköisiä palveluja kehitetään toimiviksi digitaalisten
palveluiden kokonaisuuksiksi. Matka- ja logistiset ketjut toimivat sujuvasti ja häiriöttömästi. Pääradan vähintään tunnin
välein sekä etelään että pohjoiseen kulkevat nopeat junayh-

lut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Tällä edistetään uutta
yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Tarkoitus on saada osaavat työnhakijat ja yritysten tarpeet kohtaaman nykyistä paremmin. Tämä on avaintekijä siinä, että alueilla saadaan kasvua. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää
palveluita ja lisätä kilpailun kautta niiden asiakaslähtöisyyttä.
Kasvupalvelulla tuetaan työnhakijoita työuran eri vaiheissa.
Kasvupalvelussa siis yhdistyvät yritys- ja työvoimapalvelut,
jolloin on aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata kokonaisvaltaisesti yritysten kasvutilanteisiin.

teydet mahdollistavat työssä- käynnin ja asioinnin Suomen
kasvukäytävää hyödyntäen.

Hyvinvointi
Osaava ja hyvinvoiva väestö luo alueille elinvoimaa. Elinvoi-

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään ja ehey-

maiset alueet houkuttelevat vaativiakin asukkaita tarjoamalla

tetään siten, että asuminen, palvelut ja työpaikat limittyvät ja

laadukkaita palveluita, työpaikkoja, viihtyisiä elinympäristö-

kohtaavat. Seuduilla edistetään kävelyn ja pyöräilyn sujuvuut-

jä sekä toimivia yhteyksiä. Hyvä ja turvallinen arkiympäris-

ta kuitenkaan moottoroituja muotoja unohtamatta. Keskus-

tö, saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kulttuu-

ta-alueita kehitetään siten, että niissä liikkuminen on sujuvaa

ri-, taide- sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut lisäävät ihmisten

kulkutavasta riippumatta.

mahdollisuuksia edistää omaa terveyttään, hyvinvointiaan ja
osallisuutta.

Sujuva arki on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia, terveyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Päivittäiseen elä-

Ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvointiin panostami-

mään liittyvien palveluiden säilyminen lähellä ihmistä mah-

nen on erittäin perusteltua ottaen huomioon väestön ikään-

dollistaa sujuvan arjen ja ongelmien ehkäisyn. Hyvinvoinnin

tymisen haasteet, sosiaali- ja terveyssektorin kustannuspai-

ja palveluiden turvaamiseksi tarvitaan enemmän joustavaa

neet sekä yhä kasvavat työn tuottavuuden ja tehokkuuden

yhteistyötä julkisen, kolmannen sektorin ja yritysten välillä.

vaatimukset. Esimerkiksi luonnon, liikunnan ja luontoliikun-
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nan positiiviset vaikutukset ihmisten toimintakykyyn ja tuot-

kulttuuri-, liikunta ja hyvinvointipalveluja. Tämä antaa maa-

tavuuteen, työhyvinvointiin ja työurien pidentämiseen sekä

kunnassa hyvät edellytykset palveluliiketoiminnan laajentami-

syrjäytymisen ehkäisyyn ovat kiistattomat. Myös kulttuurin

seen ja kehittämiseen. Kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa

merkitys hyvän arjen osana on tärkeää hyvinvoinnille. Sekä

tehtävää yhteistyötä kehitetään myös yli maakuntarajojen.

liikunta- että kulttuurialoihin liittyvien toimialojen rajapinnoilta on löydettävissä myös uusia palvelukonsepteja ja liike-

Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tun-

toimintamahdollisuuksia. Kanta-Hämeessä on erinomaiset

teeseen, siihen osallistumiseen ja siinä osallisena olemi-

edellytykset yhdessä yritystoiminnan kanssa kehitettävissä

seen. Osallisuus koetaan myös usein syrjäytymisen vasta-

ihmisten terveyttä ja aktiivisuutta lisäävissä Hämeen ainutlaa-

parina. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toiminnan eri

tuiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön tukeutuvissa liikun-

osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen luo hyvän pohjan asuk-

nan ja hyvinvoinnin palveluissa, joita voidaan kehittää sekä

kaiden viihtymiselle ja Kanta-Hämeen vetovoimaisuudelle.

ikääntyvän väestön että lasten ja nuorten tarpeet huomioi-

Osallisuus merkitsee vaikuttamista asioiden kulkuun ja se

den.

saattaa tuottaa ihmisille myös hyvinvointia ja terveyttä.

Tavoitteena on ihmisten terveyttä edistävät sekä hyvinvointia

Osallisuus edistää hyvinvointia ja parhaimmillaan se tukee

ja alueen vetovoimaa lisäävät laadukkaat vapaa-aikaan liit-

asukaslähtöistä suunnittelua ja kehittämistä. Osallisuutta ja

tyvät palvelut, esimerkiksi kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikunta-

osallistumista voidaan vahvistaa tukemalla paikallisyhteisöjen

palvelut. Maakunnassa on siis syytä tavoitella arjen yläpuo-

toimintaa ja niiden sekä julkisten toimijoiden vuoropuhelua

lelle nousevia terveyden ja hyvinvoinnin palveluja – parasta

ja yhteistyötä. Osallistuva kehittäminen voi parantaa palve-

hyvää.

luiden laatua ja tehokkuutta merkittävästi. Avoimet toimintamallit mahdollistavat aidon ja merkityksellinen osallistumisen

Kanta-Hämeessä, kuten koko maassa, yli 64-vuotiaiden

kehittämiseen.

osuus väestöstä tulee jatkuvasti kasvamaan. Osuus on jo nyt
yli 23 % väestöstä ja ennusteiden mukaan se tulee olemaan

On tärkeää luoda erilaisia osallistumisen ja kohtaamisen

ohjelmakauden lopussa lähes 26 %. Suuri osa yli 65-vuoti-

mahdollisuuksia ja paikkoja eri ikäryhmille. Paikkoja ja koh-

aista on kuitenkin aktiiviväestöä, joka käyttää hoivapalveluita

taamisia tarvitaan lapsille ja nuorille, opiskelijoille, työnte-

vähän, mutta jolla on entistä paremmat taloudelliset mah-

kijöille ja työttömille, maahanmuuttajille ja eläkeläisille, ja

dollisuudet ja tarve käyttää monia muita palveluita, etenkin

myös vierailijoille, mökkiläisille ja kesäasukkaille, lähiseutujen matkailijoille ja kansainvälisille vieraille. Kumppanuus
perustuu yhdessä sovittuun tavoitteeseen, jossa tekeminen
on konkreettista ja toiminta vastavuoroista. Maakunnan Leader-toimintaryhmät ovat olleet hyvä esimerkki kumppanuudesta aluekehittämistoiminnassa ja siinä erityisesti maaseudun kehittämisessä.
Yhteisöllisyys on laajentunut perheen ja kylän perinteisestä
yhteisöllisyydestä huomattavasti laajemmalle. Kaupungistuminen on muuttanut yhteisöllisyyden merkitystä, ja tämän
päivän yhteisöllisyys muodostuu esimerkiksi yhteisen harrastuksen, ajattelutavan tai toiminnan tuloksena ja entistä enemmän myös virtuaaliyhteisöissä. Yhteisöt, asukkaat,
järjestöt ja kyläyhdistykset voivat yhdessä osallistua alueiden
kehittämiseen.
Tavoitteena on aktiiviseen osallistumiseen kannustava maakunta, jossa asukkaat ja vierailijat voivat halutessaan saada
tietoa, voivat vaikuttaa ja osallistua yhteisten yhteiskunnan
palveluiden kehittämiseen. Kanta-Hämeessä pyritään siis
edesauttamaan aitoa, kaikille osapuolille lisäarvoa tuottavaa,
merkityksellistä yhteistyötä.
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Keinoina tähän toimivat erilaiset osallistumisen muodot – ti-

sekä parannettava luovan työn tekijöiden toimintaedellytyk-

laisuudet, kuulemiset, työpajat ja erityisesti tekemisen kautta

siä. Lisäksi on painotettava luovan osaamisen hyödyntämistä

osallistuminen aktiiviseen yhteisölliseen kehitys- ja kokeilutoi-

eri toimialoilla.

mintaan. Säännölliset tapaamiset, aktiivinen tiedottaminen,
yhteiset kehityshankkeet ja avoin kutsu osallistua yhteiskehit-

Tulevaisuudessa uudet keinot ja uudet toimintamallit, jotka

tämiseen (co-creation) luovat pohjaa sekä aidolle käyttäjä-

edistävät työn ja tekijän kohtaamisia ja uusien työelämätai-

lähtöiselle palvelusuunnittelulle että yhteisöllisyydelle.

tojen kehittymistä tulevat yhä tärkeämmiksi. Uusia toimintamalleja on kehitetty esimerkiksi työllistämispalveluihin,

Työllisyys

ihmisten osaamisen uudistamiseen ja tunnistamiseen sekä

Kanta-Hämeessä on tavoitteena saavuttaa 72 prosentin

tulevaisuuden työn markkinan rakentamiseen.

työllisyysaste vuonna 2021. Vuonna 2016 Kanta-Hämeen
maakunnan työllisyysaste oli 68,7 % eli sama kuin koko

Elinikäisestä uuden oppimisesta pitäisi tulla välttämättömyys

maassa keskimäärin. Monessa maakunnassa työllisyysaste

kun tulevaisuudessa eliniät pitenevät entisestään. Mikrotut-

on noussut 2000-luvun alun lukemia korkeammaksi, mutta

kinnot tai opintotilit voisivat auttaa tässä. Kun aiemmin mitta-

Kanta-Hämeessä työllisyysaste on vuotta 2001 alhaisempi.

simme työelämässä tuottavuutta, niin ehkäpä tulevaisuudes-

Kanta-Hämeessä työllisyysaste on edelleen alhaisempi kuin

sa kaiken ytimessä on motivaatio sekä kyky oppia uutta ja

ennen vuonna 2008 alkanutta taantumaa.

hyödyntää teknologiaa.

Työllisyysasteeseen vaikuttaa ikärakenteen muutos eli työllisyysasteen nyt nähtävissä oleva kasvu ei siten johdu pelkäs-

Esimerkkejä hankekokonaisuuksista ja
hankkeista:

tään paremmasta työvoiman kysynnästä. Yli 64-vuotiaiden

• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus: työvoiman

osuus on kasvussa Kanta-Hämeen maakunnassa jyrkemmin
kuin maassa keskimäärin. Korkeasta yli 64-vuotiaiden osuudesta huolimatta Kanta-Hämeessä on laaja työvoimapooli

kohtaanto, heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistyminen.
• Uudistuva asuminen: ekologiset asumisratkaisut ja

erilaisille osaamistarpeille ja yrityksillä on keskimääräistä vä-

vaihtoehtoiset asumismuodot, maaseutuasumisen ja

hemmän työvoiman saatavuusongelmia. Yrityksillä oli rekry-

vapaa-ajan asumisen edistäminen.

tointiongelmia Kanta-Hämeessä vähän verrattuna koko Suo-

• Kyläkeskusten, -talojen ja -koulujen uudet

meen ja työttömyys on maakunnassa alhaisempi kuin koko

mahdollisuudet palvelujen tuotannossa.

maassa keskimäärin. Tämä luo myös mahdollisuuksia uuden
luomiselle ja alueen jatkuvalle kehittymiselle.

• Asumisen tulevaisuus ja tarpeet kasvukäytävällä:
Hämeenlinnan Asemanranta, Riihimäen Peltosaari,
työmatkaliikenteen solmukohdan hyödyntäminen,

Työn murroksesta on puhuttu pitkään. Teknologian nopea
kehitys kuten digitalisaatio, 5G-verkot, robotisaatio, tekoäly ja

pendelöintiä tukevat palvelut, saumattomat matkaketjut.
• Ekologinen korjausrakentaminen ja

automatisaatio muokkaavat lähes kaikkia toimialoja. Julkises-

viherrakentaminen yhdistettynä kestäviin

sa keskustelussa puhutaan sekä voimakkaasta töiden ja työ-

energiamuotoihin.

paikkojen katoamisesta ja toisaalta mahdollisuuksista uudenlaisen työnteon tapojen kukoistukseen ja uusien teknologian
myötä työpaikkojen syntyyn.

• Hajautettujen energiaratkaisujen kehittäminen ja
pilotointi.
• Green Care ja siihen liittyvät hyvinvointipalvelut ja

Työn tulevaisuutta on vaikea ennustaa. On mahdollista, että

yrittäjyys: luontoympäristöön tukeutuvat palvelukonseptit,

uusia työpaikkoja syntyykin runsaasti eläköitymisen myötä ja

luovalla muotoilulla uusille markkinoille.

uusien taitojen omaksuminen sekä parempi avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto saavat työmarkkinat
kohdalleen. Tämä työvoiman kohtaanto-ongelma on arkipäivää Kanta-Hämeessäkin.

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen ja
digitalisointi.
• Älykäs kulttuuri ja muotoilu: tutkimus- ja
oppimisympäristön rakentaminen, elämysten
Hämeenlinna

Digitalisaation aiheuttamat muutokset ja ennen kaikkea uu-

• Palvelumuotoilun kehittäminen ja hyödyntäminen

det mahdollisuudet tulee hyödyntää niin tuotannossa, palve-

palveluiden kehittämisessä: julkisen toiminnan ja

luissa kuin koulutusjärjestelmässäkin. On edistettävä aineet-

kolmannen sektorin yhteistyön uudet muodot ja kokeilut

tomia arvoja tuottavan palveluliiketoiminnan syntyä ja kasvua

• Pakolaistilanteen haasteet ja maahanmuuttajien
kotouttaminen.

Häme-ohjelma 2018+
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VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET JA SEURANTA
Maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittymisestä sekä

Ohjelmassa on laadittu tavoitteet maakuntaohjelmakaudel-

Häme-ohjelman toteutumisesta annetaan säännöllisesti seu-

le 2018-2021 sekä pitkän aikavälin tavoitteet aina vuoteen

rantaraportti maakuntavaltuustolle. Ohjelmalle laaditaan joka

2040 saakka. Tavoitteet jakautuvat viiteen eri osioon, jotka

toinen vuosi myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunni-

liittyvät maakunnan kilpailukykyyn, työmarkkinatilanteeseen,

telma, jossa toteutumista seurataan ja esitetään keskeisim-

väestöön, koulutuksen ja ympäristöön. Tavoitteet on pyritty

mät toteutettavat hankkeet ja hankekokonaisuudet ja niiden

asettamaan mahdollisimman realistisesti, mutta kasvua ja

rahoitus.

elinvoimaisuutta korostaen.

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϯ

hƵƐŝŶƚŝĞƚŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϯϬ

ϮϬϰϬ

BKT/asukas, €

ϮϳϮϲϲ

ϯϭϳϵϴ

ϯϭϮϵϬ

ϯϮϱϬϬ

ϯϰϬϬϬ

ϯϱϬϬϬ

ϯϲϬϬϬ

ϰϮϬϬϬ

ϰϵϬϬϬ

Yritysten lukumäärä
Voimakasta kasvua hakevien pk-yritysten
osuus

ϴϭϮϬ

ϴϲϲϳ

ϴϱϯϱ

ϴϴϬϬ

ϴϴϴϬ

ϴϵϳϬ

ϵϬϳϬ

ϵϱϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϴй

ϲй

ϴй

ϵй

ϵй

ϭϬй

ϭϬй

ϭϮй

ϭϰй

Ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä
Taloudellinen huoltosuhde
(työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
sataa työllistä kohden)

ϲϭϵ

ϲϴϱ

ϰϳϱ

ϲϴϬ

ϳϬϬ

ϳϮϬ

ϳϱϬ

ϴϱϬ

ϭϬϬϬ

ϭϯϮ

ϭϯϴ

ϭϰϲ

ϭϰϭ

ϭϯϵ

ϭϯϲ

ϭϯϰ

ϭϯϬ

ϭϮϱ

Kuntien verotulot per asukas

ϯϭϳϯ

ϯϲϬϮ

ϯϴϱϱ

ϰϭϬϬ

ϰϯϬϬ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Maakunnan vienti (milj. euroa)

ϭϭϬϮ

ϭϰϭϵ

ϭϯϲϲ

ϭϱϬϬ

ϭϱϳϬ

ϭϲϱϬ

ϭϳϯϬ

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϴϴ

ϳϵ

ϳϭ

ϴϴ

ϵϮ

ϵϲ

ϭϬϬ

ϭϮϬ

ϭϱϬ

ϲϳ͕ϱ

ϲϴ͕ϱ

ϲϴ͕ϳ

ϲϵ͕Ϯ

ϳϬ͕Ϭ

ϳϭ͕Ϭ

ϳϮ͕Ϭ

ϳϰ͕Ϭ

ϳϲ͕Ϭ

Työvoima

ϴϰϬϰϭ

ϴϯϵϮϮ

ϴϮϵϵϭ

ϴϰϬϬϬ

ϴϰϮϬϬ

ϴϰϰϬϬ

ϴϰϲϬϬ

ϴϲϬϬϬ

ϴϴϬϬϬ

Työpaikkojen määrä

ϲϴϮϱϲ

ϲϲϲϭϲ

ϲϰϭϲϯ

ϲϳϮϬϬ

ϲϴϭϬϬ

ϲϵϭϬϬ

ϳϬϬϬϬ

ϳϮϬϬϬ

ϳϰϬϬϬ

Tyött. osuus työv,%

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϯ

ϭϭ͕ϱ

ϵ͕ϴ

ϴ͕ϴ

ϳ͕ϴ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Forssan seutukunta

ϭϮ͕ϭ

ϭϮ͕ϱ

ϭϯ͕Ϭ

ϭϭ͕ϭ

ϵ͕ϵ

ϴ͕ϴ

ϳ͕ϵ

ϲ͕ϴ

ϱ͕ϳ

Hämeenlinnan seutukunta

ϵ͕ϳ

ϵ͕ϳ

ϭϭ͕ϱ

ϵ͕ϴ

ϴ͕ϴ

ϳ͕ϴ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Riihimäen seutukunta

ϵ͕Ϯ

ϵ͕ϱ

ϭϬ͕Ϯ

ϴ͕ϳ

ϳ͕ϴ

ϲ͕ϵ

ϲ͕Ϯ

ϱ͕ϯ

ϰ͕ϰ

ϴϰϱϳ

ϴϱϳϵ

ϵϱϭϴ

ϴϮϯϮ

ϳϰϭϬ

ϲϱϴϯ

ϱϵϮϮ

ϱϭϲϬ

ϰϰϬϬ

ϭϰ͕ϰ

ϭϰ͕ϴ

ϭϲ͕ϳ

ϭϰ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϯ͕Ϯ

Ϯ͕ϱ

ϯ͕ϳ

ϯ͕ϰ

ϯ͕Ϯ

ϯ͕Ϭ

Ϯ͕ϴ

Ϯ͕Ϭ

Ϯ͕Ϭ

Pendelöinti maakuntaan

ϵϬϭϯ

ϴϴϬϴ

ϴϴϵϭ

ϵϮϬϬ

ϵϯϬϬ

ϵϰϬϬ

ϵϱϬϬ

ϵϲϬϬ

ϵϬϬϬ

Pendelöinti maakunnasta

ϭϱϴϵϬ

ϭϱϵϳϬ

ϭϱϴϳϮ

ϭϲϬϬϬ

ϭϲϭϬϬ

ϭϲϮϬϬ

ϭϲϯϬϬ

ϭϲϮϬϬ

ϭϱϱϬϬ

ϵϬ͕ϴ

ϵϬ͕ϯ

ϵϬ͕ϰ

ϵϭ͕Ϭ

ϵϭ͕ϱ

ϵϭ͕ϳ

ϵϮ͕Ϭ

ϵϱ͕Ϭ

ϵϳ͕Ϭ

1. Aluetalous ja kilpailukyky

T&K-menot (milj. euroa)

2. Työmarkkinatilanne
Työllisyysaste %

Työttömät työnhakijat
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta
työvoimasta
Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta

Työpaikkaomavaraisuus, %

*Kuntien verotulot tulevat muuttumaan merkittävästi sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa 2020.
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ϮϬϭϬ

ϮϬϭϯ

hƵƐŝŶƚŝĞƚŽ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϯϬ

ϮϬϰϬ

3. Muuttoliike ja väestö
Väkiluku Kanta-Hämeen maakunta

ϭϳϰϱϱϱ ϭϳϱϰϴϭ

ϭϳϯϳϴϭ

ϭϳϮϱϳϴ ϭϳϮϲϵϯ ϭϳϯϭϱϱ ϭϳϰϬϳϵ ϭϴϯϮϵϬ ϭϵϭϯϰϯ

Forssan seutukunta

ϯϱϮϴϲ

ϯϰϲϴϮ

ϯϯϲϰϭ

ϯϯϮϬϴ

ϯϯϭϲϯ

ϯϯϭϱϱ

ϯϯϭϲϳ

ϯϯϯϴϬ

Hämeenlinnan seutukunta

ϵϯϯϳϴ

ϵϰϯϯϮ

ϵϰϮϰϭ

ϵϯϴϳϬ

ϵϯϵϲϬ

ϵϰϮϳϬ

ϵϰϴϭϲ

ϭϬϬϯϰϬ ϭϬϰϲϳϯ

Riihimäen seutukunta

ϰϱϴϵϭ

ϰϲϰϲϳ

ϰϱϴϵϵ

ϰϱϱϬϬ

ϰϱϱϳϬ

ϰϱϳϯϬ

ϰϲϬϵϲ

ϰϵϱϳϬ

ϱϮϱϵϮ

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %

ϭϲ͕ϳ

ϭϲ͕ϰ

ϭϲ͕Ϭ

ϭϱ͕ϵ

ϭϱ͕ϴ

ϭϱ͕ϳ

ϭϱ͕ϱ

ϭϰ͕ϱ

ϭϯ͕ϵ

15-64-vuotiaiden osuus väestöstä, %

ϲϰ͕ϯ

ϲϮ͕ϱ

ϲϬ͕ϴ

ϱϵ͕ϵ

ϱϵ͕ϱ

ϱϵ͕Ϯ

ϱϴ͕ϵ

ϱϲ͕ϰ

ϱϱ͕ϲ

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä,
%

ϭϵ͕Ϭ

Ϯϭ͕ϭ

Ϯϯ͕Ϯ

Ϯϰ͕Ϯ

Ϯϰ͕ϳ

Ϯϱ͕ϭ

Ϯϱ͕ϲ

Ϯϵ͕ϭ

ϯϬ͕ϱ

ϭ͕ϳ

Ϯ͕ϰ

Ϯ͕ϵ

ϯ͕Ϯ

ϯ͕ϰ

ϯ͕ϳ

ϰ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

Maakuntien välinen muuttoliike
Maakunnan nettomaahanmuutto,
henkilöä
Väestöllinen huoltosuhde (alle 15 v. ja yli
64 v. määrä sataa 15-64 v. kohti)

ϱϯϯ

ͲϮϰϵ

Ͳϴϴϲ

Ϭ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

ϯϱϬ

ϰϬϬ

ϰϬϬ

Ϯϴϯ

ϱϱϭ

ϰϰϭ

ϱϬϬ

ϱϮϬ

ϱϱϬ

ϲϬϬ

ϵϬϬ

ϭϮϬϬ

ϱϱ͕ϰ

ϲϬ͕ϭ

ϲϰ͕ϱ

ϲϲ͕ϵ

ϲϴ͕ϭ

ϲϴ͕ϵ

ϲϵ͕ϴ

ϳϳ͕ϰ

ϳϵ͕ϵ

ϲϱ͕ϲ

ϲϴ͕Ϭ

ϲϵ͕Ϯ

ϳϬ͕Ϭ

ϳϬ͕ϱ

ϳϭ͕Ϭ

ϳϭ͕ϱ

ϳϯ͕Ϭ

ϳϲ͕Ϭ

Forssan seutukunta

ϲϭ͕ϳ

ϲϰ͕Ϭ

ϲϱ͕ϴ

ϲϲ͕ϲ

ϲϳ͕Ϭ

ϲϳ͕ϱ

ϲϴ͕Ϭ

ϲϵ͕ϰ

ϳϮ͕ϯ

Hämeenlinnan seutukunta

ϲϳ͕Ϯ

ϲϵ͕ϳ

ϳϬ͕ϳ

ϳϭ͕ϱ

ϳϮ͕Ϭ

ϳϮ͕ϱ

ϳϯ͕Ϭ

ϳϰ͕ϲ

ϳϳ͕ϲ

Riihimäen seutukunta

ϲϱ͕ϰ

ϲϳ͕ϱ

ϲϴ͕ϴ

ϲϵ͕ϲ

ϳϬ͕ϭ

ϳϬ͕ϲ

ϳϭ͕ϭ

ϳϮ͕ϲ

ϳϱ͕ϲ

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden
osuus 15 vuotta täyttäneistä, %

Ϯϱ͕ϱ

Ϯϲ͕ϲ

Ϯϳ͕Ϭ

Ϯϴ͕Ϭ

Ϯϵ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϭ͕Ϭ

ϯϯ͕Ϭ

ϯϲ͕Ϭ

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

ϭϮ͕Ϯ

ϵ͕ϱ

ϴ͕Ϯ

ϳ͕ϱ

ϳ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϯϰϬϳϴ

4. Koulutustaso
Vähintään keskiasteen tutkinnon
suorittaneiden osuus 15 vuotta
täyttäneistä, %

5. Ympäristö
Fossiiliset CO2-päästöt (t)

ϰϲϭϰϭϲ Ϯϳϲϰϭϴ

ϭϳϲϭϴϲ

Uusiutuvan energian CO2-päästöt (t)
Teollisuuden ja yhdyskuntien
fosforikuormitus vesistöihin (kg)
Teollisuuden ja yhdyskuntien
typpikuormitus vesistöihin (kg)

ϮϭϬϵϲϮ ϮϳϯϰϱϬ

ϮϰϳϬϵϱ

ϱϲϰϵ

ϲϰϵϯ

ϰϲϵϯϳϭ ϱϴϲϳϳϮ

ϰϬϴϵ
ϯϭϵϲϰϵ

ϯϮϬϬϬϬ ϯϮϬϬϬϬ ϯϮϬϬϬϬ ϯϮϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬ

*Kuntien verotulot tulevat muuttumaan merkittävästi sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa 2020.
** Vuosi 2016 on toteutunut. Vuosien 2018–2030 luvut on laskettu hyväksyttyyn väestösuunnitteeseen perustuen, mutta siinä
on huomioitu negatiivinen väestömuutos vuosina 2015 ja 2016. Vuosi 2040 on väestösuunnitteen mukainen.
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YMPÄRISTÖSELOSTUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Ohjelman toteuttamisen arviointimenettely

Hämeen ympäristön nykytila

Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan SOVA-lain 8-11 §:n mukais-

Luonto ja maaperä

ta suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutusten arviointia

Kanta-Häme sijaitsee eteläisten rannikkoseutujen ja Jär-

ja siihen sisältyvää ympäristöselostuksen laatimista, kuule-

vi-Suomen vaihettumisvyöhykkeellä, minkä vuoksi maakun-

misten järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten

nan luonnonolosuhteet ovat varsin monimuotoiset. Maakun-

tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä pää-

taa halkoo useita jääkauden loppuvaiheen aikana syntyneitä

töksestä tiedottamista. Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan

harjujaksoja, joiden ikä vaihtelee 12 000 – 10 000 vuoteen.

suunnitelman tai ohjelman välitöntä ja välillistä vaikutusta

Harjut ovat muodostuneet kaakosta luoteeseen peräyty-

Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:

vän jään reunavyöhykkeessä sulamisvesivirtojen yhteyteen.
Jääkauden vaikutukset ovat siis voimakkaasti havaittavissa

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

maakunnassa. Maakunnan yleisin maalaji on moreeni, joka

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen,

verhoaa isoja alueita vaihtelevan paksuisina kerroksina. Myös

eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

sora- ja hiekkamuodostumat sekä laajat savikot ovat yleisiä.
Korkeusoloiltaan maakunta on melko tasainen. Alavimmat
alueet löytyvät Vanajaveden ja Loimijoen laaksoista, korkeim-

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen

mat taas Evon alueelta. Suoalueita maakunnassa on vähem-

e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin

män kuin Suomessa keskimäärin.

vuorovaikutussuhteisiin
Maakunta kuuluu eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen ja sen vuokkovyöhykkeeseen, jossa vallitseva
metsätyyppi on lehtomainen kangas. Ekologisen verkoston
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kannalta merkittäviä luonnon ydinalueita Kanta-Hämeessä

on noin 2 300km2 mikä on noin 40 % maakunnan koko-

neet useat vanhat, usein harjuja seurailevat maakulkureitit

naispinta-alasta. Laadullisesti edustavia metsä-, suo- ja vesi-

sekä paikalliset luonnon tarjoamat olosuhteet kulloisenkin

luonnon ydinalueita näistä on noin 1000 km2.

ajan ihmisen elinkeinoille ja muulle elämäntavoille.

Vedet

Kanta-Hämeen maataloudelle tyypillistä on laaja-alainen kas-

Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesiva-

vinviljely. Viljelykäytössä olevaa peltoalaa maakunnassa on

rat sijaitsevat lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa, kuten

noin 104 000ha, joka on noin 18 % maakunnan kokonais-

harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa. Hämeen pohja-

pinta-alasta. Pellot eivät ole sijoittuneet tasaisesti maakun-

vesivarat ovatkin runsaat. Pohjavesialueita on noin 250 kap-

taan, vaan maakunnassa on havaittavissa selkeitä peltokes-

paletta ja pohjavesi on yleensä laadultaan hyvää. Kanta-Hä-

kittymiä. Laajin yhtenäinen peltoalue on Lounais-Hämeessä

meen maakunnan pinta-alasta on vesistöjen peitossa n. 9

Forssan, Humppilan, Jokioisten Ypäjän ja Tammelan kuntien

% joka on 490 km2. Järviä ja lampia on yhteensä noin 800

alueella ja toiseksi suurin alue sijaitsee Janakkalan, Haus-

kappaletta, joissa on rantaviivaa yhteensä 2560 km.

järven ja Riihimäen kuntien alueella. Maatalouden kannalta
hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita sijaitsee jokaisen hämäläisen

Kanta-Hämeen pintavedet kuuluvat pääosin Pohjanlahteen

taajaman ympärillä.

virtaavan Kokemäenjoen vesistöalueen latvaosiin, lisäksi pienemmät alueet purkavat Suomenlahteen. Vesistöjen tilassa

Ilma ja melu

on merkittäviä alueellisia eroja, riippuen järvien ja jokien si-

Ilmanlaatu on poikkeustilanteita lukuun ottamatta terveelli-

jainnista sekä niiden historiasta ja nykyisestä valuma-alueen

sen elinympäristön vaatimusten mukainen. Ilmansuojelutoi-

maankäytöstä ja asutuksesta. Kanta-Hämeen vesistöjen

menpiteet ovat vähentäneet teollisuuden ja energiantuotan-

tilassa on tyypillistä se, että vesistöreittien latvaosista vedet

non päästöjä ilmaan, mutta samalla liikenteen suhteellinen

lähtevät laadultaan erinomaisina tai hyvinä, mutta heikkene-

osuus ilman pilaajana on lisääntynyt. Liikenne on myös mer-

vät alavirtaan tultaessa tyydyttävään tai jopa välttävään tilaan.

kittävin melun aiheuttaja.

Heikoimmassa kunnossa olevat vedet sijaitsevat pääosin
maatalousvaltaisilla alueilla sekä suurimpien asutuskeskusten
lähettyvillä. Vesien tilassa näkyvät myös historialliset vaikutuk-

Häme-ohjelman ympäristötavoitteet

set, kuten teollisuuden ja asutuksien heikosti tai ei lainkaan

Hämeen ympäristöstrategian mukaan ”Häme säilyy elinvoi-

puhdistetut jätevedet; ne näkyvät järvien pohjasedimenteis-

maisena ja ympäristö paranee: puhtaat vedet, hyvä ilman

sä vieläkin mm. aiheuttaen järvien sisäisen kuormituksen

laatu, monimuotoinen luonto, terveellinen elinympäristö ja

lisääntymistä. Jokivedet ovat kokonaisuudessaan selväs-

rikas kulttuuriympäristö. Häme ja hämäläiset vastaavat osal-

ti heikommassa tilassa kuin järvet. Suurista vesistöalueista

taan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumi-

Hauhon reitin vedet ovat keskimääräisesti laadultaan par-

sesta.” Häme-ohjelma 2018+ toteuttaa ympäristöstrategian

haimmat, Loimijoen suunnalla sekä Vanajan reitin alaosissa

tavoitteita ja linjauksia. Luonnon tuottokyky ja luonnonarvot

on runsaasti ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä-välttäviä vesiä.

säilytetään sekä ympäristön tilaa parannetaan. Kulttuuriym-

Kanta-Hämeessä erinomaisia tai hyviä järviä on 57 % luoki-

päristöjä vaalitaan asianmukaisesti. Ympäristöriskejä en-

teltujen järvien kokonaispinta-alasta.

nakoidaan ja ehkäistään. Uusiutumattomia luonnonvaroja

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hämäläinen kulttuuriympäristö kattaa kaikki ihmistoiminnan
aikakerrokset ja on sisällöltään monipuolinen ja monimuotoinen. Sille on kautta aikain ollut ominaista vahva yhteys luon-

käytetään säästeliäästi ja tasapainoisesti käytettävissä oleviin
varoihin nähden. Alue- ja yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmiä ja -verkostoja sekä yhdyskuntatekniikkaa kehitetään
päästöjen kannalta edullisesti ja taloudellisesti.

heti viimeisimmän jääkauden jälkeen ihmisen asuttaessa

Häme-ohjelman toteuttamisen merkittävimmät
vaikutukset

jään ja veden alta vapautuneen maan. Täysin koskematon-

Keskeistä arvioinnissa on ohjelman linjausten ja esille nos-

ta luonnonmaisemaa Hämeessä on melko vähän. Viljelyyn

tettujen kehittämistoimenpiteiden vaikutukset suhteessa ke-

sopiva maa on lähes kokonaisuudessaan peltoina ja asutus

hittämisen periaatteisiin, määrällisiin tavoitteisiin, Häme-oh-

on kehittynyt jo kauan sitten vakiintuneille sijoille, missä olo-

jelman sekä Hämeen ympäristöstrategian ympäristötavoittei-

suhteet ovat olleet ihmisasutukselle edullisimmat. Metsäisik-

siin. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto ohjelman

si ovat jääneet maaperältään karut ja vaikeasti muokattavat

toteutumisen kokonaisvaikutuksista. Taulukko on suuntaa-an-

ylänköalueet. Hämäläisen kulttuuriympäristön merkittävim-

tava ja kuvaa ohjelman toteutumisen vaikutusten suuntia.

mät tihentymät sijaitsevat suurten vesireittien varrella. Vesi-

Usein vaikutukset ovat kaksisuuntaisia ja riippuvat myös

reittien lisäksi kulttuuriympäristön tihentymiin ovat vaikutta-

vaikutusten arvioijan näkökulmasta. Ohjelmaan sisältyvien

toon ja maisemaan. Kulttuuriympäristön kehitys on alkanut

Häme-ohjelma 2018+
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ohjelman toteuttamissuunnitelmien yhteydessä. Vaikutusten

Hämeen ympäristön tilan ja toimenpiteiden
vaikutusten seuranta

arviointi on laadittu Hämeen liitossa virkatyönä. Häme-ohjel-

Ympäristön tilaa ja kehitystä koskeva kuvaus ja avainmuuttu-

malle ei ole laadittu valmisteluvaiheessa vaihtoehtoja. Ohjel-

jat kootaan Häme-ohjelman seurantaraporttiin.

hankkeiden vaikutusten arviointia täsmennetään maakunta-

man maakuntasuunnitelmaosiossa on hahmoteltu erilaisia
tulevaisuuden kehityssuuntia.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja

+++-

viihtyvyyteen

Yritysten toimintaympäristöjen kehittyminen parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten toimintaedellytysten ja
-ympäristöjen kilpailukyvyn vahvistuminen vaikuttaa myönteisesti maakunnan asukkaiden työllisyyteen ja taloudelliseen turvallisuuteen. Elinkeinoelämän toiminnoista saattaa
aiheutua ihmisten elinympäristölle negatiivisia vaikutuksia.
Ohjelman toimenpiteillä pyritään muun muassa siihen,
että Häme tunnetaan ihmisen, luonnon ja rakennetun
ympäristön harmoniasta ja, että Hämeessä ihmisten olisi
hyvä asua turvallisessa, levollisessa ja luonnon läheisessä
ympäristössä, jossa yksilöllisyys ja ihmisistä huolehtiminen
ovat etusijalla. Jos tämä tavoite voidaan myös käytännön
hankkeiden valinnassa ja kohdentamisessa toteuttaa vaikutukset ihmisiin ovat pääsääntöisesti positiivisia. Rakentaminen ja yhdyskuntarakenteen laajeneminen aiheuttaa muutoksia ihmisten elinympäristöihin mikä saattaa aiheuttaa
ainakin hetkellistä ahdistusta ja viihtyvyyden vähenemistä.
Kaivannaisteollisuus toteutuessaan tuottaa merkittäviä
positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Toisaalta kaivos
muuttaa ympäristöä kohdaltaan peruuttamattomasti sekä
saattaa aiheuttaa pelkoja toimintojensa vaikutuksista luonnonympäristölle.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun + + +

Vaikutukset toteutuvat erityisesti maakunta- ja kuntakaa-

ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kult-

voituksessa, jotka toteuttavat Häme-ohjelman strategisia

tuuriperintöön

linjauksia. Yhdyskuntien, liikenteen ja teknisen huollon
kehittämisessä tukeudutaan ensi sijassa olemassa oleviin
rakenteisiin. Biotalous ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta.
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja olemassa olevan
verkoston hyödyntämisellä tavoitellaan liikenteen määrän
vähentämistä tai sen kasvun hidastumista. Kauttakulku- ja
työmatkaliikenne Hämeen ulkopuolelle lisäävät liikenteen
ja kuljetusten määriä. Vaikutuksia lievennetään joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen edellytysten parantamisella.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön ohjelman toteutumisen vaikutukset ovat välillisiä mm. vaikuttamalla kulttuuriympäristötietoisuuteen lisääntymiseen ja suunnittelun
ohjaukseen.
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Vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,

++-

Taloudellinen toimeliaisuus, positiivinen asukasmäärän ja

kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoi-

työllisyyden kehitys merkitsevät luonnonvarojen kulutuk-

suuteen

sen lisääntymistä. Vetovoiman myötään tuoma matkailijoiden määrän kasvu lisää luontoon kohdistuvaa kulutusta
ja käyttöä. Elinkeinoelämän toiminnoista saattaa aiheutua
ympäristölle negatiivisia vaikutuksia.
Elinkeinotoimintojen vilkastuminen ja kuljetusten lisääntyminen lisäävät mahdollisia päästöriskejä.
Toisaalta ohjelman kehittämisen periaatteena on uusiutumiskyvyn vahvistaminen ja toimialojen rajapintojen kehittäminen. Ympäristöteknologia, resurssiviisaus ja kestävä
kehitys nostetaan ohjelmassa painokkaasti esille. Ohjelman toteuttamisessa otetaan huomioon luonnonsuojelun
tarpeet. Ohjelman keskeisenä periaatteena oleva luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä kiertotalous vähentävät neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta.
Kaivannaisteollisuus muuttaa peruuttamattomasti luonnonympäristön ja maiseman kohdaltaan ja saattaa huonosti
toteutettuna aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

+++

Bio- ja kotimaisen uusiutuvan ja päästöttömän energian
soveltavan tutkimuksen ja käytön lisääminen vaikuttavat
myönteisesti maakunnan energiahuoltoon ja lisäävät paikallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä. Resussiviisaus ja
kiertotalous edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä.

Vaikutukset yllä mainittujen tekijöiden keskinäisiin

+++

vuorovaikutussuhteisiin

Maakuntaohjelma yhteen sovittaa erilaiset intressit ja linjaa
kokonaisvaikutuksen ohjelmassa määritettyihin tavoitteisiin. Yhteisvaikutus on tasapainoinen ja valmisteluprosessissa eri tahojen kanssa punnittu.

Vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen

++-

Ohjelman älykkään erikoistumisen strategialla ja kaikilla
toimintalinjoilla on suoria tai välillisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Ohjelmassa pyritään huomioimaan
sukupuolet ja eri ihmisryhmät alkuperän, kielen, iän, vammaisuuden ja terveydentilan mukaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.
Ohjelman älykkään erikoistumisen strategian ja toimintalinjojen toimenpiteistä kohdistuvat miesvaltaisten alojen
kehittämiseen (esim. tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta, teollisuus, luonnonvara-alat, rakentaminen, logistiikka ja yrittäjyyden kehittäminen). Näin tuetaan mahdollisesti suoraan tai välillisesti enemmän miesten työllistymistä. Naisia puolestaan työllistyy enemmän luoville aloille,
matkailuun ja hyvinvointialoille. Mahdollisen segregaation
purkutoimiin tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkossa sekä toteuttamissuunnitelmissa että kehittämishankkeissa ja
kannustaa eri ihmisryhmiä hakeutumaan näille kasvualoille
ja yrittäjyyden pariin.
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RAHOITUS
Aluekehittämisen voimavarat kootaan eri lähteistä. Maakun-

tioihin, saavutettavuuteen, yritystoiminnan kehittämiseen ja

taohjelman toimenpiteiden toteutumista edistetään EU:n

ympäristönsuojeluun.

valtion, kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden voimavaroilla. Rahoitusta on koottava ketterästi ja joustavasti, uusiakin

Euroopan Unionin rahoituksessa korostuvat jatkossa innovaa-

lähteitä luovasti käyttäen. Niukkenevat varat tulee ohjata ke-

tiot, tutkimus ja yrittäjyys. Suoraan Brysselistä haettavat oh-

hittämistyöhön entistäkin paremmalla osumatarkkuudella.

jelmat, kuten HORIZON 2020, COSME ja LIFE+ ovat vaativia
rahoitusvälineitä, mutta niiden kautta kanavoidaan erittäin

Kansallinen rakennerahasto-ohjelma 2014−2020 on edel-

merkittäviä rahoitusvirtoja. Ohjelmien hyödyntäminen vaatii

leen keskeinen aluekehittämisen rahoitusinstrumentti. Maa-

tiivistä yhteistyötä maakunnan sisällä sekä kansainvälisten ja

seutuohjelman rahoitus on Kanta-Hämeelle myös erittäin

kansallisten kumppaneiden kanssa.

tärkeä. Se on nykyisellä ohjelmakaudella vuosittaiselta volyymiltään samansuuruinen kuin EAKR- ja ESR-rahoitus ja mer-

Sipilän hallituksen miljardin euron panostuksesta viiteen

kittävää erityisesti luonnonvaroihin, biotalouteen, matkailuun

painopisteeseen ja 26 kärkihankkeeseen osa voidaan vielä

ja maaseudun yritystoimintaan liittyvissä hankkeissa.

käyttää vuonna 2018. Kärkihankkeet sisältävät toimenpiteitä,
joilla voidaan toteuttaa myös Häme-ohjelmaa. Kärkihankkeil-

Kansallisessa rahoituksessa Kanta-Hämeelle tärkeää on

la voi olla käytössä lisäksi myös muuta rahoitusta.

TEKES-rahoitus. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen
käynnistämisrahoitus (AIKO) kohdentuu ketteriin ja nopeas-

Julkisten hankintojen kohdentaminen maakunnassa tuoteta-

ti käynnistettäviin kokeiluihin, jotka vahvistavat maakunnan

viin palveluihin ja materiaalivirtoihin tuo myös osaltaan varsin

muutosjoustavuutta ja yritystoiminnan kasvua ja kansainvä-

mittavan rahoitusresurssin ja volyymin maakuntaan.

listymistä.
Maakuntaohjelman ja sen vaikutusten ja rahoituksen seuranHäme-ohjelman valmisteluvaiheessa EU:n rahoituksen

nassa keskeinen väline on maakuntaohjelman toimeenpa-

arviointi on vaikeaa unionin budjettineuvottelujen ollessa

nosuunnitelma. Maakuntaohjelman toimenpiteet täsmenty-

edelleen kesken. Varsin todennäköistä on, että EU-rahoitus

vät tässä joka toinen vuosi laadittavassa toimeenpanosuunni-

ainakin rakennerahastojen osalta tulee vähenemään Kan-

telmassa, jossa määritetään myös maakuntaan suunnattavat

ta-Hämeessä edelleen vuonna 2021 alkavalla ohjelmakau-

rakennerahastojen rahoituskehykset. Hankehaut ja hankkei-

della. Tämän vuoksi älykkään erikoistumisen strategia ja sen

den toteutus, erityisesti rakennerahastojen ja maaseudun ke-

painopisteet tullevat olemaan keskeisessä roolissa tulevalla

hittämisrahaston, mutta myös Euroopan alueellisen yhteis-

EU-ohjelmakaudella.

työn ohjelmien osalta, ovat keskeinen keino ohjata ja edistää
maakuntaohjelman toteutusta.

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien (Interreg) rahoitus säilyy tulevalla ohjelmakaudella ennallaan tai jopa kasvaa.

Maakunta käy vuosittain valtion kanssa alueiden kehittämi-

Kanta-Hämeen toimijat voivat osallistua Keskisen Itäme-

sen keskustelut sekä maakunnan rahoitusta koskevat neuvot-

ren ohjelmaan (Central Baltic), Itämeren alueen ohjelmaan

telut.

(Baltic Sea Region) sekä koko Euroopan kattavaan Interreg
Europe -ohjelmaan. Ohjelmien teemat liittyvät mm. innovaa-
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HÄME-OHJELMA SANASTO
5G

KIERTOTALOUS

5G viittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin ja

Kiertotaloudessa raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään

langattomiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Se on seuraava suuri

talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaiku-

kehitysvaihe nykyään käytössä olevan neljännen sukupolven

tukset ympäristölle vähenevät. Kiertotaloudessa tuotanto ja

matkapulinverkkojen jälkeen. 5G:llä viitataan 2020-luvulla

kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.

käyttöön otettaviin uusiin tiedonsiirtojärjestelmiin. 5G on

Tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkai-

teknologinen perusta Internet of Things toiminnalle ja Teolli-

suihin perustuvalla älykkyydellä. Kiertotalous on myös talous-

suus 4.0 aikakaudelle.

malli, jossa arvontuotanto tapahtuu yhä enemmän aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla. Esineitä ja

BIOTALOUS

resursseja jaetaan omistamisen sijaan.

Taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,
energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous

LUKE

pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista,

Luonnonvarakeskus

ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään
talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehi-

SMART TAVASTIA

tyksen periaatteiden mukaisesti.

Kanta-Hämeen maakunnan älykkään erikoistumisen strategia
vuosille 2018-2021.

EKOSYSTEEMIPALVELUT
Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tarjoamia aineellisia ja

TEOLLISUUS 4.0

aineettomia palveluja. Ne voidaan jakaa neljään luokkaan:

Teollisuus 4.0 tarkoittaa uutta aikakautta, jossa keskeisiä

tuotanto-, ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluihin. Luonnon

asioita ovat muun muassa ohjelmistot, virtuaalimaailman

tarjoamia tuotantopalveluja ovat esimerkiksi ravinto ja vesi

hyödyntäminen, integraatio eri laitteiden ja järjestelmien välil-

sekä lääke- ja rakennusaineet. Ylläpitopalveluihin kuuluvat

lä sekä dataan perustuvat uudet palvelut ja liiketoimintamal-

esimerkiksi yhteyttäminen, ravinteiden kierto sekä maaperän

lit. Sovellusaloja ovat perinteisen valmistavan teollisuuden

muodostus. Lisäksi luonto vaikuttaa ilmaston sääntelyyn ja

lisäksi muun muassa biotalous, hyvinvointipalvelut, kauppa,

puhdistaa ilmaa ja vettä (sääntelypalvelut) sekä tarjoaa kult-

kiertotalous, liikenne, matkailu ja rakentaminen.

tuuripalveluina mahdollisuuden esimerkiksi virkistykseen ja
esteettisyyden kokemuksiin.

Teollisuus 4.0 mahdollistaa joustavat, optimoidut tuotantoprosessit, jotka lyhentävät merkittävästi markkinoille tuloai-

ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS - EDP

kaa esimerkiksi nopeuttamalla tuotekehitystä ka tuotantolai-

Entrepreneurial Discovery Process (EDP) - Älykkään erikois-

toksen tai -linjan rakentamista. Tuotteista voidaan valmistaa

tumisen strategian osa-alue, joka painottaa erityisesti uuden

helposti ja kustannustehokkaasti erilaisia vaihtoehtoja tai jopa

liiketoiminnan, uusien tuotteiden, palveluiden ja yritysten

räätälöidä yksittäisiä tuotteita.

kehittämistä.
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA
HAMK

Älykkään erikoistumisen strategia on aluekehityksen muu-

Hämeen ammattikorkeakoulu

tosprosessi, jossa tehdään kriittisiä valintoja sekä omiin
vahvuuksiin perustuen että tulevaisuuden mahdollisuuksiin

INTERNET OF THINGS

perustuen ja niukkoja resursseja keskitetään RIS3-strategian

Esineiden internet: Infrastruktuuri (kaupungit, rautatieasemat

(Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation)

maatilat, tiet) sekä laitteet ja koneet (puhelimet, liikenneväli-

mukaan.

neet, tuotantolaitteet), jotka ovat yhteydessä internetiin. Laitteita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internet-verkon yli.
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NÄIN HÄME-OHJELMA 2018+ VALMISTELTIIN
Häme-ohjelman tärkeitä päivämääriä
2016
10.11.

TEM:n ohje maakuntaohjelmien laadinnasta

8.12.

Yhteistyöryhmän lähetekeskustelu

12.12.

Maakuntahallituksen päätös Häme-ohjelman valmistelun käynnistämisestä

2017
23.1.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäväksi asettaminen

1.2.-28.2.

Asukaskysely ohjelman painopisteistä

6.3.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman OAS:n hyväksyminen, ohjelman linjauskeskustelu

29.3.

HämePro, työpaja, Kanta-Hämeen älykkän erikoistumisen valinnat, muutosjoustavuus ja ennakoitu rakenne
muutos Kanta-Hämeessä

3.4.

Yhteistyöryhmä, ohjelman painopisteet

8.5.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman painopisteet ja kärjet

16.5.

Kuntajohtajat, Häme-ohjelman kärjet ja painopisteet

29.5.

Maakuntavaltuusto, Häme-ohjelman kärjet ja painopisteet

5.6.

Yhteistyöryhmä, seminaari ja työpaja, Häme-ohjelman kärjet ja painopisteet

kesä-elokuu

Häme-ohjelman hankekokonaisuuksien valmistelu

21.8.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman painopisteet ja kärjet

28.8.

Maakuntahallituksen iltakoulu, Häme-ohjelman käsittelyä

31.8.

Maakuntavaltuusto, Häme-ohjelman käsittelyä

5.9.

Kuntajohtajat, Häme-ohjelman kärjet ja painopisteet

18.9.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman luonnoksen käsittely

19.9.-19.10.

Häme-ohjelma nähtävillä ja lausunnolla

touko-syyskuu

Neuvottelut kehittämisyhtiöiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa

18.10.

HämePro, työpaja, Häme-ohjelman painopisteet ja kärjet

30.10.

Yhteistyöryhmä, Häme-ohjelman luonnoksen käsittely

6.11.

Maakuntahallitus, Häme-ohjelman käsittely, esitys valtuustolle Häme-ohjelmaksi

27.11.

Maakuntavaltuusto, Häme-ohjelman käsittely ja hyväksyminen

Häme-ohjelman valmistelun tärkeimmät yhteistyökumppanit:
Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, MYR, MYRS, kuntajohtajat, yksityiset kansalaiset ja yritykset, HämePro, Hämeen ELY-keskus,
Uudenmaan ELY-keskus, Kehittämisyhtiöt, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus LUKE, Hämeen Kauppakamari,
Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, MTK Häme, Metsäkeskus Etelä-Suomi.

LISÄTIETOJA
Kaikki yhteydenotot, palautteet ja kommentit Häme-ohjelmaan ovat tervetulleita kaikissa toimeenpanon ja seurannan
vaiheissa.

Hämeen liitto
www.hameenliitto.ﬁ/hame-ohjelma
vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, puh. 050 502 1132, osmo.vaisto@hame.ﬁ
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KANTA-HÄME LUKUINA

Kanta-Hämeen kuntien väkiluku 2016

Hämeenlinna
67 850
Hattula
9 682

Humppila
2 345

Forssa
17 332

Janakkala
16 709

Jokioinen
5 341
Ypäjä
2 382

Tammela
6 241
Hausjärvi
8 641
Loppi
8 098

62

Riihimäki
29 160

Väkiluvun muutos (2005=100)

110

31.12.

105

100

95

Väkiluku

Väkiluvun
muutos

Kasvu
%

2005

168 381

741

0,4

2006

169 952

1549

0,9

2007

171 449

1499

0,9

2008

173 041

1599

0,9

2009

173 828

796

0,5

2010

174 555

722

0,4
0,4

2011

175 230

688

2012

175 472

223

0,1

2013

175 481

43

0,0

2014

175 350

-131

-0,1

2015

174 710

-640

-0,4

2016

173 781

-929

-0,5

2017*

172 869

-912

-0,5

*Ennakkoväkiuku tammi-syyskuu

90
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

KOKO MAA

KANTA-HÄME

Hämeenlinnan seutukunta

Riihimäen seutukunta

2013

2014

2015

2016

2017*

Forssan seutukunta

Väestönmuutokset tekijöittäin
Luonnollinen väestönlisäys

Maakuntien välinen nettomuutto

Nettomaahanmuutto

2000

1500

263

298

273

1000
160
1180
500

0

1179

1209

209

374

764

486
106

-183

22

283

117

101

533
-94

241
73

560
-95
-242

-500

551

441
380

-259

-149

-249

-369

291
-310

-476

-589
-886

-1000

-1500

-2000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Maakuntien osuus koko maan väestöstä 2016
Uusimaa

29,8

Pirkanmaa

9,3

Varsinais-Suomi

8,6

Pohjois-Pohjanmaa

7,5

Keski-Suomi

5,0

Pohjois-Savo

4,5

Satakunta

4,0

Päijät-Häme

3,7

Etelä-Pohjanmaa

3,5

Pohjanmaa

3,3

Lappi

3,3

Kymenlaakso

3,2

Kanta-Häme

3,2

Pohjois-Karjala

3,0

Etelä-Savo

2,7

Etelä-Karjala

2,4

Kainuu

1,4

Keski-Pohjanmaa

1,3

Ahvenanmaa

0,5
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Osuus koko maan väestöstä, %

Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde
160

140

120

100

80

60

40
2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taloudellinen huoltosuhde (Kanta-Häme)

Väestöllinen huoltosuhde (Kanta-Häme)

Taloudellinen huoltosuhde (Koko maa)

Väestöllinen huoltosuhde (Koko maa)

2016

Työllisyysaste
74
73

Työllisyysaste %

72
71
70
69
68
67
66
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Koko maa

Kanta-Häme

Riihimäen seutukunta

Forssan seutukunta

2012

2013

2014

2015

2016

Hämeenlinnan seutukunta

Rakennetyöttömyys (pitkäaikas- ja alle 25-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä)
40,0

%-osuus kaikista työttömistä

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Alle 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä (Kanta-Häme)

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (Kanta-Häme)

Alle 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä (Koko maa)

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (Koko maa)

2016
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Alle 25-vuotiaat työttömät ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet
20

Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta
18

%-osuus

16

14

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat samanikäisestä väestöstä

12

10

8

6
2013
KOKO MAA

2014

Kanta-Hämeen maakunta

2015

Hämeenlinnan seutukunta

Riihimäen seutukunta

Forssan seutukunta

Työpaikkojen määrä

80 000

70 000

60 000

66367

15 114

68533

15185

70565

15188

69997

14546

68256

67808

14003

13873

68863

13944

68336

13693

66616

65676

13183

13037

15794

15626

15185

64163

12907

50 000
15 298

15675

16592

16466

16039

16098

16318

16151

40 000

30 000

20 000

35 955

37673

38785

38985

37766

38285

38601

38492

37639

37013

36 071
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2009
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2011

2012

2013

2014

2015

10 000

0

Hämeenlinnan seutukunta
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Riihimäen seutukunta

Forssan seutukunta

Kanta-Hämeen maakunta
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Ulospendelöinti Kanta-Hämeestä
Taiteet, viihde ja virkistys

Informaatio ja viestintä

Muu palvelutoiminta

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

12000
7,00

10000
6,00

8000
5,00

6000
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3,00

4000
2,00

2000
1,00

0
0,00

Pendelöinti Kanta-Hämeessä
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Sisäänpendelöinti Kanta-Hämeeseen
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Työpaikkojen %-osuus koko maasta

%-osuus koko maasta

…Ti eteellinen tutkimus ja kehittäminen

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Kuljetus ja varastointi

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Kanta-Hämeen maakunnan työpaikat

Julkinen hallinto ja maanpuolustus

Rakentaminen

Koulutus

Tukku- ja vähittäiskauppa

…Meta l liteollisuus

...Elintarviketeollisuus

Teollisuus

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Työpaikkojen lukumäärä

Kanta-Hämeen työpaikat toimialoittain vuonna 2015 ja niiden osuus koko maasta
Kaikkien työpaikkojen osuus koko maasta

Työpaikkaomavaraisuusaste

105,0

100,0

%

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kanta-Hämeen maakunta

Hämeenlinnan seutukunta

Riihimäen seutukunta

Forssan seutukunta

2014

2015

Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien osuus työllisistä maakunnittain 2015, %
Manner-Suomessa suurin pendelöijien osuus oli Kanta-Hämeessä, jossa 43 prosenttia maakunnassa
asuvista työllisistä työskenteli asuinkuntansa ulkopuolella.
Ahvenanmaa

49,8

Kanta-Häme

43,1

Uusimaa

41,3

Varsinais-Suomi

39,8

Pirkanmaa

37,4

Pohjanmaa

33,1

Päijät-Häme

32,9

Satakunta

29,6

Pohjois-Karjala

27,5

Etelä-Pohjanmaa

26,9

Keski-Suome

25,4

Pohjois-Savo

24,7

Etelä-Karjala

24,7

Pohjois-Pohjanmaa

23,2

Kymenlaakso

22,8

Kainuu

18,7

Keski-Pohjanmaa

18,4

Lappi

18,2

Etelä-Savo
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Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain vuonna 2014
Uusimaa

49192

Ahvenanmaa

45860

Pohjanmaa

37918

KOKO MAA

37602

Etelä-Karjala

37234

Satakunta

35147

Keski-Pohjanmaa

34617

Pirkanmaa

34551

Varsinais-Suomi

34349

Lappi

33373

Kymenlaakso

32402

Pohjois-Pohjanmaa

31557

Kanta-Häme

31290

Pohjois-Savo

31073

Päijät-Häme

30783

Etelä-Pohjanmaa

30500

Keski-Suomi

30404

Pohjois-Karjala

29735

Etelä-Savo

29579

Kainuu

27160
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Tutkimus ja kehittämistoimintaan käytetyt menot euroa/asukas vuonna 2016
Uusimaa

1769

Pohjois-Pohjanmaa

1673

Pirkanmaa

1320

Pohjanmaa

1146

Koko maa

1077

Varsinais-Suomi

982

Etelä-Karjala

836

Keski-Suomi

784

Pohjois-Savo

568

Pohjois-Karjala

539

Kanta-Häme

391

Päijät-Häme

389

Satakunta

382

Lappi

317

Kainuu

282

Keski-Pohjanmaa

280

Etelä-Savo

248

Etelä-Pohjanmaa

220

Ahvenanmaa

154

Kymenlaakso

149
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Tutkimus ja kehittämistoimintaan käytetyt menot (miljoonaa euroa)
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79,1
71,5
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60
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41,6
39,2

36,5

33,5

41,7

39

71,0

36,9
34,6

35

24,5
28,1

37,2
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40

9,9
11,7

12,5

13,6

13,4

11,4

14,3
12,9

30

18,6
13,9

8,6
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30

34,8

38,1

31,9
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Riihimäki
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Taajama-aste vuonna 2016
Uusimaa

95,3

Pirkanmaa

87,9

Päijät-Häme

87,7

Kymenlaakso

87,1

KOKO MAA

85,6

Varsinais-Suomi

84,9

Etelä-Karjala

83,4

Pohjois-Pohjanmaa

83,3

Pohjanmaa

83,2

Satakunta

83

Kanta-Häme

82,1

Keski-Suomi

79,8

Keski-Pohjanmaa

78

Lappi

77,5

Pohjois-Savo

75,9

Kainuu

73,9

Etelä-Pohjanmaa

72,2

Pohjois-Karjala

72,2

Etelä-Savo

70,5

Ahvenanmaa
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