Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?
NYKYTILA
 Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa‐ajan
viettoon. (*****)
 Jyväskylä kasvaa – pienemmät kaupungit ja maaseutualueet menettävät asukkaitaan.
 Kaupunkeihin muuttajat ovat pääosin nuoria. Siksi kaupunkien luonnollinenkin väestönkasvu on
suurta.
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kaupungistuminen ja taajamoituminen jatkuvat (*****)
Jyväskylän seutu on 4‐6 kilpailukyvyltään parhaan suomalaisen kaupunkiseudun joukossa (nyt sijalla
6, lähde Timo Aro Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä) (****)
kaupungistuminen tiivistyy entistä suppeammalle alueelle
Keski‐Suomessa asuminen ja työpaikat keskittyvät Äänekosken, Jyväskylän ja Jämsän seutujen
muodostamalle käytävälle
hyvä koulutus ja mielenkiintoiset työpaikat houkuttelevat nuoria
monipuoliset harrastus‐ ja hengailumahdollisuudet

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ, JOTTA MUUTOS TAPAHTUU?
TOIMENPITEET
 kaupungistuminen on globaali trendi, joka jatkuu myös Suomessa – pitäisi kysyä millainen
kaupungistuminen?
 Suomen olisi luovuttava tavoitteesta asuttaa koko maa (vrt. Ruotsi)
 jopa YK suosittelee erittäin tiivistä kaupunkiasumista yhtenä apuna ilmastonmuutoksen torjuntaan
 pärjääkö Jyväskylä kaupungistumisen kovassa kyydissä vai keskittyykö asutus vain
metropolialueelle, Tampereelle ja ehkä Ouluun?
 väestön koulutustaso on pidettävä korkealla
 työn tuottavuutta on lisättävä
 asiantuntijapalveluiden osuutta työpaikoista on lisättävä, mutta myös teollisuustyöpaikoista on
huolehdittava

Mitkä ovat luonnonvaroja ja energiaa säästävän kasvun eväät?
NYKYTILA
 Halvat luonnonvarat ovat edelleen talouskasvun perustana, vaikka sidos onkin alkanut murtua
1970‐luvulta lähtien.
 Luonnonvaroja säästäviä teknologioita ja uusiutuvia energiamuotoja on käytössä.
 Kestävä kasvu ei ole mahdollista, jos ihmisten asenteet ja elämäntavat eivät muutu.
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koko maakunnan kokoinen living lab (****)
metsien kestävä käyttö ja hyvä hoito (**)
energiatehokkuus paranee (*)
yhteinen tahtotila ja asenne (*)
Metsät ja luonto edelleen kasvava voimavara
 teollisuudelle
 energiantuotantoon
 virkistykseen ja matkailuun
 uusien tuotteiden kehittämiselle
suojelun ja talouskäytön tasapaino
cleantechin vienti ja hyödyntäminen arkea
kulutuskäyttäytyminen edistynyt
jätteen hyötykäyttö 90 %
elinvoimaiset maataloustuottajat lähellä

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ, JOTTA MUUTOS TAPAHTUU?
TOIMENPITEET
 hyvinvoinnin tasaisempi jako (****)
 eroon fossiilisista polttoaineista ‐> hiilineutraliteetti (***)
 tutkimus, koulutus ja kehittäminen riittävän laajalla katsantokannalla (*)
 kriisitietoisuuden herättäminen ‐> yksimielisyys
 ohjaus ja neuvonta
 lainsäädäntö
 hallittu (?) elintason lasku

Millaista vetovoimaa Keski‐Suomella on kansainvälisesti?
NYKYTILA
 Suomea pidetään luonnonläheisenä ja turvallisena maana. Myös sujuvaa arkea ja vapaa‐ajan
mahdollisuuksia arvostetaan.
 Keski‐Suomi saa maahanmuuttajia yhden pienen kunnan verran kymmenessä vuodessa ‐ reilut
3 000 henkilöä.
 Sijainti keskellä Suomea heikentää luontaista kansainvälistymistä.
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alueen markkinointi ei ole kotimaassa, vaan vähintään Itämeren ympäristössä ”Suomen Oxford”
(****)
koulutuksen kansainvälistymisen turvaaminen (**)
hyvä johtaminen kaikilla tasoilla (*)
back to basics (*)
riittävästi väkeä (*)
Venäjä ja Aasia (*)
helikopteriperspektiivi (*)
matkailun vetovoima (*)
lähiruoka ja luonto (*)
yhteinen tahtotila ja asenne (*)
edelleen turvallinen maa
nopeat junayhteydet
digimaailma
lisää maahanmuuttajia
arktiset maat
alueiden keskinäinen kilpailu: vetovoimaa ei lisää maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu
kansallisvaltio vai Eurooppa?
meiltä maailmalle vai maailmalta meille?
alueen saavutettavuus
vesi: turvallisuus vai uhka?

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ, JOTTA MUUTOS TAPAHTUU?
TOIMENPITEET
 tasa‐arvo tukee turvallisuutta (****)
 erilaiset ihmiset osa yhteiskuntaa ja ihmisarvon turvaaminen (****)
 puhtaan veden arvo! (****)
 oman osaamisen näkyminen kansainvälisesti alojen olennaisissa verkostoissa (**)
 katse Aasiaan, Venäjälle ja Afrikkaan (*)
 asenne maahanmuuttajia kohtaan (*)
 yliopiston ja ammattikorkeakoulun vetovoima
 luonnon voima <‐> valon puute
 Suomen erikoislaatuisen identiteetin vahvistaminen ja hyödyntäminen
 alueen yksituumainen kehittäminen
 väestönkasvu ja muuttoliike
 liikenneyhteydet ja hyvät palvelut
 ylikuluttamisen vaarat ja kaksinaismoralismi





pienten alueiden keskinäisen kilpailun vaarat
luontainen kansainvälisyys lapsesta saakka
pitää olla valmis itse liikkumaan

Entä jos talouskasvua ei tulekaan?
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sopeutuminen niukkojen resurssien puitteisiin (***)
vahva osaaminen: koulutustaso ja koulutustarjonta (*)
omavaraisuus, huoltovarmuus (*)
kestävä elinkeinorakenne
elintaso vs. elämisen laatu
aineettomat arvot ja hyödykkeet
kestävän talouden ja kehityksen alue
vastuu omasta itsestä ja yhteisöstä kasvaa (oma etu ja yhteisön etu)
yrittäminen ja yritteliäisyys ovat asenne ja elämäntapa

TOIMENPITEET
 yhteisöllisyys, huolenpito, naapuriapu, talkoohenki, ihmisten omien tukiverkostojen tukeminen
(*******)
 tutkimus ja tuotekehitys tukevat alueen vahvuuksia (***)
 yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta (*)
 omavastuu (*)
 koulutuksen ylläpito ja kehittäminen, erityisesti koulutusvienti
 tarkoituksenmukaiset julkiset rakenteet ja palvelut

