
Keski-Pohjanmaa 
 

Alueprofiili 
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman vision mukaisesti    
Keski-Pohjanmaa on hyvinvoiva kasvun maakunta.     
Tavoitetilan saavuttamiseksi maakuntaohjelmassa on kolme     
kehittämisteemaa: osaaminen, kilpailukyky ja    
saavutettavuus. Kehittämisteemojen toimenpiteisiin on    
sisällytetty kolme läpileikkaavaa painopistettä: maaseutu,     
kansainvälisyys ja vetovoima. Läpileikkaavat painopisteet     
ovat mahdollistamassa tavoitteiden ja vision toteuttamista      
jokaisessa kolmessa kehittämisteemassa. 
 
Osaaminen: osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän     
kehittäminen, innovaatioympäristön ja TKI -toiminnan     
kehittäminen sekä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi.      
Kilpailukyky: elinkeinojen kehittäminen, työllisyys,    
luonnonvarojen kestävä käyttö sekä muutosjoustavuus eli      
resilienssi. Saavutettavuus: liikennejärjestelmän   
kehittäminen, toimintaympäristön kehittäminen sekä    
laadukas ja turvallinen elinympäristö. 
 

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteet 
Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia perustuu alueen luonnonvarojen, energia-alan, kemian         
osaamisen ja digitalisaation innovatiiviseen yhdistämiseen. Älykkään erikoistumisen ytimessä on huipputason          
tieteen, vahvan teollisuuden ja elinvoimaisen maaseudun joustavan kokonaisuuden jatkuva kehittyminen uusien           
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Painopisteet ovat: 

- Kemianteollisuuden uudistaminen kehittämällä ja toteuttamalla uusia innovaatioita epäorgaanisen kemian,         
mineraalitalouden ja biopohjaisten materiaalien ja prosessien rajapinnassa 

- Akkumateriaalien ja akkukemikaalien tutkimustoiminta sekä prosessiteollisuuden ja prosessiosaamisen vahvistaminen         
sekä näihin liittyvän yritystoiminnan ja teollisuuden kehittäminen 

- Biomassojen jalostaminen korkean lisäarvon tuotteiksi (mm. turpeen uudet käyttömuodot), biotalouden sivutuotevirrat           
uusien tuotteiden raaka-aineena sekä bioenergian tuotanto metsäbiomassasta ja maatalouden jätteistä 

- Energian varastoinnin menetelmien, teknologian ja tuotannon kehittäminen osana uusiutuvan energian tuotantoa 
- Kiertotalouden edistäminen ja uusien kiertotalouden prosessien kehittäminen tutkimuksen kautta materiaali- ja           

sivuvirtojen tehokkaampaan käsittelyyn ja hyödyntämiseen 
- Luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnonvara-alan maankäytön ohjaaminen ja optimointi sekä ympäristövaikutusten          

hallinta 
 

Toiminnalliset alueet ja kehittämisvyöhykkeet 
Kokkola on rannikolla tiiviin asumisen keskus, jonne sataman yhteyteen sijoittuu maakunnan merkittävin teollisuus-             
ja työpaikka-alue. Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä          
ja metalliteollisuuden yrityksiä. Kokkola ja Pohjanmaan maakuntaan kuuluva Pietarsaari muodostavat maakuntarajan           
ylittävän työssäkäyntialueen ja toisiaan täydentävän kaupunkiseutualueen. Myös Kannuksesta Ylivieskan suuntaan          
Pohjois-Pohjanmaalle muodostuu maakuntarajan ylittävä työssäkäynti- ja asiointialue. Suurhankkeiden ja matkailun          
osalta yhteistyö maakunnan pohjoiseen suuntaan on tiivistä. Kaupunkiseutua lukuun ottamatta maakunta on            
maaseutuvaltainen ja monipuolinen alkutuotanto on mahdollistanut biotalouden vahvan kehittymisen.         
Keski-Pohjanmaalla sijaitsee myös kansainvälisesti merkittävä akkukemikaalien tuotantoon tähtäävä kaivos- ja          
tutkimuskeskittymä, ja alueen litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimmät. Kokkolan ohella Kannus ja           
Kaustinen maaseudun pieninä paikalliskeskuksina toimivat maakunnan aluekeskus- ja palveluverkoston keskittyminä. 
 

Keski-Pohjanmaan liikenneyhteydet on huomioitu EU:n tavoitteellisessa TENt -verkostossa. Kokkolan satama sekä           
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema ovat kattavan verkon solmukohtia ja rannikon valtatie 8 kattavan verkon tieyhteys.             
Osana TENt -verkkoa mahdollistuu Keski-Pohjanmaan henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetuskäytävien sujuvoittaminen          
Euroopan suuntaan. Tunnistettuja kehittämisvyöhykkeitä ovat mm.: Perämerenkaari (Bothnian Corridor) ja          
Meripohjolavyöhyke, Arctic Europe -kasvuvyöhyke (Oulu-Luulaja-Tromssa -yhteistyöstä ponnistanut laajempi        
”Pohjoisen ulottuvuuden” korostaminen), Pietarsaari-Kokkola -kasvuvyöhyke sekä Oulu-Kokkola-Vaasa (8-tie). 
 



Väestödynamiikka 
 

Keski-Pohjanmaalla oli vuoden 2016 lopussa 69 027 asukasta, joista 88% oli suomenkielisiä ja 9% ruotsinkielisiä.               
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli 3% (koko maa 6,6%). Vuonna 2000 vastaava luku oli 0,9% ja vuonna 2010                 
1,8%. Maakunnan väkiluku on vuosina 2006-2016 jatkanut kasvuaan lukuun ottamatta vuotta 2016, jolloin väkiluku              
pysyi lähes vuoden 2015 tasolla (-5). Vuoden 2015 aikana väkiluku kasvoi edellisvuoteen verrattuna 200 henkilöllä.               
Väestönkasvu on luonnollisen väestönlisäyksen ja maahanmuuton ansiota, kun taas muuttoliikkeellä on ollut väestöä             
vähentävä vaikutus. Vuonna 2016 runsas poismuutto aiheutti väkiluvun vähenemisen. Tuolloin nettomuutto oli -353,             
mikä on alhaisin taso koko tarkasteluajanjaksolla. Kuntien välistä nettomuuttoa tarkasteltaessa suurimman ryhmän            
vuoden 2016 negatiivisesta nettomuutosta muodostavat 20-24 -vuotiaat (60,6%), kun 25-34 -vuotiaiden osuus on             
15,3%. Naisten poismuutto on korostunut vuodesta 2013 lähtien erityisesti 15-19 -vuotiaissa. Alueen väestönkasvu             
on myös kohdistunut lähes pelkästään maakuntakeskukseen Kokkolaan, kun maakunnan muissa kunnissa väestö on             
vähentynyt. Vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan väestönkehitys jatkuu myönteisenä 2030-luvun          
puoliväliin saakka, jonka jälkeen väestönkasvu tasoittuu ja kääntyy hienoiseen laskuun 2040-luvulle tultaessa. 

 

Keski-Pohjanmaa on alle 15-vuotiaiden osuudella mitattuna Suomen toiseksi nuorin maakunta lasten osuuden ollessa             
19,1% väestöstä. Lasten määrä näyttäisi ennusteiden perusteella pysyvän korkeana jatkossakin. Haasteita aiheuttaa            
väestön vanheneminen ja työikäisten määrän merkittävä vähentyminen. Ikäryhmistä suurin kasvu on yli            
65-vuotiaissa, joiden määrä on kasvanut n. 31 %. Myös lasten määrä on hienoisessa kasvussa, n. 2,5 %. Työikäisten                  
määrä sen sijaan on laskenut noin 6 %. 2020-luvulta lähtien etenkin yli 80-vuotiaiden määrän kasvu alkaa kiihtyä.                 
Työikäisen väestön määrä vähenee ennusteiden mukaan edelleen 2020-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen            
kehitys tasaantuu ja työikäisten määrä lähtee kasvuun 2030-luvulta eteenpäin. Väestörakenteen muutos koskettaa            
voimakkaimmin maakunnan pienempiä kuntia ja maaseutumaisia alueita, vähiten maakuntakeskus Kokkolaa ja           
Kaustisen kuntaa. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen jatkuu vuoteen 2035, jonka jälkeen se alkaa parantua. 

 

Aluetalouden, kuntatalouden ja työllisyyden dynamiikka 
 

Aluetalous 
Maakunnan työpaikkarakenteessa korostuu vahva alkutuotanto ja teollinen toiminta. Alkutuotanto työllisti vuonna           
2014 8,6% ja teollisuus 14,9% työllisistä, kun koko maan vastaavat luvut olivat 3,3% ja 12,9%. Alkutuotannon osuus                 
elinkeinorakenteesta on pienentynyt tasaisesti, teollisuudessa työllisten määrä on parin notkahduksen jälkeen           
pysynyt tasaisena tällä vuosituhannella. Julkinen hallinto ja palvelut ovat 30,8% osuudellaan merkittävä työllistäjä             
etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuksessa. Myös tukku- ja vähittäiskauppa, maaliikenne ja            
rakentaminen työllistävät keskipohjalaisia. Yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut kasvua, vuosina           
2013-2015 henkilöstömäärä on kasvanut 14%. Kokkolan kaupungissa palvelut muodostavat reilut 70 prosenttia            
työpaikoista. Yksityinen sektori on kasvanut muuta Suomea vauhdikkaammin ja palvelut työllistävät yhä enemmän             
ihmisiä. 

  

Keski-Pohjanmaa on 2000-luvulla kasvattanut asukasta kohden laskettua bruttokansantuotettaan 79,6%, mikä          
maakuntien vertailussa on suurin kasvuprosentti. Vienti muodosti vuonna 2014 67,8% maakunnan BKT:n arvosta.             
Suurteollisuusalueen tuotannosta viennin arvo on n. 1,1 mrd. €/v. Viennin määrä oli vuonna 2015 1729 miljoonaa                
euroa, mikä on 3,2% koko maan viennistä. Teollisuuden osuus viennistä oli 36,7% ja kaupan osuus 62,6%. Vuonna                 
2013 tapahtuneen notkahduksen jälkeen vienti on ollut jälleen kasvussa. Suurin osa viennistä perustuu kuitenkin              
muutaman kansainvälisen suuryrityksen varaan. 

  

Yritysten liikevaihto on vuosina 2013-2015 kehittynyt positiivisesti erityisesti alkutuotannossa, kaivostoiminnassa,          
sosiaali- ja terveyspalveluissa, informaatio- ja viestintäalalla sekä kiinteistöalalla. Teollisuuden liikevaihto on ollut            
lievästi laskusuuntainen 2010-luvulla. Suurinta liikevaihdon lasku on ollut kuljetusalalla sekä hallinnossa ja            
tukipalveluissa. Kokonaisuudessaan yritysten liikevaihto on tarkastelujaksolla vähentynyt -2%, kun koko maassa se on             
vastaavana aikana vähentynyt -4%. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yritysten liikevaihdon kasvu on ollut             
keskimäärin 13-17% Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa. Kasvun veturina toimii erityisesti           
lounaisrannikon viennin vahva kehitys. 

  

Kokkolan suurteollisuusalueen investointien kokonaismäärä oli vuosina 2010-2014 yht. 413 milj. €. Uusinvestointeja            
oli 228 milj. € ja kunnossapitoinvestointeja 186 milj. €. Suurimpia investoijia olivat mm. Woikoski, Boliden Kokkola,                
Freeport Cobalt ja Kokkolan Satama. Uutena hankkeena on käynnistymässä Kokkolan sataman meriväylän            
parantamishanke, jonka kokonaiskustannusarvio on 45 milj. €. Maakunnan maatilayritykset ovat myös investoineet            
selkeästi muuta maata aktiivisemmin. Älykkään erikoistumisen strategian toteuttamisen seuraava vaihe on pitkään            
valmistelussa olleen litiumkaivoshankkeen käynnistäminen ja sen tuottaman raaka-aineen jatkojalostaminen mm.          



akkukemikaalituotannossa. Myös biojalostamojen toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen alueella liittyy älykkään          
erikoistumisen strategian toteuttamiseen ja alueella tehdyn tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen. 

  

Työllisyys 
Keski-Pohjanmaan korkeaa työllisyysastetta ja kohtuullisia työttömyyslukuja selittävät maakunnan monipuolinen         
elinkeinorakenne, bruttokansantuotteen kehitys ja viennin vahvuus sekä suuri pienten ja keskisuurten yritysten            
määrä. Pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistäjänä on selkeästi koko maata suurempi alle 50 henkilön               
yritysten työllistäessä lähes 60% henkilöstöstä ja alle 250 henkilöstön yritysten työllistäessä jo 75% henkilöstöstä.              
Työpaikkojen suhteen maakunta on omavarainen, työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2015 100,4%. 

  

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste eli 15-64 -vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä          
väestöstä oli vuonna 2016 73,1%. Koko maan työllisyysaste jäi 68,7 prosenttiin. Keski-Pohjanmaan työttömyysaste eli              
15-74 -vuotiaiden työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta painui alle maan keskiarvon vuonna 2008,             
ja on pysytellyt koko maan tasoa alhaisempana siitä lähtien. Vuonna 2016 työttömyysaste oli 5,1%, koko maan                
vastaavan luvun ollessa 8,8%. Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisen työnvälitystilaston mukaan          
Keski-Pohjanmaan työttömyysaste oli kesäkuussa 2017 10,1%. 

  

Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta on kasvanut viime vuosina koko maan tasoa nopeammin ollen vuoden 2017              
alussa 3%, jonka jälkeen se on lähtenyt jälleen laskuun ollen kesäkuussa 2,6%. Osuus on maakuntien vertailussa                
kolmanneksi pienin, mutta ilmiö keskittyy Kokkolaan. Samoin nuorisotyöttömyys on vuosina 2013-2016 tapahtuneen            
kasvun jälkeen lähtenyt laskuun vuonna 2017, ollen vuoden alussa hieman alle 2% työvoimasta. Maakunnan yleisestä               
myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta vaikeammin työllistettävien, kuten nuorten, kouluttamattomien,        
pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien, asema työmarkkinoilla on kuitenkin edelleen haasteellinen. 

  

Vuoden 2016 maaliskuun arvioihin perustuvan ammattibarometrin mukaan ammattiryhmittäin tarkasteltuna         
Keski-Pohjanmaalla maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden työttömyys nousi suhteellisesti eniten, 17,8 prosenttia.          
Absoluuttisesti suurin lisäys työttömyydessä taas tapahtui palvelu- ja myyntityöntekijöiden määrässä. Pulaa on            
erityisesti metallialan osaajista, koneistajista ja suunnittelijoista, liikenne- ja logistiikka-alan ammattiosaajista ja           
kuorma-autonkuljettajista, siivoojista, taloushallinnon osaajista sekä ICT-alalla ohjelmoinnin erityisosaajista. Myös         
rakennusalan ammattilaisista, insinööreistä, työnjohtajista ja rakennusmestareista sekä sairaanhoitajista on pulaa.          
Ylitarjontaa työvoimasta on toimisto- ja myyntityössä. 

  

Kuntatalous 
Keski-Pohjanmaan kuntien verotulot v. 2016 olivat 3 610 €/asukas. Kuntien konsernilainakanta oli 8781,5 €/asukas              
(koko maa 6144,9 €/as). Vuosikate oli alhaisin maakunnista, 236 €/as. Tuloveroprosentti oli korkein maakuntien              
vertailussa. Myös lainakanta asukasta kohti ja suhteellinen velkaantuneisuus olivat maakuntien vertailussa           
korkeimpia. Maakuntakeskus Kokkolan taloustilanne heijastuu koko maakunnan lukuihin. 
 

Yritys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen dynamiikka 
Keski-Pohjanmaalle ominaisella vahvalla   
maataloudella, alkutuotannolla sekä   
monipuolisella pienyrityssektorilla on   
suhdanteita tasoittava vaikutus. Maakunnan    
yrityskentän suuri potentiaali on    
pienyrityksissä sekä työllistäjinä että    
liikevaihdolla mitattuna. Yrittäjiä on    
työllisistä 13,8%, joista maa- ja     
metsätalousyrittäjien osuus on 5,3%.    
Maaseudulla yrityskanta on varsin stabiilia,     
mikä tekee yritysdynamiikan suhteellisen    
heikoksi. Vastaavasti taas maakuntakeskus    
Kokkolassa yrityskanta on dynaamisempaa, ja     
reagoi näin joustavammin rakenteellisiin    
muutoksiin. Kuvan (SEKKI – seutukuntien     
kilpailukyky ja resilienssi) mukaisesti    
Keski-Pohjanmaa on selkeästi muita    

maakuntia jäljessä innovatiivisuudessa eli yritysten t&k-menojen osuus liikevaihdosta on vähäinen.          
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa ja varautumissuunnitelmassa keskitytään löytämään ratkaisuja alueen        



yritysten innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen. Esim. EAKR- ja          
ERM-rahoitusta on suunnattu tähän toimintaan. 
  

Keski-Pohjanmaalla sekä yritysten että julkisten toimijoiden TKI-toiminta on niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin            
vähäistä. Tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2015 18,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,3% maan T&K-menoista.               
Yritysten osuus T&K-menoista oli 10,8 miljoonaa euroa. Toisaalta koko maan TKI-toiminta keskittyy vahvasti             
muutamaan maakuntaan eli Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen sekä Pohjois-Pohjanmaalle, joiden         
osuus koko maan T&K-menoista on lähes 80%. Keski-Pohjanmaa on onnistunut vähitellen kasvattamaan            
TKI-toiminnan kokonaisvolyymia, esimerkiksi vuonna 2008 se oli 15,2 miljoonaa euroa. 

  

Maakunnan tutkimus- ja innovaatioympäristön keskiössä on Kokkolan kampusalue ja siellä toimivat Kokkolan            
yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot), Centria-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus         
(LUKE) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Alueen tutkimus-, kehittämis- ja            
koulutusorganisaatiot ovat koonneet osaamisensa yhteen vaikuttavaksi BIOLAAKSO-konsortioksi, jonka kautta         
älykkään erikoistumisen strategiaa toteutetaan. Kampuksella toimivaa noin 30 tutkijan soveltavan kemian ja            
prosessikemian tutkimusryhmää vahvistetaan jatkossa Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston yhteisellä         
biotalouden professuurilla, jonka alana on orgaanisten biomassojen jalostaminen. Tärkeässä roolissa on yhteistyö            
alueen suurteollisuuden ja muiden yritysten kanssa. Maakunnan kärkiosaamisaloille suunnattujen professuurien          
ympärille koottujen T&I-verkostojen sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteisten tutkimusryhmien työtä tuetaan           
panostamalla alueen elinkeinoelämän ja palvelujen kehittymistä hyödyttävään korkeatasoiseen tutkimukseen.         
Maakunnassa jatketaan tutkimusympäristöjen ja tutkimusinfrastruktuurien määrätietoista kehittämistä yhteistyössä        
TKI-toimijoiden ja yritysten kanssa. 

  

Maakunnan osaaminen ja koulutusjärjestelmä rakentuvat koko maakunnan kattavalle koulutusverkostolle, joka          
tarjoaa koulutusta perusasteelta toiselle asteelle ja ammattikorkeakoulusta yliopistokoulutukseen ja         
tutkijakoulutukseen saakka. Elinikäistä oppimista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä tukevat alueen vahva           
aikuiskoulutusosaaminen ja aikuiskoulutustarjonta. Osaamisen ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen on        
maakunnassa panostettu määrätietoisesti koko 2000-luvun ajan, mikä näkyykin maakunnan koulutustason nousussa           
ja koulutuksen vetovoimaisuudessa. 

  

Keski-Pohjanmaalla 68,1% 15 vuotta täyttäneistä oli vuonna 2015 suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon, kun             
koko maassa vastaava osuus oli 70,7%. Koulutustaso on noussut nopeasti etenkin 2000-luvulla, mutta se on silti                
maakuntien vertailussa viidenneksi alhaisin. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli maakunnassa 43,8% eli enemmän            
kuin maassa keskimäärin, kun taas korkeasti koulutettujen osuus jää alhaisemmaksi verrattuna koko maan tasoon.              
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 24,3% (koko maa 38,3%) ja he keskittyvät Kokkolan seutukuntaan. Myös              
tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneita on maakunnassa muuta maata vähemmän, 0,3% (koko maa 0,9%).            
Vuoden 2014 tiedon mukaan vain 6,4% 17-24 -vuotiaista on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. 
 

Liikkumisen, asumisen ja luonnonympäristön tilannekuva 
 
Maakunnan saavutettavuuden etuna on keskus-     
kaupunki Kokkolan sijainti pääradan varrella, kolmen      
valtatien risteyksessä, Kokkola - Pietarsaaren lento-      
asema sekä kansainvälinen satama, joka on tällä       
hetkellä Suomen kolmanneksi suurin yleissatama     
(ulkomaan tavaraliikenne 6 192 264 tonnia v. 2016).        
Sataman liikenneyhteyksien kehittäminen, syväväylän    
rakentaminen sekä Kokkola - Pietarsaaren lentoliiken-      
teen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen ovat      
lähivuosien tärkeitä toimenpiteitä. Olennaista on     
tieliikenteen infrastruktuurin ja pääväylien ylläpito sekä      
pääradan kehittämisen myötä kasvaneen rataliikenteen     
kapasiteetin tehokas hyödyntäminen niin työ-     
matkaliikenteen yhteyksien kuin logistiikkaan liittyvien     
palvelujen kehittämisessä. Tieliikenteen tavarankul-    
jetukset v. 2016 olivat 3624 tuhatta tonnia. Lento-        
aseman kokonaismatkustajamäärä oli v. 2016 88 766       
hlö, josta kv-liikenteen matkustajien määrä oli 19 333. 



Maaseutualueiden saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden kannalta olennaista on alemman tieverkon kunnossapito          
ja parantaminen sekä maatalouden toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan kehittyvän maatalouden         
vaatimuksia. Myös ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin on varauduttava           
mm. tulvasuojelun keinoin. Tavoitteena on joustava maaseudun monipuolista yritystoimintaa ja elinkeinoja tukeva            
maankäytön kehittäminen ja kaavoitus sekä toimivat tie- ja tietoverkot sekä vesi- ja jätehuolto. Kaivostoiminnan              
käynnistäminen ja kaivannaisten hyödyntäminen maakunnassa edellyttää myös merkittävää infrastruktuurin ja          
liikennejärjestelmien kehittämistä. 

  

Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko on hyvä perusta digitalisaatioon perustuvien palvelujen kehittämiseen.         
Tarkoituksena on laajentaa valokuituverkko kattamaan koko maakunnan alueen. Kaustisen seutukunnassa          
valokuiturunkoverkko ulottuu jokaiseen kuntaan ja myös suurimpiin kyläkeskuksiin. Vuoden 2016 tilastojen mukaan            
latausnopeudeltaan 100 Mbit/s kiinteä laajakaista oli tarjolla 75-90 % kotitalouksia Kokkolassa, 25-50 % Toholammilla              
ja Lestijärvellä sekä alle 25 % muissa Keski-Pohjanmaan kunnissa. 

  

Keski-Pohjanmaalle on laadittu metsäohjelma vuosille 2016-2020, jonka pyrkii taloudelliseen, ekologiseen ja           
sosiaaliseen kestävyyteen metsien hoidossa ja käytössä. Metsien suojelua edistetään vuoteen 2020 ulottuvan            
valtakunnallisen METSO-ohjelman myötä. Lähes 80 % maakunnan pinta-alasta on suo- ja metsätalousmaata. Vuonna             
2015 valmistuneen valtakunnan metsien inventoinnin (VMI11) tuloksista ilmenee, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaan            
alueella puuston kokonaistilavuus on kasvanut ja mm. suurin kestävä hakkuumäärä on kasvanut 5,0 miljoonaan m³.               
Metsien kehitysluokkarakenteessa varttuneiden ja uudistuskypsien metsien osuus on edelleen Keski-Pohjanmaalla          
alle puolet (41 %). Soiden osuus Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsätalousmaasta on muuhun maahan nähden              
keskimääräistä suurempi, 43 %. Natura 2000 -verkostoon kuuluu Keski-Pohjanmaalla vajaa 40 kohdetta. Vuonna             
2012 luonnonsuojelualueiden osuus maakunnan pinta-alasta oli hieman alle 4 %. Luonnonvarojen kestävä käyttö             
mahdollistaa taloudellisen hyödyntämisen rinnalla virkistyskäytön, uusien elinkeinojen, kuten matkailu-, hyvinvointi-          
ja liikuntapalvelujen sekä alueellisen vetovoiman kehittämisen. Keskipohjalainen kulttuuriympäristö ja         
kulttuuriperintö ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää. 

  

Kokkolan suurteollisuusalueen ja maakunnan yritysten toimintaperiaatteisiin kuuluu sosiaalisesti vastuullinen ja          
ympäristötietoinen tuotanto. Etenkin suurteollisuusalueella tähän kuuluu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti         
materiaalien ja tuotannossa syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden tehokas kierrätys ja hyödyntäminen uusien tuotteiden             
materiaalina. Olennaista uusien tuotteiden kehittämisessä on materiaalien kierrätykseen ja kemiaan liittyvä           
TKI-toiminta sekä kiertotalouden ratkaisuihin liittyvien hyvien käytäntöjen jakaminen alueen yritysten käyttöön. 

  

Keski-Pohjanmaalla aktiivinen paikallislähtöinen kehittäminen ja Leader-toiminta tukevat etenkin maaseutualueiden         
ja kylien elinvoimaisuutta ja mahdollistavat asukkaiden osallistumisen elinympäristönsä kehittämiseen.         
Asukasmäärän lisäämiseen ja viihtyisyyden parantamiseen tähtäävällä asukaslähtöisellä kehittämisellä sekä         
asukkaiden osallisuuden edistämisellä on tärkeä rooli myös kaupunkiasumisen ja kaupunkikeskustan kehittämisessä           
maakuntakeskuksessa Kokkolassa. 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikka 
Hyvinvointibarometrin 2017 vastaajista 63% piti väestön kokonaishyvinvointia Keski-Pohjanmaalla hyvänä tai melko           
hyvänä. Kohtuullinen se oli 32% mielestä ja melko huono 3% mielestä. Suurin osa vastaajista eli 82% arvioi                 
hyvinvoinnin kokonaistilanteen pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavien neljän vuoden aikana. Hyvinvoinnin           
nähtiin toteutuvan parhaiten keski-ikäisten, lasten ja lapsiperheiden sekä eläkeläisten kohdalla ja heikoimmin            
asunnottomien, ylivelkaantuneiden, työttömien, päihdeongelmaisten ja pienituloisten kohdalla. Keskeisiksi        
hyvinvointia heikentäviksi ongelmiksi koettiin yksinäisyys, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys sekä kotiväkivallan uhka.           
Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien osuus oli vuonna 2015 33,8%, mikä on maakuntien vertailussa korkein             
luku. Äänestysaktiivisuudella mitattuna v. 2017 kuntavaaleissa 60,9% keskipohjalaisista äänesti. Henkilökohtaisen          
talouden näkökulmasta tarkasteltuna vain 12,1% laskettiin kuuluvan pienituloisiin vuonna 2015. Toimeentulotukea           
sai 5,4% vuonna 2015, mikä maakuntien vertailussa on kolmanneksi pienin osuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden              
tarpeen ja sairastavuuden osalta maakunta sijoittuu koko Suomen maakuntia vertailtaessa keskikastiin.           
Sote-tarvekertoimella mitattaessa Keski-Pohjanmaa sai vuonna 2014 arvon 1.03 (koko maan vakioitu ka 1.00). THL:n              
sairastavuusindeksi asettaa Keski-Pohjanmaan maakuntien vertailussa kymmenenneksi. V. 2013 sairastavuusindeksi         
oli 109.2 verrattuna koko maan vakioituun keskiarvoon 100. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus on viime              
vuosina kasvanut. V. 2015 elämänlaatunsa tunsi hyväksi 54,6% keskipohjalaisista. Vastaavat luvut vuosina 2013 ja              
2014 olivat 51,6% ja 44,9%. Vuoden 2015 tietojen mukaan psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus on              
maakunnista toiseksi pienin eli 10,3%. 


