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Muutostekijät Varsinais-Suomi suojautuu Varsinais-Suomi on luotettava rivitoimija Varsinais-Suomi on aktiivinen ratkaisija, edelläkävijä

Kunnat Kriisikuntien määrä kasvaa. Kunnat yrittävät selviytyä ja niiden katse on 
”sisään päin”, Turku taantuu ja muutkin kunnat kuihtuvat.

Kuntien talous tasapainottunut. Osa kunnista tekee yhteistyötä. 
Investointeja lähtenyt liikkeelle.

Kunnat investoivat tulevaisuuteen, talous hyvällä pohjalla ja kuntien välinen 
yhteistyö on hyvää. Kuntatalous on tasapainoinen.

Työllisyys Työttömyys kasvaa, rakennetyöttömyys lisääntyy. Erityisesti 
maahanmuuttajien on hyvin vaikea löytää työtä.

Rakennetyöttömyys vähentymässä, kohtaanto on parantumassa 
kaikkien työnhakijaryhmien osalta.  

Maakunta houkuttelee osaajia, täystyöllisyys on lähellä. Myös 
maahanmuuttajilla ja kansainvälisillä osaajilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
löytää työtä.

Yritystoiminta Meri- ja telakkateollisuus eivät kannata, uusia menestyjiä ei nouse. Yritysten 
pääkonttorit ovat siirtyneet muihin maakuntiin. Toimijat ovat lähinnä pk-
yrityksiä, jotka toimivat paikallisesti. 

Meri- ja bioalojen kehitys vakaata, uusien toimialojen kehittymiseen 
panostetaan. Houkuttelemme muutamia suurempien yritysten 
konttoreita alueelle. 

Vahvat toimialat (meri, bio, lääke) menestyvät, uusia menestyjiä syntyy (esim. 
matkailu, turvallisuus). Yhä useampi kansainvälisesti toimiva yritys perustaa 
konttorin myös Varsinais-Suomeen. 

Osaaminen Tekniikan osaajat jättävät maakunnan, osaaminen siiloutuu eikä kokeiluille 
tai poikkitieteelliselle yhteistyölle ole resursseja, tki-panostukset laskevat.

Tekniikan osaaminen vahvistumassa, eri osaamisalojen yhteistyö 
lisääntyy, tki-panostukset kasvavat.

Tekniikan osaaminen vahvaa, eri osaamisalat täydentävät toisiaan luovasti, 
tki-panostukset ennätyksellisiä.

Teknologia Digitalisaatiosta hyötyvät vain parempiosaiset. Digitalisaatio etenee tasa-arvoisesti. Palvelut asukkaille tuotetaan laadukkailla digipalveluilla. Digitalisaatio on 
yhteisöllistä ja siinä yhdistyy fyysinen kohtaaminen ja palvelutuotanto. 

Väestö Väestökehitys kääntyy negatiiviseksi ja väestö ikääntyy. Syrjäytyneiden 
määrä kasvaa, sosiaalinen integraatio epäonnistuu. Asukkaisiin kohdistuva 
tuki on lähinnä hallinnollista viranomaistukea. Varsinaissuomalaisilla on 
aikaisempaa enemmän terveyshuolia. 

Syrjäytyminen vähenee, maahanmuuttajien määrä lisääntynyt, 
integraatio etenee. Toteutetaan kokeiluja, joiden kautta pyritään 
tukemaan aktiivista kansalaisuutta. Huoltosuhde pysyy ennallaan.  

Hyvinvoiva ja onnellinen, monikulttuurinen väestö. Ikäryhmien voimavarat 
tunnistetaan: ihmisillä on vahva kokemus omasta merkityksellisyydestä, 
voimista ja elämänhallinnasta. Väestö on tervettä. Varsinais-Suomi 
houkuttelee uusia asukkaita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Infrastruktuuri Infra rapautuu ja sitä ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan, investointeihin 
ei ole varaa.

Investoinnit fyysiseen ja digitaaliseen infraan takaavat maakunnan 
kehittymisen, monipaikkaisuus on yksi maakunnan valteista.

Investoinnit takaavat toimivan ja kehittyvän fyysisen ja digitaalisen 
infrastruktuurin, paikkariippumattomuus on elämisen ja työskentelyn normi.

Maatalous Ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ei pystytä vastaamaan, tuotanto ei 
ole monipuolistunut ja se vähenee. 

Maatalous on onnistunut voittamaan suuren osan ilmastonmuutoksen 
tuomista muutoksista ja kehittyy vähitellen. 

Maatalous kehittyy, ja se perustuu kestävään, monipuoliseen ja -lajiseen 
tuotantoon. Varsinais-Suomesta on muodostumassa Euroopan ruoka-aitta.

Luonto / 
saaristo

Luonnonmullistukset seuraavat toisiaan, toipumista ei tapahdu. Resurssit 
luontoa suojeleviin panostuksiin ovat vähissä. Saaristomeren tila heikkenee 
edelleen. 

Luonnon merkitys ymmärretään, ja panostetaan luonnon suojelemiseen 
ja sen ehdoilla tapahtuvaan hyödyntämiseen. Luonnon 
terveysvaikutukset ymmärretään ja niihin ohjataan. Saaristomeren 
kuormitus vähenee ja meren tilan heikkeneminen on pysähtynyt.

Luonnonsuojelu ja luonnon hyödyntäminen virkistykseen ja matkailuun 
toimivat käsi kädessä menestyksekkäästi ja kestävästi. Luonto on 
erottamaton osa maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Saaristomeren tila on 
kohenemassa.

Yhteistyö Toimijat kilpailevat vähentyvistä resursseista, yhteistyörakenteet rapautuvat. 
Sektoreiden välillä on epäilyä rooleista, vastuista ja mahdollisuuksista. 
Kumppanuudesta on tullut kirosana. 

Yhteistyö toimijoiden kesken toimivaa ja yhteistyörakenteet kehittyvät 
jatkuvasti. Eri sektorit tunnistavat toistensa roolit ja toimivat 
asiakohtaisesti hyvin yhteen.

Maakunta profiloituu kumppanuuden kentäksi sekä kotimaassa että 
Euroopassa. Kansalaisyhteiskunta, julkinen ja yksityinen sekä tutkimussektori 
ovat muodostaneet luontevia ja jatkuvasti toimivia ekosysteemejä.


