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Lähtökohtana Uudenmaan mahdollisuudet koko 
Suomen uuden kasvun synnyttäjänä
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• Yli kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla. Uusimaa kattaa 40 
prosenttia Suomen yksityisen sektorin työpaikoista ja BKT:stä. 
Puolet Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksista syntyy 
Uudellamaalla. Korkea osaaminen, huipputason korkeakoulusektori 
sekä vientivetoinen elinkeinoelämä ovat 
taanneet Uudellemaalle edellytykset menestyä.

• Geopoliittinen tilanne ja kansainvälisesti koveneva 
kilpailu metropolien kesken investoinneista ja osaajista horjuttavat 
Uudenmaan elinkeinoelämän mahdollisuuksia kasvuun. 
Teknologinen kehitys edellyttää vahvaa TKI-kapasiteettia.

• Uusimaa tarvitsee eurooppalaisten verrokkikaupunkiseutujen tavoin 
valtion erityispanostuksia synnyttääkseen työpaikkoja ja 
hyvinvointia jatkossakin koko maahan.

• Suomen ilmastopäästöistä Uudenmaan osuus on 20 prosenttia, joten 
maakunnan ilmastotyön tukemisella on kansallisen tason 
vaikuttavuutta.
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Suomen aluepolitiikan paradigma päivitettävä
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• Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen 
alueelliset erot ovat kaventuneet. Samaan aikaan Suomen 
asema suhteessa verrokkimaihin on heikentynyt. 

• Tänään Suomen aluepoliittiset tarpeet ovat hyvin erilaiset 
kuin Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Myös 
turvallisuustilanteemme muuttuu NATO-jäsenyyden myötä.

• Uudenmaan tiheään asutulla alueella on kokoluokkansa 
vuoksi mahdollisuuksia. Niiden hyödyntämiseen tarvitaan 
nyt voimakkaita aluepoliittisia panostuksia. Nämä hyödyt 
eivät jää paikallisiksi, vaan kumuloituvat koko Suomen 
tulevaisuuden eduksi.

• Aluekehittämisen painopiste on siirrettävä kohti uutta 
luovaa, kestävää kasvua ja Suomen aluepolitiikka on 
päivitettävä tulevaisuuteen katsovaksi.
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Tavoite 1. Kohti hiilineutraalia Suomea –
Uudenmaan tavoitevuosi on 2030
1.1 Vauhditetaan energiasiirtymää ja kasvatetaan Suomen 
energiaturvallisuutta ja -riippumattomuutta, ensi sijassa 
polttoon perustumattomilla uusiutuvan energian 
tuotantomuodoilla ja luonnon monimuotoisuudesta 
huolehtien.

1.2 Nopeutetaan liikenteen päästövähennystavoitteita sekä 
luodaan edellytyksiä fossiilisista liikennepolttoaineista 
luopumiselle ja älyliikenteelle.

1.3 Luodaan kiertotaloudesta Suomen uusi kasvun suunta.
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Tavoite 2. Tulevaisuuden kasvua 
Suomelle Uudenmaan avulla 
2.1 Suomalainen aluepolitiikka tuottamaan kestävää 
kasvua. 

2.2 Vahvistetaan kansallista tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa (TKI) – Uudenmaan T&K-toiminnan 
menot ovat kohonneet viiteen prosenttiin maakunnan 
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

2.3 Panostetaan maankäyttöön, liikkumiseen ja 
logistiikkaan siellä, missä siitä saadaan suurin hyöty.  

2.4 Vahvistetaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan 
turvallisuutta, turvallisuustyötä sekä varautumista. 
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Tavoite 3. Nostetaan Uudenmaan 
työllisyysaste 80 prosenttiin
3.1 Lisätään koulutuksen aloituspaikkoja sinne ja niille 
aloille ja tasoille, missä väestörakenteen pohjalta on 
huomattavin kasvava tarve.

3.2 Edistetään kansainvälisten osaajien sekä yritysten 
valmiutta asettautua ja sitoutua Uudenmaalle. 

3.3 Panostetaan maahanmuuttajien työllisyyteen 
kansallisena voimavarana.

3.4 Panostetaan Uudenmaan työllisyysasteen 
kohottamiseen kansallisena erityiskysymyksenä.
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Tavoite 4. Turvataan kuntien 
rahoituspohja kasvavilla alueilla 
erityistarpeet huomioiden
4.1 Kannusteet tukemaan kuntien omaehtoista 
kestävää kasvua – uudistus valtionosuuksiin ja 
tasausmekanismiin.

4.2 Turvataan hyvinvointialueiden palvelut rahoituksen 
kriteerejä täsmentämällä.
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Kiitos!

https://uudenmaanliitto.fi/
https://twitter.com/uudenmaanliitto
https://www.instagram.com/myuusimaa/
https://www.facebook.com/uudenmaanliitto/

