
Kokoustiedot Aika 13.9.2021 klo 10.00 – 11.55
Paikka Teams-kokous

Osallistujat
Päätöksentekijät

P=läsnä kokouspaikalla

1) poistui 10.38 124§

(*) Kallio Reijo, puh.joht. P
(*) Holmlund Anne, varapj.
(-) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(-) Kalliokorpi Sari
(*) Kivenmaa Harri P
(*) Kähkönen Kari
(*) Mansikkamäki Kati
(*) Marttinen Matias P
(*) Pajukoski Jari P
(*) Riuttamäki Simo P
(-) Simula Antti
(*) Väkeväinen Nina

Henkilökohtainen varajäsen

( ) Salonen Kristiina
( ) Puolakka Kristiina
(-) Vaitiniemi Ari
( ) Lankinen Satu
(-) Klemelä-Ruohomäki Tiina
( ) Helander-Nieminen Eija
( ) Aromaa Jaakko
( ) Koivisto Jari
( ) Saarela Jere
( ) Oksanen Juhani 
( ) Salonen Tomi
(-) Jalonen Vesa
( ) Rosenberg Irmeli

Maakuntavaltuuston 
puheenjohtajat

(*) Vasama Juha, pj. 1)

(*) Kaunisto Mikko, I vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj. P
(*) Huhtanen Tapio, III vpj.

Muut osallistujat (*) Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja, esittelijä P
(*) Vesiluoma Timo, aluekehitysjohtaja P
(*) Roslöf Susanna, alueiden käytön johtaja
(*) Mäkilä Jukka, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä P

Käsitellyt asiat Pykälät 124 – 140

Pöytäkirja on 
tarkastettu ja 
hyväksytty sähköisesti

Puheenjohtaja Reijo Kallio

Pöytäkirjanpitäjä Jukka Mäkilä

Tarkastajat Kati Mansikkamäki
Nina Väkeväinen

Pöytäkirja yleisesti 
nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa www.satakunta.fi pöytäkirjan allekirjoittamisen
jälkeen

hallintojohtaja
Jukka Mäkilä

13.09.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

8/2021

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu 1

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Mäkilä Jukka, Hallintojohtaja  17.09.2021

KH 4.10.2021 liite 127.1

http://www.satakunta.fi/


VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
SL/142/02.02.00/2021

MH 31.5.2021

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan
samoja säännöksiä. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä
tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.
Jäsenkunnille annetaan mahdollisuus tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi
pyytämällä jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

Toimintaympäristö suunnittelukaudella

Valtiovarainministeriö arvioi katsauksessaan 12.5.2021, että bruttokansantuote kasvaa 
2,6 % v. 2021, 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä 
kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua.

Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, 
sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen 
epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy 
edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua 
vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa.

Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten 
ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, 
rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. 
Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen.

Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian 
vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen 
alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä 
vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Satakuntaliitto on tehnyt kolme ylijäämäistä tilinpäätöstä peräkkäin vuosina 2018 - 2020 
ja myös vuoden 2021 talousarvio pysynee annetun raamin puitteissa. Tätä taustaa 
vasten kuntaosuuksien korottamiselle ei ole perusteita palkkakustannusten noususta 
huolimatta.

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtina ovat:
- kuntaosuuksien pitäminen vuoden 2021 tasolla
- toimintakuluissa varaudutaan tulevan EU-suunnitelmakauden, 

maakuntasuunnitelman ja -ohjelman, kokonaismaakuntakaavan ja maakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun 
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- projektitoiminnan omien hankkeiden omarahoitusosuudet katetaan ensi sijassa oman 
henkilökunnan työpanoksella, mutta tarvittaessa kattamiseen voidaan käyttää 
edellisten tilikausien ylijäämiä 

Talousarvion valmisteluaikataulu

31.5.2021 maakuntahallituksen päätös talousarvion ja taloussuunnitelman 
periaatteista ja linjauksista

13.9.2021 maakuntahallitus päättää luonnoksesta, josta pyydetään jäsenkuntien 
lausunnot

22.11.2021 maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle
10.12.2021 maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion

Hallintojohtaja Jukka Mäkilä esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano: Maakuntahallitus

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2022 – 2024 valmisteluaikataulun 
selostuksen mukaisesti ja evästää jatkovalmistelua.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MH 13.9.2021

Esityslistan liitteenä olevan Satakuntaliiton talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 
2022–2024 valmistelussa on huomioitu saadut maakuntahallituksen evästykset. 
Kuntaosuudet esitetään pidettäväksi vuoden 2021 talousarvion tasolla.  

Talousarviossa merkittävin kulujen nousu on henkilöstökuluissa (8,0%), joka johtuu sote-
valmistelun  henkilöstökuluista.  Satakuntaliitto  hallinnoi  vuonna  2022  Tulevaisuuden 
sosiaali-  ja  terveyskeskushanketta,  jonka  kuluihin  saadaan  100%  valtionavustus 
Palvelujen  ostojen  arvioidaan  vähenevän  lähes  7  %,  koska  sote  valmistelun 
Satakuntaliitolle kohdentuvien palvelujen ostojen arvioidaan pienenevän merkittävästi.

Satakuntaliiton viraston varsinaisessa toiminnassa henkilöstömenot pienenevät,  koska 
osa  vakinaisen  henkilöstön  työpanoksesta  on  kohdistettu  erillisrahoitetuille  hankkeille 
sekä EU-ohjelmakauden hankehallintoon, jonka kuluihin saadaan 50% ns. teknistä tukea 
hankkeiden  rahoituskehyksestä.  Henkilöstökuluja  vähentää  myös  vuonna  2021 
toteutettu ICT-palvelujen kokonaisulkoistus liikkeenluovutuksella. Vastaavasti palvelujen 
ostojen  määrärahat  kasvavat.  Kokonaisuutena  viraston  varsinaisen  toiminnan  kulut 
kasvavat 1 %:lla. 

EU-hankehallintoon  käytettävä  teknisen  tuen  kulut  ja  tulot  on  arvioitu  talousarviossa 
200 000  eron  suuruisiksi.  Lopullinen  teknisen  tuen  määrä  on  edelleen  avoimena 
kansallisessa valmistelussa.
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Satakuntaliiton  kuntarahoituksen ulkopuolisella  rahoituksella  toteutettavien hankkeiden 
volyymi on pidetty vuoden 2021 tasolla. 

Soteuudistuksen hankehallintoon vuodelle 2022 on varattu 285 000 euroa. Mahdolliset 
lisäkulut katetaan valtionavustuksella täysimääräisesti.

Satakunnan edunvalvonnan osalta on viime vuosina saatu aktiivisen valtakunnantason 
ja aluetason yhteistyön kautta merkittäviäkin edistysaskeleita niin Satakunnan 
rautatieverkon kuin valtatie 8:n osalta. Vuonna 2022 edunvalvontahankkeet johdetaan 
pääosin loppuvuonna 2021 valmistuvan Satakuntastrategian sisällöistä ja hankkeista. 
Keskeisiä toimenpiteitä ovat osaamisen kehittämisen, osaavan työvoiman saannin, 
liikenneverkon (mm. vt 2, vt 8, Sata-kunnan rautatieverkko ja perustienpito), sekä 
pitkäjänteisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön kehittäminen 
Satakuntaan.

Liiton viestintää, tiedotusta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan
kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten 
sidosryhmien kanssa. Satakunnan vetovoimatekijöitä tuodaan eri kanavien kautta 
julkisuuteen ja haetaan positiivista Satakunta -näkyvyyttä.

Maakuntien liittoja koskeva aluekehittämisen lainsäädäntö uudistui kesällä 2021. 
Eduskunta hyväksyi uudet lait kesäkuussa ja ne vahvistettiin elokuussa 2021. 
Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat uudistuksen jälkeen lakeihin 
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 
sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden 
rahoittamisesta (HE47/2021). Uudistuksessa maakuntien liittojen aluekehittämisen 
tehtävät säilyivät pääosin ennallaan.

Aluekehityksen toimiala laatii aluekehityslainsäädännön mukaisesti maakunnalle pitkän 
aikavälin strategian sekä seuraa ja edistää maakuntaohjelman 2022–2025 temaattisten 
kehittämiskokonaisuuksien toteutumista. Aluekehityslain mukaan tehtäviin kuuluvat 
myös kuntien ja maakuntien välinen yhteistyön ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien 
edistäminen, aluekehittämistä tukeva verkostoituminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan edistäminen. 

Lisäksi aluekehittämisen toimiala edistää aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, 
koordinoi maakunnan alue-ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä 
aluetietopalvelua sekä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta.

Vuonna 2022 aluekehityksen toimialalla korostuvat myös EU:n elpymis- ja 
toipumisrahoituksen sekä uuden ohjelmakauden 2021-2027 käynnistäminen. Alue- ja 
rakennepoliittisten hankkeiden osalta Satakuntaliitto tulee olemaan nk. välittävä 
toimielin, joka tekee itsenäisesti rahoituspäätöksiä hankkeille Euroopan 
aluekehitysrahaston, (EAKR-) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kautta. 

Alueiden käytön toimialalla on käynnistetty maakuntakaavojen uudistamisprosessi. 
Prosessin aloitusvaiheessa valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
määritellään kaavan tavoitteita yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa. Kaavaa varten laaditaan tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat. Kaavaprosessin 
ohella seurataan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomia muutoksia 
maakuntakaavan sisältöön ja laadullisiin vaatimuksiin. Kaavan laatimisen lisäksi 
jatketaan edelleen Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 
ja vuonna 2019 lainvoiman saaneen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 toteutumisen 
edistämistä ja seurantaa sekä digitaalisen kartta-aineiston kehittä-mistä. Suomen 
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merialuesuunnitelman 2030 ja erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan 
merialuesuunnitelman toteuttamisen edistäminen ja vaikuttavuuden arviointiin 
osallistuminen ovat lähivuosien tehtäviä yhteistyössä rannikon maakuntaliittojen ja 
ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteena on myös merialuetta koskevan tietopohjan 
lisääminen. Sata-kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen valmistuttua 
keskitytään suunnitelman toteutuksen edistämiseen ja seurantaan jatkuvan 
liikennejärjestelmätyön puitteissa. Lisäksi jatketaan Länsi-Suomen liikennestrategiassa 
suunniteltujen maakuntien yhteisten toimien edistämistä. Alueiden käytön toimialalla 
tehtävässä suunnittelutyössä ja muussa toiminnassa on tarpeen kiinnittää yhä enemmän 
huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Satakuntaliitto on vastannut vuoden 2020 alkupuolelta lähtien Satakunnan sote-
uudistuksen valmistelusta (Satasote) sekä Satakunnasta STM:lle tehtyjen sote-
toiminnan kehittämisen hankerahoitusten (tulevaisuuden sote-keskus sekä sote-
rakenneuudistus) hankehallinnoinnista. Hyvinvointialueita koskeva 
lainsäädäntökokonaisuus on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021 ja Tasavallan 
presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Suurin osa laeista on tullut voimaan 
1.7.2021, osa siirtymäajan jälkeen 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueet tulevat 
järjestämisvastuullisiksi sote ja pelastustoimen toimijoiksi. Satakunnan Hyvinvointialue 
on perustunut 1.7.2021 alkaen yhtenä maan 21:stä hyvinvointialueesta. 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto 
on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. 
Satakuntaliitto on keskeisesti mukana Satakunnan hyvinvointialueen valmistelussa 
VATEn toiminta-ajan.

Valmistelija: hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy 2022 talousarvion ja vuosien 2022-
2024 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja 
varten. Kuntien lausunnot pyydetään 8.10.2021 mennessä.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Satakuntaliiton perussopimuksen 3 §:n mukaan Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, 

sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaa-

tiona. 

Satakuntaliiton tehtävänä on: 

 

• edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön turvaa-

mista sekä valvoa maakunnan etua, 

• vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä toi-

mia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa, 

• hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät 

ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittämis-

ohjelmien valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä aluehallintoviranomai-

sille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta, 

• avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa, 

• huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen 

liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä 

• huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille 

osoittamista tehtävistä. 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut 

ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 

taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan samoja säännöksiä. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 

kunnan tai kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 

jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 

kehittämiseksi. 

 

Satakuntaliiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa 

sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 

Talousarviosta päätettäessä maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina 

hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista 

koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. Lisäksi 

39 §:n mukaan maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana. 

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta. 

1 Maakuntajohtajan esipuhe 
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Julkisen hallinnon strategia 

 

Suomalainen yhteiskunta on voimakkaassa murroksessa muun muassa väestön ikääntymisen, 

muuttoliikkeen ja digitalisaation myötä. Jotta suomalainen julkinen hallinto pystyy vastaamaan 

yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin on julkiselle hallinnolle ja palveluille laadittu yhteinen 

strategia. Strategia julkaistiin 1.12.2020 ja on luettavissa linkistä: https://julkaisut.valtioneu-

vosto.fi/bitstream/handle/10024/162571/Julkisen_hallinnon_strategia_2020.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y. 

 

Julkisen hallinnon strategia ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista 2020-lu-

vulla. Strategiassa kuvattu hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa 

arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityk-

sille ja yhteisöille. Strategialla tavoitellaan hyvää julkista hallintoa koko maan alueella molem-

milla kansalliskielillä, digitaalisen esteettömyyden kehittämistä ja selkeän hallinnollisen kielen 

käytön laajentamista.  

 

Julkisen hallinnon strategiatyössä hallinnon uudistamisen suunta ja keinot määriteltiin yhdessä 

eri hallinnonalojen, kuntien, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa 

2020-luvun julkisen hallinnon lupaukseksi, päämääriksi ja toimintalinjauksiksi. Strategian osal-

listava valmisteluprosessi on ollut tärkeässä roolissa valtion, kuntien ja tulevien hyvinvointialu-

eiden välisen yhteistyön sekä hallinnon ja muun yhteiskunnan vuorovaikutuksen vahvistami-

sessa sekä yhteisen ymmärryksen rakentamiseksi julkisen hallinnon kehittämisen tarpeesta ja 

suunnasta. 

 

Katsaus toimintaympäristön tilanteeseen 

 

Yksi olemattoman pieni virus ja koko maailmantalous on kriisissä. Tuolla edellä olevalla lyhyellä 

virkkeellä voi edelleen pelkistetysti kuvata sitä totaalista myllerrystä ja ennustamattomuutta, 

johon myös Satakunnan ihmisten elinpiirin arki, hyvinvointi, työllisyys ja maakunnan elinkei-

noelämän toiminta ovat joutuneet sopeutumaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Eikä tämä so-

peutuminen ole vielä syksyllä 2021 päättymässä tai ohi, vaan koronapandemia ja sen takia pää-

tetyt tai päätettäväksi tulevat elvytys- ja / tai rajoitustoimet vaikuttavat oleellisesti vuoden 

2022 toiminnan ja talouden näkymiin tehden näkymästä edelleen epävarman ja utuisen, mutta 

kylläkin toiveikkaamman kuin edellisen suunnittelukierroksemme valmistelun aikaan oli enna-

koitavissa. 

 

Valtiovarainministeriö arvioi loppukeväästä 2021 Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 2,6 

% v. 2021, 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa 

myös vuoden 2022 talouskasvua.  

 

Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tau-

titapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä loi epävarmuutta taloudenpitäjien 

toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä on elpymässä, mutta ei nouse vielä pandemiaa 

edeltävälle tasolle. Ulkomaankauppa kärsii pandemian jatkumisesta, joskin erot eri toimialojen 

kesken ovat suuret. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida 

olevan hallinnassa.  

 

Valtiovarainministeriön ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien 
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tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesän 2021 aikana rajoitusten, rokotus-

ohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epide-

miatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen.  

 

Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi pää-

tetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. 

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista 

yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 

 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi laski vuoden 2021 tammi–

maaliskuussa 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2020 ensim-

mäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote pieneni 1,0 prosenttia. 

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote pieneni vuoden 

ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Maakohtaiset erot ovat 

suuria. Matkailusta riippuvaisissa maissa matkailun romahtaminen on näkynyt bruttokansan-

tuotteen selvänä laskuna matkailuviennin osuuden ollessa suuri. 

 

Talouden näkymät ovat alkuvuoden 2021 perusteella myönteisiä. Teollisuuden uusien tilausten 

kasvu on jatkunut alkuvuonna ja kokeellinen pikaestimaatti ennakoi talouden tuotannon kas-

vaneen huhtikuussa reippaasti. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten luottamus on 

kasvanut kaikilla toimialoilla maaliskuussa, ja työllisyyden trendi on ollut kasvava koko alkuvuo-

den 2021. 

 

Myös kuluttajien luottamus ja käsitykset Suomen talouskehityksestä olivat nyt vuoden 2021 

maalis–toukokuussa jälleen aikaisempaa myönteisempiä. Maaliskuussa tehdyt tiukennukset 

rajoituksiin heijastuivat notkahduksena luottamusindikaattorissa, mutta maaliskuun jälkeen 

indikaattorin pisteluku on ollut poikkeuksellisen korkea. Kuluttajien odotukset Suomen talou-

den tilasta ja työllisyydestä vuoden päästä ovat myönteisiä. 

 

Laajemmin toimintaympäristön tilanteeseen voi tutustua esim. osoitteessa: 

https://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutuk-

set-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva 

 

Satakunnan erityishaasteet 

 

Perisatakuntalaisittain jätän Satakunnan vahvuustekijät (vaikkapa esille nostaen seuraavat: Sa-

takunnan osuus Suomen ulkomaakaupan arvosta, vahva automaatio- ja robotiikka osaamiseen 

sekä metalliteollisuuden eri toimintoihin perustuva vientiteollisuus, elintarvike- ja biotalous-

osaaminen, akku- ja kierrätysliiketoiminnan kehittyminen, kulttuuri ja ympäristötekijät) vain 

maininnan asteelle ja keskityn kahteen erityiseen toimenpiteitä vaativaan heikkouteen:  

Satakunnan kehityksen suurimpina erityishaasteina ovat maakunnan väestö-

määrän kehitys ja koulutusmahdollisuudet.  

 

Viime vuosien voimakkaan taloudellisen nousukauden aikana väestö keskittyi kiihtyvää tahtia 

muutamaan kasvukeskuskaupunkiin ja niiden lähikuntiin. Kaupungistumisen trendi ei ole pe-

rustrendinä poistunut tai poistumassa, mutta trendiin on tullut koronapandemian seurauksena 

selkeästi uusia elementtejä, jolloin monipaikkainen asuminen ja työnteko heijastuvat väestöke-

hitykseen positiivisina mahdollisuuksina myös muilla kuin alueilla kuin vain maan isoimmissa 

Sivu 11

https://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva
https://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva


 

6 

 

kasvukeskuksissa.  Tästä muutoksesta Satakunnalla on saavutettavaa ja monipaikkaisuuden 

hyödyntäminen on asia, jonka kanssa tulee maakunnan väestökehityksen näkökulmasta tehdä 

töitä. 

 

Vuoden 2020 lopussa Satakunnan kokonaisväestömäärä oli 215 416 henkilöä, kun se vuoden 

2019 lopussa oli ollut 216 752 henkilöä.  Väestömäärän vähenemä vuoden aikana siis yli 1 300 

henkilöä. Toki kokonaisväkiluku on merkittävä, mutta maakunnan tulevaisuuden kannalta eri-

tyisen merkittävää on nuorten ja nuorten aikuisten määrän kehitys. Trendinomaisen ennus-

teen mukaan Satakunnassa 7 – 15-vuotiaiden määrä laskee nykyisestä noin 20.000 henkilöstä 

alle 14.000 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vastaavat luvut 16 – 18-vuotiaiden osalta ovat 

noin 7.000 → noin 5.000. 

 

Väestöennusteet näyttävät selvästi, että Satakunnan väestömäärä ja erityisesti nuorten ikäluo-

kat ovat pieneneviä ja lisäksi maakunnan väestön koulutustaso on nykyisin alle maan keskiar-

von, erityisesti korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden suhteellisen osuuden ollessa pieni. 

Koko maassa korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 32,2 % ja Satakunnassa 26,6 % 15 vuotta 

täyttäneistä. 

 

Satakunnan ja koko Suomen menestys perustuu pitkälle osaamiseen sekä kykyyn kehittää ja 

soveltaa uusinta teknologiaa. Jos Satakunta ei saa kirittyä kiinni osaamistasossa muuta maata, 

niin osaavaan työvoimaan perustuvilla, kansainvälisesti toimivilla markkinoilla Satakunnan alu-

een kehitys vaikeutuu nykyisestä. Osaamistason nostamisessa taas koulutuspaikoilla on suuri 

merkitys niin nuorten koulutuksen ja sosiaaliseen elämään kiinnittymisen kuin jatkuvan oppi-

misenkin kannalta. Koulutuspaikkojen laadullinen ja määrällinen kehittyminen taas edellyttää, 

että paikoille on osoitettavissa kysyntää niin työmarkkinoille sijoittumisen kuin koulutukseen 

halukkaidenkin osalta.  Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto ja näiden eteen tehtävä työ 

on, perusväestön koulutus- ja työmahdollisuuksista huolehtimisen ohella, tärkeää. jotta Sata-

kunnassa olisi mahdollista laajentaa koulutustarjontaa ja saada riittävästi osaavaa työvoimaa 

alueen kehittyviin työpaikkoihin myös seuraavien vuosien aikana. 

 

Satakuntaliiton talous 

 

Satakunnan kuntien taloudellinen tilanne helpottui tilapäisesti vuonna 2020, kun valtio tuli ko-

ronapandemian takia kuntia erityisen paljon asukkaiden perusarjen sujumiseksi pandemian 

aikana. Pääosin nähtävissä olevasta kuntatalouden uudelleenkiristymisestä ja myös hyvinvoin-

tialueiden perustamisesta aiheutuvasta kuntaverotuksen muutoksesta johtuen Satakuntaliiton 

rahoituksen päätulonlähteenä oleva kuntaosuuksien kokonaismäärä esitetään pidettäväksi 

vuonna 2022 vuoden 2021 suuruisena. Kuntaosuuksien kokonaismäärää korotettiin lievästi vii-

meksi vuodelle 2020, kun sitä ennen kuntaosuuksien kokonaismäärä pysyi samalla tasolla vuo-

desta 2014 lähtien. Satakuntaliiton pääasiassa palkkaperusteisten menojen kasvupaine kate-

taan liiton toimintojen kehittämisen ja toimintatapojen muuttamisen kautta. 

 

Painopisteitä toimialoilta 

 

Satakunnan edunvalvonnan osalta on viime vuosina saatu aktiivisen valtakunnantason ja alue-

tason yhteistyön kautta merkittäviäkin edistysaskeleita niin Satakunnan rautatieverkon kuin 

valtatie 8:n osalta. Vuonna 2022 edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin loppuvuonna 2021 

valmistuvan Satakuntastrategian sisällöistä ja hankkeista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat 
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osaamisen kehittämisen, osaavan työvoiman saannin, liikenneverkon (mm. vt 2, vt 8, Satakun-

nan rautatieverkko ja perustienpito), sekä pitkäjänteisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja toi-

mintaympäristön kehittäminen Satakuntaan. 

 

Liiton viestintää, tiedotusta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan 

kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien 

kanssa. Satakunnan vetovoimatekijöitä tuodaan eri kanavien kautta julkisuuteen ja haetaan 

positiivista Satakunta -näkyvyyttä. 

 

Maakuntien liittoja koskeva aluekehittämisen lainsäädäntö uudistui kesällä 2021. Eduskunta hy-

väksyi uudet lait kesäkuussa ja ne vahvistettiin elokuussa 2021. Satakuntaliiton aluekehityksen 

toimialan tehtävät perustuvat uudistuksen jälkeen lakeihin alueiden kehittämisestä ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan 

unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (HE47/2021). Uudistuksessa maa-

kuntien liittojen aluekehittämisen tehtävät säilyivät pääosin ennallaan. 

Aluekehityksen toimiala laatii aluekehityslainsäädännön mukaisesti maakunnalle pitkän aikavä-

lin strategian sekä seuraa ja edistää maakuntaohjelman 2022–2025 temaattisten kehittämisko-

konaisuuksien toteutumista. Aluekehityslain mukaan tehtäviin kuuluvat myös kuntien ja maa-

kuntien välinen yhteistyön ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistäminen, aluekehittä-

mistä tukeva verkostoituminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistäminen.  

Lisäksi aluekehittämisen toimiala edistää aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, koordi-

noi maakunnan alue-ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopal-

velua sekä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. 

Vuonna 2022 aluekehityksen toimialalla korostuvat myös EU:n elpymis- ja toipumisrahoituksen 

sekä uuden ohjelmakauden 2021-2027 käynnistäminen. Alue- ja rakennepoliittisten hankkei-

den osalta Satakuntaliitto tulee olemaan nk. välittävä toimielin, joka tekee itsenäisesti rahoi-

tuspäätöksiä hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston, (EAKR-) sekä oikeudenmukaisen siirty-

män rahaston (JTF) kautta.  

 

Alueiden käytön toimialalla on käynnistetty maakuntakaavojen uudistamisprosessi. Prosessin 
aloitusvaiheessa valmistellaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja määritellään kaavan ta-
voitteita yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Kaavaa varten laaditaan 
tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat. Kaavaprosessin ohella seurataan maankäyttö- ja raken-
nuslain uudistuksen tuomia muutoksia maakuntakaavan sisältöön ja laadullisiin vaatimuksiin. 
Kaavan laatimisen lisäksi jatketaan edelleen Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihe-
maakuntakaavan 1 ja vuonna 2019 lainvoiman saaneen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
toteutumisen edistämistä ja seurantaa sekä digitaalisen kartta-aineiston kehittämistä. Suomen 
merialuesuunnitelman 2030 ja erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialue-
suunnitelman toteuttamisen edistäminen ja vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen ovat lä-
hivuosien tehtäviä yhteistyössä rannikon maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön kanssa. 
Tavoitteena on myös merialuetta koskevan tietopohjan lisääminen. Satakunnan liikennejärjes-
telmäsuunnitelman päivityksen valmistuttua keskitytään suunnitelman toteutuksen edistämi-
seen ja seurantaan jatkuvan liikennejärjestelmätyön puitteissa. Lisäksi jatketaan Länsi-Suomen 
liikennestrategiassa suunniteltujen maakuntien yhteisten toimien edistämistä. Alueiden käytön 
toimialalla tehtävässä suunnittelutyössä ja muussa toiminnassa on tarpeen kiinnittää yhä 
enemmän huomiota luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutoksen hillintään ja so-
peutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. 
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Satakuntaliitto on vastannut vuoden 2020 alkupuolelta lähtien Satakunnan sote-uudistuksen 

valmistelusta (Satasote) sekä Satakunnasta STM:lle tehtyjen sote-toiminnan kehittämisen han-

kerahoitusten (tulevaisuuden sote-keskus sekä sote-rakenneuudistus) hankehallinnoinnista. 

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntökokonaisuus on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021 ja 

Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudis-

tamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Suurin osa laeista on tullut voimaan 1.7.2021, osa 

siirtymäajan jälkeen 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueet tulevat järjestämisvastuullisiksi sote ja 

pelastustoimen toimijoiksi. Satakunnan Hyvinvointialue on perustunut 1.7.2021 alkaen yhtenä 

maan 21:stä hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) 

vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, 

kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimin-

tansa. Satakuntaliitto on keskeisesti mukana Satakunnan hyvinvointialueen valmistelussa VA-

TEn toiminta-ajan. 

 

Asko Aro-Heinilä 
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2.1 Edunvalvonta ja yhteistyö 

Satakuntaliiton perussopimuksen mukaisesti edunvalvonta on maakuntaliiton keskeinen teh-

tävä. Edunvalvontaa, yhteistyötä ja viestintää toteuttaa erityisesti maakuntajohtajan työtiimi.  

 

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 

 

Edunvalvonta 

 
Tuloksellinen edunvalvonta perustuu siihen, että maakunnan eri toimijoilla on samansuuntainen 
näkemys ja tahtotila maakunnan kehittämislinjoista.  

 
 

• Edunvalvontatavoitteet johdetaan pääosin Satakuntastrategian sisällöistä.  
 

• Vaikutetaan ja reagoidaan Satakuntaa koskeviin ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin kysy-
myksiin. 
 

• Satakuntaliitto ajaa edunvalvontatavoitteitaan valtionhallinnon suunnitelmiin ja ohjel-
miin. Keskeisinä toimenpiteinä liikennettä, elinkeinoelämää ja koulutusta koskeviin pää-
töksiin vaikuttaminen.  
 

• Tehdään edunvalvontayhteistyötä maakunnan keskeisten sidosryhmien kanssa ja infor-
moidaan laajalti toimijoita maakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

• Järjestetään aktiivisesti vierailuja, tilaisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja eduskunnan, 
valtion viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa. Panostetaan erityisesti Suo-
miAreena viikon tilaisuuksiin.   
 

• Toteutetaan ja kehitetään satakuntalaisille nuorille tarkoitettua yhteiskunnallista vai-
kuttamistyötä koskevaa Satakunnan Vaikuttajakoulua. 

 
 
 
 

2 Toimialojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet 

• Maakunnan osaamistason ja elinkeinoelämän edellytyksien edistäminen  

• Tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen 

• Satakuntastrategiaan pohjautuva edunvalvonta ja yhteistyö 
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Kuntayhteistyö  

 
Satakuntaliitto tarjoaa jäsenkunnilleen foorumin yhteisille keskusteluille uudistuksista ja raken-
teellisista ja toiminnallisista muutoksista. Tarvittaessa liitto edesauttaa valmistelua esim. erillis-
ten työryhmien perustamisen kautta. 

 

• Toteutetaan yhteistyötä jäsenkuntien kanssa sovittavissa yhteisissä asioissa. 

• Järjestetään säännöllisesti kuntajohtajakokouksia, ja toiveiden mukaan muita yhteisiä 
tapaamisia. 

• Tuetaan kuntia maakunnallisesti merkittävissä edunvalvonnallisissa tavoitteissa.  

 

Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet 

 
Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti sisältyy liiton kaikkien toimialo-
jen toimintaan. 

 

• Koordinoidaan ja valmistellaan Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän toimin-
taa ja tapaamisia erityisesti yhteisten linjausten ja maakunnan ja päättäjien vuorovai-
kutuksen näkökulmasta. 
 

• Ylläpidetään vapaamuotoista Suomi tarvitsee Satakunnan -ryhmää, joka valmistelee 
maakunnan edunvalvonnalle keskeisiä asioita.   
 

• Järjestetään tarpeen mukaan koronatilanteen vuoksi muodostetun seurantaryhmän 
kokoontumisia myös korona-ajan mahdollisesti päättyessä.  
  

• Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen toi-
mintaa ja rekrytoidaan lisää jäseniä. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa syntyneitä tai 
täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta-tietoisuuden ja 
maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle tiedotetaan aktiivi-
sesti maakunnan asioista ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokoontumisia Hel-
singissä ja maakunnassa tai tapaamisia etäyhteyksin. 

• Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto jatkaa vuorovaikutteista yhteis-
työtä Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen ja muiden ikäihmisten parissa toimivien 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

• Maakuntahallituksen ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kesken järjestetään 
vuosittain kaksi yhteistyötapaamista, jossa käsitellään järjestötoimintaan ja -yhteistyö-
hön liittyviä ajankohtaisia asioita.  

• Osallistutaan Länsi-Suomen maakuntien (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, 
Pirkanmaa, Satakunta, Kanta-Häme) kotimaan yhteistoimintaan.  

• Jatketaan aihe- ja tapauskohtaista muuta strategista yhteistyötä muiden maakuntien 
kanssa.  

• Maakuntajohtajan työtiimi osallistuu yhteistyöhön seuraavissa aluekehityksen toi-
mialan koordinoimissa kansainvälissä verkostoissa: 
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- Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen yhteinen 
Brysselissä sijaitseva Eurooppa-toimisto WFEO.  

- Yhteistyö Kiinan Changzhoun ja Ningbon alueiden sekä CASST- ja SAWS -organi-
saatioiden kanssa 

 

• Satakuntaliitto on mukana ja toimii aktiivisesti mm. seuraavissa maakunnan liikenne-
hankkeiden edunvalvontaryhmittymissä 

Maantiet: 

- Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunta. Veto- ja valmisteluvastuu 
on vuonna 2022 Hämeen liitolla. 

- Kasitieverkosto edunvalvontaryhmittymä ja VT 8 -eduskuntaverkosto, veto- ja val-
misteluvastuu on kesään 2022 asti Varsinais-Suomen liitolla, jonka jälkeen se siir-
tyy Pohjois-Pohjanmaan liitolle. 

- VT 8 foorumi (yhteysväli Turku-Pori), vetovastuussa Rauman kauppakamari 

- VT3 -vaikuttamisen ohjausryhmä ja eduskuntaverkosto 

 

Rautatiet: 

- Pori/Rauma-Tampere -radan työryhmä. Veto- ja valmisteluvastuu on Satakunnalla 
(pj. Porin kaupunki, sihteeri Satakuntaliitto) 

- Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän työryhmä. Työryhmän sihteeriys 
ja valmisteluvastuu on Satakuntaliitolla. 

- Rauman radan henkilöjunaliikenteeseen liittyvä ryhmä 

- Päärata+ (6 maakuntaa) ryhmä   

- päärataryhmä (11 maakuntaa) 

- Pro Rautatie ry  

 
• Liitto koordinoi Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen ja Porin lentokentän alueen ke-

hittämisen toimijoiden yhteistyötapaamisia (PELE-ryhmä)  
 

 

Viestintä 

 
Viestinnän tavoitteena on: 

 

• tiedottaa Satakuntaliitossa tehtävästä työstä 

 

• edistää viestinnän keinoin maakunnan kannalta tärkeitä tavoitteita 

• perehdyttää kohderyhmiä haluttuihin teemoihin ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksen-
tekoon 
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• lisätä maakunnan tunnettuutta ja vetovoimaa, muokata ilmapiiriä ja hakea julkista tukea 
maakunnalle tärkeille asioille 

• ylläpitää sivustoa www.satakunta.fi sekä Satakuntaliiton kanavia Instagramissa, Face-
bookissa, LinkedInissä ja Twitterissä sekä tuottaa sivustolle ja eri kanaviin sisältöä 

• tuottaa tarkoituksenmukaista sähköistä materiaalia maakunnan tunnettuuden lisää-
miseksi 

• valmistella tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös englanninkielistä aineistoa 

• seurata palveluiden käyttöä ja kehittää palveluita seurannan pohjalta 

• julkaista säännöllisesti maakuntajohtajan blogia ajankohtaisista asioista 

• edistää tiedonsiirtoa liiton henkilöstön sisällä mm. säännöllisillä viestintäpalavereilla 

• osallistua yhteistyökumppanien kanssa 2–3 Satakuntaa tunnetuksi tekevään yhteis-
markkinointitapahtumaan 
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2.2 Aluekehityksen toimiala  

Aluekehittämisen päämääränä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä sen asukkaiden hyvin-

voinnin edistäminen.  

 

Maakuntien liittoja koskeva aluekehittämisen lainsäädäntö uudistui kesällä 2021. Eduskunta hy-

väksyi uudet lait kesäkuussa ja ne vahvistettiin elokuussa 2021. Maakuntien liittojen aluekehit-

tämisen tehtävät säilyivät uudistuneessa lainsäädännössä pääosin samanlaisia kuin ne olivat 

vanhassa lainsäädännössä (7/2014 ja 8/2014).  

 

Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat uudistuksen jälkeen lakeihin alu-

eiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä aluei-

den kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. 

(HE47/2021).  

 

Satakuntaliiton aluekehittämisen toimialaa koskevia keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia uuden 

lainsäädännön (HE 47/2021, 17 §) perusteella ovat: 

 

• Maakunnan pitkän aikavälin strategian valmistelu ja toimeenpano  

• Edistää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen älykästä erikoistumista 

• Seurata ja ennakoida aluekehitystä sekä toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutok-

sia 

• Kuntien välisen, kuntien ja maakunnan välisen sekä ylimaakunnallisen yhteistyön edistä-

minen  

• Aluekehitykseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistämi-

nen  

• Edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä sekä maakunnallista identiteettiä 

ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen  

 

• Kansallisen aluekehittämisrahoituksen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallin-

nointi ja toimeenpano kuten alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden toi-

meenpanosta sekä  

• hoitaa sille alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta säädetyt tehtävät. 

 

Yhteistyössä Satakuntaliiton alueiden käytön ja edunvalvonnan toimialojen kanssa aluekehityk-

sen toimiala edistää osaltaan uudessa laissa mainittua luonnonvarojen kestävää käyttöä ja il-

mastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä laadukkaan elinympäristön tilaa koske-

vaa suunnittelua.  
 

Uudessa laissa alueiden kehittämiseksi säädetään myös, että maakunnan liitto hoitaa tehtävi-

ään:  

 

• toimimalla laajassa yhteistyössä alueiden kehittämiseen osallistuvien viranomaisten 

sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa,  

• ottamalla huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet  
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• osallistumalla keskeisten aluekehittämiseen osallistuvien valtion aluehallintoviran-

omaisten strategiseen suunnitteluun ja tulosohjaukseen,  

• tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa maakunnan 

aluekehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi, 

• edistämällä maakunnan yleistä kehittämistä ja etuja.  

 

Maakuntien liitot voivat myös sopia tehtävien kokoamisesta tai muusta yhteistyöstä asioissa, 

joissa se on mm. lain alueiden kehittämisestä tai rahoituslain 9 §:ssä tarkoitettujen tehtävien 

asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista.   
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 ALUEKEHITTÄMISEN TOIMIALAN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 2022 
 

Maakunnan pitkän aikavälin strategian valmistelu ja toimeenpano  

o Huolehditaan vuonna 2021 valmistuneen Satakunta-strategian toimeenpanosta ja seurannasta. 

o Valmistellaan yhteistyössä muiden Länsi-Suomen maakuntaliittojen kanssa maakuntaohjelman 

laadullista arviointia. 

o Aktivoidaan asukkaiden osallistumista maakunnan strategiatyöhön ja muuhun kehittämiseen. 

Aluekehityksen, toimintaympäristön muutosten sekä osaamistarpeiden seuranta ja ennakointi 

o Satakuntaliiton aluekehittämisen seurantaraportit tarjoavat ajantasaista tietoa Satakunnan kehi-

tyksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan edunvalvontaa. 

o Julkaistaan Satakunnan talouskatsaus kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä alueellisten kumppanei-

den kanssa. 

o Huolehditaan osaamistarpeiden ennakoinnista yhteistyössä maakunnan koulutusorganisaatioi-

den ja elinkeinoelämän kanssa. 

Kuntien välisen, kuntien ja maakunnan välisen sekä ylimaakunnallisen yhteistyön edistäminen  

o Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa vuo-

ropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja inno-

vaatiotoiminnan toteuttamiseksi. 

o Osallistutaan ylimaakunnalliseen yhteistyöhön etenkin naapurimaakuntien sekä läntisen Suo-

men maakuntien kanssa.  

Aluekehitykseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen  

o Satakuntaliitto osallistuu aluekehittämisen kansallisten yhteistyöryhmien ja verkostojen toimin-

taan, 

o Satakuntaliitto edistää maakunnan kansainvälisten verkostojen ja yhteyksien toimintaa. 

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja älykkään erikoistumisen edistäminen sekä osaamisen 

kehittäminen 

o Satakuntaliiton aluekehittämisen toimiala huolehtii maakunnan tki-foorumien suunnittelusta ja 

organisoimisesta.  

o Huolehditaan maakunnallisen osaamis- ja innovaatioekosysteemin ylläpidosta ja seurannasta. 

o Aluekehityksen toimiala huolehtii Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian päivittämisestä 

ja seurannasta. 

Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen osana maakunnallista strategiatyötä 

o Viimeistellään osana maakunnallista strategiatyötä Satakunnan kulttuuristrategia yhteistyössä 

kulttuuritoimijoiden kanssa. Huolehditaan myös laaditun kulttuuristrategian seurannasta. 

o Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala suunnittelee ja toteuttaa myös kulttuuri- ja matkailufoo-

rumit. 

Kansallisen aluekehittämisrahoituksen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnointi ja toi-

meenpano (alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa 

(47/2021) säädetyllä tavalla. 

o Huolehditaan Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sekä sen sihteeristön (MYRS) toiminnasta. 

o Satakuntaliitto vastaa EU-ohjelmakauden 2021-2027 toteuttamisesta (EAKR, JTF) Satakunnassa 

välittävä toimielimenä. Huolehditaan ohjelmakauden 2014-2020 toimeenpanosta. 

o Huolehditaan kansallisen AKKE-aluekehittämisrahoituksen rahoittajan tehtävistä. 

o Satakuntaliitto vastaa EU-ohjelmakauden 2021-2027 toteuttamisen osalta Länsi-Suomen yhtei-

sestä ohjelmakoordinaatiosta. 
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Maakunnan pitkän aikavälin strategian valmistelu ja toimeenpano  

 

Satakunta-strategia hyväksyttäneen maakuntavaltuustossa (10.12.2021). Laadittu Satakunta-

strategia sisältää:  

- Satakunnan kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan 2050 

- Satakunnan aluekehityksen strategiset linjaukset vuosille 2022-2025 (maakuntaoh-

jelma) sekä 

- Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027.  

 

Satakunta-strategiaa toteutetaan EU- ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan keinoin. Sata-

kunta-strategian toteutumista edistetään vuoden 2022 aikana vuorovaikutuksessa muiden maa-

kuntien, kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ELY-keskusten 

sekä tarkoituksenmukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.  

 

Satakunta-strategiaan sisältyvän maakuntaohjelman seurantaa ja toimeenpanoa edistetään 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti.  Kootaan myös aineistoa ja tilannekuva 

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käytäviä ALKE-keskusteluja varten. 

 

Muita Satakunta-strategian toimeenpanoon ja seurantaan liittyviä keskeisiä toimenpiteitä 

vuonna 2022 ovat:  

• Satakunta-strategian toteutumisen seurantaraportti laaditaan maakuntavaltuustolle 

vuoden 2022 aikana.  

• Toimeenpanosuunnitelman laadinta syksyllä 2022, mikäli TEM niin ohjeistaa.  

• Älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 toteuttaminen ja seuranta  

• Maakunnallisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiofoorumeiden sekä muiden, kuten 

kulttuuri-, matkailu- sekä muiden sidosryhmäfoorumien toteuttaminen osana Sata-

kunta-strategian toimeenpanoa ja seurantaa. 

 

Aluekehityksen ja toimintaympäristön muutosten ennakointi ja seuranta 

 

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa aluekehityslainsäädännön mukaisesti alue-enna-

koinnin yhteensovittamisesta maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keski-

pitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulu-

tustavoitteiden valmistelu. 

 

Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa toimintaympäris-

töstä ja kehityksen tilasta.  Aluekehityksen toimiala arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien ke-

hitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Käytännössä aluekehityksen seuranta ja alue-en-

nakointi on numeerisen, teemakarttapohjaisen ja paikkatiedon hallintaa sekä analysoidun tie-

don vaihtoa ja tietopalvelua.  Tietotarjonta maakunnallisen kehityksen seurantaan ja aluepoliit-

tisen päätöksenteon tueksi uudistuu merkittävästi kaiken aikaa.   

 

Satakuntaliiton maakunnallinen tilasto- ja tietopalvelu tarjoaa täsmällistä tietoa maakunnan, 

sen kuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kehittämisen tueksi. Satakuntaliitto 
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pyrkii palvelemaan maakunnan eri tahojen päätöksentekoa ja auttaa rakentamaan yhteistä nä-

kemystä Satakunnan tulevaisuudesta. Vahva tietopohja mahdollistaa perusteltujen valintojen 

tekemisen, ennakoinnin ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.  

• Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala ylläpitää ja kehittää maakunnallista tilasto- ja 

aluetietopalvelua.  

• Alue-ennakoinnin johtoryhmä toimii tilasto- ja tietopalvelujen tuottamisen yhteistyö-

ryhmänä.  

• Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön ja edunvalvonnan teh-

tävissä tarvittavan tiedon hankinnasta sekä analysoinnista ja selvitysten laadinnasta.  

• Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti kerran vuodessa maakuntavaltuustolle. Ajan-

tasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa Satakunnan kehityksen tilasta ja älyk-

käästä erikoistumisesta sekä palvelevat Satakunta-strategian seurantaa ja maakunnan 

edunvalvontaa.  

• Laaditaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan taloussuhdannekatsaus yhteistyössä alu-

eellisten kumppaneiden kanssa. 

• Toteutetaan alue-ennakoinnin vuosikello. Alue-ennakoinnin vuosikello sisältää viisi 

aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta: 

1) Maakunnallisten alue-ennakoinnin foorumien teemat kytkeytyvät Sata-

kunta-strategian strategisiin kehittämisteemoihin. Foorumien tehtävänä on 

tarjota maakunnalliselle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle keskus-

telufoorumi. Foorumit kytkeytyvät maakunnallisen osaamisprofiilin laadintaan. 

2-3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät-

syksy) Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä. 

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala osallistuu alueellisten kehitysnäkymien 

laadintaan.  

4) Satakuntaliitto laatii aluekehityksen tilannekuvaraportin kerran vuodessa ke-

väisin.  

5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan 

maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden enna-

kointiteemoja aluekehittämisen ja edunvalvonnan lähtökohdista.  

 

• Jatketaan alue-ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue-ennakoinnin vuosikellon 

koordinoinnissa. 

• Osaamis- ja koulutustarpeiden tarkastelu osana alue-ennakoinnin vuosikelloa. Jatku-

van oppimisen sisältöjen täsmentäminen maakunnan koulutuksenjärjestäjien ja mui-

den toimijoiden yhteistyössä.  

• Osaamis- ja innovaatioekosysteemien toimintamallin ylläpito ja päivittäminen 

o Seurataan muutostarpeita ja ylläpidetään osaamis- ja innovaatioekosysteemi-

hankkeen luomaa toimintamallia. 

• Älykkään erikoistumisen strategisten painopisteiden toteuttaminen ja seuranta osana 

Satakunta-strategian toimeenpanoa.  
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Kuntien välisen, kuntien ja maakunnan välisen sekä ylimaakunnallisen yhteistyön edistä-

minen 

 

Ylimaakunnallisen yhteistyön edistäminen 

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi yhteisiksi 

aluekehittämis- ja edunvalvontateemoiksi VT8 II-vaiheen toteuttamisen, meriklusterin ja sen ali-

hankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantamisen. Muita 

yhteisiä kehittämisalueita on mm. Pohjoinen kasvuvyöhyke -verkostotyö. Maakuntien liittojen 

lakisääteinen tehtävä on myös merialuesuunnittelu, jota tehdään yhteistyössä rannikkomaakun-

tien kanssa.  

• Vuonna 2022 jatketaan aluekehittämisen yhteistoimintateemojen edistämistä yhteis-

työssä Varsinais-Suomen liiton kanssa. 

• Tehdään yhteistyötä myös muiden maakuntien liittojen kanssa. Yhteistyössä huomioi-

daan erityisesti Satakunnan naapurimaakunnat.  

 

Länsi-Suomen rakennerahastohankkeiden koordinaatio ohjelmakaudella 2021-2027 

Satakuntaliitto huolehtii uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR- ja JTF-hankkeiden viestintä, 

raportointi- ja koordinaation järjestämisestä Länsi-Suomen maakuntien liittojen kesken.  

• Satakuntaliitto nimeää koordinaatiotehtävään tehtävään ohjelmapäällikön Satakuntalii-

ton aluekehityksen henkilökunnasta. 

 

Pohjoinen kasvuvyöhyke 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kasvuso-

pimuksessa, joka muodostaa Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöver-

koston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin, Porvoon, Rau-

man, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen kasvuvyöhyke-hankkeen koordi-

naatiosta vastaa isäntäorganisaatio Turun kaupunki. 

Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehi-

tysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elin-

voimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti, toimiva 

infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille digitaalisten 

palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on kansainvälisesti houkut-

televa elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittäminen pohjau-

tuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä on Suomen ja sen alu-

eiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen. 

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne- ja 

kuljetuspalveluita, tuottaa ketterä innovaatioiden kehitysalusta ja hyödyntää kansainvälisen yh-

teistyön mahdollisuudet innovaatioiden kaupallistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä yhtenäi-

sen työmarkkina- ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten skaalautuvia etuja 

koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimintaympäristönä. 
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Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä 

kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan in-

novaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin perustu-

vien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.  

• Vuoden 2022 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjoisen kasvu-

vyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.  

• Edistetään ja seurataan valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen kasvusopimuksen 

etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa. 

 

Kuntien välisen sekä kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön edistäminen 

Aluekehityksen toimiala edistää vuonna 2022 kuntien välistä sekä kuntien ja maakunnan vä-

listä yhteistyötä osallistumalla mm. seuraavien verkostojen ja ryhmien työskentelyyn: 

• Kuntien kulttuuriverkosto 

• Rauman korkeakouluverkosto 

• Rauman elinkeinoneuvottelukunta 

• Porin elinkeinotoiminnan neuvottelukunta 

• Porin ekosysteemisopimuksen johtoryhmä 

• Länsi Suomen maakuntien AURA-koordinaatiotyöryhmä (ohjelmakausi 2021-2027) 

• Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden kunta- ja kuntayhtymäpohjaisten ver-

kostojen kanssa. 

 

 

Aluekehitykseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistä-

minen  

 

Kansalliset verkostot: 

• Aluekehityksen toimiala tekee kansallisesti yhteistyötä toimialaansa liittyvissä asioissa. 

Yhteistyötä tehdään mm. Suomen muiden maakuntien liittojen, ELY-keskusten, kansal-

listen verkostojen ja teemahankkeiden, eri ministeriöiden sekä asiantuntijatahojen 

kanssa. 

 

Kansainväliset verkostot: 

• Vuoden 2022 aikana valmistellaan kv-toimintasuunnitelma Satakuntaliitolle 

• Satakuntaliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijatiimin kokoaminen kv-toiminta-

suunnitelman laadintaan ja seurantaan. 

• Tiiviissä yhteistyössä maakunnan kansainvälisen toiminnan sidosryhmien kanssa laadi-

taan kansainvälisyyttä koskeva esitys, joka pohjautuu maakuntaohjelmaan 2022–

2025.     

 

WFEO 

 

Maakunnan kansainvälistymisen edistämisessä keskeinen resurssien tarjoaja on Euroopan 

Unioni.  WFEO (West Finland European Office) on Länsi-Suomen maakuntien yhteinen 
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Eurooppa-toimisto Brysselissä. Edunvalvontatehtävien lisäksi WFEO:n toimiston tehtävänä 

Brysselissä on tukea Satakunnan toimijoiden EU-hanketoimintaa ja toimia eurooppalaisissa 

verkostoissa kumppaneiden ja yhteyksien rakentamiseksi. Aluekehitys tekee tiivistä yhteistyötä 

WFEO:n kanssa, joka auttaa satakuntalaisia toimijoita tiedonhankinnassa, verkostoitumisessa 

sekä EU-ohjelmien hyödyntämisessä.   

• Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan edustajat ovat jäseninä Länsi-Suomen maa-

kuntien yhteisen Brysselin toimiston toimintaa ohjaavassa ohjausryhmässä.  

• Kehitetään ja tehostetaan WFEO:n ja sen omistajamaakuntien välistä yhteistyötä.   

• Edistetään maakunnan toimijoiden kansainvälistä verkostoitumis- ja hanketoimintaa.    

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista EU- ja muiden kansainvälisten oh-

jelmien hankehakuihin.   

 

Interreg – ohjelmat  

Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n rakennerahastoja. Niillä rahoitetaan aluekehitykseen liittyviä 

rajat ylittäviä sekä laajemmilla yhteistyöalueilla toteutettavia kansainvälisiä hankkeita. Satakun-

talaisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region 

ja Interreg Europe -ohjelmien hankkeisiin.  

 

• Välitetään tietoa ohjelmakauden 2021-2027 Interreg -ohjelmista ja niissä avautuvista 

hauista maakunnan toimijoille.  

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv-ohjelmien hankehakuihin 

osana maakuntaohjelman toimeenpanoa ja seurantaa.  

• Osoitetaan kiinnostus Interreg Central Baltic -ohjelman 2021-2027 hallinto- ja seuranta-

komitean jäsenyyksiin sekä osallistutaan Interreg Baltic Sea Region -ohjelman kansalli-

sen työryhmän toimintaan, mikäli se jatkaa työtään uudella ohjelmakaudella.  

 

Muu KV-verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3.   

 

EU 2020 -strategian yhtenä kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni-strategia, jossa koroste-

taan erityisesti kahta lähestymistapaa: Älykäs erikoistuminen (Smart specialisation) ja Euroopan 

innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).  

 

Smart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa uutta ohjelmakautta alueelliseen innovaa-

tiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”Smart specialisation” S3–

ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart Specialisation Platformilla 

ja älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty maakuntaohjelmaan ja lisäksi on laa-

dittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart specialisation -konsepti (www.satakunta-

liitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän EU-ohjelmien toteut-

tamisen ohjaajana. 

 

• S3-temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, automaatio ja robotiikka, ener-

gia, agri-food) haetaan aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia maakuntaoh-

jelman ja kv-suunnitelman(2018-painotusten mukaisesti 
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• Vuonna 2022 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja 

kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista 

 

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden eurooppalaisessa 

innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF-verkosto).  Innovaatiokumppanuus tähtää resurssitehok-

kuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä innovaatioiden lisäämi-

seen maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella halutaan tuoda tärkeim-

mät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus- ja käytäntö).  

 

Satakuntaliitto on lisäksi mukana yhdessä WFEOn kanssa eurooppalaisten alueiden tutkimus- ja 

innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen teematyöryhmissä. 

 

• Vuoden 2022 aikana osallistutaan ERRIN- sekä ERIAFF-verkostojen ja näiden eri työryh-

mien toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä elintarvike-

alan kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä 

 

Kiina-yhteistyö 

 

Satakunnalla on ollut vuodesta 2008 lähtien yhteistyösopimus Changzhoun kaupungin kanssa 

sisältäen virallisen ystävyysaluetoiminnan lisäksi korkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteis-

työtä. Vuodesta 2017 lähtien Satakuntaliitto on ollut mukana myös Ningbo-yhteistyömekanis-

missa, jossa keskitytään erityisesti automaatioon ja robotiikkaan. 

 

• Toimintavuoden 2022 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-yhteis-

työtä.  Käytännön toimija Changzhou-yhteistyössä on Satakunnan ammattikorkeakoulu 

ja Ningbo-yhteistyössä Prizztech Oy. 

 

Satakunnan Team Finland toiminta 

Satakunnassa Team Finland –toiminta on organisoitu Team Satakunnaksi, jonka tehtävänä on 

alueen kansainvälistymispalveluita tarjoavien tahojen tiedonvaihto ja kansainvälistymistoimin-

nan koordinointi. Team Satakunta järjestää yrityksille suunnattuja tietoiskutilaisuuksia kansain-

välistymiseen liittyvistä kysymyksistä ja tarjoaa kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja yh-

teyksiä muihin Team Finland –toimijoihin.  

 

• Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Finland Satakunta yhteyshenkilönä 
vuonna 2022. Lisäksi Team Satakunta-toimintaan osallistuu edustajana MKJ-tiimistä. 

 

Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyvä KV-yhteistyö  

 

IQ-Net on Euroopan laajuinen verkosto, jonka tarkoituksena on rakennerahastohallinnoinnin 

laadun parantaminen oppimisen kautta ja kokemuksia vaihtamalla. Verkosto tuottaa tietoa part-

nereiden käyttöön erilaisten tutkimusraporttien muodossa. Tavoitteena on tuottaa relevanttia 

sisältöä rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon osallistuville organisaatioille jäsenvaltioissa. 

Verkoston toiminta on säännöllistä (tapaamiset 2 kertaa vuodessa) ja sen teemat noudattelevat 

aina kunkin ajankohdan kannalta oleellisia aihepiirejä.  
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Länsi-Suomen liitot maksavat vuosittain 9000 € jäsenmaksua (jaettuna viiden Länsi-Suomen lii-

ton kesken) IQ-Net -verkostoa ylläpitävälle Glasgow’n Strathclyden yliopiston Euroopan politii-

kan tutkimuskeskukselle (EPRC), joka on siirtynyt Iso-Britannian EU -eron myötä Alankomaiden 

Delftiin. Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen suuralueelta on mahdollista osallistua kahden edustajan 

voimin tapaamisiin. Länsi-Suomen koordinaatioryhmässä pyritään sopimaan tapaamiskohtai-

sesti edustajat. 

 

• Toimintavuoden 2022 aikana edistetään rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa osallistu-

malla Euroopan laajuisen IQ-Net -verkoston toimintaan. 

 

 

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja osaamisen kehittäminen 

 
Maakunnallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -yhteistyön (TKI) edistäminen 

TKI-yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-

organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille. Tarkoi-

tuksena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä 

ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus-/yhteishank-

keita. 

 

• Jatketaan maakunnallisten alue-ennakoinnin teemafoorumien (TKI-foorumien) koordi-

nointia vuonna 2022 

• Vuoden 2022 aikana vahvistetaan maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-

minnan verkostoyhteystyötä ja valmistellaan maakunnallinen osaamis- ja innovaatio-

ekosysteemin toimintamalli osana EAKR-hanketta 

 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta 

Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti Satakuntaliitto on kutsu-

nut maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen kes-

kustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta, tulevaisuudesta ja 

yhteistyön kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen ammatillisen koulutuksen murros 

sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö- kuin laajemmat uudistustavoitteet 

(ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia haasteita koulutusorganisaatioille.  

• Jatketaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan koordinointia 

vuonna 2022 

 

Muu aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen  

• Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin, valtakun-

nallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin, ohjelmatyö-

hön ja hankkeisiin. 
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Muut erillisprojektit ja selvitykset 
 

Satakuntaliiton digiviestintähanke 

Satakuntaliitto pyrkii vuonna 2022 edistämään digitaalista viestintää uuden digitaalisen viestin-

nän erillishankkeen kautta. Hankkeen toteutuminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. 

 

Muut strategiat ja hankkeet 

 

Jatketaan strategioiden ja aluekehityksen tilannekuvien sekä teemakohtaisten sisältöjen laadin-

taa sekä tarvittavien taustaselvitysten toteuttamista. Tulevia selvityksiä ovat mm. älykkään eri-

koistumisen painopisteiden päivitys, Satakunnan jatkuvan oppimisen sisältöjen täsmentäminen 

ja maakunnallisen osaamisprofiilin laadinta.   

 

Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen osana maakunnallista strategia-

työtä 

 

Kulttuurin edistäminen osana maakunnallista strategiatyötä  

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä 

tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteen-

sovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (HE47/2021).  

 

Satakuntaliiton johdolla viimeistellään vuonna 2022 uusi Satakunnan kulttuuristrategia vuoteen 

2030 saakka.  Strategiassa määritellään maakunnalliset kulttuurin kehittämisen linjaukset.  

 

• Satakunnan kulttuuristrategian 2030 toimeenpanon edistäminen ja seuranta 

• Järjestetään maakunnallinen kulttuurifoorumi vuoden 2022 aikana. 

• Jatketaan kuntien kulttuuriverkoston koollekutsumista 

 

Maaseudun kehittämisen yhteistyö sekä järjestöyhteistyö 

Maaseudun kehittämiseen suunnattua kehittämis- ja yritysrahoitusta myöntää ELY-keskus. Sa-

takuntaliitolla on edustaja Maakunnan Yhteistyöryhmän maaseutujaostossa, jossa seurataan 

alueellisen maaseudun kehittämisstrategian sekä leader-kehittämisstrategioiden toteuttamista 

sekä maaseuturahaston rahoituksen suuntaamista em. strategioiden mukaiseen kehittämistyö-

hön. Maaseudun kehittämiseen liittyen Satakuntaliitto on yhdessä SataKylät ry:n kanssa valinnut 

Satakunnan maakuntakylän vuodesta 1994 asti.  

 

Satakuntaliitto on mukana Satakunnan järjestöyhteistyöryhmässä (JYTRY), joka on maakunnan 

yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumi Järjestöyhteis-

työryhmän tavoitteena on edistää yhdistysten yhteistyötä muiden yhteiskuntatoimijoiden 

kanssa (kunnat, yritykset, seurakunta, oppilaitokset) sekä lisätä järjestönkentän toiminnan ja 

osaamisen tunnettuutta maakunnassa. Järjestöyhteistyöstä vastaa maakuntajohtajan työtiimi, 

mutta aluekehityksen edustaja on mukana Satakuntaliiton ja JYTRY:n yhteistyön kehittämisryh-

mässä.  Satakuntaliitto on Suomen Kotiseutuliitossa sekä Suomen Kylätoiminta ry:ssä.  
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• Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden, 

maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kanssa.  

• Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan Satakunnan vuoden kylä 2022.  

 

Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi 

Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla koolle 

maakunnan keskeisistä matkailun kehittäjistä ja -toimijoista koostuvan Matkailufoorumin. Foo-

rumin tehtävänä on seurata ja arvioida Satakunnan matkailun kehitystä, keskustella matkailun 

strategiseen kehittämiseen liittyvistä aiheista osana maakuntaohjelman toteuttamista sekä vä-

littää tietoa ajankohtaisista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun liit-

tyvistä asiakokonaisuuksista. Lisäksi matkailufoorumi toimii yhtenä aluekehityksen seurantaa ja 

ennakointia palvelevana TKI-yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkai-

lualan osaamis- ja työvoima- sekä kehittämistarpeista alueelliseen ennakointityöhön sekä maa-

kuntaohjelman toteuttamisen seurantaan.  

 

• Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista kehit-

tämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien 

kesken. 

• Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2022. 

• Päivitetään yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuonna 2019 valmistuneen Sata-

kunnan matkailun kasvuohjelman työsuunnitelma vuosille 2022-2023 

 

Kansallisen aluekehittämisrahoituksen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hal-

linnointi ja toimeenpano   

 
Satakuntaliitto hoitaa alueellaan laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laissa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- 
ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (47/2021) maakuntien liitoille säädetyt tehtä-
vät.  
 
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen 

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta 

Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto-

ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristö ja maaseutujaosto. 

 

• Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan yhteistyö-

ryhmällä on 3 - 5 kokousta vuodessa. MYR käsittelee maakunnassa valmisteltavia suun-

nittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa. Yksi keskeisimmistä 

tehtävistä on hyväksyä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 29 §:n 3 

momentissa tarkoitettu alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen 

painopisteet. 

• Sihteeristö valmistelee MYR:n kokoukset ja lisäksi koordinoi ELY-keskuksen ja liiton käy-

tännön hanketyötä maakunnassa.  
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• Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman toteuttamista ja päättää it-

senäisesti kokoontumisaikataulustaan. 

• Vuoden 2022 aikana selvitetään mahdollisuudet myös uuden MYR:n jaoston, ennakoin-

tijaoston perustamiseen. 

 

”Kestävää kasvua ja työtä” rakennerahasto-ohjelman (ohjelma 2014 - 2020) toteuttaminen 

sekä ohjelmakauden (2021-2027) ’Uudistuva ja osaava Suomi’ EU:n alue- ja rakennepolitiikan 

ohjelman käynnistäminen 

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020: 

 

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma 2014 - 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla syksyllä 

2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR- että ESR-rahastojen toimet. Maakunnassa rahoittajaviran-

omaisina toimivat maakunnan liitto ja ELY-keskus. Ohjelman hallintoa on keskitetty Suomessa 

neljään ELY-keskukseen ja neljään maakuntien liittoon. Länsi-Suomessa toimivat koordinoivina 

viranomaisina Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Maakunnilla on kuitenkin omat ra-

hoituskehyksensä.  

 

Ohjelmakaudella 2014-2020 perusliitossa (Satakuntaliitto) on hoidettu edelleen hankevalmis-

telu kokonaisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa. Hankkeiden yhteys-

henkilöt ovat edelleen perusliitoista. He osallistuvat hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn 

maakunnassa. ELY-keskus vastaa lähinnä yritysten tukemisesta ja maakunnan liitto tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä kattavana tavoitteena on vähähiili-

sen talouden edistäminen.  

 

• Vuonna 2022 Satakuntaliitto jatkaa ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahasto-ohjel-

man toteuttamista pääosin jo käynnistyneiden hankkeiden kautta. 

• Satakuntaliitto koordinoi ja vastaa omalta osaltaan rakennerahasto-ohjelman toteutta-

misesta annettujen ohjeiden ja aikataulujen puitteissa tehokkaasti huomioiden mm. 

maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman linjaukset ja painotukset. 

 

Uudistuva ja osaava Suomi, alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021-2027: 

Vuonna 2022 Satakuntaliitto käynnistää uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, Uudistuva 

ja osaava Suomi 2021-2027 toteutuksen Satakunnassa. Ohjelmakauden 2021-2027 toteutuk-

seen liittyviä toimenpiteitä ovat:  

• Toimiminen tukia välittävänä toimielimenä. Satakuntaliitto on ilmoittanut EU:n alue- ja 

rakennepoliittisten tukien hallintoviranomaisena toimivalle Työ- ja elinkeinoministeri-

ölle (TEM) kiinnostuksensa toimia uudella ohjelmakaudella 2021-2027 EAKR- ja JTF-tukia 

myöntävänä välittävänä toimielimenä. TEM on alustavasti ilmoittanut Satakuntaliitolle, 

että tehtävän hoito on mahdollista muodollisten edellytysten täyttyessä. Satakuntaliitto 

on toimittanut TEM:lle asiaan liittyvän hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen luon-

noksen. Virallisesti TEM päättänee välittävän toimielimen statuksen myöntämisestä Sa-

takuntaliitolle alkuvuodesta 2022. 

• Rakennetaan Satakunnassa ohjelmakauden 2021-2027 alue -ja rakennepolitiikan hal-

linto ml. MYR, MYR-sihteeristö, perustettavaksi tulevat jaostot. Lisäksi rekrytoidaan 
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Satakuntaliiton aluekehityksen ja hallinnon toimialoille uutta henkilökuntaa uuden oh-

jelman toimeenpanoon laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. 

• Järjestetään ohjelmakauden 2021-2027 rahoitushakuja ohjelman lähtiessä käyntiin. 

• Osallistutaan TEM:n järjestämiin välittävän toimielimen koulutustilaisuuksiin aktiivi-

sesti. 

• Järjestetään aloituskokouksia ja, tarpeen mukaan, infotilaisuuksia hanketoteuttajille oh-

jelmakauden käynnistyessä. 

• Valmistellaan rahoituspäätöksiä ’Uudistuva ja Osaava Suomi’ -ohjelman EAKR- ja JTF-

hankkeista. 

• Osallistutaan aktiivisesti hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn rahoittajan edustajina. 

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu uuden ohjelmakauden 2021-2027 suuralu-

eittaiseen toimenpanoon ELSA-työryhmissä (Etelä- ja Länsi-Suomi). ELSA-koordinaatto-

rina toimii Uudenmaan liitto.  

• Satakuntaliitto huolehtii uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR- ja JTF-hankkeiden oh-

jelmakoordinaation järjestämisestä Länsi-Suomessa. Satakuntaliitto nimeää tehtävään 

ohjelmapäällikön.  

• Aluekehityksen toimialan edustaja, yhdessä Satakuntaliiton ohjelmapäällikön kanssa, 

osallistuu ohjelmakauden 2021-2027 alkaessa Länsi-Suomen koordinaatiotyöryhmän 

työskentelyyn ryhmän jäsenenä. 

• Satakuntaliitto osallistuu Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF-Just Transition 

Fund) - rahastojen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Satakunnassa:  

o Satakuntaliitto vetää uudella ohjelmakaudella alueellista turvealan sekä JTF-siir-
tymäsuunnitelman seurantaryhmää.  

o Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala osallistuu myös kansallisen JTF-koordi-
nointiryhmän työskentelyyn. 

o Satakuntaliitto tulee toimimaan JTF-hankkeiden rahoitusviranomaisena Sata-
kunnassa yhdessä ELY-keskuksen kanssa. 

• Edistetään Satakunnalle tärkeiden teemojen näkökulmaa osana uuden ohjelmakauden 
sisältöjen valmistelua (mm. EDIH). 

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Länsi-Suomen suuralueen edustajana EU-
4 jaoston toimintaan. Toimintaa koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö. 

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjois-Karjalan edustajan varahenkilönä 
Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaan uuden ohjelmakauden 2021+ CAP-maa-
seututyöryhmän työskentelyyn. 

• EU:n elvytyspakettiin 2021-2023 liittyen Satakuntaliitto osallistuu (RRF - Recovery and 
Resilience Fund) ohjelman sekä Satakunnan elvytyspaketin (Kasvun mahdollisuus-ohjel-
man) toteutukseen.  

 

Kansallinen aluekehittämisrahoitus 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitus 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaisella alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -mu-

kaisella kansallisella (AKKE) -rahoituksella tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista 
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yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi 

alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin 

selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viran-

omaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Ministeriön ohjeen mukaan, määrärahaa voidaan maa-

kunnan liiton harkinnan mukaan kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle ai-

heuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. 

• Hoidetaan AKKE-rahoituksen viranomaistehtävät vuoden 2022 aikana. 
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2.3 Alueiden käytön toimiala  

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan tehtävät perustuvat Satakuntaliiton perussopimukseen ja maan-

käyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

toimeenpanosta. Alueiden käytön keskeisimmät tehtävät ovat: 

• Maakunnan suunnittelu  

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnitte-

lua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Satakuntaliiton alueiden käytön 

toimiala vastaa maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämi-

sestä. Maakuntakaavaa laadittaessa on oltava tarpeellisessa määrin yhteistyössä asianomaisten 

kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksessa keskeisten tahojen kanssa. 

Lisäksi alueiden käytön toimialan tehtävänä on vahvistaa maakunnan sisäistä ja kuntien välistä 

yhteistyötä. 

 

Alueiden käytön toimialan tehtävänä on myös maakuntakaavojen toteuttamisen seuranta ja 

edistäminen kuntakaavoituksen ja muun alueiden käytön suunnittelun kautta. Alueiden käytön 

toimiala huolehtii maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue- ja yhdyskun-

tarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen 

seurannasta alueellaan. Toimiala myös avustaa ja palvelee kuntia niiden tutkimus- ja suunnitte-

lutoiminnassa. Alueiden käytön toimiala osallistuu myös maakuntasuunnitelman ja kehittämis-

ohjelman laatimiseen. 

 

• Merialuesuunnittelu 

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala vastaa merialuesuunnitelman laatimisesta ja yhteis-

työstä muiden maakuntien kanssa. Alueiden käytön toimiala vastaa myös merialuesuunnitel-

man ajantasaisuuden tarkastelusta vähintään kymmenen vuoden välein. 

 

• Liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat 

Alueiden käytön toimiala edistää saavutettavuutta sekä vastaa maakunnan liikennejärjestelmä-

suunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan mui-

den suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. Toimiala edis-

tää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista ja 

laadukkaan elinympäristön tilaa koskevan suunnittelun yhteistyötä sekä vastaa suunnittelun 

yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.  

 

• Hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen. 

Alueiden käytön toimialan tehtävänä on hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen suunnitte-

lussa ja hankkeissa kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa yhteistyötä tekemällä. 

 

• Ampumarataverkoston kehittämisen suunnittelu 

Alueiden käytön toimiala laatii ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään ar-

vio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä mää-

rästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa. 
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ALUEIDEN KÄYTÖN TOIMIALAN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 2022 

 

• Maakuntakaavan laatiminen 
▪ Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
▪ Kaavan tavoitteiden määrittely 
▪ Selvitysten käynnistäminen ja laatiminen 

• Maakuntakaavojen pitäminen ajan tasalla 
▪ Maakuntakaavojen ajantasaisuuden arviointi kaavaa ja selvityksiä laadittaessa 

• Maakuntakaavoituksen kehittäminen 
▪ Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen seuraaminen 
▪ Maakuntakaavan paikkatietoaineiston kehittäminen INSPIRE-direktiivin mu-

kaiseksi 
▪ Maakuntakaavoituksen karttapalvelun kehittäminen 

• Maakuntakaavojen toteuttamisen seuranta ja edistäminen 
▪ Lausuntojen antaminen ja neuvotteluihin osallistuminen 

• Yhteistyö kuntien, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ja yhteistyön vahvis-
taminen maakunnan sisällä ja kuntien välillä 

▪ Työryhmien kokousten järjestäminen ja ajankohtaisten hankkeiden käsittely 

• Alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- 
ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seuranta 

▪ Laaditaan tarvittavia analyysejä ja selvityksiä 

• Osallistuminen maakuntasuunnitelman ja kehittämisohjelman laadintaan 
▪ Satakunta-strategian 2050 huomioiminen alueiden käytön suunnittelussa 

• Merialuesuunnitelman laatiminen ja yhteistyö 
▪ Merialuesuunnitelman huomioiminen alueiden käytön suunnittelussa 

• Merialuesuunnitelman ajantasaisuuden tarkastelu 
▪ Osallistutaan merialuesuunnitelmien toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan 

sekä suunnitemien vaikuttavuuden arviointiin  

▪ Osallistutaan mahdollisiin merialuesuunnittelua koskeviin kansainvälisiin ja kan-

sallisiin hankkeisiin 

• Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja jatkuva liikennejärjestelmätyö  

▪ Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen valmistelu 
▪ Jatkuva liikennejärjestelmätyö 
▪ Osallistutaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäanalyysityöhön ja Länsi-Suo-

men liikennestrategian seurantaan ja yhteistyöhankkeisiin 
▪ Luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat  

▪ Osallistutaan Satakunnan ammattikorkeakoulun CANEMURE-hankkeessa (EU:n 
Life-hanke) maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi tuottaman Sa-
takunnan ilmasto- ja energiastrategian 2030 toteuttamisen edistämiseen yhteis-
työssä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa 

▪ Hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen 
▪ Maakuntakaavojen toteuttamisen edistäminen (lausunnot, neuvottelut) 
▪ Maakunnallisten yhteistyöryhmien kokousten järjestäminen ja ajankohtaisten 

selvitysten esittely ja keskustelut   

• Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman ajan tasalla pitäminen 

▪ Vuorovaikutteisen seurannan toteuttamisjärjestelyt 
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Maakuntakaavan laatiminen 

Satakunnassa on voimassa kaikki maankäyttömuodot käsittävä Satakunnan maakuntakaava (YM 
2011/KHO 2013), maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita käsittelevä Sata-
kunnan vaihemaakuntakaava 1 (YM 2014/KHO 2016) ja turvetuotantoa, aurinkoenergian tuo-
tantoa, terminaalitoimintojen alueita, kaupan teemaa ja kulttuuriympäristöjä sekä maisema-
alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (MV2019). 
 
Satakuntaliiton maankäytön suunnittelun lähivuosien tavoitteena on Satakunnan maakuntakaa-
vojen uudistaminen. Satakuntaliitossa on lähdetty valmistelemaan uudistamista käynnistämällä 
tarvittavien maakuntakaavan selvitysten laatimistyöt. Selvitykset antavat myös tärkeää tietoa 
maakuntakaavan toteutuneisuudesta. Ensimmäisten selvitysten joukossa on ollut esiselvityksen 
laatiminen Satakunnan luontoarvojen kartoittamista varten. Esiselvityksen mukaisesti ensim-
mäisessä vaiheessa laadittiin Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan 
arviointi. Toisessa vaiheessa on laadittu Satakunnan viherrakenneselvitys. Lisäksi Satakuntaliitto 
on laatinut myös ampumaratalain mukaista ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmaa. Vi-
reillä on myös maakunnallisen tuulivoimaselvityksen laatiminen. Ympäristöministeriö on myön-
tänyt Satakuntaliiton hakemuksesta selvitystyötä varten valtionavustusta, joka on suunnattu 
tuulivoimarakentamisen edistämiseen. Satakuntaliitossa on laadittu myös esiselvitys maakun-
nallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen inventoinnista. Tulevia selvityksiä ovat maakunnal-
lisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen inventointi sekä liikennejärjestelmien kehittämiseen 
liittyvät selvitykset.  
 
Satakunnan maakuntakaavojen uudistaminen etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman laa-
timisella ja kaavan tavoitteiden määrittelyllä.  
 

• Laaditaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Määritellään kaavan tavoitteet 

• Laaditaan riittävät tutkimukset ja selvitykset kaavan laadintaa varten  

• Kaavaluonnoksen valmistelu 

Maakuntakaavojen pitäminen ajan tasalla 

 
Maakuntakaavojen ajantasaisuutta tulee seurata suhteessa muuttuvaan lainsäädäntöön, valta-

kunnan ja maakunnan tason suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä toimintaympäristöön. Lainsäädän-

nössä tapahtuvia muutoksia seurataan ja niiden aiheuttamia muutoksia maakuntakaavoitukselle 

arvioidaan. Seurataan myös valtakunnan ja maakunnan tasolla laadittuja selvityksiä ja suunni-

telmia. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan kuntakaavoituksen sekä ympä-

ristön tilan ja kehityksen seurannan avulla. Ajantasaisuuden arvioinnin perusteella käynniste-

tään maakuntakaavojen uudistaminen. 

 

• Seurataan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, valtakunnallisia ja maakunnallisia sel-

vityksiä ja suunnitelmia osallistumalla toimialaan liittyviin kansainvälisiin, valtakunnalli-

siin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin suunnitteluryhmiin, ohjelma-

työhön ja hankkeisiin  

• Seurataan kuntakaavoitusta 

• Seurataan ympäristön tilaa ja kehitystä 
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Maakuntakaavoituksen kehittäminen 

 
Maakuntakaavoitusta kehittämällä voidaan vastata muuttuneeseen toimintaympäristöön ja 
reagoida ajan ilmiöihin.  
 
Maakuntakaavoitusta on kehitetty maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla moneen otteeseen. 
Muutokset ovat koskeneet mm. maakuntakaavojen vahvistamista, vähittäiskaupan suuryksikkö-
jen suunnittelua, kaupan mitoittamista sekä tuulivoima rakentamista ja suunnittelua. Parhail-
laan on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jossa myös maakuntakaavan si-
sältöä ja laadullisia vaatimuksia käsitellään. Tulevaisuudessa kehitettävänä ovat digitaaliset jär-
jestelmät ja osallistumis- ja vuorovaikutusprosessit. 
 
Alueiden käytön toimiala seuraa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja on mukana kehittä-
mässä maakuntakaavoitusta sekä sisällön, ulkoasun että digitaalisten ratkaisujen osalta. Toi-
mialalla kehitetään myös paikkatieto-ohjelmiin liittyvää osaamista.  
 
EU:n INSPIRE-direktiivi tuli voimaan 15.5.2007 ja sen toimeenpano etenee vaiheittain vuoteen 
2021 mennessä. INSPIRE-direktiivi ohjaa EU:n jäsenmaat rakentamaan yhtenäiset ja yhteen toi-
mivat paikkatietoinfrastruktuurit. Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri perustuu lakiin ja ase-
tukseen paikkatietoinfrastruktuurista. Alueiden käytön toimiala on mukana maakuntakaavoituk-
sen paikkatietoaineiston sekä aineiston katselu- ja latauspalvelujen kehittämisessä INSPIRE-di-
rektiivin mukaiseksi. 

 

• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen seuraaminen ja osallistuminen sidos-

ryhmäfoorumin työskentelyyn, kannanottojen ja lausuntojen laatiminen 

• Seurataan kansallista valmistelua maankäytön suunnittelun digitaalisista ratkaisuista 

(mm. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTJ).  

• Tavoitteena on kehittää sähköinen karttapalvelu, jossa voidaan julkaista kaava-aineistoa 

ja järjestää osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä toimenpiteitä.  

• Maakuntakaavan ohjelmistotyökalujen ja osaamisen pitäminen ajan tasalla 

• Osallistutaan maakuntakaavamerkintöjen harmonisointiin ja julkaisuun yhteisessä tie-

tomallissa (HAME-hanke)  

• Lounaistiedon paikkatietoverkostoon kuuluminen ja INSPIRE-direktiivin mukainen maa-

kuntakaava-aineistojen julkaiseminen Lounaistiedon kautta 

 

Maakuntakaavojen toteuttamisen seuranta ja edistäminen 

 
Maakuntakaavojen tavoitteet konkretisoituvat toimenpiteiksi yksityiskohtaisemman suunnitte-

lun tai hankkeiden kautta. Maakuntakaavojen tavoitteita toteuttavat pääasiassa kunnat laaties-

saan yleis- ja asemakaavoja tai muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia. Viranomaistahot to-

teuttavat maakuntakaavoja tehdessään maankäyttöön liittyviä päätöksiä tai suunnitelmia. To-

teuttamista edistetään osallistumalla maakuntakaavojen, yleiskaavojen, asemakaavojen, maa-

aineisten oton ja YVA-menettelyjen sekä muiden alueiden käytön toimialaan liittyvien 
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hankkeiden viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyhteistyöhön ja valmistelemalla niihin liitty-

vät lausunnot. Maakuntakaavojen toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien ja viranomais-

tahojen kanssa. 

 

Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, hankkeita, 

maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. Maakuntakaavojen toteuttamista 

seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten selvitysten yhteydessä. Ennen maakunta-

kaavan laatimiseen ryhtymistä laaditaan lähtöaineistoksi myös maakuntakaavojen toteutunei-

suuden seuranta.  

 

• Osallistutaan alueiden käytön toimialan tehtäviin liittyviin viranomaisneuvotteluihin ja 

viranomaisyhteistyöhön  

• Valmistellaan lausunnot, jotka liittyvät alueiden käytön toimialan tehtäviin 

• Kutsutaan koolle maakunnallisia eri asiantuntijatahoista ja kuntien ja viranomaisten 

edustajista koostuvia työryhmiä käsittelemään maakuntakaavan toteutumiseen ja seu-

rantaan liittyviä asioita (Sata-alsu, Sataluonto)  

• Edistetään maakuntakaavojen toteuttamista yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja 

muiden tahojen kanssa osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja maakunnallisten 

työryhmien työskentelyyn  

• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä 

maakuntakaavoituksen pohjaksi. 

• Seurataan maakuntakaavojen toteutuneisuutta vuonna 2021 laaditun arvioinnin poh-

jalta 

 

 

Yhteistyö kuntien, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ja yhteistyön vahvis-

taminen maakunnan sisällä ja kuntien välillä 

 
Yhteistyö kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa on tärkeä osa maankäytön suunnit-

telua ja maakuntakaavojen toteuttamisen edistämistä. 

 

• Työryhmien kokousten järjestäminen ja ajankohtaisten hankkeiden käsittely (Sata-alsu, 

Sataluonto) 

• Osallistutaan toimialaan liittyviin kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kokouksiin, 

työryhmiin ja hankkeisiin 

• Osallistutaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin 

• Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus 

• Edistetään Porin kaupunkiseudun rakennemallin päivitykseen liittyvän yhteistyön käyn-

nistämistä ja osallistutaan päivitystyöhön  
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Maakunnan suunnittelun edellyttämä alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, 

rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seu-

ranta 

 
Satakunnan maakunnan aluerakenteen keskeisiä piirteitä seurataan tuoreimpien tilasto- ja 
paikkatietoaineistojen avulla. Näin saadaan kuva maakunnan tilanteesta ja vastataan siihen 
tarpeeseen, joka maakuntaliitolla on alueellisen kokonaiskuvan seurannassa. Analysoitavia 
osa-alueita ovat maankäyttö, väestö, työpaikat, työmatkat sekä paikkatietopohjainen alueiden 
luokittelu. Satakunnan aluerakenteen seurannan selkeänä painopisteenä on tuoda esiin paik-
katiedon mahdollisuudet aluerakenteen kuvaamisessa. Kehittyneet välineet ja aineistot mah-
dollistavat paikkatiedon monipuolisen käytön alueiden ominaisuuksien määrittämisessä ja vi-
sualisoimisessa. Satakunnan aluerakenne -raportti on valmistunut vuonna 2014 ja sitä on päivi-
tetty vuosina 2019 ja 2021. 
 
Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurantaa tehdään selvitysten ja 
inventointien päivittämisen yhteydessä. 
 
Toimiala myös avustaa ja palvelee kuntia niiden tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa. 
 

• Laaditaan tarvittavia analyysejä maakuntakaavoituksen pohjaksi 

• Laaditaan tarvittavat kulttuuri- ja luonnonympäristöä koskevat selvitykset ja tehdään 

niiden yhteydessä ympäristön tilan ja kehityksen seurantaa 

• Käytetään tilasto- ja paikkatietoa sekä muita analyysejä suunnittelun ja päätöksenteon 

tukena 

 

Osallistuminen maakuntasuunnitelman ja kehittämisohjelman laadintaan 

 
Satakunta-strategia 2050 käsittää Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050, Satakunnan maa-
kuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027. Satakunta-stra-
tegian maakuntasuunnitelma 2050 toimii maakuntakaavoituksen strategisena tausta-asiakir-
jana.  

 

• Otetaan Satakunta-strategia 2050 huomioon alueiden käytön suunnittelussa 

• Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto-ohjelmien toteuttamista koske-

vaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen hakijana 

 

 

Merialuesuunnitelman laatiminen ja yhteistyö 

 
Satakuntaliitto käynnisti merialuesuunnitelman laatimisen merialueellaan maakuntahallituksen 
päätöksellä 8.5.2017. Suomen kahdeksan rannikon maakuntaliittoa laativat yhdessä 
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kolmiosaisen Suomen merialuesuunnitelman. Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto vastaa-
vat yhdessä Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman laatimisesta yhteis-
työssä ministeriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja sidosryhmien kanssa. Rannikon maakunta-
liittojen valtuustot hyväksyivät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 
2020 aikana. Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Saaristomeren ja Selkämeren etelä-
osan merialuesuunnitelman kokouksessaan 11.12.2020 oman toimialueensa osalta.  

 
Merialuesuunnitteluyhteistyötä koordinoi rannikon maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön 
muodostama koordinaatioryhmä ja yhteistyötä varten on perustettu rannikkoliittojen yhteinen 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama koordinaatiohanke. 
 

• Osallistutaan merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kansalliseen ja kansainväliseen 

työskentelyyn 

• Otetaan Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelma huomioon aluei-

den käytön suunnittelussa  

 
 

Merialuesuunnitelman ajantasaisuuden tarkastelu 

 

Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä keskittyy tulevina vuosina edistämään ja seuraamaan 

merialuesuunnitelmien toteutumista ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta. Maakuntien liittojen 

tulee tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään kymmenen vuoden välein. 

 

• Osallistutaan merialuesuunnitelmien toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan sekä 

suunnitelmien vaikuttavuuden arviointiin merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä 

yhteistyössä ympäristöministeriön ja rannikkomaakuntien liittojen kanssa 

• Osallistutaan mahdollisiin merialuesuunnittelua koskeviin kansainvälisiin ja kansallisiin 

hankkeisiin ja yhteistyöhön yhdessä muiden rannikkomaakuntien liittojen kanssa  

• Hyödynnetään käynnissä olevien ja jo päättyneiden hankkeiden tuloksia suunnittelussa. 

• Seurataan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, valtakunnallisia ja maakunnallisia sel-

vityksiä ja suunnitelmia, osallistumalla merialuesuunnitteluun liittyviin kansainvälisiin, 

valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin ja maakunnallisiin suunnitteluryhmiin, ohjelmatyö-

hön ja hankkeisiin  

• Tarkastellaan merialuesuunnitelman ajantasaisuutta 

 

 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja jatkuva liikennejärjestelmätyö  

 

Alueiden käytön toimiala edistää saavutettavuutta sekä vastaa maakunnan liikennejärjestelmä-

suunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan mui-

den suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa. 
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Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat yhteistyössä laatineet Satakunnan liikenne-

järjestelmäsuunnitelman päivitystä. Suunnitelma ohjaa niin maakuntaliiton kuin valtion panos-

tuksia liikennejärjestelmän kehittämisessä. Suunnitelma valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. 

 

Satakuntaliitossa on käynnistetty jatkuva liikennejärjestelmätyö vuonna 2016. Työ tapahtuu 

seudullisten Porin ja Rauman liikennejärjestelmätyöryhmien, sekä kahdesti vuodessa kokoontu-

van maakunnallisen työryhmän puitteissa. Maakunnallisessa työryhmässä on mukana kuntien 

nimeämät edustajat, alueen liikenteestä vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajina 

satamat ja kauppakamarit. 

 

Satakuntaliitto seuraa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja valmis-
telee tarvittaessa kannanottoja ja lausuntoja. Satakuntaliiton yhdessä kuuden maakunnan laati-
man Länsi-Suomen liikennestrategian tarkoituksena on tehdä ylimaakunnallista yhteistyötä suu-
rista liikennejärjestelmäkysymyksistä, antaa yhteistä viestiä valtakunnalliseen liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun ja ratkaista samankaltaisia haasteita yhdessä. Ylimaakunnallisessa liiken-
nestrategiassa voidaan tulkita kansallisia valintoja ja painotuksia maakuntien olosuhteisiin. Tul-
kintojen toimeenpano tapahtuu maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 
 

• Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen 

• Koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien ja 

ELY-keskuksen kanssa  

• Seurataan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista seurantamittariston avulla ja 

reagoidaan tarvittaessa muutostarpeisiin 

• Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö-, edunvalvonta- ja hankeryhmiin 

• Edistetään liikennehankkeiden rahoituksen kohdentamista Satakuntaan  

• Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta 

ja merialuesuunnittelua varten 

• Osallistutaan Länsi-Suomen liikennestrategian seurantaryhmän työskentelyyn ja ylimaa-

kunnallisiin yhteistyöhankkeisiin 

• Seurataan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä ja osallistutaan työn 

valmisteluun valmistelemalla kannanottoja ja lausuntoja 

 

Luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat  

 
Toimialan tehtäväkentän osalta alueiden käyttö edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja il-

mastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista ja laadukkaan elinympäristön tilaa koskevan 

suunnittelun yhteistyötä sekä vastaa suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun 

suunnittelun kanssa. 
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Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030 on valmistunut vuonna 2014. Ohjelma toteuttaa Sata-

kunnan ja Varsinais-Suomen maakuntastrategioita ja -ohjelmia. Ohjelmassa on viisi kehityspol-

kua, joita pitkin suunnataan kestävään tulevaisuuteen. 

 

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi vuonna 2012 Satakunnan ilmasto- ja energiastrate-

gian 2020 huomioon otettavaksi Satakuntaliiton suunnitelmissa yhtenä suunnittelun perusselvi-

tyksenä. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia päivitettiin CANEMURE-hankkeessa (EU:n Life-

hanke) maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi.  

 

• Edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014-2030 toteuttamista  

• Osallistutaan Satakunnan ammattikorkeakoulun osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja 

maakuntia (CANEMURE) -nimisessä hankkeessa tuotetun Satakunnan ilmasto- ja ener-

giastrategian 2030 toteuttamisen edistämiseen yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien 

kanssa 

 

Hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen 

Hyvän ympäristön turvaamista edistetään alueiden käytön toimialalla ensisijaisesti maakunnan 

suunnittelutyössä ja huolehtimalla yksityiskohtaisemman suunnittelun ja hankkeiden ja päätös-

ten osalta, että hyvän ympäristön turvaamista edistetään. Hyvän ympäristön turvaamista edis-

tetään myös osallistumalla maakunnallisiin ja ylimaakunnallisiin työryhmiin ja tekemällä yhteis-

työtä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.  

 

• Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan 

lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamisesta Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan 

suunnitelmissa ja osallistutaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-

ointia koskevan lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamiseen koskien aluekehityksen toi-

mialan ohjelmia  

• Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä (Satapeto) toimii aktiivisesti ja koordinointia jat-

ketaan yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa. 

• Osallistutaan Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintaan. 

• Osallistutaan Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATA-

VESI, Vesivisio 2050).  

• Jatketaan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan ympäristökasvatusyh-

teistyöryhmän muodossa 

• Osallistutaan yhteistyö- ja hankeryhmiin (esim. Satakunnan riistaneuvosto, Satakunnan 

Kulttuuriympäristötyöryhmä, Alueellinen merimetsotyöryhmä, Niinisalon ampuma- ja 

harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmä)  

• Osallistutaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa ympäristöministe-

riön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen arviointiin ja päivityk-

seen. 
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Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen 

Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman tarkoituksena on arvioida maakun-
nassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä 
sijoittumistarvetta. Suunnitelmaa hyödynnetään selvitysaineistona laajasti alueiden käytön 
suunnittelussa. Satakuntaliitto hyödyntää Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja ke-
hittämissuunnitelmaa käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan taustaselvityksenä. 
Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien, 
viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman ajan-
tasaisuutta seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja hankkeita seuraamalla.  
 

• Osallistutaan ampumaratoihin liittyviin viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyhteis-

työhön  

• Valmistellaan lausunnot, jotka liittyvät ampumaratoihin 

• Nimetään ja kutsutaan koolle Satakunnan ampumaratafoorumi 

• Seurataan suunnitelman ajan tasaisuutta 
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2.4 Hallintopalveluiden toimiala 

 

Toimialan tehtävänä on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja 

varmistaa, että muut toimialat pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan liiton toiminnalli-

set tavoitteet.  

 

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 

 

 

Luottamushenkilöhallinto 

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Maa-

kuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy ti-

linpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 52 jäsentä.  

 

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo Sata-

kuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä maakunnan poliittisten val-

tasuhteiden mukaan. 

 

Maakuntahallitus on asettanut toimikaudekseen mm. maakunnan yhteistyöryhmän ja maakun-

takaavatoimikunnan. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asetta-

mat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. 

 

Satakuntaliiton uudet toimielimet valitaan huhtikuun 2021 kuntavaalien jälkeen Satakuntaliiton 

perussopimuksen mukaisesti. 

 

Virasto ja tukipalvelut 

 

Satakuntaliitto virasto toimii Porin Puuvillassa tiloissa, jotka ovat toimivat ja tarkoituksenmukai-

set liiton tarpeisiin nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan tasalla. 

Satakuntaliitto omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrattu Porin 

kaupungille. 

 

Satakuntaliiton palveluksessa on 22 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevaa työntekijää. Mah-

dollisuuksien mukaan esimerkiksi työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton palveluksessa voi 

olla 1-2 tilapäistä henkilöä. 

 

Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti 

erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve 

• Ylläpidetään maakuntaliiton tietoverkkoa siten, että sähköisten jakelukanavien ja palvelujen 

saatavuus on tietoturvallista ja tietosuojattua  

• Huolehditaan kirjaamon, arkiston ja asiakirjahallinnon toimivuudesta 

• Ylläpidetään henkilöstö- ja taloushallinnon prosessia yhteistyössä palveluntuottajan kanssa 

• Koordinoidaan työkykyä ylläpitävää toimintaa  
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kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet 

ratkaistaan tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan 

määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin. 

 

Toiminnalliset tavoitteet: 

 

• Kehitetään Satakuntaliiton julkaisut EU:n saavutettavuusdirektiivien vaatimukset täyt-

täviksi 

• Päivitetään Satakuntaliiton talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot. 

• Toteutetaan työhyvinvointikyselyn perusteella kehittämistoimenpiteitä 

• Kehitetään maakuntien liittojen välistä hallinnon asiantuntijoiden yhteistyötä 

 

 

 

 

 

 

3.1 Talousarvio 2022 sekä taloussuunnitelma 2022–2024 

 
Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelma 2022–2024 on laadittu maakuntahallituksen 
evästysten mukaisesti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen huomattava kasvu selittyy sosi-
aali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen toimintakuluilla ja toimintatuotoilla.  
 
Nykyinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyy 28.2.2022. Uuden sopimuksen arvioi-

daan lisäävän palkkakuluja vuoden 2021 tasoon verrattuna n. 1,35 %.  

 
Vuodelle 2022 ei esitetä korotuksia kuntien maksuosuuksiin.  

 
Vuoden 2022 talousarvioesitys on laadittu +-0-tulokseen.  

Maakuntavaltuusto määrittelee talousarviota päättäessään, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät 

toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräyk-

set, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. 

Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.  

Toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen päätehtävien 

jälkeen on lueteltu ne toimenpiteet tai tehtävä(t), joiden toteutumiseen toimintavuonna erityi-

sesti panostetaan. Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot ilmenevät talousosasta.  

Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään maakuntahallituk-

sen ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse.  

Jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2020 kunnallisverotuksessa 

maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.  

3 Talous 
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SATAKUNTALIITTO 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTATUOTOT 2 877 462 3 060 448 3 147 429 2 862 420 2 862 420 2,8 % 

Myyntituotot 2 393 566 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 0,0 % 

Tuet ja avustukset 339 074 597 968 684 509 399 500 399 500 14,5 % 

Muut toimintatuotot 144 822 72 480 72 920 72 920 72 920 0,6 % 

TOIMINTAKULUT -2 754 662 -3 066 448 -3 153 429 -2 868 420 -2 868 420 2,8 % 

Henkilöstökulut -1 787 115 -1 939 177 -2 093 378 -1 919 369 -1 919 369 8,0 % 

Palvelujen ostot -545 000 -853 821 -797 101 -697 101 -697 101 -6,6 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 719 -26 050 -26 050 -26 050 -26 050 0,0 % 

Avustukset -171 000 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0,0 % 

Muut toimintakulut -225 827 -244 000 -233 500 -222 500 -222 500 -4,3 % 

TOIMINTAKATE 122 801 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 0,0 % 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -5 142 6 000 6 000 6 000 6 000 0,0 % 

Korkotuotot 60   0 0 0   

Muut rahoitustuotot 5 888 6 000 12 000 12 000 12 000 100,0 % 

Korkokulut 0   0 0 0   

Muut rahoituskulut -11 090   0 0 0   

VUOSIKATE 117 659 0 0 0 0  

TILIKAUDEN TULOS 117 659 0 0 0 0  

 

3.2 Investointi- ja rahoitusosa 

 

Satakuntaliitolla ei ole investointihankkeita suunnitelmakaudella 2022–2024. Satakuntaliitolla ei 

ole lyhyt eikä pitkäaikaisia lainoja eikä antolainoja.  

3.3 Taseen ylijäämien käyttö  

 

Satakuntaliitto toteuttaa vuosittain kehittämishankkeita mm. valtionavustuksilla. Näiden hank-
keiden omarahoitusosuudet katetaan ensi sijassa viraston omalla työpanoksella. Vuodelle 2022 
esitetään, että Satakuntaliiton omien hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen voidaan 
tarvittaessa käyttää myös taseen edellisten vuosien ylijäämää. 

3.4 Luottamushenkilöhallinto 

 

Satakuntaliiton perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisia toimielimiä ovat maakuntaval-

tuusto, tarkastuslautakunta ja maakuntahallitus. Kulut katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. 
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Luottamushenkilöhallinto 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTAKULUT -68 397 -117 177 -116 005 -116 005 -116 005 -1,0 % 

Henkilöstökulut -51 085 -65 577 -64 405 -64 405 -64 405 -1,8 % 

Palvelujen ostot -17 313 -45 700 -45 700 -45 700 -45 700 0,0 % 

Avustukset   -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0,0 % 

Muut toimintakulut   -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 0,0 % 

TOIMINTAKATE -68 397 -117 177 -116 005 -116 005 -116 005 -1,0 % 

VUOSIKATE -68 397 -117 177 -116 005 -116 005 -116 005 -1,0 % 

TILIKAUDEN TULOS -68 397 -117 177 -116 005 -116 005 -116 005 -1,0 % 

 

 

3.5 Varsinainen toiminta 

 

Satakuntaliiton varsinainen toiminta sisältää viraston toimintakulut sekä Länsi-Suomen liittojen 

kanssa yhteistyönä ylläpidettävän Brysselin toimiston (WFEO) kulut. Viraston toiminta jakautuu 

edelleen aluekehityksen, alueiden käytön, hallinnon ja edunvalvonnan toiminnallisiin kokonai-

suuksiin. 

Varsinaisen toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Varsinainen toiminta sisältää 

perussopimuksen mukaiset lakisääteiset tehtävät ja yleis- ja luottamusmieshallinnon. Vuonna 

2022 varataan määrärahaa lainsäädännöllisistä muutoksista johtuviin selvityksiin tai toimenpi-

teisiin ja maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadintaan aloittamiseen. Kokonaismaakuntakaa-

van, merialuesuunnittelun sekä maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaatimia sel-

vityksiä toteutetaan talousarvion mahdollistamalla tavalla.  

Vuokratuotot ovat liiton omistaman ja edelleen vuokraaman Teljäntorin toimitilojen vuokria.  

Talousarvion henkilöstökulut vähenevät huolimatta työ- ja virkaehtosopimuksen kustannusvai-

kutuksesta. Vakituisen henkilökunnan määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä eläkkeelle siirty-

misen ja palvelujen ulkoistuksen vuoksi. Lisäksi osa vakinaisen henkilöstön palkkakuluista rahoi-

tetaan uuden EU-ohjelmakauden hallinnon ns. teknisellä tuella.  

Palvelujen ostojen määrärahoja on korotettu 13,9 %. Merkittävin kulujen nousuun vaikuttava 

tekijä on ICT palvelujen ulkoistus liikkeenluovutuksella 1.6.2021 alkaen. Lisäksi uuden maakun-

takaavan laadintaprosessin käynnistyminen ja maakuntastrategian toimeenpano lisäävät asian-

tuntijapalveluiden käyttöä.   

 

Varsinainen toiminta 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTATUOTOT 2 546 853 2 467 480 2 467 920 2 467 920 2 467 920 0,0 % 

Myyntituotot 2 393 566 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 0,0 % 
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Tuet ja avustukset 8 464 5 000 5 000 5 000 5 000 0,0 % 

Muut toimintatuotot 144 822 72 480 72 920 72 920 72 920 0,6 % 

TOIMINTAKULUT -2 071 418 -2 287 238 -2 309 391 -2 309 391 -2 309 391 1,0 % 

Henkilöstökulut -1 404 927 -1 495 219 -1 464 841 -1 464 841 -1 464 841 -2,0 % 

Palvelujen ostot -427 144 -531 969 -606 000 -606 000 -606 000 13,9 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 672 -18 550 -18 550 -18 550 -18 550 0,0 % 

Muut toimintakulut -219 674 -241 500 -220 000 -220 000 -220 000 -8,9 % 

TOIMINTAKATE 475 435 180 242 158 529 158 529 158 529 -12,0 % 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -5 142 6 000 6 000 6 000 6 000 0,0 % 

Korkotuotot 60           

Muut rahoitustuotot 5 888 6 000 6 000 6 000 6 000 0,0 % 

Muut rahoituskulut -11 090           

VUOSIKATE 470 293 186 242 164 529 164 529 164 529 -11,7 % 

TILIKAUDEN TULOS 470 293 186 242 164 529 164 529 164 529 -11,7 % 

 

3.6 Tekninen tuki  

 

Satakuntaliitto on ohjelmakaudella 2021 – 2027 rakennerahastojen välittävä viranomainen, joka 

päättää hankkeiden rahoituksesta ja seuraa niiden toteutumista ja tekee myös hankkeiden  mak-

satuspäätökset. Satakuntaliitto vastaa maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta. Hankkeiden 

hallintoa varten Satakuntaliitto saa vuosittain teknistä tukea rakennerahastovaroista. Vuoden 

2022 määrärahaksi on arvioitu 200.000 euroa. Teknisen tuen taso on vielä lopullisesti päättä-

mättä talousarviota laadittaessa. Aiempiin vuosiin verrattuna tuen taso kasvaa merkittävästi ja 

teknisellä tuella palkataan myös uutta henkilökuntaa erityisesti maksatustehtäviin.  

Tekninen tuki 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTATUOTOT 11 777 15 000 200 000 200 000 200 000 1233,3 % 

Tuet ja avustukset 11 777 15 000 200 000 200 000 200 000 1233,3 % 

TOIMINTAKULUT -5 911 -15 000 -200 000 -200 000 -200 000 1233,3 % 

Henkilöstökulut -3 651 -8 848 -194 599 -194 599 -194 599 2099,4 % 

Palvelujen ostot -2 260 -6 152 -5 401 -5 401 -5 401 -12,2 % 

TOIMINTAKATE 5 866 0 0 0 0   

VUOSIKATE 5 866 0 0 0 0   

TILIKAUDEN TULOS 5 866 0 0 0 0   
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3.7 Projektit 

 

Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa. 

Projekteista syntyneet menot katetaan EU-tuella, kansallisella tuella sekä projektien omilla tu-

loilla.  

Projektien omarahoitusosuudet katetaan ensisijaisesti viraston omalla työpanoksella.  

Tarvittaessa omarahoitusosuuden katteena  käytetään Satakuntaliiton edellisten vuosien 

ylijäämää. 

 

Projektit 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTATUOTOT 239 033 194 500 194 500 194 500 194 500 0,0 % 

Tuet ja avustukset 239 033 194 500 194 500 194 500 194 500 0,0 % 

TOIMINTAKULUT -488 837 -243 025 -243 025 -243 025 -243 025 0,0 % 

Henkilöstökulut -218 850 -195 525 -195 525 -195 525 -195 525 0,0 % 

Palvelujen ostot -94 473 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 0,0 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 0,0 % 

Avustukset -171 000           

Muut toimintakulut -4 508           

TOIMINTAKATE -249 804 -48 525 -48 525 -48 525 -48 525 0,0 % 

VUOSIKATE -249 804 -48 525 -48 525 -48 525 -48 525 0,0 % 

TILIKAUDEN TULOS -249 804 -48 525 -48 525 -48 525 -48 525 0,0 % 

 

 

3.8 Soteuudistuksen hankehallinto 

 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöuudistuksen hankehallinto jatkuu myös vuonna 

2022 Satakuntaliiton tehtävänä. Kevään 2022 aluevaalien jälkeen Satakunnan hyvinvointialu-

een aluevaltuusto ja aluehallitus ratkaisevat yhdessä Satakuntaliiton kanssa, miten hankkeiden 

hallinto järjestetään jatkossa.  

 

Vuonna 2022 tulevaisuuden sote-keskus hankekokonaisuuden hallintomenoihin saadaan  

100 %:n valtionavustus, joten kulut eivät rasita Satakuntaliiton tulosta. 

 

Satasote hallinto 
10           

Tilin nimi TP 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 MUUTOS 
2021 - 2022 

      

 

TOIMINTATUOTOT 79 800 383 468 285 009     -25,7 % 

Tuet ja avustukset 79 800 383 468 285 009     -25,7 % 

TOIMINTAKULUT -120 100 -404 009 -285 009     -29,5 % 
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Henkilöstökulut -108 603 -174 009 -174 009     0,0 % 

Palvelujen ostot -3 811 -230 000 -100 000     -56,5 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 041           

Muut toimintakulut -1 645   -11 000       

TOIMINTAKATE -40 300 -20 541 0     -100,0 % 

VUOSIKATE -40 300 -20 541 0     -100,0 % 

TILIKAUDEN TULOS -40 300 -20 541 0     -100,0 % 
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3.9 Jäsenkuntien maksuosuudet 

 

Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltä-

vänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien mukaisessa suh-

teessa. 

Maksuosuudet on määritelty verohallinnon lopullisen laskelman perusteella. 

 

Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä marraskuussa 

VEROHALLINTO  N181   

Verovuosi 2020  30.8.2021    

    
  

     
Nimi Kunnallisvero Osuus yhteisöverosta Kunnallisvero ja yh-

teisövero yhteensä 
Maksuosuus 2022 

 Eura                                                40 708 315 2 968 060 43 676 376 127 233 

 Eurajoki                                            29 644 055 3 167 415 32 811 470 95 583 

 Harjavalta                                          25 138 330 8 689 255 33 827 586 98 543 

 Huittinen                                           30 747 874 2 625 874 33 373 748 97 221 

 Jämijärvi                                           5 104 755 362 542 5 467 298 15 927 

 Kankaanpää                                          39 663 035 4 054 091 43 717 125 127 352 

 Karvia                                              5 634 872 819 542 6 454 414 18 802 

 Kokemäki                                            22 679 365 1 530 823 24 210 188 70 526 

 Merikarvia                                          8 258 819 2 541 805 10 800 624 31 463 

 Nakkila                                             17 779 745 615 745 18 395 490 53 588 

 Pomarkku                                            5 859 706 766 226 6 625 931 19 302 

 Pori                                                279 871 610 20 673 024 300 544 634 875 515 

 Rauma                                               161 371 025 19 236 274 180 607 299 526 125 

 Siikainen                                           3 475 936 811 408 4 287 345 12 489 

 Säkylä                                              24 412 568 1 627 185 26 039 752 75 856 

 Ulvila                                              46 995 674 2 599 621 49 595 294 144 476 
 

747 345 684 73 088 890 820 434 574 2 390 000 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät   124-128, 131-140

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät     129-130

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

                 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Satakuntaliitto
Maakuntahallitus 
PL 260 
28101  PORI

Pykälät    129-130

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

13.09.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

8/2021

Otteen oikeaksi todistaa
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
(____) päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite

Pykälät Valitusaika
(____) päivää
(____)
(____)

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja 
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja 
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (1455/2015) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

13.09.2021
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

8/2021
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