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Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat:
• Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman 

toimeenpanosuunnitelman laatiminen
• Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen 

(2014 – 2020) sekä uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu
• Kansallisen aluekehitysrahoituksen (AKKE) myöntäminen
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
• Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
• Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

edistäminen
• Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen 
• Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman 

toteuttamista

Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat lakiin alueiden 
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014)



Satakuntaliiton toimintakehys

MAAKUNTA-
OHJELMA

MAAKUNTA-
KAAVA

MAAKUNTASUUNNITELMA

Kuva: Satakuntaliitto

MAAKUNTA-
OHJELMAN 

TOIMENPANO-
SUUNNITELMA

Valtakunnalli-
set alueiden 
kehittämisen 
painopisteet 



• Yrittäjyys

• Työllisyys ja 
sosiaalinen osallisuus

TL 1 KANNUSTAVAA 
YHTEISÖLLISYYTTÄ

toimintalinja tavoittelee mahdollisimman monelle 
satakuntalaiselle maakunnan kilpailukykyä ja 
elinvoimaa vahvistavaa, mielekästä tekemistä 

yhteisössämme, yrittäjinä, opiskelijoina tai 
työntekijöinä. Tavoitteena on saada kaikki 

työvoimapotentiaali käyttöön.

• Uudistuva teollisuus

• Energia

• Bio- ja kiertotalous

• Sininen kasvu

TL 2 PUHDASTA ELINVOIMAA
toimintalinjalla tavoitellaan elinkeinoelämän 

menestystä vahvistamalla maakunnan tukijalkoja 
ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa 

teollisuutta, energia-alaa ja elintarvikeketjua, bio-
ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua.

• Vetovoima

• Hyvinvointi

• Turvallisuus

• Saavutettavuus

TL 3 IHMISLÄHTÖISIÄ 
RATKAISUJA

toimintalinja tavoittelee ratkaisuja 
satakuntalaisten palvelujen turvaamiseksi, 

hyvinvoinnin edistämiseksi, turvallisuuden tunteen 
kasvattamiseksi sekä maakunnan vetovoiman ja 

saavutettavuuden parantamiseksi. 

K
an

sa
in

vä
lis

ty
m

in
en

O
sa

am
is

e
n

 k
eh

it
tä

m
in

e
n

D
ig

it
al

is
aa

ti
o

Toimintalinjat Kehittämisteemat Läpileikkaavat                          Älykäs 
ja vaikuttavuustavoitteet sisällöt erikoistuminen

Bio- ja kiertotalous

Hyvinvointipalvelut ja 

-teknologia

Teollisuuden 

uudistuminen

Energia

Automaatio ja 

robotiikka

Elämystalous

Turvallisuus

Sininen kasvu

SA
TA

K
U

N
N

A
N

 M
A

A
K

U
N

TA
O

H
JE

LM
A

 2
0

18
-2

0
21

V
as

tu
u

lli
su

u
s



• Satakunnan maakuntahallitus on syyskuussa 2020 yhdistänyt maakuntasuunnitelman ja 
maakuntaohjelman laatimisen. Maakuntaohjelman 2022–2025 laadintaprosessi on 
sovitetaan yhteen maakuntasuunnitelman 2050 laadintaprosessin kanssa. 

• Maakuntasuunnitelman 2050 ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä EU:n älykkään 
erikoistumisen strategian 2021-2027 sisältävä Satakunta-strategia on tarkoitus hyväksyä 
syksyn 2021 maakuntavaltuuston kokouksessa. 

Satakunta-strategia

Satakunnan 
maakunta-

suunnitelma 
2050

Satakunnan 
maakunta-

ohjelma 
2022-2025

Älykkään 
erikoistumisen 
strategia 2021-

2027

SATAKUNTA-
STRATEGIA



Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien (2014-2020) toteuttaminen 
sekä uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

• Satakuntaliitto on myöntänyt EU-rahoitusta (EAKR) hankkeille ohjelmakaudella 2014-2020

• Satakuntaliitto tulee myöntämään EU-rahoitusta (EAKR, JTF*) uudella ohjelmakaudella 2021-2027

• Rakennerahastojen rahoittajina toimivat 4 ELY-keskusta ja 18 maakuntaliittoa (+Ruokavirasto) 

• Uusi ohjelmakausi pyritään aloittamaan syyskuussa 2021

• EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 osalta Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa kansallisen 
ohjelmatyön valmistelua. Ohjelmatyötä valmistellaan ministeriöissä ja alueilla.
• Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan liittojen, ELY-keskusten sekä kuntien ja muiden 

sidosryhmien kanssa
• TEM vastaa lopullisen ohjelmatyön ehdotuksien laatimisesta. Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa 

ennen EU:n komissiolle toimittamista.
• Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen. 

• Uuden ohjelmakauden alkuun vaikuttavat EU-tason päätökset, joten varmuutta tarkasta ajankohdasta ei 
vielä ole. Uusi ohjelmakausi edellyttää muutoksia myös kansalliseen ja EU-aluekehityslainsäädäntöön.  EU-
asetusten odotetaan tulevan voimaan vuoden 2021 kesäkuussa.

• *Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF käynnistynee vuoden 2022 alussa.



EAKR – Euroopan 
aluekehitysrahasto -
ohjelma 2014-2020

Satakunnan EAKR-
rahoituskehys 

ohjelmakaudelle 2014-2020 
on n. 20 M€. 

EAKR, Toimintalinja 2 (TL2)

Rahoitusta kohdennettu 

tällä ohjelmakaudella 93 

EAKR-hankkeeseen 

yhteensä yli 19 miljoonaa 

euroa. 
(EAKR TL2)

Satakunnan koheesiovarat ohjelmakaudella 

yhteensä (EAKR, ESR) n. 57 M€

EAKR-hankkeiden 
teemat kytkeytyvät 

Satakunnan 
maakuntaohjelman 

kehittämis-
kokonaisuuksiin.

Rahoitettavilla EAKR-hankkeilla tuetaan Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamista ja 
edistetään kehittämistoimijoiden, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä 

elinkeinoelämän ennakointi-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan maakunnallista, kansallista 
ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnan osaamiskeskittymien ja älykkään erikoistumisen 

vahvistamiseksi. Läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaation, kansainvälistymisen ja 
osaamisen vahvistaminen sekä vastuullisuus.



JTF - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund)

JTF, Just Transition Fund

• Kolmas alue- ja rakennepolitiikan rahasto, sisältyy samaan ohjelmaan EAKR:n ja ESR:n kanssa (Uudistuva 
ja osaava Suomi 2021-2027)

• Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 milj. euroa, kansallinen osarahoitus huomioiden JTF-
kokonaisrahoitus on siten n. 664 miljoonaa euroa.

• Maakunnat laativat JTF-siirtymäsuunnitelman, joka on tuen myöntämisen perusteena
• Valtioneuvosto ja EU-komissio hyväksyvät kansallisen ohjelman
• Suomen kansallinen JTF-ohjelma kootaan osittain maakuntien ohjelmien pohjalta
• Suomen JTF-ohjelma pyritään saamaan valmiiksi 6/2021.

• Ohjelmaan tulossa mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien,  sekä Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan 
ja Satakunnan lisäksi myös Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä Pirkanmaan 4 kuntaa (Parkano, 
Kihniö, Virrat, Punkalaidun)

• Keskeistä ohjelmassa on:
1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen mukaan lukien uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen
2. Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtävät investoinnit mukaan lukien uuden korkean 

teknologian ja uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen
3. Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostus ja käyttötarkoituksen muuttaminen



Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta huolehtiminen

• Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on huolehtia 
maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. 

• MYR:ssä on edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot: Jäsenistä 
kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion 
viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä 
etujärjestöjä. Lisäksi MYR täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla.

• Maakunnan yhteistyöryhmä on aluekehityslakiin pohjautuva toimielin.

• Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.

• MYR:llä on rahoittajaviranomaisista koostuva sihteeristö MYRS, joka valmistelee MYR:n asiat

• Satakunnan MYR:n puheenjohtaja on tällä hetkellä Satu Pietilä

• MYR:n esittelijänä toimii Satakunnassa MYR:n pääsihteeri, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma

• MYR:n sihteeri on rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg



Aluekehityksen ennakointi ja seuranta

• Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 
Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:
• Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus ja seuranta.

Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja 
aluetalouskysymykset).

• Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Alue-ennakoinnin johtoryhmä
koostuu ennakointia tekevien organisaatioiden edustajista (oppilaitokset, elinkeinoelämän järjestöt, 
viranomaistahot)

• Satakuntaliitto seuraa maakunnan kehitystä ja julkaisee tilasto- ja suhdannekatsauksia

• Satakunnan aluekehityksen tilannekuva

• Satakunnan talous (kumppanuuspohjainen yhteistyömalli)

• Liiton tutkimustoiminta palvelee alueen tietotarpeita sekä suunnittelu- ja ohjelmatyötä.

• Toiminta on ensisijaisesti alueellisen kehityksen seurantaa, tilastotietojen hyödyntämistä selvitysten 
muodossa sekä tiedottamista ja raportointia. Yhteistyö ja tiedonvaihto muiden alueellisten 
toimijoiden, tutkimuksen ja sidosryhmien kanssa on jatkuvaa verkostomaista palvelutehtävää.

• Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen 
kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen 
lähtökohdista.



Yhteistyön edistäminen (kunnat, kansainväliset asiat, matkailu, kulttuuri)

• Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen

• Aluekehittämistä tukeva yhteistyö ja verkostoituminen

• Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin, valtakunnallisiin, 
ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin

• 2. asteen koulutuksen neuvottelukunta (2. asteen koulutusorganisaatiot Satakunnassa)

• Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen 

• Yhteistyö Länsi-Suomen maakuntien liittojen kanssa (WFA-West Finland Alliance)

• Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen yhteinen toimisto Brysselissä, WFEO

• Interreg-ohjelmien hankerahoitus (Central Baltic, Baltic Sea Region, BSR)

• Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi

• Matkailufoorumi

• Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman toteuttamista

• Kulttuurifoorumi, kuntien kulttuuriverkosto

• Satakunnan kulttuuristrategian 2015-2020 päivittäminen -> Satakunnan kulttuuristrategia 2030



Saku Vähäsantanen
aluekehitysasiantuntija
• aluetutkimus
• tietopalvelu
• Tilastoanalyysit
• Maakuntasuunnitelman, 

maakuntaohjelman ja sen  
toimeenpanosuunnitelman laadintaan 
osallistuminen

Krista Tupala
aluekehitysasiantuntija
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadinta ja 

seuranta
rakennerahastohankkeiden (EAKR) ja  alueelliset 
innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö

• kulttuuri, matkailu ja maaseutu- ja kalastusasiat 
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 

(EMKR) Suomen toimintaohjelma
• MYR, MYRS, Satakuntaliiton hankeryhmä ja 

viestintäryhmä

Jyrki Tomberg
rahoitusasiantuntija
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) 

yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut 

(AIKO) yhteyshenkilö
• Länsi-Suomen koordinaatioryhmän 

jäsen
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja 

MYR-sihteeristön sihteeri
• Satakuntaliiton hankeryhmän sihteeri

Palonen-Roihupalo Tiina
aluekehitysasiantuntija
• kansainvälinen  

verkostoyhteistyö
• EU-hankkeiden valmistelu
• Maakunnan yhteistyöryhmä 

(MYR) ja MYR-sihteeristön 
sihteeri

Fagerlund Jonna
hankekoordinaattori 
• maakunnan osaamis- ja 

innovaatioekosysteemin 
kehittäminen

Satakuntaliiton aluekehityksen 
toimialan henkilöt

Katja Laitinen
Erityisasiantuntija

Timo Vesiluoma
Aluekehitysjohtaja
•   aluekehityksen johtaminen
• maakuntasuunnitelman 

laadintaprosessinjohto ja  koordinointi
• MYR:n ja MYRS:n pääsihteeri
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -

rahoituksen johtaminen
• johtoryhmän jäsen
• Alue-ennakointiin ja TKI-hankkeisiin 

osallistuminen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin 
kehittäminen

• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit,toisen asteen 
neuvottelukunta, alue-ennakointi, älykäs erikoistuminen

• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen 
valmisteluun osallistuminen

• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta 
ja seuranta

• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä

Joni Jokela
projektipäällikkö
• Satakunnan digitukihanke


