
SATAKUNNAN 
MAAKUNTAOHJELMA 

2022-2025
Tiivistelmä tavoitteista ja kehittämislinjauksista 

Maakuntaohjelma 2022-2025 sisältyy Satakunta-strategiaan, 

joka on hyväksytty Satakunnan maakuntavaltuustossa 10.12.2021



Toimintalinja 1: 

Kestävän 
kasvun 
Satakunta

Päätavoitteena on Satakunnan elinvoiman ja 
uudistumisen edistäminen, kasvualojen ja 
osaamiskeskittymien vahvistaminen, 
elinkeinoelämän menestys. 

Maakunnan osaamiskeskittymien elinvoiman 
ja kestävän kasvun turvaamiseksi on tärkeää 
kehittää toimintaympäristöä kestävästi, 
vihreän siirtymän ja kasvun tavoitteet sekä 
digitalisaation mahdollisuudet huomioiden. 

Strategiset kumppanuudet ja verkostot edistävät 
maakunnan osaamista ja erikoistumista. 
Uusiutuvan vastuullisen elinkeinotoiminnan 
arvoverkot luovat työtä ja houkuttelevat 
maakuntaan osaajia, toimijoita sekä investointeja. 



Kehittämisteema TL1.1.

Älykäs Satakunta
Tavoitteena on maakunnan kasvualojen sekä innovaatioympäristöjen vahvistaminen ja uudistaminen kestävän kasvun
tavoitteet huomioivalla tavalla. Älykkäällä erikoistumisella on keskeinen rooli maakunnan elinvoiman, kasvun ja
innovaatiotoiminnan vahvistamisessa. Älykkään erikoistumisen mukaiset innovaatioklusterit ovat: teknologiametalli-,
mineraali- ja akkuklusteri, automaatio ja robotiikkaklusteri, energiaklusteri, elintarvikeklusteri, bio- ja kiertotalous,
sininen talous, elämystalous, hyvinvointitalous sekä turvallisuus ja huoltovarmuus.

Kehittämislinjaukset:

• Vahvistetaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, kehittämistoimijoiden, kuntien sekä elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja

innovaatiotoiminnan (TKI) maakunnallista, kansallista ja kansainväistä yhteistyötä.

• Edistetään uusien teknologioiden, digitalisaation ja robotiikan käyttöönottoa ja pilotointia.

• Edistetään ennakoivaa, elinkeinoelämän tarpeista lähtevää innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, toimintamallien sekä kokeilu- ja

pilotointiympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä vastuullisesti ja kestävästi, vihreän siirtymän tavoitteet ja digitalisaation

mahdollisuudet huomioiden.

• Kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita esim. tekoälyyn, logistiikkaan ja resurssitehokkuuteen liittyen.

• Edistetään osaavan työvoiman saatavuutta sekä vahvistetaan maakunnan pito- ja vetovoimaa

• Edistetään datatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä ja liiketoiminnan kehittämistä.

• Kehitetään kansainvälisiä liiketoiminta- ja tuotekehitysverkostoja sekä innovaatiojärjestelmien vahvistamista.

• Edistetään kansainvälistä näkyvyyttä, kumppanuuksia ja hankeyhteistyötä.

• Vahvistetaan Satakunnan elinkeinoelämälle tarpeellista toimintaympäristöä, digiyhteyksiä sekä infrastruktuuria mm. satamat, lentokenttä,

raideliikenne sekä tieverkko.



Kehittämisteema TL1.2

Osaava Satakunta
Tavoitteena on, että maakunnan uudistuvat ja innovatiiviset osaamiskeskittymät ja alueen tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot toteuttavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa, ilmasto- ja kestävän kasvun tavoitteet
huomioivaa innovaatiotoimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksella ja tieteellä luodaan yhteiskuntaa
vahvistavaa ja uudistavaa sivistysperustaa. Työn murros edellyttää osaamisen päivittämistä, jatkuvaa oppimista sekä
työvoiman kohtaannon parantamista.

Kehittämislinjaukset:

• Osaavan työvoiman saatavuudesta huolehditaan ennakoiden työelämän murros- ja muutospaineet.
• Ennakoidaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin osaamis- ja koulutustarpeita, jotta maakunnan kuntien koulutustarjonta kohtaisi mahdollisimman hyvin

maakunnan toimijoiden koulutus- ja osaamistarpeen.
• Vahvistetaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä
• Edistetään työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa
• Varmistetaan vetovoimainen koulutuspolku korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin asti.
• Varmistetaan joustava koulutustarjonta huomioiden niin nuorten koulutus kuin yritysten tarpeisiin nopeasti vastaava aikuisten monimuotoinen

täydennys- ja uudelleenkouluttautuminen.
• Toteutetaan koulutuksia uusilla muodoilla ja toteuttamistavoilla.
• Vahvistetaan Satakunnan älykkään erikoistumisen osaamisalueita sekä innovaatioiden ja uusien ratkaisujen kehittämistä vastuullisesti ja kestävästi,

vihreän siirtymän tavoitteet ja digitalisaation mahdollisuudet huomioiden.
• Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintään ja varautumiseen liittyvää osaamista.
• Edistetään koulutus- ja osaamisvientiä
• Edistetään osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä jatkuvan oppimisen palveluja, oppimisympäristöjä sekä oppilaitosten ja yritysten välistä

yhteistyötä
• Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista maakuntaan tukemalla työharjoittelu- ja työpaikkojen saantia



Kehittämisteema TL1.3

Yrittäjyyden ja työllisyyden Satakunta
Tavoitteena on yrittäjyyden vahvistaminen, yritysten liiketoimintaympäristöjen ilmasto- ja kestävän kasvun tavoitteet
huomioiva liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä verkostoituminen myös kansainvälisesti maakunnan elinvoiman ja
kasvun edistämiseksi. Tavoitteena on ulkopuolisuuden ehkäisy ja kaiken työvoimapotentiaalin käyttöönotto.

Kehittämislinjaukset:

• Edistetään uutta vastuullista ja kestävää, vihreän siirtymän tavoitteet ja digitalisaation mahdollisuudet huomioivaa liiketoimintaa, start up –
yrityksiä, kevytyrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja digitalisaatiota.

• Vahvistetaan Satakunnan elinkeinoelämälle tarpeellista toimintaympäristöä ja infrastruktuuria mm. satamat, rata- ja tieverkko, lentokenttä ja
tietoliikenneyhteydet.

• Edistetään kattavien ja laadukkaiden yritysneuvonta- ja tukipalvelujen kehittämistä.
• Tuetaan pk-yritysten työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistä, henkilöstön ja yrittäjien osaamisen nostoa sekä kasvu- ja

rakennemuutosalojen räätälöidyn koulutuksen kehittämistä.
• Vahvistetaan yrittäjien liiketoimintaosaamista.
• Lisätään kiinnostusta yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatuksen avulla ja edistetään yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä.
• Edistetään uusien ratkaisujen ja toimintamallien sekä monikanavaisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä ja eri toimijoiden

verkosto- ja yritysyhteistyön kehittämistä.
• Tuetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinoille pääsyä edistävien palvelumallien ja verkostojen

kehittämistä. Tuetaan palvelumallien kehittämistä heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
• Edistetään maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja kotoutumista sekä kehitetään maahanmuuttajien rekrytointipalveluita.
• Tuetaan työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja oppilaitosten yhteistyötä sekä koulutuskokeiluja.
• Tuetaan joustavaa ja reagointikykyistä aikuis- ja täydennyskoulutusta.
• Kehitetään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkintoja. Tuetaan mm. työvaltaisia koulutusmahdollisuuksia erityisesti nuorille sekä

työpajatoiminnan opinnollistamista esim. mahdollisuudella suorittaa tutkintoja ja niiden osia osana työpajatoimintaa.
• Tuetaan työelämävalmiuksien, elämänhallinnan ja työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimia.
• Edistetään koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen sujuvuutta.
• Edistetään työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta



Toimintalinja 2: 

Hyvinvoivan väestön 
ja ympäristön 
Satakunta

Päätavoitteena on, että Satakunta on 
sujuvan arjen ja laadukkaan 
ympäristön maakunta, jossa 
huolehditaan asukkaiden 
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Kannamme vastuuta sosiaalisesta, 
ekologisesta, taloudellisesta ja 
kulttuurisesta kestävyydestä ja 
yhteisestä tulevaisuudesta. Hyvä 
elämä Satakunnassa on kantava ajatus 
toimintalinjan kehittämisteemoissa. 



Kehittämisteema TL2.1 

Hyvinvoivat satakuntalaiset 
Tavoitteena on satakuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten turvaaminen. Vastuullinen maakunta huolehtii 
asukkaiden hyvinvoinnista osana maakunnan elinvoimaisuutta. Haluamme, että kaikki pysyvät mukana. Uuden hyvinvointialueen 
laadukas käynnistyminen ja toiminta on maakunnalle myös merkittävä elinvoimatekijä. 

Satakuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä keskeisiä elementtejä ovat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, monipuoliset 
koulutuspalvelut sekä viihtyisä rakennettu ympäristö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät 
toimet kohdistuvat kattavasti kaikkiin satakuntalaisiin, lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin, työikäisiin ja ikäihmisiin. 

Kehittämislinjaukset:

• Edistetään hyvinvointitaloutta panostamalla toimiin, joilla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eri palvelujen tarvetta.

Hyvinvointitalouden kehittämiseksi edistetään monitieteistä kehittämistä sekä toimialarajat ylittävää yhteistyötä kuntien, elinkeinoelämän, tutkimus-

ja koulutusorganisaatioiden, järjestöjen sekä muun toimijakentän välillä.

• Edistetään hyvinvointialueen toiminnan kehittymistä ja vaikuttavuutta.

• Edistetään hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien innovaatioiden kehittämistä ja niiden tuotteistamista, osaamisen vahvistamista ja

yrittäjyyttä.

• Kehitetään ja toteutetaan uusia, vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen muotoja, vahvistetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää

aktiivista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä sekä ylläpidetään laadukkaita kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluja ja -rakenteita ja panostetaan

rakennetun ympäristön laatuun.

• Kehitetään ratkaisuja eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi sekä kotoutumisen edistämiseksi. Vahvistetaan

palveluketjuja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

• Edistetään luontoon, kulttuuriin ja liikuntaan liittyvien palvelujen kehittämistä hyvinvoinnin edistämiseksi.

• Edistetään julkisten palvelujen rinnalla yritysten, kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden aktiivista mukanaoloa ja kumppanuutta sekä

tunnistetaan niiden merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottamisen resurssina. Tuetaan rakenteita ja työkaluja monialaisen yhteistyön

edistämiseen.



Kehittämisteema TL2.2

Sujuvan arjen Satakunta 

Tavoitteena on varmistaa sujuvan arjen edellytykset Satakunnassa. Arjen sujuvuuden varmistaminen edellyttää

palvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta huolehtimista, toimivaa infrastruktuuria ja sekä sujuvia yhteyksiä joka

puolella maakunnassa.

Kehittämislinjaukset:

• Edistetään palvelujen saavutettavuutta (digitaaliset palvelut, liikkuvat palvelut ja innovatiiviset palvelujen tuottamisen ja saavutettavuuden

ratkaisut, palveluketjut) sekä palvelujen tuottamiseen liittyvää yhteistyötä ja integrointia sektoriajata ylittäen esim. kuntien välillä.

• Edistetään työ- ja elinkeinoelämän ja asumisen kannalta tärkeitä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

• Edistetään alueiden käytön suunnittelulla kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista.

• Edistetään tavaroiden, tiedon ja henkilöiden sujuvat yhteydet mahdollistavien älykkäiden ja vähähiilisten liikenne-, liikkumis- ja

logistiikkaratkaisujen kehittämistä, sujuvia matkaketjuja sekä vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimalähteiden kehittämistä.

• Edistetään lähiluontokohteiden kestävää saavutettavuutta, laatua ja riittävyyttä

• Edistetään turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää yhteistyötä ja innovaatioiden kehittämistä

• Tuetaan materiaalien lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien palvelukonseptien kehittämistä.



Kehittämisteema TL2.3

Vetovoimainen, monimuotoisen ja 
laadukkaan ympäristön Satakunta 
Tavoitteena on vahvistaa Satakunnan vetovoimaa uusien asukkaiden, työvoiman, opiskelijoiden, paluumuuttajien, työ-

ja koulutusperäisten maahanmuuttajien, maassamuuttajien, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi Satakuntaan.

Maakunnan ympäristön ominaispiirteistä ja vahvuuksista huolehtiminen tukee maakunnan elinvoimaisuuden ja

houkuttelevuuden ylläpitämistä sekä ekologista kestävyyttä.

Kehittämislinjaukset:

• Vahvistetaan maakunnan hyvän elämän ympäristöjä ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksia kaupungeissa ja maaseudulla
• Tunnistetaan kulttuuri- ja luonnonympäristöjen arvot ja huolehditaan niiden sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja ekosysteemien

elpymisestä, käytetään luonnonvaroja kestävästi ja vastuullisesti sekä edistetään luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesistöjen tilaa
parantavia toimintamalleja.

• Kehitetään elämyspalvelujen (matkailu- ja kulttuuripalvelujen sekä tapahtumien) vastuullista ja kestävää kehittämistä ja tuottamista,
saavutettavuutta, turvallisuutta ja laatua, digitalisaatiota sekä osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Edistetään kilpailukykyistä, laadukasta,
ympärivuotista kotimaan ja kansainvälisen kysynnän tarpeita vastaavaa palvelu- ja tuotetarjontaa sekä matkailu- ja tapahtumaklusterien
vahvistumista, yhteistyötä sekä osaamisen yhdistämistä toimialarajat ylittäen.

• Parannetaan kulttuuri, taide- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kehitetään lähipalveluja (ml kulttuuri, taide ja liikunta)
• Vahvistetaan matkailu-, kulttuuri-, taide- ja luovien alojen sekä liikunta- ja hyvinvointialojen verkostoitumista, osaamista ja innovaatiotoimintaa ja

kytkeytymistä laajemmin maakunnan elinvoiman ja kasvun edistämiseen.
• Vahvistetaan maakunnan toimijoiden yhteistä viestiä maakunnan vahvuuksista, osaamiskeskittymistä sekä erityispiirteistä kotimaassa ja ulkomailla.



Maakuntaohjelman läpileikkaavat teemat
Kansainvälisyys
Kansainvälinen toiminta lisää osaamista, vahvistaa maakunnan kärkialoja, avaa uusia yhteyksiä elinkeinoelämälle ja 
tutkimukselle sekä tukee maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistämistä.

Digitalisaatio
Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, prosessien digitalisointia, että palveluiden sähköistämistä. Digitalisaatio 
parantaa tuottavuutta, luo uusia arvoketjuja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä palveluja. Digitalisaatio edistää paikasta 
riippumatonta työn tekemistä ja yritystoimintaa sekä tukee monipaikkaisen elämisen mahdollisuuksia. Digitaalisten taitojen 
ja valmiuksien merkitys korostuu.

Saavutettavuus
Tavoitteena on turvata kilpailukykyisen elinkeinoelämän ja hyvän asumisen edellytykset. Yhteydet ja logistiikka toimivat hyvin 
ja palvelut ovat saavutettavissa. 

Turvallisuus
Tavoitteena on, että satakuntalaisten turvallisuuden tunne kasvaa ja riskitilanteiden toteutuessa Satakunnassa pelastus- ja 
varautumisjärjestelmät toimivat. (arjen turvallisuus, yritysturvallisuus, ympäristön turvallisuus ja puhtaus, teollisuuteen, 
energiantuotantoon, ruuantuotantoon ja maa- ja merikuljetuksiin liittyvät turvallisuuskysymykset, kyber- ja tietoturvallisuus).

Resurssiviisaus
Resurssien viisaalla, vastuullisella ja innovatiivisella käyttämisellä voidaan vahvistaa alue- ja paikallistaloutta ja alueen 
kilpailukykyä, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja. 
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