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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
 
 
KOKOUSAIKA 18.9.2020 klo 9.00 – 13.10 
 
KOKOUSPAIKKA Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
     

LÄSNÄ   Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja 
   Hilma Välimäki varajäsen 
   Marita Hietakoivisto varajäsen 
   Esko Luomanen varajäsen 
    Ilmo Törmä jäsen 
     

Vesa Keso 
 
tilintarkastaja, JHT 

     
POISSA   Merja Holkko  jäsen 
   Hanna-Kaisa 

Luomanen 
 

jäsen 

MUUT   Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja, klo 9.20-11.20 
   Kaisamaija 

Ronkainen 
vs. kunnansihteeri, klo 9.20-11.20 

     
     
     
KÄSITELLYT 
ASIAT 

  §§ 1-11  

       
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 

Karviassa 18.9.2020 
 
 
  Paavo Tuuliniemi Vesa Keso 
  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
  Karviassa 18.9.2020 
 
 
  Marita Hietakoivisto Esko Luomanen 
  varajäsen   varajäsen 
 
 
  Ilmo Törmä   Hilma Välimäki 
  jäsen   varajäsen
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan 
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 
Ehdotus:   Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
Päätös:  Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
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3 §  PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 

Kuntalain 140 §: 
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.” 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
 
Päätös:   Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
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 4 §  TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020 
 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 hyväksynyt itselleen 
arviointisuunnitelman vuosille 2017 – 2020. Arviointisuunnitelmaa 
täsmennetään vuosittain hyväksymällä kyseiselle vuodelle työohjelma.  
 
Esitys työohjelmaksi lähetetään esityslistan liitteenä. 

 
Ehdotus:  Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy itselleen työohjelman 

arviointivuodelle 2020. 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi itselleen työohjelman 

arviointivuodelle 2020. 
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5 § VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT  
 

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, 
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden 
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään 
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja 
niiden toteutumista.  
 
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi 
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. 
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. 

 
 

Haastateltava Aika Aihe 

Kunnanjohtaja ja vs. 

kunnansihteeri 

 

 

 

  

9.20 

 

 

 

 

 

 

10.30 

Toiminta- ja talouskatsaus 

 

Kunnanhallituksen antama selvitys toimenpiteistä, 

joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 

arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen 

johdosta. Selvityksen esittely.   

 

Arviointi; yleishallinto 

• Yleishallinnon tehtävien ja resurssien 
esittely  

• Koronan vaikutus talousarvion tavoitteiden 
toteutumiseen 

• Yleishallinnon henkilöstöresurssin kehitys 
2016-2020 

• Millä tavoin toimintaa ja resursseja 
verrataan muihin kuntiin? 

• Mitä johtopäätöksiä vertailuista voidaan 
tehdä? 

• Millä tavoin yleishallinnossa on parannettu 
toiminnan tuloksellisuutta tai 
tarkoituksenmukaisuutta?  

• Työtapaturmien määrän kehitys 2016-2020 

• Työtapaturmien hoitokustannusten 
€/työntekijä kehitys 2016-2020 

 

Vastaukset tehtävien ja resurssien esittelyä lukuun 

ottamatta esitetään arviointilomakkeella, joka 

pyydetään palauttamaan 16.9.2020 mennessä  
 
Päätös: Vs. kunnansihteeri ja kunnanjohtaja selostivat tarkastuslautakunnalle 

ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli 
mm. talousarvion laadintaan, henkilöstövaihdoksiin ja taloushallinnon 
ulkoistukseen liittyviä asioita. 
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 Tarkastuslautakunta keskusteli koronapandemian vaikutuksista kunnan 
toimintaan ja talouteen.  

 
 Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle talousarvion 

toteutumatietoja ajalta 1-8/2020 (66,7%). Saadun selvityksen mukaan 
toimintatuottojen toteutuma oli 66,8%, toimintakulujen 61,3%, 
verotulojen 65,7% ja valtionosuuksien 67,8%. Vuosikate oli 696t€, 
talousarviossa vuosikate on -45t€.    

  
 Kunnansihteeri oli toimittanut tarkastuslautakunnalle yleishallintoa 

koskevan arviointilomakkeen, jolla oli esitetty vastauksia toiminnan 
tuloksellisuuteen ja talousarviotavoitteisisiin liittyviin kysymyksiin.   
  
Kunnansihteeri ja kunnanjohtaja selostivat tarkastuslautakunnalle 
lomakkeella esitettyjä asioita.  

 
 
 
 



KARVIAN KUNTA   
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020  PÖYTÄKIRJA 4/2020 
 

8 

 
 
6 § KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2019 

ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ 
 
 Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa 

kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2017 arviointikertomuksen 
aiheuttamista toimenpiteistä.  

 
 Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksen 

kokouksessaan 25.6.2020. Kunnanhallituksen selvitys 
arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä on pyydetty   
1.9.2020 mennessä.  

 
 Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 antanut selvityksen 

toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2019 
arviointikertomuksen havaintojen johdosta.  Kunnanhallituksen 
selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouskutsun 
liitteenä.    

 
 Selvityksen sisältöä esitellään päätöksen 5§ yhteydessä. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen 

ja päättää sen antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Vs. kunnansihteeri esitteli tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen 

antaman selvityksen sisältöä.  
 
 Tarkastuslautakunta keskusteli kunnanhallituksen antamasta 

selvityksestä.  
 
 Kunnanhallituksen selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 

vuoden 2019 arviointikertomuksen johdostoa, annetaan 
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.   

 
Vs. kunnansihteeri ja kunnanjohtaja poistuivat kokouksesta selostettuaan  
tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen antaman selvityksen sisältöä. 
 
Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.25-12.15 
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7 § TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA  
 

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa 
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on 
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan 
seuraamisessa. 

 
Toimielin   Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus  Kaikki 
Elinvoimalautakunta  Hanna-Kaisa Luomanen 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Merja Holkko 
Tekninen lautakunta  Aarre Välimäki 
Vapaa-ajanlautakunta  Ilmo Törmä 

 
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että 
jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten 
pöytäkirjat.  
 

Ehdotus:   Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko  
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Päätös:   Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä 

päätöksistä. 
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8 §  TILINTARKASTUSTYÖN TYÖOHJELMA VUODELLE 2020  
 

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastusta koskevan vuoden 
2020 työohjelman.  
 

 
Ehdotus:   Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan  
  vuoden 2020 työohjelman.  
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyötä koskevan  
  vuoden 2020 työohjelman.  
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9 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 
 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten 

täydennykset kunnan kotisivuilla 
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai 

täydentämään ilmoitusta 
 
Päätös: Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia 

sidonnaisuusilmoituksia.  
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10 § MUUT ASIAT 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 

Päätös:  Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 20.11.2020 klo 9 
alkaen.  
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11 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on 
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.   
 

Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 
liitetään pöytäkirjaan.   

 
 
 
 
 
 
  
 



Kokoustiedot Aika 14.9.2020 klo 10.00 – 12.08
Paikka Teams -kokous

Osallistujat
Päätöksentekijät

P = läsnä kokouspaikalla

1) poistui klo 10.49 § 102
2) poistui klo 11.44 § 106

(*) Kallio Reijo, puh.joht. P
(*) Holmlund Anne, varapj.

(*) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(*) Kalliokorpi Sari
(*) Kivenmaa Harri P
(*) Kähkönen Kari
(-) Mansikkamäki Kati
(*) Marttinen Matias1)

(*) 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 P
( ) Saarela Jere
( ) Oksanen Juhani 
( ) Salonen Tomi
( ) Jalonen Vesa
( ) Rosenberg Irmeli

Maakuntavaltuuston 
puheenjohtajat

(*) Vasama Juha, pj.
(*) Kaunisto Mikko, I vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj.
(*) Huhtanen Tapio, III vpj.2)

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

Käsitellyt asiat   98 – 113 §:t

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja hyväksytty

Antti Simula Jari Pajukoski
Pöytäkirja yleisesti 
nähtävänä

Paikka ja aika
Yleisessä tietoverkossa www.satakuntaliitto.fi 18.9.2020 alkaen.

hallintojohtaja
Jukka Mäkilä

14.09.2020
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

MH 8/2020

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu 1

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Mäkilä Jukka, Hallintojohtaja  17.09.2020

http://www.satakuntaliitto.fi/


SL/205/02.02.00/2020

VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

MH 24.8.2020

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

Suomen kansantalous on maailmanlaajuisen korona-pandemian vuoksi 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan 
bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat 
yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee 
talouskasvua tänä vuonna.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 
prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välisen epätasapainon arvioidaan 
kuitenkin pienenevän lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun 
elpyessä. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja 
syksyllä ei tule toista epidemia-aaltoa.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin 
epävarmoja. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen asti, 
kunnes sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtina ovat:
- kuntaosuuksien pitäminen vuoden 2020 tasolla
- henkilöstökuluissa on palkkavaraus Kunnallisen virkatyöehtosopimuksen (KVTES) 

korotuksiin 1.4.2021
- toimintakuluissa varaudutaan tulevan EU-suunnitelmakauden, 

maakuntasuunnitelman ja -ohjelman, kokonaismaakuntakaavan ja maakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun 

- ICT-valmiuksien, edunvalvonnan ja liiton verkkosivuston kehittämiseen ja 
hankintoihin 

99§

14.09.2020
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

MH 8/2020

Sivu 2
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- projektitoiminnan omien hankkeiden omarahoitusosuudet katetaan ensi sijassa oman 
henkilökunnan työpanoksella, mutta tarvittaessa kattamiseen voidaan käyttää 
edellisten tilikausien ylijäämiä 

Talousarvion valmisteluaikataulu

24.8.2020 maakuntahallituksen päätös talousarvion ja taloussuunnitelman 
periaatteista ja linjauksista

14.9.2020 maakuntahallitus päättää luonnoksesta, josta pyydetään jäsenkuntien 
lausunnot

23.11.2020 maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle
11.12.2020 maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion

Hallintojohtaja Jukka Mäkilä esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano: Maakuntahallitus

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2021 – 2023 valmisteluaikataulun 
selostuksen mukaisesti ja evästää jatkovalmistelua.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MH 14.9.2020

Esityslistan liitteenä olevan Satakuntaliiton talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 
2021–2023 valmistelussa on huomioitu saadut maakuntahallituksen evästykset. 
Kuntaosuudet esitetään pidettäväksi vuoden 2020 talousarvion tasolla.  

Talousarviossa merkittävin kulujen nousu on henkilöstökulujen lisäys, joka johtuu virka- 
ja työehtosopimuksen mukaisista yleiskorotuksista 1.8.2020 ja 1.4.2021. Osa vakinaisen 
henkilöstön työpanoksesta on kohdistettu erillisrahoitetuille hankkeille ja soteuudistuksen 
valmisteluun,  joten  henkilöstömenot  pienenevät  tilapäisesti  Satakuntaliiton  viraston 
kustannuspaikalla. 

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.

Aluekehityksen  toimialalla  toteutetaan  Satakunnan  uuden  maakuntasuunnitelman 
valmistelu niin, että uusi maakuntasuunnitelma voidaan hyväksyä maakuntavaltuustossa 
vuoden  2021  aikana.  Aluekehityksen  toimiala  valmistelee  vuonna  2021  uuteen 
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maakuntasuunnitelmaan  pohjautuvana  maakuntaohjelman  2022–2025.  Lisäksi 
aluekehityksen toimiala seuraa ja edistää maakuntaohjelman 2018–2021 temaattisten 
kehittämiskokonaisuuksien toteutumista. Aluekehityksen toimialan tavoitteena on myös 
vahvistaa  kuntien  ja  maakuntien  välistä  yhteistyötä,  edistää  elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä, vahvistaa aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, edistää aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, 
koordinoida  maakunnan  alue-ennakointia,  osaamis-  ja  koulutustarpeiden  ennakointia 
sekä  aluetietopalvelua,  toteuttaa  alueellista  rakennerahasto-ohjelmaa  (2014–2020)  ja 
huolehtia maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. Vuonna 2021 korostuu EU:n 
elpymis-  ja  toipumisrahoituksen  sekä  uuden  ohjelmakauden  (2021–2027)  valmistelu 
yhteistyössä  Etelä-  ja  Länsi-Suomen  muiden  maakuntien  kanssa.  Lisäksi  toimialan 
vastuulla  on yhteensovittaa kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä 
osana  maakuntaohjelman  toteutusta,  edistää  matkailun  ja  maaseudun  kehittämisen 
yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä.

Alueiden  käytön toimialan  keskeisiä  painopisteitä  ovat  Satakunnan  maakuntakaavan, 
Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  1  ja  vuonna  2019  lainvoiman  saavuttaneen 
Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2  toteutumisen  edistäminen  ja  seuranta.  Vuonna 
2021 aktivoidaan kokonaismaakuntakaavan uudistamiseen liittyvää työtä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman  ja  selvitysten  laatimisella  Satakunnan  maakuntasuunnitelman 
asettamista  lähtökohdista.  Vuoden  2020  lopulla  maakuntavaltuustossa  hyväksyttävän 
Saaristomeren  ja  Selkämeren  eteläosan  merialuesuunnitelman  toteuttamisen 
edistäminen  ja  vaikuttavuuden  arviointiin  osallistuminen  ovat  lähivuosien  tehtävinä 
yhteistyössä  rannikkoliittojen  ja  ympäristöministeriön  kanssa.  Lisäksi  vuonna  2021 
uudistetaan  Satakunnan  liikennejärjestelmäsuunnitelma  valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman  ja  Länsi-Suomen  liikennejärjestelmäsuunnitelman 
peruslinjauksia hyödyntäen. 

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.  Vuoden  2021  aikana  tämä työ  jatkuu  ainakin 
siihen asti,  kunnes uudet sote-maakunnat saadaan perustettua ja niille muodostetaan 
oma väliaikaishallintonsa.

Valmistelija: hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy 2021 talousarvion ja vuosien 2021-
2023 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja 
varten. Kuntien lausunnot pyydetään 30.10.2020 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 suunnitteluorgani-

saationa. 

Satakuntaliiton tehtävänä on: 

 

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

vaamista sekä valvoa maakunnan etua, 

• vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä 

toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa, 

• hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtä-

vät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehit-

tämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä aluehallintovi-

ranomaisille 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 sil-

le 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 Johdanto 
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Yleistä 

 

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

virkkeellä voi pelkistetysti kuvata sitä totaalista muutosta, johon myös Satakunnan ihmisten 

elinpiirin arki, hyvinvointi, työllisyys ja maakunnan elinkeinoelämän toiminta ovat joutuneet 

sopeutumaan vuoden 2020 aikana. Eikä tämä sopeutuminen ole vielä syksyllä 2020 päättymäs-

sä tai ohi, vaan koronapandemia vaikuttaa oleellisesti vuoden 2021 toiminnan ja talouden nä-

kymiin tehden näkymästä vielä epävarmemman ja utuisemman kuin aiemmin olemme edes 

nopean tiedonvälityksen ja talouden syklien globaalissa maailmassa totuttautuneet. 

 

Euroopan keskuspankki arvioi elokuun 2020 lopussa, että Suomen talouskasvu on kuluvana 

vuonna kokonaisuudessaan -6,9 % ja että vuonna 2021 maamme talous lähtisi lievään 3 %:n 

kasvuun.  

 

Vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Suomen bruttokansantuote (bkt) supis-

tui huomattavasti vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin: Suomessa bkt:n supistuminen oli 

huhti- kesäkuussa 2020 4,5 % verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen ja 

6,4 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Toistaiseksi muita maita maltillisem-

paan bkt:n supistumiseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua niin, että olettaisi kehityksen jatku-

van Suomen kannalta samanlaisena. Suomen talous on painottunut monia eurooppalaisia kan-

santalouksia enemmän investointihyödykkeitä valmistavaan vientiteollisuuteen ja Satakunta 

sekä koko Länsi-Suomi on maamme sisällä erityisen painokkaasti juuri valmistavan vientiteolli-

suuden aluetta. Vientiteollisuudessa talouden supistumisen vaikutukset näkyvät viiveellä ver-

rattuna palvelualoihin. Realistista ja välttämätöntä on siis arvioida tilannetta niin, että Suomen 

ja erityisesti vientiteollisuusvaltaisen Satakunnan osalta koronapandemian negatiiviset vaiku-

tukset työllisyyteen ja sitä kautta maakunnan asukkaiden elämiseen ovat vielä kasvamassa. 

 

Satakunnan kehityksen suurimpana erillishaasteena on maakunnan väestömäärän kehitys. 

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 selkeästi uusia elementtejä, jol-

loin positiivinen väestömuutos koskettaa myös muita alueita ja kuntia kuin vain maan isoimpia 

kasvukeskuksia. 

 

Vuoden 2019 lopussa Satakunnan kokonaisväestömäärä oli 216 752 henkilöä. Satakunnan 

osalta vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden väestötietotilastoista voi poimia jo myös 

plus -merkkisiä väestömuutoslukuja, vaikka totuuden nimissä pitää todeta, että Satakunnan 

kokonaisväestökehitys on edelleen negatiivinen.  

 

Satakunta on vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden väestötilastoinnin perusteella koko-

naisnettomuutossa plussalla 125 henkilöä. Maan sisäisessä muuttomuuttoliikkeessä Satakunta 

on vuosipuoliskon aikana miinuksella 141 henkilöä. Toisin sanoen maahanmuuton ansioista 

muuttoihin perustuva väestökehitys on Satakunnan osalta kääntynyt positiiviseksi. 

 

Kun syntyvyys on Satakunnassa, valitettavasti, kuolleisuutta pienempää, niin maakunnan väes-

tön kokonaiskehitys oli vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana miinuksella 542 

henkilöä. 
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Satakunnan kuntien taloudellinen tilanne on hankala, maakunnan 17, vuoden 2021 alusta al-

kaen 16, kunnasta suurin osa on tehnyt vuosina 2018 ja 2019 alijäämäiset 

tilinpäätökset ja vuoden 2020 tilinpäätösennusteet näyttävät laajasti edelleen synkiltä. 

Pääosin kuntatalouden vaikeasta tilanteesta johtuen Satakuntaliiton rahoituksen päätulonläh-

teenä olevaa kuntaosuuksien kokonaismäärää ei esitetä nostettavaksi vuodelle 2021. Kunta-

osuuksien kokonaismäärää korotettiin lievästi vuodelle 2020, kun sitä ennen kuntaosuuksien 

kokonaismäärä pysyi samalla tasolla vuodesta 2014 lähtien. Satakuntaliiton pääasiassa palkka-

perusteisten menojen kasvupaine katetaan liiton toimintojen kehittämisen ja toimintatapojen 

muuttamisen kautta. 

 

Painopisteitä toimialoilta 

 

Satakunnan edunvalvonnan osalta vuosina 2019 ja 2020 on saatu aktiivisen valtakunnantason 

ja aluetason yhteistyön kautta merkittäviäkin edistysaskeleita niin Satakunnan rautatieverkon 

kuin valtatie 8:n osalta. Vuonna 2021 edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan 

maakuntaohjelman (2018-2021) ja sen toimeenpanosuunnitelman sisällöistä ja hankkeista. 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat osaamisen kehittämisen, osaavan työvoiman saannin, liikenne-

verkon (mm. vt 2, vt 8, Satakunnan rautatieverkko ja perustienpito), sekä pitkäjänteisen, tur-

vallisen 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. 

 

Aluekehityksen toimialalla toteutetaan Satakunnan uuden maakuntasuunnitelman valmistelu 

niin, että uusi maakuntasuunnitelma voidaan hyväksyä maakuntavaltuustossa vuoden 2021 ai-

kana. Aluekehityksen toimiala valmistelee vuonna 2021 uuteen maakuntasuunnitelmaan poh-

jautuvana maakuntaohjelman 2022-2025. Lisäksi aluekehityksen toimiala seuraa ja edistää 

maakuntaohjelman 2018–2021 temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista. Alue-

kehityksen toimialan tavoitteena on myös vahvistaa kuntien ja maakuntien 

välistä yhteistyötä, edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, vahvistaa 

aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, 

edistää aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, koordinoida maakunnan alue-

ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopalvelua, toteuttaa 

alueellista rakennerahasto-ohjelmaa (2014–2020) ja huolehtia maakunnan 

yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. Vuonna 2021 korostuu EU:n elpymis- ja toipumisrahoi-

tuksen sekä uuden ohjelmakauden (2021 – 2027) valmistelu yhteistyössä Etelä- ja Länsi-

Suomen muiden maakuntien kanssa. Lisäksi toimialan vastuulla on yhteensovittaa kulttuuria 

koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteutusta, edis-

tää matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä. 

 

Alueiden käytön toimialan keskeisiä painopisteitä ovat Satakunnan maakuntakaavan, Satakun-

nan vaihemaakuntakaavan 1 ja vuonna 2019 lainvoiman saavuttaneen Satakunnan vaihemaa-

kuntakaavan 2 toteutumisen edistäminen ja seuranta. Vuonna 2021 aktivoidaan kokonaismaa-

kuntakaavan uudistamiseen liittyvää työtä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja selvitysten 

laatimisella Satakunnan maakuntasuunnitelman asettamista lähtökohdista. Vuoden 2020 lo-

pulla maakuntavaltuustossa hyväksyttävän Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialue-
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suunnitelman toteuttamisen edistäminen ja vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen ovat lä-

hivuosien tehtävinä yhteistyössä rannikkoliittojen ja ympäristöministeriön kanssa. Lisäksi 

vuonna 2021 uudistetaan Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valtakunnallisen liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman ja Länsi-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman peruslinjauksia 

hyödyntäen.  

 

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. 

Vuoden 2021 aikana tämä työ jatkuu ainakin siihen asti, kunnes uudet sote-maakunnat saa-

daan perustettua ja niille muodostetaan oma väliaikaishallintonsa. 
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2.1 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä  

Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi maakunta-

johtajan työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden, keskeisten 

sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa. 

 

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 

 

 
Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella 
myös koko virastoa palvelevia toimintoja. 
 
 

Edunvalvonta 

 
Tuloksellinen edunvalvonta perustuu siihen, että maakunnan eri toimijoilla on samansuuntai-
nen näkemys ja tahtotila maakunnan kehittämislinjoista. Pyritään edistämään keskeisten toi-
mijoiden välistä vuorovaikutusta edunvalvonta-asioissa. Edunvalvonnalla vaikutetaan maakun-
nan tunnettuuteen ja maakunnalle keskeisten hankkeiden ja näkemysten ottamiseen huomi-
oon kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa. 

 

• Satakuntaliiton edunvalvontatyön kehittäminen ja edunvalvontatyöhön liittyvien toi-
menpiteiden toteuttaminen.  

 

• Edunvalvontatavoitteet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 
sisällöistä ja hankkeista. Vaikutetaan ja reagoidaan ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin 
kysymyksiin. 
 

• Vaikutetaan maan hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. Satakuntaliitto ajaa 
edunvalvontatavoitteitaan valtionhallinnon suunnitelmiin ja ohjelmiin. Keskeisinä toi-

2 Toimialojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet 

• Toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta 

• Satakunnan etujen ajaminen maakuntia ja kuntia koskevien hallinnollisten ja toiminnallisten 

uudistusten valmistelussa 

• Maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi 

• Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen Satakunnan edunvalvonnan kär-

kien ja maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti 

• Kansainvälisten suhteiden edistäminen osana maakuntahallinnon tekemää työtä 
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menpiteinä liikenne-, teollisuus- ja koulutuspoliittisiin päätöksiin vaikuttaminen. Vuon-
na 2021 valmistuu ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Lii-
kenne 12. 
 

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

• Informoidaan keskeisiä sidosryhmiä maakunnan keskeisistä edunvalvonta- ja yhteis-
toimintatavoitteista ja toimitaan yhteistyössä niiden saavuttamiseksi.  
 

• Järjestetään aktiivisesti vierailuja, tilaisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja eduskunnan, 
valtion viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa. 
 

• Kehitetään ja systematisoidaan edelleen edunvalvonta-asioiden sisäistä ja ulkoista 
valmistelua, koordinointia ja viestintää.  

• Toteutetaan ja kehitetään SuomiAreena-viikkoon liittyvää edunvalvontatyötä yhdessä 
Porin kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.  

• Toteutetaan ja kehitetään satakuntalaisille nuorille tarkoitettua yhteiskunnallista vai-
kuttamistyötä koskevaa koulutusta (Satakunnan Vaikuttajakoulu). 

 

Kuntayhteistyö  

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

 

• Jatketaan yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Järjestetään kunnallisjohdon maakunnalli-
sia kokouksia ja seminaareja, ja jäsenkuntien toiveiden mukaan muita yhteisiä tapaa-
misia. 

• Tuotetaan tietoa kuntavaaliehdokkaille vuoden 2021 kuntavaaleja ajatellen. 

 

Jäsenyydet ja yhteistyö 

 
Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti on integroitu liiton koko toimin-
taan. 

 

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

Maantiet: 

- Helsinki-Forssa-Pori -liikennekäytävän neuvottelukunta. Veto- ja valmisteluvastuu 
on Satakunnalla. 

- VT 8 Turku-Pori ohjausryhmä 

- Kasitien edunvalvontaryhmittymä (ent. Kasitie ry) ja VT 8 -eduskuntaverkosto, ve-
to- ja valmisteluvastuu Satakuntaliitolla 
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- VT3 -vaikuttamisen ohjausryhmä ja eduskuntaverkosto 

 

Rautatiet: 

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

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

- Rauman radan henkilöjunaliikenteeseen liittyvät ryhmät  

- Päärata+ (6 maakuntaa) ohjausryhmä   

- päärataryhmä (11 maakuntaa)  

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

hittämisen toimijoiden yhteistyötapaamisia (PELE-ryhmä)  
 

• Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen 
toimintaa ja rekrytoidaan lisää jäseniä. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa syntynei-
tä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta-
tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle tie-
dotetaan aktiivisesti maakunnan asioista ja järjestetään kokoontumisia Helsingissä ja 
maakunnassa. Yksittäisten valtuuskunnan jäsenten kanssa tehdään tapauskohtaista 
yhteistyötä.  

 

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

 

• Maakuntahallituksen ja Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan välillä järjestetään 
vuosittain kaksi yhteistyötapaamista, jossa käsitellään järjestötoimintaan ja -
yhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta on 
yksi sidosryhmä Satakuntaliiton ohjelmien ja suunnitelmien valmistelutyössä.  

 

• Osallistutaan Länsi-Suomen maakuntien (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, 
Pirkanmaa, Satakunta) kotimaan yhteistoimintaan ja mahdollistetaan yhteistoiminta-
alueen laajeneminen maakuntien yhteisellä päätöksellä. Lisäksi Kanta-Hämeen maa-
kunta on soveltuvin osin mukana Länsi-Suomen maakuntien yhteistyössä.  

• Ylläpidetään ja kehitetään Brysselissä, Belgiassa sijaitsevaa yhteistä Eurooppa-
toimistoa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa. 

 

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

• Arvioidaan ja selvitetään kansainväliset verkostot, joiden kanssa Satakuntaliitto jatkaa 
yhteistyötä: 
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o BSSSC:n (Itämeren valtioiden alueiden yhteistyö) ja sen työryhmien toiminta 

o AER (Euroopan alueiden liitto) -jäsenyys   

o CPMR ja sen alainen Itämeri-komission toiminta 

o Yhteistyö Kiinan Changzhoun ja Ningbon alueiden sekä CASST- ja SAWS -
organisaatioiden kanssa 

o yhteistyö Viron Viljandin ja Harjumaan (Tallinnan alue) maakuntien kanssa  

 

Satakuntaliiton viestintä 

 
Viestinnän tavoitteena on tiedottaa Satakuntaliitossa tehtävästä työstä ja lisätä Satakunnan 
tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. 

 

• Edistetään viestinnän keinoin Satakunnan maakuntaohjelman ja muiden strategisten 
asiakirjojen tavoitteita sekä yhteistyökumppaneiden ja -organisaatioiden kanssa sovit-
tuja maakunnan kannalta tärkeitä tavoitteita 

• Tuetaan viestinnän keinoin maakunnan kehityksen kannalta merkittäviä muutoksia, 
mm. tuetaan maakuntauudistuksen viestintää 

• Viestitään Satakuntaliiton toimialaan kuuluvista asioista eri keinoin ja välineissä pai-
nottuen sosiaaliseen mediaan 

• Nettisivu-uudistuksen toteuduttua ylläpidetään sivustoa www.satakunta.fi sekä Sata-
kuntaliiton kanavia Instagramissa ja Facebookissa, ja tuotetaan sivustolle ja eri kana-
viin sisältöä 

• Tuotetaan tarkoituksenmukaista sähköistä materiaalia maakunnan markkinointiin 

• Valmistellaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös englanninkielisiä aineistoja 
sekä soveltuvin osin muita kieliä 

• julkaistaan sähköistä uutiskirjettä 

• seurataan palveluiden käyttöä ja kehitetään palveluita seurannan pohjalta 

• uudistetaan viestintäkanavia ja kanaville laitettavaa materiaalia vastaamaan EU-tason 
saavutettavuuskriteereitä 

• Edistetään tiedonsiirtoa liiton henkilöstön sisällä mm. säännöllisillä viestintäpalavereil-
la 

• Osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa 2–3 Satakuntaa tunnetuksi tekevään yh-
teismarkkinointitapahtumaan 
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2.2 Aluekehityksen toimiala  

Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat pääosin lakiin alueiden kehittä-

misestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014). Keskeisiä tehtäväkokonai-

suuksia ovat: 

• Aluekehityksen ennakointi ja seuranta 

• Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen 

• Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

edistäminen 

• Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman to-

teuttamista 

• Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sekä sen sihteeristön (MYRS) toiminnasta huoleh-

timinen 

• Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007- 2013 ja 2014 - 

2020) 

• Uuden ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen ja valmis-

telun vetäminen Satakunnassa. 

• Kansallisen aluekehittämisrahoituksen rahoittajan tehtävät 

• Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen  

 

 

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 

 

 

• Aluekehittämistä tukevan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen edis-

täminen 

• Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa 

vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin sekä tutkimus-kehittämis- ja in-

novaatiotoiminnan toteuttamiseksi. 

• Satakuntaliiton aluekehittämisen ajantasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa Sata-

kunnan kehityksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan edun-

valvontaa. 

•  Maakunnan yhteistyöryhmä MYR ohjaa ja seuraa maakuntaohjelman ja EU:n rakennerahas-

to-ohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta Satakunnassa  

• Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri ke-

hittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien kes-

ken. 
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Aluekehityksen ennakointi ja seuranta 

 

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa aluekehityslainsäädännön mukaisesti alue-

ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa.  

 

Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa toimintaympäris-

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

kehitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Käytännössä aluekehityksen seuranta ja alue-

ennakointi on numeerisen, teemakarttapohjaisen ja paikkatiedon hallintaa sekä analysoidun 

tiedon vaihtoa ja tietopalvelua.  Tietotarjonta maakunnallisen kehityksen seurantaan ja alue-

poliittisen 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 

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.  

• Rakennetaan satakuntalainen yhteistyöryhmä Satakuntaliiton kumppanuusorganisaa-

tioiden kanssa tilasto- ja tietopalvelujen tuottamisen tueksi. 

• Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön tehtävässään tarvitta-

van tiedon hankinnasta ja analysoinnista, selvitysten laadinnasta sekä tiedottamisesta.   

• Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti kerran vuodessa maakuntavaltuustolle. Sa-

takuntaliiton aluekehittämisen strategiset kasvuohjelmat sekä ajantasaiset seuranta-

raportit tarjoavat kattavaa tietoa Satakunnan kehityksen tilasta ja älykkäästä erikois-

tumisesta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan edunvalvontaa. 

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

aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta: 

 

1) Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit. Foorumien tehtävänä on tarjota 

maakunnalliselle tutkimus-kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle keskustelufoo-

rumi. 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 kehitysnäky-

mien laadintaan.  

4) Satakuntaliitto laatii aluekehityksen tilannekuvaraportin kerran vuodessa.  

Laadintaprosessi sisältää mm. trendi- ja ilmiötarkastelut, asiantuntijatyöpajo-

jen toteutuksen ja aineiston analysoinnin. 

5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan 

maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden en-

nakointiteemoja aluekehittämisen ja edunvalvonnan lähtökohdista.  

 

Sivu 16



 

12 

 

• Jatketaan alue-ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue-ennakoinnin vuosikellon 

koordinoinnissa. 

• Yhteensovitetaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja koulutustarpei-

ta osana alue-ennakoinnin vuosikelloa. Jatkuvan oppimisen sisältöjen täsmentäminen 

maakunnan koulutuksenjärjestäjien ja muiden toimijoiden yhteistyössä. 

• Osaamis- ja innovaatioekosysteemien toimintamallin kehittäminen 

• Älykkään erikoistumisen strategisten painopisteiden täsmentäminen osana maakunta-

ohjelman 2022 - 2025 laadintaa 

 

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen 

 

Maakuntasuunnitelmaan (Tulevaisuuskäsikirja 2035) perustuva Satakunnan maakuntaohjelma 

2018-2021 valmistui 2017. Ohjelmaa toteutetaan EU- ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan 

keinoin. Maakuntaohjelman toteutumista edistetään vuoden 2020 aikana vuorovaikutuksessa 

muiden maakuntien, kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, 

ELY-keskusten sekä tarkoituksenmukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.  

 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi. Välivuosina toi-

meenpanosuunnitelma tarkistetaan.  Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen 

käyttösuunnitelman maakunnassa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteis-

työryhmä.   

 

Maakuntasuunnitelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2021 ovat:  

 

• Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan toteuttaminen 

▪ skenaariotarkastelu ja tulevaisuuskuvat 

▪ seutukuntakohtaiset tapaamiset 

▪ SuomiAreena -tapahtuman toteuttaminen osana valmisteluprosessia 

 

Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2021 ovat: 

 

• Maakuntaohjelman 2018-2021 toteutumisen seurantaraportti (aluekehityksen tilanne-

kuvaraportti) laaditaan maakuntavaltuustolle keväällä 2021.  

• Toimeenpanosuunnitelman laadinta syksyllä 2021 mikäli niin TEM ohjeistaa.  

• Maakuntaohjelman 2022 prosessin suunnittelu ja kytkeminen maakuntasuunnitelma-

työhön. Osana maakuntaohjelmaa valmistellaan ensimmäistä kertaa myös kansainväli-

sen toiminnan toimintaohje.   

Satakunta-strategian laadinta 

• Pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman 2050 ja maakuntaohjelman 2022-2025 yh-

teensovitus  Satakunta-strategiassa. 
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Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

edistäminen 

 

Maakuntien yhteistoiminta-alue 

Satakunta ja Varsinais-Suomi ovat muodostaneet alueiden kehittämislain 2014/7 mukaisen yh-

teistoiminta-alueen. Uuden, vuonna 2020 valmisteltavan ja vuonna 2021 eduskunnan käsitte-

lyyn tulevan aluekehityslainsäädännön mukaan laissa nimetyt viralliset yhteistyöalueet jäävät 

pois. Yhteistoiminta-alueen osalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset ovat 

linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II-vaiheen toteuttamisen, meriklusterin ja sen alihankin-

taverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantamisen. Muita yhtei-

siä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal, Lounais-rannikkoyhteistyö 

(LOURA) ja Pohjoinen kasvuvyöhyke -verkostotyö. Maakuntien liittojen lakisääteinen tehtävä 

on myös merialuesuunnittelu, jota tehdään yhteistyössä rannikkomaakuntien kanssa.  

 

• Vuonna 2021 jatketaan aluekehittämisen yhteistoimintateemojen edistämistä yhteis-

työssä Varsinais-Suomen liiton kanssa.  

 

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-

/yhteishankkeita. 

 

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

nointia vuonna 2021 

• Vuoden 2021 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 kut-

sunut maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen 

keskustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta, tulevaisuu-

desta ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen ammatillisen koulutuksen 

murros sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö- kuin laajemmat uudistusta-

voitteet (ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia haasteita koulutusorganisaa-

tioille.  

 

• Jatketaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan koordinointia 

vuonna 2021 
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Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma  - Teollisuuspilotti  

Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen merkityk-

sestä kohdistuen etenkin maakunnan teollisuuspuistoihin. Teollisuuspilotti nostaa teollisuuden 

kannalta keskeiset kehitettävät asiat esille. Teollisuuspilotti on valmisteltu laajassa yhteistyös-

sä keskeisten yksityisten toimijoiden (mm. Kauppakamarit) sekä julkisten (Satakuntaliitto, Sa-

takunnan ELY, kaupungit ja kunnat) kesken.  

 

• Edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa osana maakunnallista TKI-

toimintaa sekä maakuntaohjelman 2018-2021 toteuttamista ja maakuntaohjelman 

2022-2025 laadintaa. 

 

 

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019-2030 

Kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestäväl-

le kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- 

ja kiertotalouden osa-alueilla.  

 

• Edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa osana maakunnallista TKI-

toimintaa sekä maakuntaohjelman 2018-2021 toteuttamista ja 2022-2025 laadintaa 

 

 

Metsätalouden kasvuohjelma 

Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin keskittyvä kasvuohjelma valmistui 

loppuvuodesta 2020. Kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä metsäta-

louden kestävälle kasvulle Satakunnassa. 

• Edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa osana maakunnallista TKI-

toimintaa sekä maakuntaohjelman 2018-2021 toteuttamista ja 2022-25 laadintaa 

 

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen  

 

• Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin, valtakun-

nallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin, ohjelmatyö-

hön ja hankkeisiin. 

 

Pohjoinen kasvuvyöhyke 

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

sopimuksessa, joka muodostaa Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyö-

verkoston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin, Porvoon, 

Rauman, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Etelä-Karjalan, Kymenlaak-

son, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen kasvuvyö-
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hyke -yhteistyön koordinaatiosta vastaavat yhdessä hankkeen isäntäorganisaatiot Turun kau-

punki ja Uudenmaan liitto. 

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, toimi-

va infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille digitaa-

listen palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on kansainvälisesti 

houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittäminen 

pohjautuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä on Suomen ja 

sen alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen. 

 

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

kuljetuspalveluita, tuottaa ketterä innovaatioiden kehitysalusta ja hyödyntää kansainvälisen 

yhteistyön mahdollisuudet innovaatioiden kaupallistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä yh-

tenäisen työmarkkina- ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten skaalautuvia 

etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimintaympä-

ristönä. 

 

Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä 

kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan 

innovaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin perus-

tuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.  

• Vuoden 2021 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjoisen kasvu-

vyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.  

• Edistetään ja seurataan valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen kasvusopimuk-

sen etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa. 

 

Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA)  

Lounaisrannikkoyhteistyötä (LOURA) tekevät lounaisrannikon kaupungit Turku, Uusikaupunki, 

Rauma ja Pori. LOURA on strateginen yhteistoimintamalli, jonka päämääränä on koko alueen 

kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääminen. Yhteistyön lippulaivoja ovat me-

riosaaminen, energia, matkailu, invest in –toiminta ja ennakoiva elinvoimatoiminta. 

 

• Vuoden 2021 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA-yhteyshenkilönä 

 

 

 

 

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 kan-

sainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä ja tarjoaa kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja 

yhteyksiä muihin Team Finland –toimijoihin.  
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• Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Finland Satakunta yhteyshenkilönä 
vuonna 2021 

 

Muut erillisprojektit ja selvitykset 
 

Digitalisaation edistäminen 

  

Toteutetaan vuonna 2020-2021 valtionvarainministeriön osarahoittamana digitukihanke, jossa 

kootaan yhteen kansalaisten digitukea tarjoavat tahot Satakunnassa sekä huolehditaan palve-

luiden löydettävyydestä. Kansalaisille digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, jär-

jestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset, jotka noudattavat digituen eettisiä periaatteita.  

 

Aineettoman kulttuuriperinnön hanke 

Toteutetaan aineettoman kulttuuriperinnön hanke yhteistyössä mm. Museoviraston kanssa. 
Kuntien kulttuuritoimintalaki haastaa kuntia huomioimaan ja tukemaan elävää kulttuuriperin-
töä työssään entistä vahvemmin. Samalla se avaa uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia mo-
nenlaisille toimijoille. Tietoisuuden lisääminen, yhteistyön vahvistaminen sekä kulttuuriperin-
töön liittyvän potentiaalin tunnustaminen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti on perustel-
tua.  
 
Haettavassa kaksivuotisessa alueellisessa kehittämishankkeessa jalkautetaan uutta lakia kun-
tiin osallistavan kulttuuriperintötyön avulla. Museovirasto koordinoi hanketta, jossa kansallisen 
tason kumppaneina ovat Museoliitto, Suomen Kotiseutuliitto sekä Suomen Kulttuuriperintö-
kasvatuksen seura. Alueellisella tasolla hanketta toteuttavat Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan 
liitto sekä Satakuntaliitto, joiden kautta hankkeessa mukana ovat kaikki näiden alueiden kun-
nat.  
   
Hankkeessa tuodaan yhteen maakuntien toimijat keräämään ja luomaan toimintamalleja, 
hankkeita, verkostoja, palveluita ja matkailutuotteita, jotka ponnistavat osallistavasta kulttuu-
riperintötyöstä. Laajan, moniammatillisen yhteistyöverkoston osaamisella luodaan pilottimaa-
kuntiin ja -kuntiin pysyvää toimintamallia, jota voidaan hankkeen jälkeen levittää muualle 
Suomeen. Konkreettisena lopputuloksena syntyy 30 pilottihanketta kolmeen maakuntaan sekä 
verkkoalusta, menetelmien ja hyvien käytäntöjen monialainen resurssipankki. 
 

Muut strategiat ja hankkeet 

 

Jatketaan strategioiden ja aluekehityksen tilannekuvien sekä teemakohtaisten sisältöjen laa-

dintaa sekä tarvittavien taustaselvitysten toteuttamista. Tulevia selvityksiä ovat mm. älykkään 

erikoistumisen painopisteiden päivitys, Satakunnan jatkuvan oppimisen sisältöjen täsmentä-

minen ja maakunnallisen osaamisprofiilin laadinta.   

 

Maaseudun kehittämisen yhteistyö ja 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 kehittämis-
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työhön. Maaseudun kehittämiseen liittyen Satakuntaliitto on yhdessä SataKylät ry:n kanssa va-

linnut Satakunnan maakuntakylän vuodesta 1994 asti.  

 

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

yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumi. Järjestöyh-

teistyöryhmän tavoitteena on edistää yhdistysten yhteistyötä muiden yhteiskuntatoimijoiden 

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

osaamisen tunnettuutta maakunnassa. Satakuntaliitto on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa 

sekä Suomen Kylätoiminta ry:ssä.  

 

• Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden, 

maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kanssa.  

• Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja 

tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.  

• Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2021.  

 

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 tavoite- ja toimenpidesuunni-

telman toteuttamista, keskustella matkailun strategiseen kehittämiseen liittyvistä aiheista osa-

na maakuntaohjelman toteuttamista sekä välittää tietoa ajankohtaisista maakunnallisesti ja 

valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun liittyvistä asiakokonaisuuksista. Lisäksi matkailufoo-

rumi toimii yhtenä aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevana TKI-yhteistyöryhmänä, 

jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkailualan osaamis- ja työvoima- sekä kehittämistarpeis-

ta alueelliseen ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamisen seurantaan.  

 

• Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista kehit-

tämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien 

kesken. 

• Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2021. 

• Laaditaan yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuonna 2019 valmistuneen Sata-

kunnan matkailun kasvuohjelman työsuunnitelma vuosille 2021-2022. 

 

 

 

Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman to-

teuttamista 

 

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä 

tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yh-

teensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (Laki alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§, 7/2014). Satakuntaliiton johdolla laadittu Sata-
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kunnan kulttuuristrategia 2015-2020 määrittelee maakunnalliset kulttuurin kehittämisen lin-

jaukset.  

 

• Satakunnan päivitetyn kulttuuristrategian 2030 julkaisu ja toimeenpanon edistäminen    

• Järjestetään maakunnallinen kulttuurifoorumi vuoden 2021 aikana. 

• Aineettoman kulttuuriperinnön hankkeen toteuttaminen yhdessä Museoviraston 

kanssa, ks. Muut erillisprojektit ja selvitykset 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen 

 

Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta Sa-

takunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto-

ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristö ja maaseutujaosto. 

 

• Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan yhteis-

työryhmällä on 3-5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpa-

nosuunnitelman. 

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

käytännön hanketyötä maakunnassa.  

• Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman toteuttamista ja päättää it-

senäisesti kokoontumisaikataulustaan. 

 

Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelma 2014 - 2020) sekä uu-

den ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun osallistuminen 

 

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 

rahoituskehyksensä. Perusliitossa (Satakuntaliitto) hoidetaan edelleen hankevalmistelu koko-

naisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa. Hankkeiden yhteyshenkilöt 

ovat edelleen perusliitoista, jotka osallistuvat hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn maakun-

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

mis- ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä kattavana tavoitteena on vähähiilisen ta-

louden edistäminen.  

 

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

tamisesta annettujen ohjeiden ja aikataulujen puitteissa tehokkaasti huomioiden mm. 

maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman linjaukset ja painotukset. 

• Vuoden 2021 aikana osallistutaan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun: 
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• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Länsi-Suomen suuralueen edustajana 
uutta ohjelmakautta 2021-2027 valmistelevan EU-4 jaoston toimintaan. Toimintaa 
koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö.  

• EU:n elvytyspakettiin sisältyvien elpymisrahaston (RRF - Recovery and Resilience 
Fund) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF-Just Transition Fund)- ra-
hastojen toiminnan  suunnittelu ja toteuttaminen Satakunnassa 

• Osallistutaan Satakunnan elvytyspaketin laadintaan (Kasvun mahdollisuudet) 

• Edistetään Satakunnalle tärkeiden teemojen näkökulmaa osana uuden ohjelma-
kauden sisältöjen valmistelua (mm. EDIH) 

• Rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelun tueksi on perustettu Läntisen 
valmisteluryhmä, jonka puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä vastaa Satakuntalii-
ton aluekehityksen toimiala. 

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu uuden ohjelmakauden 2021-2027 
suuralueittaiseen valmisteluun ELSA-työryhmissä (Etelä- ja Länsi-Suomi). ELSA-
koordinaattorina toimii Uudenmaan liitto. 

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjois-Karjalan edustajan varahenki-
lönä Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaan uuden ohjelmakauden 2021+ 
CAP-maaseututyöryhmän työskentelyyn.  
 

Kansallinen aluekehittämisrahoitus 

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitus 

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

mukaisella kansallisella (AKKE) -rahoituksella tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellis-

ta yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoitusta voidaan käyttää esimer-

kiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monen-

keskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin mui-

den viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Ministeriön ohjeen mukaan, määrärahaa voi-

daan maakunnan liiton harkinnan mukaan kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehi-

tykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. 

 

• Hoidetaan AKKE-rahoituksen viranomaistehtävät vuoden 2021 aikana. 

 

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen  

 

• Vuoden 2021 aikana valmistellaan kv-toimintasuunnitelma osana maakuntasuunnitel-

man 2022-2025 laadintaa.  

• Satakuntaliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijatiimin kokoaminen kv-

toimintasuunnitelman laadintaan ja seurantaan. 

 

WFEO 

 

Maakunnan kansainvälistymisen edistämisessä keskeinen resurssien tarjoaja on Euroopan 

Unioni.  Satakuntaliitto ylläpitää Brysselissä yhteistä Eurooppa-toimistoa (West Finland Euro-
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pean Office, WFEO) kolmen muun maakunnan liiton kanssa. Aluekehitys tekee tiivistä yhteis-

työtä WFEO:n kanssa, joka auttaa satakuntalaisia toimijoita tiedonhankinnassa, verkostoitumi-

sessa sekä EU-ohjelmien hyödyntämisessä.   

 

• Edistetään maakunnan toimijoiden kansainvälistä verkostoitumis- ja hanketoimintaa.    

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista EU- ja muiden kansainvälisten 

ohjelmien hankehakuihin.   

 

CPMR 

Euroopan merellisten reuna-alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR (Conference of Pe-

ripheral Maritime Regions) muodostaa Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin keskitty-

vän verkoston, joka vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla merkittä-

villä politiikan ja aluekehityksen sektoreilla. CPMR edustaa noin 200 miljoonaa ihmistä  yli 150 

alueelta 24 EU-maasta ja muualta. Suomalaisia jäseniä ovat Satakunta, Uusimaa, Päijät-Häme, 

Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.  

 

Järjestön alaisuudessa toimii kuusi maantieteellisesti muodostettua alueellista komissiota. 

Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämeri-komissiossa. Verkoston keskeisiä alue-

kehittämisteemoja ovat koheesiopolitiikka, merenkulun ja muun liikenteen kysymykset, ener-

giapolitiikka, kalastusasiat sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. CPMR edustaa Satakunnalle 

tärkeitä teemoja, joita ovat merelliselle rannikkoalueelle erityisesti alue-              politiikka, me-

ripolitiikka sekä liikenne- ja energiakysymykset Itämeren alueella.  

 

• Vuoden 2021 aikana Satakuntaliiton asiantuntijat valmistelevat maakunnan sisällöt 

verkoston teematyöryhmiin. Tavoitteena on aktiivinen osallistuminen erityisesti Itäme-

ri-komission toimintaan ja meripolitiikan teemaryhmään? 

• Aluekehityksen toimialan edustaja hallinnoi ja koordinoi CPMR -yhteistyötä.  

 

 

Interreg – ohjelmat 

Interreg - ohjelmista Satakuntaliitolle keskeisin on kuluvalla ohjelmakaudella ollut Central Bal-

tic -ohjelma eli Keskisen Itämeren rajat ylittävä ohjelma. Central Baltic 2014 - 2020 on EU:n 

alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. 

Suomessa ohjelma-alue kattaa Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaak-

son, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ohjelman toi-

mintalinjat liittyvät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osalli-

suuteen. Läpikäyvinä teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous. Ohjelmakauden rahoitus on 

noin 122 miljoonaa euroa. Satakuntaliiton edustaja on varsinaisena jäsenenä ohjelman hallin-

tokomiteassa ja varajäsenenä seurantakomiteassa. 

 

Itämeren alueen Interreg-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) 2014–2020 tukee yhtenäistä 

aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehi-

tystä Itämeren alueella. Ohjelman monikansalliset hankkeet keskittyvät yhteisiin haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin, ja niihin osallistuu kumppaneita koko Itämeren alueelta. EU-rahoitus ohjel-
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makaudella 2014–2020 yht. 278,6 milj. euroa. Ohjelmassa ovat mukana jäsenmaat Suomi, 

Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja (Pohjois-)Saksa sekä kumppanuusmaat Norja, Val-

ko-Venäjä ja (Luoteis-)Venäjä.  

 

• Osallistutaan Interreg Central Baltic -ohjelman 2014-2020 hallinto- ja seurantakomite-

an toimintaan.  

• Osallistutaan Interreg Central Baltic -ohjelman 2021-2027 valmisteluun ohjelmointi-

komitean (Joint Programming Committee) ja työryhmän (Working Group) jäsenyyksien 

kautta. 

• Osallistutaan INTERREG Baltic Sea Region -ohjelman kansalliseen sub-komiteaan sekä 

osallistutaan sen kautta uuden ohjelmakauden ohjelmavalmisteluun mahdollisuuksien 

mukaan.  

• Kannustetaan satakuntalaisia toimijoita hyödyntämään kv-rahoitusohjelmia kansainvä-

listymisen vahvistamiseksi.     

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv-ohjelmien hankehakuihin 

osana maakuntaohjelman seurantaa.  

 

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 Euroo-

pan 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 Plat-

formilla ja älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty maakuntaohjelmaan ja lisäksi 

on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart specialisation -konsepti 

(www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän EU-

ohjelmien toteuttamisen ohjaajana. 

 

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

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

ohjelman  ja kv-suunnitelman(2018-painotusten mukaisesti 

• Vuonna 2021 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja 

kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista 

 

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden eurooppalaises-

sa innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF-verkosto).  Innovaatiokumppanuus tähtää resurssite-

hokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä innovaatioiden lisää-

miseen maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella halutaan tuoda tär-

keimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus- ja käytäntö).  
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Satakuntaliitto on lisäksi mukana yhdessä WFEOn kanssa eurooppalaisten alueiden tutkimus- 

ja innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen teematyöryhmissä. 

 

• Vuoden 2021 aikana osallistutaan ERRIN- sekä ERIAFF-verkostojen ja näiden eri työ-

ryhmien toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä elintar-

vikealan 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-

yhteistyömekanismissa, jossa keskitytään erityisesti automaatioon ja robotiikkaan. 

 

• Toimintavuoden 2021 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-

yhteistyötä.   

 

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 

partnereiden käyttöön erilaisten tutkimusraporttien muodossa. Tavoitteena on tuottaa rele-

vanttia sisältöä rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon osallistuville organisaatioille jäsen-

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

noudattelevat aina kunkin ajankohdan kannalta oleellisia aihepiirejä.  

 

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 edusta-

jan voimin tapaamisiin. Länsi-Suomen koordinaatioryhmässä pyritään sopimaan tapaamiskoh-

taisesti edustajat. 

 

• Toimintavuoden 2021 aikana edistetään rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa osallistu-

malla Euroopan laajuisen IQ-Net -verkoston toimintaan 
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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 rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. 

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 vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelupro-

sessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yh-

teensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Toimiala vastaa myös alueellisten 

laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluproses-

sin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteen-

sovittamisesta 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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KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 2021 

• Maakuntakaavan laatiminen 
▪ Satakunnan maakuntakaavan uudistamisprosessin käynnistäminen 
▪ Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
▪ 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 
▪ Osallistutaan Satakunnan maakuntasuunnitelman laadintaan 
▪ Osallistutaan Satakunnan maakuntaohjelman laadintaan 

• Merialuesuunnitelman laatiminen ja yhteistyö 
▪ Viimeistellään merialuesuunnitelman aineistot 
▪ Tiedotetaan hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen perusteluista interne-

tissä ja lähetetään tieto merialuesuunnitelman hyväksymisestä osallistuneille  
▪ Lähetetään hyväksytty merialuesuunnitelma viipymättä tiedoksi ympäristöminis-

teriöön raportoitavaksi maaliskuussa 2021 Euroopan komissiolle.  

• Merialuesuunnitelman ajantasaisuuden tarkastelu 

• Osallistutaan merialuesuunnitelmien toteuttamisen edistämiseen ja niiden vai-

kuttavuuden arviointiin  

• Osallistutaan mahdollisiin merialuesuunnittelua koskeviin kansainvälisiin ja kan-

sallisiin hankkeisiin  

• Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja jatkuva liikennejärjestelmätyö  

▪ Käynnistetään Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 
▪ Jatkuva liikennejärjestelmätyö 

• Luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat  

▪ Osallistutaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian päivitystyöhön ja ilmas-
tonmuutoksen hillintään liittyvän tiekartan laatimiseen (CANEMURE-hanke, jos-
sa Satakunnan ammattikorkeakoulu on partnerina) 

• Hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen 

• Maakuntakaavojen toteuttamisen edistäminen (lausunnot, neuvottelut) 

• Maakunnallisten yhteistyöryhmien kokousten järjestäminen ja ajankohtaisten 
selvitysten esittely ja keskustelut   

• Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen 

▪ Suunnitelman valmistumisesta tiedottaminen ja 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 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (YM 2014/KHO 2016) ja turvetuotantoa, aurinkoenergian 
tuotantoa, terminaalitoimintojen alueita, kaupan teemaa ja kulttuuriympäristöjä ja maisema-
alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (MV2019). 
 
Satakuntaliiton maankäytön suunnittelun lähivuosien tavoitteena on Satakunnan maakunta-
kaavan uudistaminen. Satakuntaliitossa on lähdetty valmistelemaan uudistamista käynnistä-
mällä tarvittavien maakuntakaavan selvitysten laatimistyöt. Selvitykset antavat myös tärkeää 
tietoa maakuntakaavan toteutuneisuudesta. Ensimmäisten selvitysten joukossa on ollut esisel-
vityksen laatiminen Satakunnan luontoarvojen kartoittamista varten. Esiselvityksen mukaisesti 
ensimmäisessä vaiheessa laadittiin Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualuei-
den tilan arviointi. Lisäksi Satakuntaliitto on laatimassa myös ampumaratalain mukaista am-
pumarataverkoston kehittämissuunnitelmaa. Muita tulevia selvityksiä ovat viherrakenneselvi-
tys, maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen selvitys sekä liikennejärjestelmien ke-
hittämiseen liittyvät selvitykset.  
 

• Käynnistetään maakuntakaavan uudistamistyö 

• Laaditaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Laaditaan riittävät tutkimukset ja selvitykset kaavan laadintaa varten  

 

Maakuntakaavojen pitäminen ajan tasalla 

 
Maakuntakaavojen ajantasaisuutta tulee seurata suhteessa muuttuvaan lainsäädäntöön, val-

takunnan ja maakunnan tason suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä toimintaympäristöön. Lainsää-

dännössä tapahtuvia muutoksia seurataan ja niiden aiheuttamia muutoksia maakuntakaavoi-

tukselle arvioidaan. Seurataan myös valtakunnan ja maakunnan tasolla laadittuja selvityksiä ja 

suunnitelmia. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan kuntakaavoituksen ja 

ympäristön tilan ja kehityksen seurannan avulla. Ajantasaisuuden arvioinnin perusteella käyn-

nistetään maakuntakaavojen uudistaminen. 

 

• Seurataan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, valtakunnallisia ja maakunnallisia 

selvityksiä ja suunnitelmia osallistumalla toimialaan liittyviin kansainvälisiin, valtakun-

nallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin suunnitteluryhmiin, oh-

jelmatyöhön ja hankkeisiin  

• Seurataan kuntakaavoitusta 

• Seurataan ympäristön tilaa ja kehitystä 

 

 
Maakuntakaavoituksen kehittäminen 

 
Maakuntakaavoitusta kehittämällä voidaan vastata muuttuneeseen toimintaympäristöön ja 
reagoida ajan ilmiöihin.  
 
Maakuntakaavoitusta on kehitetty maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla moneen ottee-
seen. Muutokset ovat koskeneet mm. maakuntakaavojen vahvistamista, vähittäiskaupan 
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suuryksikköjen suunnittelua, kaupan mitoittamista sekä tuulivoima rakentamista ja suunnit-
telua. Parhaillaan on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jossa myös maa-
kuntakaavan sisältöä ja laadullisia vaatimuksia käsitellään. Tulevaisuudessa kehitettävänä 
ovat digitaaliset järjestelmät ja osallistumis- ja vuorovaikutusprosessit. 

 
Alueiden käytön toimiala seuraa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja on mukana kehit-
tämässä maakuntakaavoitusta sekä sisällön, ulkoasun että digitaalisten ratkaisujen osalta. 
Toimialalla kehitetään myös paikkatieto-ohjelmiin liittyvää osaamista.  
 
EU:n INSPIRE-direktiivi tuli voimaan 15.5.2007 ja sen toimeenpano etenee vaiheittain vuo-
teen 2021 mennessä. INSPIRE-direktiivi ohjaa EU:n jäsenmaat rakentamaan yhtenäiset ja yh-
teentoimivat paikkatietoinfrastruktuurit. Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri perustuu la-
kiin ja asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista. Alueiden käytön toimiala on mukana maa-
kuntakaavoituksen paikkatietoaineiston ja aineiston katselu- ja latauspalvelujen kehittämi-
sessä INSPIRE-direktiivin mukaiseksi. 
 

▪ Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen seuraaminen ja osallistuminen 
sidosryhmäfoorumin työskentelyyn, kannanottojen ja lausuntojen laatiminen 

▪ Seurataan kansallista valmistelua maankäytön suunnittelun digitaalisista ratkaisuis-
ta. Tavoitteena on sähköinen karttapalvelu, jossa voidaan julkaista kaava ja järjes-
tää osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä toimenpiteitä. 

▪ Maakuntakaavan ohjelmistotyökalujen ja osaamisen pitäminen ajan tasalla 

▪ Osallistutaan maakuntakaavamerkintöjen harmonisointiin ja julkaisuun yhteisessä 
tietomallissa (HAME-hanke).  

▪ Lounaistiedon paikkatietoverkostoon kuuluminen ja INSPIRE-direktiivin mukainen 
maakuntakaava-aineistojen julkaiseminen Lounaistiedon kautta 

 

Maakuntakaavojen toteuttamisen seuranta ja edistäminen 

 
Maakuntakaavojen tavoitteet konkretisoituvat toimenpiteiksi yksityiskohtaisemman suunnitte-

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

tiessaan yleis- ja asemakaavoja tai muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia. Viranomaistahot 

toteuttavat maakuntakaavoja tehdessään maankäyttöön liittyviä päätöksiä tai suunnitelmia. 

Toteuttamista edistetään osallistumalla maakuntakaavojen, yleiskaavojen, asemakaavojen, 

maa-aineisten oton ja YVA-menettelyjen sekä muiden alueiden käytön toimialaan liittyvien 

hankkeiden viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyhteistyöhön ja valmistelemalla niihin liit-

tyvät lausunnot. Maakuntakaavojen toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien ja viran-

omaistahojen kanssa. 

 

Maakuntakaavojen toteuttamista seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua, hankkeita, 

maankäyttöön liittyviä päätöksiä ja suunnitelmia seuraamalla. Maakuntakaavojen toteuttamis-

ta seurataan myös maakuntakaavan teemakohtaisten selvitysten yhteydessä. Ennen maakun-

takaavan laatimiseen ryhtymistä laaditaan lähtöaineistoksi myös maakuntakaavojen toteutu-

neisuuden seuranta.  

 

• Osallistutaan alueiden käytön toimialan tehtäviin liittyviin viranomaisneuvotteluihin 

ja viranomaisyhteistyöhön  
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• Valmistellaan lausunnot, jotka liittyvät alueiden käytön toimialan tehtäviin 

• Kutsutaan koolle maakunnallisia eri asiantuntijatahoista ja kuntien ja viranomaisten 

edustajista koostuvia työryhmiä käsittelemään maakuntakaavan toteutumiseen ja 

seurantaan liittyviä asioita (SataAlsu, SataLuonto)  

• Edistetään maakuntakaavojen toteuttamista yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja 

muiden tahojen kanssa osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja maakunnallisten 

työryhmien työskentelyyn  

• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyy-

sejä maakuntakaavoituksen pohjaksi. 

• Seurataan maakuntakaavojen toteutuneisuutta vuonna 2020 laaditun arvioinnin 

pohjalta. 

 

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 (SataAlsu, 

SataLuonto, Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä) 

• 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 

käynnistämistä ja osallistutaan päivitystyöhön  

 

Maakunnan suunnittelun edellyttämä alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, 

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

ta 

 
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 vuonna 2019. 
 
Kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurantaa tehdään selvitysten ja 
inventointien päivittämisen yhteydessä. 
 
Toimiala myös avustaa ja palvelee kuntia niiden tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa. 
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• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä maa-
kuntakaavoituksen 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 tuke-
na 

 

Osallistuminen maakuntasuunnitelman ja kehittämisohjelman laadintaan 

 
Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 valmistelu on käynnissä. Alueiden käytön toimiala 
seuraa maakuntasuunnitelman laadintaa ja osallistuu toimialan näkökulmasta valmisteluun. 
Maakuntasuunnitelma toimii myös maakuntakaavoituksen strategisena tausta-asiakirjana.  
 
Satakuntaliiton maakuntaohjelman laadintaprosessi on myös käynnistynyt. Maakuntaohjelman 
2022–2025 laadintaprosessi sovitetaan yhteen maakuntasuunnitelman 2050 laadintaprosessin 
kanssa.  

• Seurataan Satakunnan maakuntasuunnitelman prosessia ja osallistutaan laadintaan 

• Seurataan Satakunnan maakuntaohjelman prosessia ja osallistutaan laadintaan 

• Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto-ohjelmien toteuttamista koske-

vaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen hakija-

na. 

 

Merialuesuunnitelman laatiminen ja yhteistyö 

 
Satakuntaliitto käynnisti merialuesuunnitelman laatimisen merialueellaan maakuntahallituksen 
päätöksellä 8.5.2017. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolmiosaisen 
Suomen merialuesuunnitelman. Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto vastaavat yhdessä 
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman laatimisesta yhteistyössä minis-
teriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja sidosryhmien kanssa. Merialuesuunnitelmat tulee olla 
valmiina vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. 

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

• Osallistutaan merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän työskentelyyn 

• Viimeistellään merialuesuunnitelmien aineistot 

• Tiedotetaan hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen perusteluista internetissä 

• Lähetetään tieto hyväksytystä merialuesuunnitelmasta valmisteluun osallistuneille 

viranomaisille ja yhteisöille. Merialuesuunnitelman on oltava kaikkien saatavilla in-

ternetissä.  

• Lähetetään hyväksytty merialuesuunnitelma viipymättä tiedoksi ympäristöministeri-

öön raportoitavaksi maaliskuussa 2021 Euroopan komissiolle.  

• Osallistutaan mahdollisiin merialuesuunnittelua koskeviin kansainvälisiin ja kansalli-

siin hankkeisiin ja yhteistyöhön yhdessä muiden rannikkomaakuntien liittojen kanssa 
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Merialuesuunnitelman ajantasaisuuden tarkastelu 
 

Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä keskittyy tulevina vuosina edistämään merialue-

suunnitelmien toteutumista ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta. Maakuntien liittojen tulee 

tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään kymmenen vuoden välein. 

 

• Osallistutaan merialuesuunnitelmien toteuttamisen edistämiseen ja niiden vaikutta-

vuuden arviointiin merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä yhteistyössä ympäris-

töministeriön 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 suunnittelus-

sa. 

• Osallistutaan merten aluesuunnittelun rajat ylittävän toimeenpanon edistämiseen se-

kä kansalliseen toimeenpanoon yhteistyössä ympäristöministeriön, naapurimaakun-

tien sekä Ruotsin kanssa. 

• Seurataan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, valtakunnallisia ja maakunnallisia 

selvityksiä ja suunnitelmia, osallistumalla merialuesuunnitteluun liittyviin kansainväli-

siin, valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin ja maakunnallisiin suunnitteluryhmiin, ohjel-

matyöhön ja hankkeisiin  

• Tarkastellaan merialuesuunnitelman ajantasaisuutta 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja jatkuva liikennejärjestelmätyö  

 

Alueiden käytön toimiala vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelu-

prosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun 

yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.  

 

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2015. Suunnitelman tavoitevuosi on 

2035. Suunnitelma ohjaa niin maakunnanliiton kuin valtion panostuksia liikennejärjestelmän 

kehittämisessä. Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Satakuntaliitossa on 

käynnistetty jatkuva liikennejärjestelmätyö vuonna 2016. Työ tapahtuu seudullisten Porin ja 

Rauman liikennejärjestelmätyöryhmien, sekä kahdesti vuodessa kokoontuvan maakunnalli-

sen työryhmän puitteissa, jossa on mukana kuntien nimeämät edustajat, alueen liikenteestä 

vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajina satamat ja kauppakamarit. 

 

Satakuntaliitto seuraa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ja val-
mistelee tarvittaessa kannanottoja ja lausuntoja. Satakuntaliiton yhdessä kuuden maakunnan 
laatiman Länsi-Suomen liikennestrategian tarkoituksena on tehdä ylimaakunnallista yhteis-
työtä suurista liikennejärjestelmäkysymyksistä, antaa yhteistä viestiä valtakunnalliseen lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluun (VLJS) ja ratkaista samankaltaisia haasteita yhdessä. Ylimaa-
kunnallisessa liikennestrategiassa voidaan tulkita kansallisia valintoja ja painotuksia maakun-
tien olosuhteisiin. Tulkintojen toimeenpano tapahtuu maakunnallisessa liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa. 
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Lähivuosien tavoitteena on Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen 

muuttuneen toimintaympäristön ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Län-

si-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjausten mukaiseksi. 

 

• Käynnistetään Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 

 

• koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien ja 

ELY-keskuksen kanssa  

 

• Seurataan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista asetettavan seurantamitta-

riston 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 

 

• Seurataan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä ja osallistutaan työn 

valmisteluun valmistelemalla kannanottoja ja lausuntoja 

 

Luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat  

 
Alueiden käytön toimialan tehtävänä on alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä 

koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistäminen, siihen liittyvän yhteis-

työn johtaminen ja kyseisen suunnittelun yhteensovittaminen maakunnan muun suunnittelun 

kanssa. 

 

Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030 on valmistunut vuonna 2014. Ohjelma toteuttaa Sa-

takunnan ja Varsinais-Suomen maakuntastrategioita ja -ohjelmia. Ohjelmassa on viisi kehitys-

polkua, joita pitkin suunnataan kestävään tulevaisuuteen. 

 

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi vuonna 2012 Satakunnan ilmasto- ja energiastra-

tegian huomioon otettavaksi Satakuntaliiton suunnitelmissa yhtenä suunnittelun perusselvi-

tyksenä. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa ja ollaan päivittämässä CANEMURE-

hankkeessa. 

 

• Edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014-2030 toteuttamista osana vuon-

na 2015 laadittua kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta 2015-2020.  

 

• Osallistutaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian päivitystyöhön ja strategiatyön 

laadinnan rinnalla käynnistyneen maakunnallisen ilmastonmuutoksen hillintään liitty-

vän tiekartan laadintaan. Strategian päivitystä ja tiekartan laadintaa koordinoi Sata-

kunnan ammattikorkeakoulu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANE-

MURE) -nimisen EU:n Life-hankkeen toteutusta. 
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Hyvän ympäristön turvaamisen edistäminen 

Hyvän ympäristön turvaamista edistetään alueiden käytön toimialalla ensisijaisesti maakunnan 

suunnittelutyössä ja huolehtimalla yksityiskohtaisemman suunnittelun ja hankkeiden ja pää-

tösten osalta, että hyvän ympäristön turvaamista edistetään. Hyvän ympäristön turvaamista 

edistetään myös osallistumalla maakunnallisiin ja ylimaakunnallisiin työryhmiin ja tekemällä 

yhteistyötä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.  

 

• Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan 

lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu- ja ohjelmatyös-

sä. 

• Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan yh-

teistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa. 

• Osallistutaan Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintaan. 

 

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

VESI, Vesivisio 2050).  

 

• Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan ympäris-

tökasvatusyhteistyöryhmän muodossa 

 

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

Kulttuuriympäristötyöryhmä, Alueellinen merimetsotyöryhmä, Susi Life (LIFE BO-

REALWOLF)) 

 

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

riön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen arviointiin ja päivityk-

seen. 

 

Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen 

Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman tarkoituksena on arvioida maa-
kunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää 
sekä sijoittumistarvetta. Suunnitelmaa hyödynnetään selvitysaineistona laajasti alueiden käy-
tön suunnittelussa. Satakuntaliitto hyödyntää Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja 
kehittämissuunnitelmaa käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan taustaselvitykse-
nä. Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman toteuttamista edistetään yhteistyössä kun-
tien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa Ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman 
ajantasaisuutta seurataan yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja hankkeita seuraamalla.  
 

• Osallistutaan ampumaratoihin liittyviin viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyh-

teistyöhön  

• Valmistellaan lausunnot, jotka liittyvät ampumaratoihin 
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• Toteutetaan vuodenvaihteessa 2020/2021 valmistuvan kehittämissuunnitelman 

ehdotuksen pohjalta vuorovaikutteinen prosessi, jossa 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 toimin-

nalliset tavoitteet.  

 

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 

 

 

Luottamushenkilöhallinto 

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Maa-

kuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 53 jäsentä.  

 

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

kuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on vuonna 2017 alkaneella vaalikaudella 

13 jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan. 

 

Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n, BSSSC:n ja CPRM:n vuosikokouk-

siin. 

 

Maakuntahallitus on asettanut toimikaudekseen mm. maakunnan yhteistyöryhmän ja maakun-

takaavatoimikunnan. 

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen päätöksen-

teosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle aset-

tamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. 

 

Satakuntaliiton uudet toimielimet valitaan huhtikuun 2021 kuntavaalien jälkeen Satakuntalii-

ton perussopimuksen mukaisesti. 

 

Virasto ja tukipalvelut 

 

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

kaiset liiton tarpeisiin nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan ta-

• 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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salla. Satakuntaliitto omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrat-

tu Porin kaupungille. 

 

Satakuntaliiton palveluksessa on 24 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevaa työntekijää. 

Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton palvelukses-

sa voi olla 1-2 tilapäistä henkilöä. 

 

Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti 

erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve kokonaisuu-

tena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet ratkaistaan 

tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan määräai-

kaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin. 

 

Toiminnalliset tavoitteet: 

 

• Otetaan käyttöön EU:n saavutettavuusdirektiivien vaatimukset täyttävä verkkosivusto 

• Aloitetaan kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kun-

tatieto-ohjelma) mukainen neljännesvuosiraportointi VM:lle. 

• Toteutetaan työhyvinvointikyselyn perusteella kehittämistoimenpiteitä 

• Päivitetään henkilöstösuunnitelma 

• Pyritään kehittämään maakuntien liittojen välistä hallinnon asiantuntijoiden yhteistyö-

tä 

 

 

 

 

 

 

3.1 Talousarvio 2021 sekä taloussuunnitelma 2021–2023 

 
Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelma 2021–2023 on laadittu maakuntahallituksen 
evästysten mukaisesti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen huomattava kasvu selittyy sosiaa-
li- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen toimintakuluilla ja toimintatuotoilla.  
 
Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa 2020–2021 (KVTES) tehdyt ratkaisut lisäävät henki-

löstökustannuksia vuoden 2020 tasoon verrattuna n. 1,35 %.  

 
Kuntien maksuosuuksia korotettiin 2,55 % vuodelle 2020. Vuodelle 2021 korotuksia ei esitetä ja 

mahdolliset mm. soteuudistuksen hallinnon omarahoitusosuudet rahoitetaan tarvittaessa edel-

listen vuosien ylijäämistä.  

 
Vuoden 2021 talousarvioesitys on laadittu +-0-tulokseen.  

3 Talous 
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Maakuntavaltuusto määrittelee talousarviota päättäessään, mitkä ovat sen sitovina hyväksy-

mät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat 

määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. 

Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.  

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen päätehtä-

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

erityisesti panostetaan. Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot ilmenevät ta-

lousosasta.  

Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään maakuntahalli-

tuksen ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse.  

Jäsenkuntien vuoden 2021 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2019 kunnallisverotuksessa 

maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.  

 

SATAKUNTALIITTO TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023 MUUTOS  
2020 - 2021 

TOIMINTATUOTOT 3 680 993 2 676 980 3 060 448 2 581 920 2 581 920 14,32% 

Myyntituotot 2 331 670 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 0,00% 

Tuet ja avustukset 1 270 062 214 500 597 968 190 000 190 000 178,77% 

Muut toimintatuotot 79 261 72 480 72 480 1 920 1 920 0,00% 

TOIMINTAKULUT -3 515 868 -2 732 948 -3 066 448 -2 587 920 -2 587 920 12,20% 

Henkilöstökulut -2 122 565 -1 849 750 -1 939 177 -1 775 300 -1 775 300 4,83% 

Palvelujen ostot -1 068 712 -608 776 -853 821 -589 170 -589 170 40,25% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 904 -27 022 -26 050 -26 050 -26 050 -3,60% 

Avustukset   -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0,00% 

Muut toimintakulut -295 687 -244 000 -244 000 -194 000 -194 000 0,00% 

TOIMINTAKATE 165 125 -55 968 -6 000 -6 000 -6 000 -89,28% 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6 475 5 968 6 000 6 000 6 000 0,54% 

Korkotuotot 16           

Muut rahoitustuotot 6 644 6 000 6 000 6 000 6 000 0,00% 

Korkokulut -35 -32       -100,00% 

Muut rahoituskulut -150           

VUOSIKATE 171 601 -50 000 0 0 0 -100,00% 

TILIKAUDEN TULOS 171 601 -50 000 0 0 0 -100,00% 

 

3.2 Investointi- ja rahoitusosa 

 

Satakuntaliitolla ei ole investointihankkeita suunnitelmakaudella 2020-2022. Satakuntaliitolla ei 

ole lyhyt eikä pitkäaikaisia lainoja eikä antolainoja. Vuoden 2020 aikana ei ole 
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3.3 Taseen ylijäämien käyttö  

 

Satakuntaliiton taseessa on 1.1.2020 edellisten tilikausien ylijäämää + 950 191,09 euroa. Maa-

kuntavaltuusto päätti kokouksessaan, että vuoden 2019 tilinpäätöksen ylijäämä 171 000 euroa 

käytetään koronavirusepidemian Satakunnan kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutus-

ten hillintään ja niistä toipumiseen. Näin ollen edellisten vuosien ylijäämää jää taseeseen 

779.191,09 

Maakuntahallitus esittää kokouksessaan 14.9.2020, että ylijäämästä enintään puolet  
(n. 390 000 eur) esitetään käytettäväksi tarvittaessa vuoden 2021 kehittämistoimiin ja sote-
uudistuksen omarahoitusosuuksiin.  

 

3.4 Varsinainen toiminta 

 

Satakuntaliiton varsinainen toiminta sisältää luottamushenkilöhallinnon, tarkastuslautakunnan 

ja viraston toimintakulut sekä Länsi-Suomen liittojen kanssa yhteistyönä ylläpidettävän Brysse-

lin toimiston (WFEO) kulut. Viraston toiminta jakautuu edelleen, aluekehityksen, alueiden käy-

tön, hallinnon ja edunvalvonnan toiminnallisiin kokonaisuuksiin. 

Varsinaisen toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Kuntien maksuosuuksilla kate-

taan varsinaisen toiminnan kulut. Varsinainen toiminta sisältää perussopimuksen mukaiset la-

kisääteiset tehtävät ja yleis- ja luottamusmieshallinnon. Vuonna 2021 varataan määrärahaa 

lainsäädännöllisistä muutoksista johtuviin selvityksiin tai toimenpiteisiin ja maakuntasuunni-

telman ja -ohjelman laadintaan aloittamiseen. Kokonaismaakuntakaavan laadinnan selvityksiä 

toteutetaan talousarvion ja maakuntasuunnitelman mahdollistamalla tavalla. Maakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys aloitetaan. 

Vuokratuotot ovat liiton omistaman ja edelleen vuokraaman Teljäntorin toimitilojen vuokria. 

Maakuntahallituksen 24.8.2020 päättämän Teljäntorin osakkeiden kaupan toteutuessa Teljän-

torin vuokratuotot ja ylläpitokustannukset poistuvat ja aiheuttavat talousarvioon n. 15 000 eu-

ron vajeen. 

Talousarviossa 2021 on otettu huomioon kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 

(voimassa 1.4.2020–28.2.2022) palkantarkistukset 1.8.2020 ja 1.4.2021. Tästä huolimatta hen-

kilöstökulut pienenevät tilapäisesti 4,76 %, kun henkilöstöä on siirretty yhteensä n. 2,5 htv 

sote-uudistuksen valmisteluun, TKI-projektiin sekä digitukihankkeeseen. Palvelujen ostojen 

määrärahoja on korotettu 2,66 % erityisesti aluekehityksen ja alueiden käytön asiantuntijapal-

veluihin. 

 

Varsinainen toiminta TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023 MUUTOS  
2020 - 2021 

TOIMINTATUOTOT 2 417 703 2 467 480 2 467 480 2 399 920 2 399 920 0,00% 

Myyntituotot 2 331 620 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 0,00% 

Tuet ja avustukset 7 860 5 000 5 000 8 000 8 000 0,00% 

Muut toimintatuotot 78 223 72 480 72 480 1 920 1 920 0,00% 

TOIMINTAKULUT -2 204 493 -2 468 447 -2 404 414 -2 364 370 -2 364 370 -2,59% 
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Henkilöstökulut -1 400 204 -1 638 797 -1 560 795 -1 612 402 -1 612 402 -4,76% 

Palvelujen ostot -560 189 -562 700 -577 669 -536 018 -536 018 2,66% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 313 -19 550 -18 550 -18 550 -18 550 -5,12% 

Avustukset   -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 0,00% 

Muut toimintakulut -228 787 -244 000 -244 000 -194 000 -194 000 0,00% 

TOIMINTAKATE 213 210 -967 63 066 35 550 35 550 -6 618,95% 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6 475 5 968 6 000 6 000 6 000 0,54% 

Korkotuotot 16           

Muut rahoitustuotot 6 644 6 000 6 000 6 000 6 000 0,00% 

Korkokulut -35 -32       -100,00% 

Muut rahoituskulut -150           

VUOSIKATE 219 685 5 001 69 066 41 550 41 550 1 281,15% 

TILIKAUDEN TULOS 219 685 5 001 69 066 41 550 41 550 1 281,15% 

 

3.5 Tekninen tuki  

 

Satakuntaliitto on rakennerahastojen osalta ns. perusliitto, joka valmistelee hankkeet ja seuraa 

niiden toteutumista. Rahoitus- ja maksatuspäätökset tekee Länsi-Suomen alueella välittävänä 

viranomaisena toimiva Pirkanmaan liitto. Satakuntaliitto vastaa maakunnan yhteistyöryhmän 

toiminnasta ja saa tätä toimintaa varten vuosittain teknistä tukea rakennerahastovaroista. 

Vuoden 2020 määrärahaksi on varattu 15.000 euroa. 

 

Tekninen tuki TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023 MUUTOS  
2020 - 2021 

TOIMINTATUOTOT 11 777 15 000 15 000 15 000 15 000 0,00% 

Tuet ja avustukset 11 777 15 000 15 000 15 000 15 000 0,00% 

TOIMINTAKULUT -11 777 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -0,00% 

Henkilöstökulut -6 277 -8 924 -8 848 -8 848 -8 848 -0,86% 

Palvelujen ostot -5 375 -6 076 -6 152 -6 152 -6 152 1,26% 

Muut toimintakulut -125           

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0   

VUOSIKATE 0 0 0 0 0   

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0   

 

3.6 Projektit 

 

Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa. 

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

loilla.  

Vuoden 2020 talousarviossa Satakuntaliiton kehittämishankkeita ovat: 
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• Oman tuotannon TKI-hanke, 2-3 -vuotinen, EAKR hankerahaa 70 % 

• Digi-tukihanke (1.11.2020 -30.10.2021), hankerahaa 80 % 

 
Projektien omarahoitusosuudet katetaan ensisijaisesti viraston omalla työpanoksella.  

Tarvittaessa omarahoitusosuuden katteena  käytetään Satakuntaliiton edellisten vuosien 

ylijäämää. 

 
Projektit TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023 MUUTOS  

2020 - 2021 

TOIMINTATUOTOT 206 671 194 500 194 500 167 000 167 000 0,00% 

Tuet ja avustukset 205 633 194 500 194 500 167 000 167 000 0,00% 

Muut toimintatuotot 1 038           

TOIMINTAKULUT -231 590 -249 500 -243 025 -208 550 -208 550 -2,60% 

Henkilöstökulut -136 612 -202 028 -195 525 -154 050 -154 050 -3,22% 

Palvelujen ostot -87 770 -40 000 -40 000 -47 000 -47 000 0,00% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   -7 472 -7 500 -7 500 -7 500 0,37% 

Muut toimintakulut -7 208           

TOIMINTAKATE -24 919 -55 000 -48 525 -41 550 -41 550 -11,77% 

VUOSIKATE -24 919 -55 000 -48 525 -41 550 -41 550 -11,77% 

TILIKAUDEN TULOS -24 919 -55 000 -48 525 -41 550 -41 550 -11,77% 

 

 

3.7 Soteuudistuksen hankehallinto 

 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen hankehallinto on 

hankkeen ohjausryhmän mukaisesti annettu Satakuntaliiton tehtäväksi. Hankkeet saivat rahoi-

tuspäätökset 30.6.2020 ja varsinainen hanketyö alkoi 1.8.2020.  

 

Hankehallinnon johtajana toimii Satakuntaliiton hallintojohtaja 50 % työpanoksella. Lisäksi 

hanketarkastuksesta vastaa Satakuntaliiton tarkastaja 65 % työpanoksella. Hankkeen viestintä-

asiantuntija on palkattu ulkoisella haulla 31.12.2021 saakka kokoaikaisella, määräaikaisella so-

pimuksella. Valmistelun edetessä tarvitaan asiantuntijoita erityisesti juridiikan, henkilöstöhal-

linnon, taloushallinnon ja kiinteistöhallinnon alalta. 

 

Hankehallinnon vastuulla on tavanomaisen hallinnon lisäksi laatia suunnitelma hanketoimin-

nan siirtämisestä sotelakien voimaantulon jälkeen perustettavalle väliaikaiselle hallinnolle ja 

hankkeen tuotosten siirto erityisesti immateriaalioikeuksien näkökulmasta. 

 

Hankehallintoon voi kuulua myös tulevaisuuden sote-keskus hankekokonaisuuden hallintome-

noja, jotka hankitaan Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ja muilta sote kunnilta ja kuntayhtymiltä 

tarpeen mukaan. 
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Satasote hallinto TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023 MUUTOS  
2020 - 2021 

TOIMINTATUOTOT     383 468       

Tuet ja avustukset     383 468       

TOIMINTAKULUT     -404 009       

Henkilöstökulut     -174 009       

Palvelujen ostot     -230 000       

Aineet, tarvikkeet ja tavarat             

TOIMINTAKATE     -20 541       

VUOSIKATE     -20 541       

TILIKAUDEN TULOS     -20 541       

 

 

3.8 Jäsenkuntien maksuosuudet 

 

Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltä-

vänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien mukaisessa suh-

teessa. 

Ennakkotieto kuntien maksuosuuksista esitetään talousarvioluonnoksessa, lopullinen laskelma 

päivitetään verotietojen valmistuttua. 

 

KUNNAT VEROVUOSI   2019 
     

Nimi Kunnallisvero 
Yhteisövero-

osuus 
Yhteensä 

Maksuosuus 
2021 

Eura                                               38 983 995 2 015 472 40 999 466 125 317 

Eurajoki                                           28 999 668 2 513 965 31 513 633 96 323 

Harjavalta                                         24 965 980 6 095 066 31 061 045 94 940 

Honkajoki                                          4 530 552 635 533 5 166 085 15 790 

Huittinen                                          30 168 043 2 075 562 32 243 604 98 554 

Jämijärvi                                          5 121 631 280 147 5 401 778 16 511 

Kankaanpää                                         34 222 655 2 412 731 36 635 386 111 978 

Karvia                                             5 522 129 622 322 6 144 450 18 781 

Kokemäki                                           22 652 846 1 215 566 23 868 413 72 955 

Merikarvia                                         8 124 479 1 032 314 9 156 792 27 988 

Nakkila                                            17 702 019 494 248 18 196 267 55 618 

Pomarkku                                           5 782 316 573 105 6 355 421 19 426 

Pori                                               278 474 949 16 719 301 295 194 250 902 277 

Rauma                                              149 929 238 12 791 762 162 721 000 497 365 

Siikainen                                          3 449 323 600 959 4 050 282 12 380 

Säkylä                                             23 990 235 1 317 135 25 307 370 77 353 

Ulvila                                             45 465 258 2 446 353 47 911 611 146 444 

Yhteensä 728 085 316 53 841 540 781 926 856 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   98 - 113

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

Pykälät     

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    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan

14.09.2020
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

MH 8/2020

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

14.09.2020
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

MH 8/2020
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 TARJOUSPYYNTÖ 
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Karvian kunta  Puh. (02) 5727 90   karvia@karvia.fi 
Kylä-Karviantie 17 Fax (02) 5727 9202 www.karvia.fi 
39930 Karvia   

 

TARJOUSPYYNTÖ ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄRATKAISUSTA 
 

 
Karvian kunta ilmoittaa asianhallintajärjestelmän hankinnasta. Hankinnan kohteena 
on valmisohjelmistoon perustuva asianhallintaratkaisu, joka toteutetaan palveluna. 
Ratkaisu sisältää kaikki tarjouspyyntödokumentaatiossa määritellyt toiminnallisuudet, 
kuten asianhallinnan, asiakirjanhallinnan ja tiedonohjausjärjestelmän. 
 

Asian- ja asiakirjahallintajärjestelmään on sisällytettävä sähköisen materiaalin 
keskitetty hallinnointi ja hävittäminen. Tuotteen on oltava Sähke-2 sertifioitu 
mahdollistaen myös kokonaan sähköiseen säilytykseen siirtymisen erillisen 
lupamenettelyn jälkeen 

 
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat palvelut noin 15 käyttäjälle: 
 

• Asianhallinta (diaari) 
• Asiakirjojen ja dokumenttien hallinta 
• Kokousasiakirjojen hallinta (esityslistat ja pöytäkirjat) 
• Viranhaltijapäätösten hallinta 
• Asiakirjojen nettijulkaisu (esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, 

kuulutukset) 
• Tiedonohjausjärjestelmä 
• Sähköinen asiakirjojen säilytys 
• Outlook -integrointi järjestelmään 
• Käyttöönottoprojektin kustannusarvio 
• Koulutuksen hinnoittelu 

 
Tarjoukset asiahallintaratkaisusta on jätettävä sähköpostitse 31.8.2020 mennessä 
miia.salonen@karvia.fi.  
 
Lisätietoja asiasta Miia Saloselta p. 040 620 1934. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Karvian kunnan yleispalvelut 
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OSA I HYVINVOINTIKERTOMUS V. 2019
JOHDANTO

Alueellinen hyvinvointikertomus kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet. Se kuvaa
alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin rakenteita alueella
ja välittää tietoa valtionhallintoon. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä kunnat,
alueelliset toimijat, kuten maakunnan liitto tai sairaanhoitopiiri tekevät yhdessä muiden toimijoiden
kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Se kuvaa kuntien ja alueen välistä yhteistyötä ja on tärkeä strategisen johtamisen väline.
Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toiminta,
seuranta ja arviointi. Satakuntalaisen hyvinvointikertomuksen vertailumaakunniksi on otettu ERVA-
alueen maakunnat Varsinais-Suomi ja Pohjanmaa sekä elinkeinoelämän samankaltaisuuden vuoksi
Etelä-Pohjanmaa. Näiden lisäksi tuloksia verrataan koko maan tuloksiin.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma huomioi kestävän kehityksen periaatteita, jotka yleisesti
luokitellaan ekologiseksi, taloudelliseksi sekä sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi kestävyydeksi. Näiden
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä
tarkoittaa lisäksi, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon
päätöksenteossa ja toiminnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkoittaa sosiaalisesti
kestävällä kehityksellä sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tavoitteena
on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Tärkeää on, että kehitys
on ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.
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INDIKAATTORIEN JA MUUN TIEDON OSOITTAMA HYVIN-
VOINTI

VÄESTÖN MÄÄRÄ, TALOUS, TYÖTTÖMYYS JA KOULUTUS

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993
vuoteen 2018 21 895 henkilöä (aluejako tuorein myös v. 1993 tiedoissa). Vastaava muutosprosentti
väkiluvussa on -9,1. Samalla ajanjaksolla koko maan väkiluku on kasvanut 8,7 %. Väkiluku on
laskenut kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Porin seutukunnassa väkiluvun väheneminen on
suhteellisesti vähäisintä (-7,2 %). Rauman seutukunnassa väestötappio on 8,9 % vuosina 1993–
2018. Suhteellisesti mitattuna suurin väestötappioalue on Pohjois-Satakunta (-21,4 %). Vuodet
2016-18 ovat olleet maakunnassa poikkeuksellisen kehnoja kotimaan muuttoliikkeen tappioiden ja
heikon luonnollisen väestönmuutoksen vuoksi. Väestöennusteen (2019) mukaan väki vähenee
Satakunnassa 11,9 % vuoteen 2040 mennessä. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee 2030-luvulle
saakka. Satakunnan BKT asukasta kohti on Suomen 19 maakunnan joukossa 10. korkein (v. 2017).
Kuitenkin jalostuksessa muodostunut arvonlisäys (BKT) per capita on maamme kolmanneksi
korkein. Vuonna 2015 maakunnan kokonaistuotanto henkeä kohden oli vielä viidenneksi korkein.
Rauman seutukunnan BKT per capita on maamme 9. korkein, Porin seutukunnan 30. ja Pohjois-
Satakunnan 19. korkein 70 seutukunnan joukossa. Sijoitukset alenivat Pohjois-Satakuntaa lukuun
ottamatta v. 2017. Pohjois-Satakunnan asema parani huomattavasti ja sijaluku nousi 12 pykälää.
Vuoden 2017 aikana Satakunnan BKT kasvoi kaksi prosenttia ja vuonna 2018 ennakkotietojen
mukaan 0,7 % reaalisesti.

Satakunnan aluetaloudessa painottuu viennin korkea osuus. Se on BKT:n tärkeä osa-alue.
Teollisuuden viennin arvon osuus kokonaistuotannosta on Suomessa 26 % ja Satakunnassa 52 %
(v. 2017). Satakunnan viennin arvo on maakunnista neljänneksi korkein v. 2018 (Tulli). Myös henkeä
kohti laskettuna sija on neljä. Maakunnan viennin osuus koko Suomesta on 6,9 %, mikä on
väestöosuutta (4 %) selvästi korkeampi (v. 2018, Tulli). Siten maallemme elintärkeässä
ulkomaankaupassa Satakunnan asema on huomattavasti asukaslukuaan merkittävämpi ja alue on
Suomen vahvimpia myös viennin suhteessa väkilukuun.

Satakunta on edelleen positiivisessa rakennemuutoksessa (v. 2019 syksyn tilanne), mutta talouden
kehitys on tasaantumassa. Positiivinen rakennemuutos on näkynyt työvoiman tarpeen ja alueen
yritysten tilauskantojen kasvuna. Maakunnan oman yritystoiminnan ohella Varsinais-Suomen ja
Pirkanmaan vahva talouskasvu heijastuu myös Satakuntaan. Maakunnan oma telakkateollisuus on
jälleen hyvässä kasvussa muutaman heikon vuoden jälkeen. Yksi kasvuala on erityisesti Ulvilaan ja
Porin seudulle keskittynyt automaatio-, robotiikka- ja ohjelmointialojen klusteri. Automaatiota ja
robotiikkaa tuotannossaan hyödyntävät yritykset mukaan lukien klusterissa on yli sata yritystä.
Klusterin ytimeen kuuluvien noin 50 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut lähes 100 % ja
henkilöstö lähes 70 % viimeksi kuluneen kahdeksan vuoden aikana (2010–2018). Klusteri työllistää
välittömästi noin 1250 henkilötyövuoden verran ja välilliset vaikutukset ovat vielä suuremmat.

Talouden ja työllisyyden positiivista kehitystä varjostaa kuitenkin Venatorin tehtaan alasajo vuoden
2021 loppuun mennessä. Myös Raumalla paperikoneen sulkeminen heikentää aluetaloutta.
Rauman telakan tilauskirjoihin on saatu kaksi autolauttatilausta ja puolustusvoimille toimitettavat
neljä monitoimikorvettia, mikä parantaa työllisyystilannetta.

Satakunnassa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vielä hieman vuoden 2019
tammi–kesäkuussa, mutta toimialoittainen vaihtelu oli jo huomattavaa. Talouden vetureina toimivat
jälleen merkittävät vientialat, kuten koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallien jalostus. Kovin
kasvaja oli jälleen automaatio- ja robotiikkaklusteri. Metsäteollisuuden kasvu taittui keväällä.
Elintarviketeollisuus pysyi pinnalla, mutta kemianteollisuuden liikevaihto supistui hieman.
Rakentaminen sai alkuvuonna uutta puhtia, mutta palvelusektorilla kaupan kasvu miltei pysähtyi ja
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liike-elämän palveluiden liikevaihto alkoi laskea. Henkilöstömäärä kohosi alkuvuonna vielä
päätoimialoilla palvelualoja lukuun ottamatta.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vielä alkuvuoden 2019 aikana vähentynyt vuoden takaiseen
verrattuna, mutta alenemistahti on koko ajan hidastunut. Tammi–kesäkuussa 2019 Satakunnassa
on ollut keskimäärin 9 280 työtöntä työnhakijaa, mikä on 700 henkeä (-7 %) viime vuoden vastaavaa
ajankohtaa vähemmän. Vielä viime vuonna työttömyys aleni lähes 2 300 hengellä (-19 %).
Työttömien määrä oli alimmillaan toukokuussa, jolloin työttömänä oli 8 500 henkilöä. Tätä
vähemmän työttömiä on Satakunnassa ollut viimeksi vuonna 1990. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana pahin työttömyys on koettu vuoden 2015 joulukuussa, minkä jälkeen työttömyys on alentunut
selvästi.

Elokuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan nuorisotyöttömyys on vuonna 2019 kääntynyt lievään
kasvuun. Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt muuta työttömyyttä enemmän vuoden
takaiseen verrattuna, ei pitkäaikaistyöttömien määrä ole enää viime kuukausina vähentynyt.
Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä on vähentynyt vuoden takaisesta. Aktivointiasteeseen
laskettavissa palveluissa on tänä vuonna ollut hieman enemmän henkilöitä kuin viime vuonna.
Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt viime vuodesta. Näyttää siltä, että jatkossa työttömien
määrä Satakunnassa alenee enää hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Monilla ammattialoilla
työttömyyden aleneminen on hidastunut ja esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden
ammattiryhmässä rakennustyöntekijöiden työttömyys on kääntynyt jo selvään kasvuun. Myös
nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on noussut.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on
Satakunnassa merkittävästi maan keskiarvoa alempi (koko maa 9,3 %, Satakunta 5,3 %, 2017).
Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus Satakunnassa on puolestaan koko maan vastaavaa
osuutta korkeampi. Koulutustaso on kuitenkin noussut hieman maan keskiarvoa nopeammin, kun
tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden osuutta. Alle 35-vuotiaissa on alemman korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus yltänyt lähes samaan tasoon kuin koko maassa keskimäärin. Sen sijaan
ylemmissä korkeakoulututkinnoissa osuus on nuorissakin ikäluokissa selvästi maan keskiarvoa
alempi, noin puolet siitä. Molemmissa osuuden kasvuvauhti on jäänyt myös alle maan keskitason.

TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUDEN ELI TEAVIISARIN TU-
LOKSET SATAKUNNAN KUNNISTA

Kansallinen terveydenedistämisaktiivisuus, TEAviisari, nostaa esille kuntien toiminnan kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Teaviisarin tiedot tukevat kuntien, koulujen ja alueiden
terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista. Terveydenedistämisaktiivisuuden mittaamiseen
kehitetty viitekehys on yhteinen eri toimialueille. Tiedot on kerätty vuosilta 2015-2019.

Satakunnan kuntien kokonaistulos (67) terveydenedistämisaktiivisuudessa on samalla tasolla
Varsinais-Suomen (68) sekä koko maan keskitason (68) kanssa ja hieman parempi kuin
Pohjanmaan (62) sekä Etelä-Pohjanmaan (64). Satakunnan kuntien kokonaistulos on pysynyt lähes
samalla tasolla viimeisen viiden vuoden aikana.
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Taulukko 1 Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEAviisari) suhdeluvut 2017–2019.

Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuuden (tiedot vuodelta 2019) osalta Satakunnan
kokonaistuloksessa (77) on tapahtunut selkeä parannus aiempiin vuosiin verrattuna ja tällä hetkellä
tulos on samaa tasoa koko maan (78) tuloksen kanssa ja parempi kuin vertailumaakunnissa.
Satakunnassa kuntajohdon sitoutuminen (75), johtaminen (74) sekä seuranta ja tarveanalyysi (94)
ovat parantuneet selkeästi ja ovat lähellä koko maan keskitasoa (77, 80, 87). Osallisuus (76) on
edelleen hyvä ja lähellä koko maan (80) tulosta, muutos aiempaan on ollut maltillisempi. Uutena
mittarina on voimavarat, jonka tulos (64) on lähes maan keskitasoa (65).

Lukiokoulutuksen terveyden edistämisen (tiedot vuodelta 2018) osalta Satakunnan kokonaistulos
(74) on lähellä hyvää tulosta ja selkeästi yli koko maan tuloksen (69) sekä parempi kuin muissa
vertailumaakunnissa. Lukiokoulutuksen tulokset ovat parantuneet edellisestä mittauskerrasta.
Sitoutuminen (91), johtaminen (79) sekä seuranta ja tarveanalyysi (74) ovat hyviä. Voimavaroissa
(61), yhteisissä käytännöissä (66) ja osallisuudessa (69) on vielä parannettavaa. Lukiokoulutuksen
kaikilla osa-alueilla Satakunnan tulokset ovat koko maan (88, 72, 68, 57, 63, 66) tuloksia parempia.

Ammatillisen koulutuksen (2018) terveydenedistämisaktiivisuuden tuloksissakin ollaan
Satakunnassa (74) lähellä hyvää tulosta ja selvästi yli koko maan tuloksen (66), myös
vertailumaakuntiin verrattuna tulokset ovat Satakunnassa paremmat. Aikaisempiin tuloksiin
verrattuna Satakunnassa on tapahtunut selkeä muutos parempaan suuntaan. Sitoutuminen (99),
johtaminen (77) sekä yhteiset käytännöt (81) ovat hyviä. Seuranta ja tarveanalyysissä (63),
voimavaroissa (68) ja osallisuudessa (56) on vielä parannettavaa. Ammatillisen koulutuksen kaikilla
osa-alueilla Satakunnan tulokset ovat koko maan (86, 71, 71, 60, 52, 56) tuloksia parempia tai
samalla tasolla.

Liikunnan (2018) terveyden edistämisen osalta Satakunnan kokonaistuloksessa (68) on vielä
parannettavaa, sillä sekä koko maan tulos (74) että Varsinais-Suomen (74) tulos ovat selvästi
paremmat. Muiden vertailumaakuntien tulokset ovat Satakunnan tulosta alhaisempia. Kahteen
edelliseen mittaukseen verrattuna Satakunnassa on tapahtunut selvää parannusta. Osallisuus (88)
ja muut ydintoiminnat (87) ovat hyvällä tasolla Satakunnassa, osallisuus on koko maan tasoa (92)
hieman alhaisempi ja muut ydintoiminnat ovat koko maan (79) tasoa parempi. Sitoutumisessa (58),
johtamisessa (67), seurannassa ja tarveanalyysissa (47) sekä voimavaroissa (60) on parannettavaa,
luvut ovat kaikissa heikoimpia kuin koko maan (61, 86, 58, 64) tuloksissa.

Perusterveydenhuollon terveyden edistämisen osalta Satakunnan tuloksissa on paljon
parannettavaa, sillä kokonaistulos (57) on selvästi koko maan (67) tulosta alhaisempi. Varsinais-
Suomen (65) ja Etelä-Pohjanmaan (66) tulokset ovat lähellä koko maan tulosta, Pohjanmaan (56)
tulos on lähes sama kuin Satakunnassa. Perusterveydenhuollon TEA-viisarin kokonaistuloksissa on
ollut aiemmin noususuunta, mutta edellisen tuloksen (vuodelta 2016) jälkeen on tapahtunut selkeä
muutos huonompaan suuntaan. Voimavarat (77) ja yhteiset käytännöt (78) ovat Satakunnassa
hyvällä tasolla ja parempia kuin koko maan (73, 74) vastaavat. Sitoutumisessa (36), johtamisessa
(51), seurannassa ja tarveanalyysissa (26), osallisuudessa (67) ja muissa ydintoiminnoissa (66) on
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parannettavaa, sillä kaikki tulokset ovat koko maan (42, 78, 46, 81, 72) tuloksia heikompia ja näissä
on tapahtunut merkittävää heikentymistä vuoden 2016 jälkeen.

Kulttuurin terveydenedistämisaktiivisuuden kysely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, joten
muutosten vertailua ei ole olemassa. Satakunnan osalta kulttuurin kokonaistulos (50) on lähellä
vertailumaakuntia ja siinä on parannettavaa, toisaalta myös koko maan kokonaistulos (59) on varsin
alhainen. Satakunnassa kulttuurin osallisuus (54) sekä seuranta ja tarveanalyysi (50) ovat lähellä
koko maan tuloksia (56, 52). Voimavaroissa (47) ja muissa ydintoiminnoissa (59) Satakunnassa on
suurempi ero koko maan tuloksiin (54, 69) nähden. Sitoutumisessa (35) ja johtamisessa (52)
Satakunnassa jäädään selkeästi alle koko maan tason (53, 69).

VÄESTÖN TARKASTELU IKÄRYHMITTÄIN

Tarkasteltaessa Satakunnan maakunnan väestön hyvinvoinnin kehitystä ikäryhmittäin sekä
hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä vuosilta 2013-2018 sekä muutamia vuoden 2019 jo saatavilla olevia
indikaattoritietoja.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Satakunnassa on 0–17 v. lapsia ja nuoria 39 066 (31.12.2018 Tilastokeskus).

Humalahakuinen juominen ja tupakointi on vähentynyt Satakunnassa, mutta on korkea edelleen
vertailualueisiin nähden; vain Etelä-Pohjanmaalla tupakoidaan vertailualueista Satakuntaa
enemmän. Nuuskan käyttö on huolestuttavasti kasvussa.

Huolestuttavaa on, että Satakunnassa laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden 8. ja 9. -
luokkalaisten määrä on kasvanut vuodesta 2011 lähtien ja on korkeampi kuin vertailumaakunnissa.
Huomioitavaa on, että laittomien huumeiden käytön mukana tulee aina rikollisuutta. Lapset ja nuoret
raportoivat muuta maata enemmän läheisen alkoholinkäytön tuomista ongelmista.

Rahapelaamista havaitaan muuta maata enemmän satakuntalaisten alaikäisten keskuudessa,
vaikka suunta on laskussa. Pakka -toimintamallin mukaiset rahapelaamisen ostokokeet suoritettiin
16 Satakunnan kunnassa keväällä 2019. Tulokset osoittavat, että rahapelaamisen
ikärajavalvonnassa on vielä tehostamista. Raha-arpojen koeostoista 51 % päätyi tilanteeseen, jossa
myyjä ei kysynyt henkilöllisyystodistusta ja myi nuorelta näyttävälle henkilölle raha-arvan.
Rahapelikoneiden osalta vastaava luku oli 84 %.

Satakunnassa lapset ja nuoret kokevat oman terveydentilansa muuta maata heikommaksi. Erityisen
huolestuttavaa on, että ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on maan suurin ja ylipainoisten määrä
on kasvussa. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 8.–9.-luokan oppilaista ylipainoisia on 21,3
%, vuonna 2017 osuus oli 20,8 %. Koko maassa ylipainoisten 8. ja 9.-luokkalaisten osuus on 16,9
%.  Avohilmo -tilastoissa erityisesti kouluikäisistä pojista merkittävä osa on ylipainoisia. Säännöllinen
ateriarytmi parantaa ruokavalion laatua ja ehkäisee siten ylipainoa, joten on huolestuttavaa että 42
% 8.–9.-luokkalaisista ja 29 % 4.–5.-luokkalaisista ei syö aamupalaa. Koululounaan jättää syömättä
29,8 % 8. ja 9.-luokkalaisista.

Hengästyttävää liikuntaa harrastavien määrä on kasvussa, mutta vielä valitettavan moni nuori
raportoi vähäisestä liikkumisestaan. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus oli 4. ja 5.-
luokkalaisilla 38,1 %. Vuonna 2017 vastaava luku oli 44,9 %.

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 0–17-vuotiaiden määrä on korkea verraten
vertailualueisiin. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatrialla ovat kasvussa 0–12-
vuotiailla Satakunnassa. Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin haetaan ja saadaan
sairaalahoitoa sekä avohoidon käyntejä merkittävästi muuta maata enemmän.
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Yksinäisyyttä ja osallisuuden puutetta raportoidaan Satakunnassa muun maan tasoisesti.
Alakouluikäisistä 2,8 %, yläkouluiäisistä 9,3 %, osallisuuden puutetta koulu- ja luokkayhteisöissä
koetaan muuta maata enemmän. Koulukiusaamista sekä ilmapiiriongelmia oppilaitoksissa on
Satakunnassa muuta maata enemmän. Oppilaista 68 % kokee että kiusaamiseen ei puututa.
Yläkouluikäisten koulukiusaaminen on vähentynyt, mutta on edelleen yli maan keskitason sekä
vertailumaakuntien.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on vuosittain kasvanut samoin kuin koko maassa. Huostassa
olevien ja kiireellisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on Satakunnassa huolestuttava.  Suunta
on tasaisesti nouseva. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevia alaikäisiä on
vertailualueisiin nähden runsaasti.

Vanhempien jaksamiseen Satakunnassa tulee kiinnittää huomiota lasten hyvinvoinnin
näkökulmasta. LHT 2018 tutkimuksessa (lasten terveys- ja hyvinvointipalvelut tutkimus, 4-vuotiaiden
vanhemmille) ilmenee Satakunnan osalta, että vanhemman on vaikea kertoa sekä osa jättää
kertomatta omaan jaksamiseen liittyvistä oireista, kuten masennusoireilu, yksinäisyyttä ja huolta
jaksamisesta.

Kulttuurin TEAviisarin näkökulmasta lapset otettiin vuonna 2019 hyvin huomioon Satakunnan
kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Heille oli runsaasti kulttuuritarjontaa ja -vinkkejä. Lapset
pääsivät myös osallistumaan hyvin taiteen perusopetukseen maksutta tai saivat maksuihin
huojennusta taloudellisen tilanteen perusteella. Toisaalta taiteen ja kulttuurin osuus sekä
varhaiskasvatuksen että perusopetuksen yhteydessä järjestettävillä harrastustunneilla toteutui
kunnissa vaihtelevasti.

NUORET JA NUORET AIKUISET

Satakunnassa on 18–29 v. nuoria ja nuoria aikuisia 26 936 (31.12.2018 Tilastokeskus).

Tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat laskevana trendinä, mutta muuta maata jäljessä.
Laittomien huumeiden kokeilu on lukiolaisilla Satakunnassa vähän laskussa, mutta ammatillisen
oppilaitoksen opiskelijoilla kasvussa. Läheisten alkoholinkäyttö aiheuttaa ongelmia merkittävästi
enemmän kuin muualla maassa.

Satakunnassa toteutettiin päihdetilannekysely vuonna 2018. Vastausten perusteella alaikäisille
päihteiden välitystä havaitaan enemmän alkoholin (39 %) ja tupakan/sähkösavukkeen (43 %) osalta
kuin nuuskan (35 %) ja huumausaineiden (14 %) osalta. Vastaajista alaikäisten alkoholin käyttöä oli
havainnut 74 %, tupakoimista 88 %, nuuskaamista 54 %, sähkösavukkeiden käyttöä 56 %,
kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä 17 % ja rahapelaamista 47 %. Yli puolella
vastaajista oli kuitenkin yhtenäinen näkemys siitä, että alaikäisten päihteiden käyttöön tulee puuttua,
alkoholin käyttöön 55 %, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön 64 %, kannabiskokeiluihin ja
käyttöön 60 %, rahapelaamiseen 43 %. Avoimissa vastauksissa alaikäisten päihteiden käyttöön
puuttuminen nähtiin myös tärkeäksi ja erityisesti korostettiin nuuskan ja kannabiksen käyttöön
puuttumista. Lisäksi toivottiin alaikäisille tapahtuvaan päihteiden välittämiseen puuttumista ja
vanhemmuuden tukemiseen panostamista.
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Taulukko 2. Kouluterveyskyselyn mukaiset tulokset 2017-2019; ylipaino, koululounas, liikunta lukion
ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla. ↑ nousussa, koko maata korkeampi, ↑↑
merkittävässä nousussa, koko maata korkeampi

KOULUTERVEYSKYSELY
Indikaattori

Lukio 1. & 2. vuoden opiskelijat Ammatillinen oppilaitos 1. & 2.
vuoden opiskelijat

2017 2019 2017 2019

Ylipainoisten osuus 17,8 20,3 ↑ 28,2 30 ↑

Ei syö koululounasta 5 pv /vko 20,2 25,4 ↑ 27,2 41,7 ↑↑

Alle tunnin liikuntaa / vko 22,4 29,9 ↑ 40,9 44 ↑

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Satakunnassa on koko maan ylipainoisimmat nuoret.
Ylipainoisten nuorten osuus on kasvussa vuosien 2017-2019 tarkastelujakson aikana (taulukko).
Vuonna 2019 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2.vuoden opiskelijoista 30 % ja lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista ylipainoisia on 20,3 %. Koko maassa ylipainoisten lukiolaisten osuus on 15,9 % ja
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 25,1 %.  Osuus on vertailumaakuntiin ja koko maahan
verrattuna suuri. Koululounasta ei syö viitenä arkipäivänä viikossa 25,4 % lukiolaisista ja
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 41,7 %. Liikkumattomien määrä on korkealla tasolla.
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, hengästyttävää liikuntaa alle tunnin viikossa vapaa-ajalla
harrastavien määrä, on 44,0 %, lukiossa vastaava luku on 29,9 %.
Satakuntalaiset ammatillisten oppilaitosten opiskelijat nukkuvat keskimäärin vähemmän kuin koko
maassa. Toisen asteen (1.–2. vuosi) opiskelijoista 57,1 % nukkuu arkisin alle 8 tuntia (koko maa
52,2 %). Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulu-uupumus on kasvussa
Satakunnassa. Ammatillisen oppilaitosten opiskelijat kokevat koulu-uupumusta enemmän kuin
vertailualueilla. 17–24-vuotiaista nuorista 7,7 % on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. Varsinais-
Suomessa ja koko maassa koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on enemmän kuin Satakunnassa.
Erityiskorvattavia lääkkeitä käytetään hieman muuta maata enemmän.

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 18–24-vuotiaiden määrä on Satakunnassa
kasvussa, vertailualueista vain Etelä-Pohjanmaalla määrä on suurempi. Syrjäytymisriskissä olevien
nuorten määrä Satakunnassa on korkea 18,1 %. Nuorisotyöttömyys on laskussa, mutta maan
korkein. Lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden koulukiusaaminen on vähentynyt
vuosien 2011–2017 välillä. Koulukiusaamista on enemmän ammatillisissa oppilaitoksissa (3,6 %
vuonna 2017) kuin lukioissa (1,3 %). Seksuaalista väkivaltaa koetaan Satakunnassa muuta maata
enemmän, niin lukio- (7,7 %, koko maa 7,2 %) kuin ammattikouluikäisten (8,2 %, koko maa 7,6 %)
keskuudessa (2019 kouluterveyskysely).

Kouluterveyskyselyyn (2019) vastanneiden mukaan (4-, 5-, 8-, 9, toinen aste: ammattikoulu ja lukio
1. ja 2lk) osallisuus yhteiskuntaan lähiyhteisössä, oppilaitoksen luokassa tai kaveripiirissä on hyvällä
tasolla. 71-76 % kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöään. Tärkeäksi osaksi luokkayhteisöä itsensä
kokee 54-64 %. Etelä-Pohjanmaalla osallisuus on muuta maata ja Satakuntaa hieman paremmalla
tasolla. Satakunta sijoittuu osallisuudessa vertailualueisiin nähden muutaman prosenttiyksikön
heikompana. Luokan yhteisöllisyyden tukemisessa ammatilliset oppilaitokset onnistuvat hieman
paremmin kuin peruskoulut ja lukiot.

Satakuntalaiset alle 20-vuotiaat nuoret syyllistyvät erilaisiin rikoksiin muuta maata enemmän.
Rikoksista syyllisiksi epäiltyjä, alle 20-vuotiaita on prosentuaalisesti enemmän kuin maassa
keskimäärin kaikista epäillyistä. Kaikissa rikoksissa Satakunnassa alle 20-vuotiaiden osuus
epäillyistä on vuonna 2018 ollut 12,7 % (lokakuun loppuun 2019 13,4 %), kun koko maan vastaava
osuus on 9,6 % (11,1 %).



10

Nuoret on kulttuurin osalta otettu hyvin huomioon Satakunnan kuntien toiminta- ja
taloussuunnitelmissa. Heille oli runsaasti kulttuuritarjontaa ja -vinkkejä. Nuoret pääsivät myös
osallistumaan hyvin taiteen perusopetukseen maksutta tai saivat maksuihin huojennusta
taloudellisen tilanteen perusteella. Toisaalta raportista käy ilmi, että vain ¼ kunnista seurasi näitä
lukumääriä.

TYÖIKÄISET

Satakunnassa on 30–64-vuotiaita työikäisiä 96 799 (31.12.2018 Tilastokeskus).

Päivittäin tupakoivia on Satakunnassa merkittävän paljon 21,4 %, koko maan määrän ollessa 13,2
%. Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) 20 – 64 -vuotiaista on lähtenyt nousuun
Satakunnassa ja on korkein vertailualueisiin nähden. Huomioitava toki on, että tiedon pohjana on
AUDIT-C mittari, jonka tiedot tulevat Finsote -tutkimuksesta ja otos on Satakunnasta ollut pieni.
Tästä syystä tulosta ei voida pitää täysin luotettavana. Sote -palveluiden puheeksioton ja mini-
intervention käyttö ja kirjaaminen ei ole Satakunnassa systemaattista. Lasten ja nuorten
terveyskyselyiden pohjalta tuli esille läheisten alkoholinkäytön aiheuttavan ongelmia merkittävästi
enemmän kuin muualla maassa keskimäärin. Terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi kokee
31,6 %, mikä on koko maahan nähden korkeinta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä
mielenterveyden ongelmien vuoksi ollaan työkyvyttömyyseläkkeellä keskimääräistä vähän
enemmän Satakunnassa. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64-
vuotiaiden osuus on kasvanut Satakunnassa ja on korkein koko maahan sekä vertailualueisiin
nähden. Työkykynsä heikentyneeksi arvioi 24,7 % satakuntalaisista.

Lihavien (BMI ≥ 30) osuus 20–54-vuotiaista on 23,7 %, osuus on noussut vuodesta 2015 (20,9 %).
Koko maassa lihavien osuus on 20,1 %. Myös ylipainoisten (BMI ≥) osuus on merkittävä
Satakunnassa. Kasviksia ja hedelmiä suositusten mukaisesti käyttävien osuus on maan pienimpiä
28,6 % Satakunnassa. Koko maassa 31 % aikuisväestöstä käyttää kasviksia ja hedelmiä suositusten
mukaisesti. Liikkumattomuus on työikäisten hyvinvoinnin uhka, 100 m:n matkan juoksemisessa on
vaikeuksia 11,3 %:lla satakuntalaisista. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset
Satakunnassa ilmenevät SataLipake -hankkeessa tehdystä laskelmasta.

Taulukko 3
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Taulukko4

Vammojen ja myrkytysten vuoksi Satakunnassa hoidossa käyneitä on muuta maata enemmän.
Työikäiset satakuntalaiset kokevat yksinäisyyttä vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.
FinLapset -tutkimuksesta syntyy huoli työikäisten vanhempien jaksamisesta, masennusoireiluista ja
yksinäisyyden kokemuksista. Järjestötoimintaan osallistuminen on koko maata aktiivisempaa
(29,8%) Satakunnassa.

Työikäisten kulttuuritoimintaa esiintyi työikäisillä huonoiten. Työikäisten kulttuuritoimintaa ei
huomioida juurikaan kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.  Varsin vaihtelevaa oli myös aikuisille
suunnattu taiteen perusopetus. Vähävaraisille ei ole juurikaan järjestetty mahdollisuuksia osallistua
kulttuuritoimintaan.

IKÄIHMISET

Satakunnassa on 65-vuotta täyttäneitä asukkaita 58 079 (Tilastokeskus 31.12.2018).

Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65- ja 75-vuotiaissa on lähtenyt kasvuun Satakunnassa. Itsensä
yksinäiseksi kokevien määrä on Satakunnassa merkittävän suuri, myös palveluita koetaan saavan
liian vähän. Ikääntyneet kokevat olevansa psyykkisesti merkittävästi kuormittuneita, verraten
muuhun Suomeen ja vertailualueisiin. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65-vuotta
täyttäneillä ovat nousseet vuodesta 2015. Satakunnassa oli vuonna 2018 hoitojaksoja 348,6 / 10000
asukasta kohden; koko maassa vastaava luku oli 334,5.

Terveytensä keskitasoiseksi tai huonoksi kokee 63,3 - 68,3 % 65-vuotta täyttäneistä ja sitä
vanhemmista Satakunnassa. Tyytyväisyys terveyteen heikkenee ikääntymisen myötä.
Satakunnassa ikäihmiset ovat terveyteensä tyytymättömimpiä. 100 metrin matkan juoksemisessa yli
38 % arvioi olevan haasteita. 75 -vuotta täyttäneiden liikunta-aktiivisuus on heikkoa; lähes puolet
ilmoittaa, ettei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan lainkaan. Lihavien ikääntyneiden osuus (25,4 %) on
maan suurin (koko maa 21,7 % ja Varsinais-Suomi 20,8 %).

65-vuotta täyttäneet satakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan (29,7 % vuonna 2015),
koko maan luvun ollessa 28,4 % (Etelä-Pohjanmaa on 23,2 %, Pohjanmaa 32,6 % ja Varsinais-
Suomi 28,9 %).
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Yli 65 -vuotiaille ikäihmisille löytyi useita kulttuurin tarjoamisen toimintamalleja. Paljon sosiaali- ja
terveyspalveluja käyttävät ja kotona asuvat ikäihmiset saivat kunnasta riippuen kuitenkin vain
vaihtelevasti kulttuuripalveluita.

KAIKKI IKÄRYHMÄT

Satakuntalaiset matalan ja keskitason koulutuksen saaneet kokevat elämänlaatunsa hieman
heikommaksi kuin muu Suomi. Korkeasti koulutetut kokevat taas elämänlaatunsa jopa paremmaksi
kuin koko muu Suomi. Menetettyjä elinvuosia on 6805 (PYLL-indeksi, menetetyt elinvuodet 100 000
asukasta kohden 0–80-vuotiailla) Satakunnassa, mikä on eniten vertailtaessa vastaavan kokoisiin
alueisiin sekä koko Suomeen (6321). Terveytensä satakuntalaiset kokevat huonoimmaksi kaikilla
koulutustasoilla. Lihavien osuus satakuntalaisista on maan suurinta joka ikäryhmässä.
Satakunnassa tupakoidaan muuta maata enemmän. Sairastavuus indeksi on Satakunnassa maan
keskitasoa.

Satakunnassa työikäisten osuus väestöstä on maan keskiarvoa matalampi. Satakunnan osuus on
58,6 % ja koko maassa keskimäärin 62,2 % (v. 2018). Vastaavasti 65-vuotta täyttäneiden osuus on
selvästi korkeampi, 26,6 % Satakunnassa ja 21,8 % valtakunnallisesti. Alle 15-vuotiaiden osuus on
maakunnassa vähän alle maan keskitason, 14,8 % vs. 16,0 % koko maassa.

Satakunnassa vanhusten osuus on kasvanut selvästi vuosien 1993 ja 2018 välillä. Työikäisistä on
siirtynyt vanhusväestöön suhteellisen merkittävä osa. Työikäisten osuus on laskenut runsaassa 25
vuodessa yli seitsemän prosenttiyksikköä. Yli 65-vuotiaiden osuus on noussut selvästi, runsaat 10
prosenttiyksikköä vuodesta 1993. Alle 14-vuotiaiden osuus on laskenut hieman yli kolme
prosenttiyksikköä tarkasteluajanjaksolla

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhuseläkeläisten määrän suhdetta työikäiseen
väestöön. Vuonna 2018 jokaista sataa työikäistä kohden maassamme on keskimäärin 61 lasta tai
vanhusta. Satakunnassa vastaava lukuarvo on 71. Lähivuosina huoltosuhde heikkenee edelleen,
mutta hidastuu vähitellen vuoteen 2040 mennessä.

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työllisten suhdetta työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien
määrään. Satakunnassa suhde on maan keskiarvoa heikompi, sillä Satakunnassa sataa työllistä
kohti on 151 työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä henkilöä v. 2017. Valtakunnallisesti
taloudellinen huoltosuhde on 137.

Vapaa-ajallaan liikuntaa harrastavat vähiten keskiasteen koulutuksen saaneet ja korkeakoulutetut.
Matalasti koulutettujen liikuntaa harrastavien määrä on jopa muun maan tilannetta parempi.
Kaatumis- ja putoamistapaturmat ovat Satakunnassa korkeat verraten muuhun maahan.

Satakunnassa ahtaasti asuvia asuntokuntia on vähemmän kuin koko maassa tai muissa
vertailumaakunnissa. Satakunnan asumisväljyys on selvästi maan keskiarvoa korkeampi.
Satakunnan asuntojen pinta-ala henkeä kohden on Manner-Suomen korkein (v. 2017 Satakunta
45,1 m2 henkeä kohden, maan keskiarvo 40,5 m2).

Tapaturmissa kuolee Satakunnassa vuosittain noin 130 henkilöä. Suurin kuolemaan johtaneiden
tapaturmien syy on kaatuminen tai putoaminen ja toiseksi yleisin syy liikenne. ELY-keskuksen
selvityksen mukaan Satakunnassa tapahtuu muuhun maahan verrattuna jonkin verran enemmän
kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia. Vakavien liikenneonnettomuuksien syynä on
tyypillisesti tieltä suistuminen kovalla nopeudella tai kohtaamisonnettomuus raskaan
ajoneuvoyhdistelmän kanssa. Rataliikenteen osalta ongelmana on vartioimattomat tasoristeykset,
joita Satakunnan rataosuuksilla on noin 40. Liikenneturvallisuuden parantamisessa on tehty
yhteistyötä eri viranomaisten kanssa esimerkiksi #elämäedessä -koulutuksilla autokoulu -ikäisille
nuorille.

Tapaturmien määrässä on tapahtunut pientä laskua vuodesta 2013 alkaen ja merkittävää laskua
tapaturmien aiheuttamien hoitopäivien määrässä. Väestön ikääntyminen Satakunnassa haastaa
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etsimään keinoja ikääntyvän väestön turvallisuuden parantamiseksi. Tämä työ edellyttää
poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten välillä ja järjestötyön mahdollisuuksien tunnistamista

Kulttuurin osalta sekä vähemmistö- ja erityisryhmille suunnattua hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta
tukevaa taide- ja kulttuuritoiminta oli Satakunnassa tarjolla vain vaihtelevasti. Tiedot sosiaali- ja
terveydenhuollon yksiköiden kulttuuripalveluista ovat TEA-viisarissa ristiriitaiset. Toisaalta
kulttuuritoimintaa vietiin kohtalaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin, mutta vierailujen
lukumäärää ei ole juurikaan raportoitu. Haastavin tilanne on hoitolaitoksissa asuvien
kulttuuritoiminnalla. Myöskään työttömille tarjottu kulttuuritoiminta (47/53) ei ollut hyvin edustettuna.
Kunnissa ei järjestetä tai tueta tarpeeksi taloudellisesti kulttuuriluotsi- tai kulttuurikaveritoimintaa tai
muuta vastaavaa vapaaehtoistoimintaa.  Satakunnassa ei myöskään satsata asukashyvinvointiin
antamalla kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa. Alueella järjestettiin esimerkiksi asukasfoorumeita
ja -iltoja sekä kuntalaisraateja keskimäärin huonommin kuin koko maassa (65/83).

Positiivisena huomiona Satakunnassa hyödynnetään kulttuuriympäristöä asukkaiden viihtyvyyden ja
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Uusien rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on noudatettu
kiitettävästi prosenttiperiaatetta, tuoden taidetta osaksi erilaisia investointihankkeita ja asuinalueita.
Satakunnan kirjastotoiminta nousi positiivisesti esille maan vertailussa, vertailtavuus kohdistui
kirjastojen tiloihin ja lainaajamääriin.

YHTEENVETO

LAPSET JA NUORET SEKÄ PERHEET

Vanhempien, lasten ja nuorten varhaiseen tukeen tulee panostaa. Vanhempien jaksamisesta ja
päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamista haitoista lapsille ei ole riittävästi tietoa.
Painopistettä tulee suunnata kohtaamiseen ja puheeksi ottoon lasten ja nuorten palveluissa. Palvelut
tulee saada oikea-aikaisesti. Palvelujen kohdentaminen yhteistyöllä matalankynnysten
ennaltaehkäiseviin toimintoihin tulee turvata.

Lasten ja nuorten päihteiden käytön varhaista puuttumiseen panostaminen maakunnallisesti.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Satakunnassa on huolestuttavaa. Huomiota tulee
kiinnittää lasten ja nuorten päihteiden käytön varhaiseen puuttumiseen ja vanhempien
päihdekuntoutukseen pääsyyn.

Peruspalveluiden osaamista ja tukea tulee vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalveluissa. Näyttöön perustuvia menetelmiä maakunnassa ovat esimerkiksi IPC –
toimintamenetelmä eli nuorten mielenterveyden varhainen tuki, puheeksiotto, varhainen tuki,
Valomerkki -keskustelut ja Omin jaloin -menetelmä. Syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin on
panostettava Satakunnassa. Maakunnallista koordinointia ja tavoitteellista työtä lisätään edellä
mainituissa erityiskysymyksissä.

Ylipainon ja liikkumattomuuden ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota. Tavoitteena on, että
kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat heräävät kiinnittämään huomiota terveyttä
edistäviin elintapoihin. Vahvistetaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen, kouluterveydenhuollon ja
oppilashuollon toimintakonsepteja.

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisätään myös koulussa, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on
mahdollisuus tuntea olevansa osana yhteisöjä, samalla oppimalla toimimaan yhteisöissä.
Harrastustoimintaa suunnataan eri alojen ja lajien aktiiviharrastusten lisäksi myös matalalla
kynnyksellä kaikille lapsilla ja nuorille. Tässäkin ikäryhmässä tarvitaan tilaisuuksia ja paikkoja
kohdata muita ikätovereita.

Lapsille, nuorille ja perheille on taattava mahdollisuudet sekä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen
että kuluttamiseen varallisuusasemasta riippumatta. Edullisia ja ilmaisia osallistumismahdollisuuksia
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pitää lisätä ja ottaa käyttöön erilaisia aktivointimalleja. Taide ja kulttuuri on huomioitava myös
hyvinvoinnin luojana sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn näkökulmasta. Palveluita ja aktiviteetteja
pitää tarjota myös maahanmuuttajille, erityisryhmille sekä lastensuojelun ja sosiaali- ja
terveydenhuollon piirissä oleville.

TYÖIKÄISET JA IKÄIHMISET

Lihavuus, liikkumattomuus, päihteet, vammat ja myrkytykset ovat työikäisten haasteita
Satakunnassa. Työikäisten päihteiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota ja panostaa
puheeksiottoon. Tehostamalla kirjaamista saadaan tilastoitua kattavammin ja näin puheeksiotto ja
tukitoimien tehostuminen mahdollistuvat. Vahvistetaan terveydenhuollon henkilöstön
ravitsemusosaamista ja matalan kynnyksen ravitsemusneuvontaa. Ikäihmisten vajaaravitsemuksen
ehkäisyyn ja tunnistamiseen kiinnitetään huomiota. Ikäihmisten vahvuutena Satakunnassa on
sosiaalinen osallistuminen (järjestötoiminta).

Osallisuus järjestötoimintaan on Satakunnassa vahvaa tilastojen valossa, mutta samassa
ikäryhmässä on kuitenkin monia hyvinvoinnin riskitekijöitä. On syytä miettiä, tavoittaako
järjestötoiminta ja osallistumisen mahdollisuudet haastavista kulkuyhteyksistä johtuen, kaikki
väestöryhmät. Onko riittävästi matalan kynnyksen mahdollisuuksia kohdata muita ja saada arkeen
merkityksellistä sisältöä?

Työikäisille ja ikäihmisille on taattava mahdollisuus sekä harrastaa itse taidetta / kulttuuria tai
osallistua aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin. On tärkeää muistaa huomioida erityistä tukea tarvitsevat
taide- ja kulttuuritarjonnan käyttäjinä. Satakunnassa on kehitettävä toimintamalleja, joiden avulla
vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntalaiset pääsevät maksutta tai alhaisella pääsymaksulla
kulttuuritapahtumiin (esim. Kaikukortti ja Kimmoke-ranneke).
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2025

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

HYVINVOINNIN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA TURVALLISUUDEN RAKENTEET
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kunnallinen ja maakunnallinen rakenne (kuva 1), mikä
tuotettiin Hyte -työryhmässä Satakunnan sote- ja maakuntavalmistelussa huhtikuussa 2018. Niin
maakunnassa kuin kunnissa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja resurssit ja toimenkuvat hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen. Tärkeää on panostaa hyvinvointijohtamiseen kunnissa ja alueellisesti.

Kuva 1 Satakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne-luonnos.

Satakunnan hyvinvointihaasteiden johdosta on tärkeää, että maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen toimintaa koordinoidaan ja suunnitellaan tavoitteellisesti alueen toimijoiden ja
asiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Satasairaalan perusterveydenhuollon yksiköllä on
lakisääteinen tehtävä tukea kuntia ja koordinoida yhteistyötä maakunnallisesti. Satasote- ja
maakuntauudistuksen aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelussa luotiin
maakunnallinen rakenne. Pääpaino oli toiminnan kehittämisessä. Rakenteen muodostaminen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnassa on selkeyttänyt toimintaa ja yhteistyössä on
alueellisesti päästy eteenpäin. Verkostossa on yhteistyössä laadittu taulukko toimintamalleista, jotka
vastaavat maakunnan haasteisiin, taulukko liite 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostot
ovat kokoontuneet tilanteen muututtua keväästä 2019 edelleen.

Turvallisuussuunnittelu on yksi keino edistää alueen turvallisuutta niin ikääntyvän väestön kuin
muunkin väestön osalta. Satakunnan kunnissa turvallisuussuunnittelua tehdään vaihtelevasti.
Tulevaisuuden tavoitteena onkin luoda Satakuntaan verkosto, jonka kautta voidaan kehittää
alueellisen varautumisen lisäksi myös alueellista turvallisuussuunnittelua. Tämä tehostaisi
alueellisten resurssien käyttöä ja parantaisi niiden kuntien tilannetta, jossa turvallisuussuunnittelua
ei systemaattisesti tehdä.

MAAKUNNALLINEN RAVITSEMUSTERVEYDEN EDISTÄMINEN

Asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistäminen jakaantuu kunnissa ja alueilla useille vastuutahoille
ja lukuisille eri toteuttajille. Vaikuttava ja kattava työ edellyttää toiminnan hyvää johtamista ja kiinteää
yhteistyötä eri hallinnonalojen, paikallisten järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden sekä
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paikallisen ja alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Satakuntaan perustetaan alueellinen
ravitsemustyöryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän alaryhmäksi koordinoimaan
hyvän ravitsemuksen edistämistä. Ravitsemustyöryhmä laatii alueellisen ravitsemussuunnitelman,
joka linjaa ravitsemuksen hyviä käytäntöjä.

Ravitsemusasiat kirjataan kunnan valtuustokausittain tehtävään laajaan hyvinvointikertomukseen ja
-suunnitelmaan. Hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kirjataan ravitsemuksen edistämisen
tavoitteet, toteutus, seuranta ja arviointi. Ravitsemuksen asiantuntijoiden mukanaolo kuntien
hyvinvointityöryhmissä varmistaa ravitsemuksen huomioimisen.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET

Maakunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteilla tarkoitetaan, että jokaisesta kunnasta löytyy
ehkäisevän päihdetyön lain (525/2015) vaatima toimielin ja toimielin hoitaa sille asetetut lain vaatimat
tehtävät. Lisäksi jokaiseen kuntaan on nimetty ja resursoitu ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
ja/tai koordinaattori. Pelkkä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön/koordinaattorin nimeäminen ei
riitä, vaan hänelle tulee resursoida työaikaa tehtävän hoitamiseen. Maakunnan pitää panostaa
maakunnallisen ehkäisevän päihdetyön koordinointiin ja pohtia, miten se järjestetään Selvin päin
Satakunnassa -hankkeen päättymisen jälkeen. Maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön rakenne on
esitetty liitteessä 2. Koordinaattori, ehkäisevän päihdetyön, yhteisövaikuttamisen ja kehittämistyön
asiantuntijana varmistaa, että päättäjät ja eri toimijat tietävät, mitä kannattaa tehdä ja miten.
Koulutukset ja hyvien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönoton varmistaminen ovat koordinaattorin
työvälineitä edistää ehkäisevän päihdetyön osaamista ja toteuttamista alueellaan.

Satakunnassa toimii Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö-verkosto, jota koordinoi tällä hetkellä
Selvin päin Satakunnassa -hanke. Verkosto on laatinut Satakuntaan ehkäisevän päihdetyön
vuosikellon, jonka mukaisesti suunnitellaan ja toteutetaan ehkäisevän päihdetyön toimia.

Maakunnan päihteiden käyttöä koskeviin haasteisiin pystytään vaikuttamaan, kun maakunnan
ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat kunnossa ja otetaan käyttöön haasteisiin vastaavat
vaikuttavaksi todetut toimintamallit, kuten Pakka -toimintamalli, puheeksiotto / mini-interventio ja
nuoriin kohdistuvat varhaisen puuttumisen toimintamallit. Näitä ovat Valomerkki -keskustelu ja Omin
jaloin -menetelmä. Ehkäisevä päihdetyö säästää rahaa ja estää inhimillistä kärsimystä vain silloin,
kun sitä tehdään parhaaseen tietoon perustuvin menetelmin ja pitkäjänteisesti.

KULTTUURIHYVINVOINNIN RAKENTEET

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllisesti tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että
kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Lisäksi on kyse ilmiöstä, jossa
taiteen ja kulttuurin avulla välitetään erilaisia hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia.
Rakenteellisesti tämä ei ole pelkästään kulttuuritahojen asia, vaan kulttuurihyvinvointi ulottuu
poikkihallinnollisesti kaikille hallinnon aloille ja on yhteistyönä toteutettavaa toimintaa. Yhtenä
esimerkkinä tästä on monialainen Taikusydän -verkosto.

Valtakunnallinen Taikusydän, Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, -verkosto levisi Satakuntaan
2017. Satakunnan Taikusydän -alueverkostoon kuuluu kuntien ja alueellisten organisaatioiden,
kolmannen sektorin edustajia ja yksittäisiä aiheesta kiinnostuneita tekijöitä. Toiminnassa on
pyrkimyksenä tuoda kulttuurihyvinvointitoimintaa ja vaikutuksia tunnetuksi. Toiminnan tavoitteena
Satakunnassa on kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä
parantaa kulttuurin saavutettavuutta. Pyrkimyksenä on myös vaikuttaa toiminnan resurssointiin.
Verkosto edistää moniammatillista ja monitaiteista yhteistyötä sekä etsii ja jakaa uusia toimintatapoja
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ja käytäntöjä. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää keskustelua alan
keskeisistä kysymyksistä.

Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelman suunnittelu ja toteuttaminen alkavat tämän
hyvinvointikertomuksen jatkumona.

STRATEGISET PAINOPISTEET JA LINJAUKSET

Satakuntalaisten hyvinvointikertomuksessa v. 2019 ja –suunnitelmassa v. 2020-2024 huomioidaan
hallituksen antavat suuntaviivat sekä lapsistrategiaan asetetut visiot v. 2040. Vision toteuttamisen
keinoja ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko sekä lapsi- ja
perhelähtöinen toimintakulttuuri.  Hyvinvoinnin osa-alueina huomioidaan lapsistrategian mukaisesti
viisi osa-aluetta: osallisuus, ihmissuhteet, oppiminen, turvallisuus ja terveys sekä syntyvyys.
Tavoitteena on lapsi- ja perhemyönteinen maakunta ja lapsivaikutusten tiedostaminen myös
aikuisille suunnatuissa palveluissa kuten päihdehuolto ja psykiatrian hoitotyö. Vanhemmuutta
tuetaan perheen tarpeiden mukaisissa tiimeissä. (https://lapsistrategia.visualisoinnit.fi/)

Satakunnassa lasten, nuorten ja perheiden tuessa painopistettä on siirretty ja siirretään varhaiseen
tukeen pyrkien ennaltaehkäisemään vaativien ja erityispalvelujen tarvetta. Konsultointia
peruspalveluihin tulee kehittää ja perheitä pyritään tukemaan heidän omissa
toimintaympäristöissään. Ammattilaisten moniammatillista työskentelyä tuetaan verkostojohtamisen
keinoin. Varhaiskasvatus, esiopetus, koulu ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten keskeisiä
kehitysympäristöjä. Hyvinvoiva yhteisö sekä terveellinen ja turvallinen ympäristö luovat edellytyksiä
lasten ja nuorten omalle hyvinvoinnille. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja
oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa, sekä yhteistyörakenteita sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden välillä. Yhteistyötä tehdään
järjestöjen kanssa ja vertaistoimintaa tuetaan.

Perheiden tuessa tiivistetään verkostoyhteistyötä huomioiden koko perhetilanteen kokonaisuus.
Monitoimijuus yhteistyössä perustuu asiakkaan kunnioittamiseen, asiakkaan tietoisuuteen
työskentelystä, perheen kuulluksi tulemiseen ja osallisuuteen yhteistyössä. Tiedonkulun tulee olla
sujuvaa ja perheelle tiedotetaan asiakasprosesseista. Palveluissa huomioidaan myös
läheisverkoston merkitys.

Satakunta on mukana kansallisessa perhekeskus-kehittämistyössä. Vuonna 2020 hallituksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen nivoutuu osaksi hyvinvointikertomusta ja
hyvinvointikertomuksessa olevat tiedot huomioidaan hankehaussa. Peruspalveluissa toimitaan
enenevissä määrin moniammatillisissa tiimeissä perhetilanteiden kokonaisuus huomioiden.
Perheille pyritään takaamaan riittävä tuki. Peruspalvelujen ja vaativan tason yhteistyötä kehitetään.
Lastensuojelussa Satakunnassa laajennetaan systeemisen lastensuojelu-toimintatavan käyttöä.
Perhehoito on aina ensisijainen sijoitusmuoto. Vakavissa tilanteissa lapselle etsitään hänen
tarpeitaan vastaava sijoituspaikka. Perheelle järjestetään vahvaa tukea esimerkiksi päihdekuntoutus
mahdollisuus. Mikäli huostaanottoon päädytään, niin perheen jälleen yhdistämismahdollisuus
arvioidaan lastensuojelulain mukaisesti vuosittain.

Satakunnassa otetaan käyttöön hankkeissa kokeiltuja, vaikuttaviksi todettuja ja näyttöön perustuvia
menetelmiä. Toimintamallien koordinointi on hyvä keskittää maakunnassa. Yleisimmin käytössä ovat
Lapset puheeksi-, Ihmeelliset vuodet-, Neuvokas perhe sekä Somebody-malli.

Lapset puheeksi -menetelmän tuki tarjotaan Satakunnassa perheille aina äitiysneuvolasta alkaen,
jatkuen yläkoululaisten perheille sekä sivistys- että sosiaali- ja terveydenhuollon alueella sekä
tarvittaessa muissakin yhteyksissä esim. lapsen elämäntilanteen muuttuessa.

Ravitsemus huomioidaan kunnan strategiassa osana hyvinvoinnin edistämistä. Maakunnan
valtuustokausittain tehtävään laajaan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kirjataan
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ravitsemuksen edistämisen tavoitteet, toteutus, seuranta ja arviointi konkreettisesti eri hallinnonalat
huomioiden. Ravitsemuksen asiantuntijat ovat mukana kuntien hyvinvointityöryhmissä, jotta
ravitsemus tulee huomioitua.

Fyysisesti passiivinen elämäntapa on merkittävä taustatekijä keskeisille työ- ja toimintakykyyn
vaikuttaville sairauksille. Liikkumattomuuden aiheuttamat terveydenhuollon suorat ja epäsuorat
kustannukset Satakunnalle on arvioitu vähintään 67 miljoonan euron suuruisiksi. Liikunnallisesti
aktiivisen elämäntavan edistäminen on kustannuksiltaan alhaisempaa kuin liikkumattomuuden
aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle.

Liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan rakenteet ovat montaa toimialaa koskeva kokonaisuus ja
kattavat ihmisen koko elinkaaren odotusajasta vanhuspalveluihin. Sen tulee olla katkeamaton
palveluketju lähtien liikkeelle odotusajan neuvolapalveluista saatavasta tiedosta ja ohjauksesta
jatkuen aina vanhusten koti- ja palveluasumisen toimintakykyä ylläpitäviin liikuntapalveluihin. Se
edellyttää kaikille ikäryhmille ja toimintakyvyiltään vaihteleville soveltuvia liikuntamahdollisuuksia ja
-palveluja sekä päivittäisen hyöty- ja arkiliikunnan mahdollistavia olosuhteita.

Kuntien ja erityisesti liikuntatoimen tehtävä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle
paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri
kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, sekä
rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja -olosuhteita. Tämän tavoitteen toteutumiseen
tarvitaan eri toimialojen yhteistyötä sekä paikallisen, kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön
kehittämistä.

Tavoitteena on kannustaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi. Liikunnallisen elämäntavan
edistäminen on osa terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. Liikunnan edistämistavoitteet sisältyvät
liikuntalakiin. Sillä pyritään edistämään väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukemaan lasten ja
nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Liikunta on kunnan peruspalvelu. Kunnat ylläpitävät
liikuntapaikkoja ja järjestävät liikuntapalveluja, tukevat kansalaistoimintaa liikuntaseuroissa ja -
järjestöissä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Valtakunnalliset liikunnan edistämisohjelmat edistävät eri ikäryhmien liikunnallista elämäntapaa.
Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmalla edistetään varhaisvuosien liikuntaa ja Liikkuva koulu –
ohjelmalla koulu- ja opiskeluikäisten liikkumista. Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoitteena on vähän
liikkuvan aikuisväestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa
lisätään ikääntyneiden ihmisten lihasvoimaa ja liikkumista. Kansallinen ikäihmisten liikuntaohjelma
edistää eri vaiheissa olevien ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia.

Kunnissa huomioidaan liikunnallisen elämäntavan edellytysten vahvistaminen koko elämänkulussa.
Yhdyskuntasuunnittelu liikunnallista elämäntapaa tukevaksi ja arkiliikuntaa kannustavaksi. Vahvis-
tamaan liikunta/elintapaneuvontaa osana sosiaali-terveys-ja liikuntatoimen välisenä yhteystyönä,
jossa huomioidaan saumattoman palveluketjun rakentaminen ja matalan kynnyksen liikuntatoimin-
nan vahvistaminen.

Satakunnan kuntien on sitouduttava kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Kuntastrategiassa ja kuntien
toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomioita hyvinvointia ja terveyttä edistävään
kulttuuritoimintaan. Tietoisuutta kulttuurin merkitystä hyvinvoinnin tuottajana on jaettava eteenpäin
eri hallintokuntiin ja toimintayksiköihin aina luottamushenkilöiden tasolta asiantuntija-tasolle.

Kulttuurinjohtamisen työnjakoon ja yhteistyöhön kaivataan uusia toimintastruktuureita. Myös eri
kulttuurin ja kulttuurihyvinvointia koskevien ohjelmien esittelyä ja käsittelyä sekä
luottamushenkilöhallinnossa että johtoryhmässä on syytä vahvistaa. Satakunta kaipaa
poikkihallinnollista ryhmätyötä, rakenteita ja toimintamalleja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.
Kuntien on huolehdittava, että kulttuurihyvinvointi on kirjattuna toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja
seurattava myöhemmin toiminnan toteutumista. Erityistä huomioita täytyy kohdistaa niihin ihmisiin
ja ryhmiin, joiden taloudellinen, sosiaalinen tai terveydellinen elämäntilanne estää heitä käyttämästä
kulttuuripalveluita. Lisäksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia omaehtoiselle kulttuuri- ja
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taidetoiminnalle. Yksilöille ja ryhmille on osoitettava joko maksuttomia tai huokeita tiloja oman taiteen
tekemiseen ja harrastamiseen.

Taide ja kulttuuri on otettava huomioon kaupunki- ja rakennussuunnitelmia tehdessä.
Prosenttiperiaatteen mukaisesti tietty osa rakennushankkeiden rahoita käytetään taiteeseen.
Kulttuuriympäristöjä on jatkossakin syytä hyödyntää asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin
lisäämiseksi. Myös kansalaiset on otettava mukaan suunnitteluun.

PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOTEEN 2025

Painopistealue 1)    Terveellisten elämäntapojen edistäminen
Tavoitteet:

1.1)    Painonhallinta ja liikkumisen lisääminen

1.2) Päihteiden käytön ennaltaehkäisy sekä riippuvuuksien aiheuttamien haittojen
vähentäminen

1.3)    Hyvä mielenterveys

Painopistealue 2)    Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Tavoitteet:

2.1)    Osallistumismahdollisuuden vahvistuminen

2.2)    Kulttuurin saavutettavuuden lisääminen

Painopistealue 3)    Ympäristön terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen
Tavoite:

3.1)   Lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista, turvallista elämää.

Painopistealue 4)    Elinvoimainen maakunta
Tavoitteet:

4.1) Palvelut säilyvät

4.2) Työpaikat ja koulutus kohtaavat

Painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monialaista ajattelua sekä ihmisen
kokonaisvaltaista huomioimista. Kuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla osallisena omassa
elämässään ja yhteisöjen jäsenenä. Motivaatio painoalueiden mukaiseen elämään nousee
kuntalaiselle arjen elämästä. Alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet,
tavoitteet, toiminta, vastuutahot ja seuranta ja arviointi on kuvattu seuraavassa taulukossa:
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Painopistealue 1:
Terveellisten elämäntapojen edistäminen
Tavoite 1.1.          Painonhallinta ja liikunnan lisääminen
Tavoite  Toiminta  Vastuutahot  Seuranta ja

arviointi
RAVITSEMUS
Suositusten mukainen ravitse-
mus:
alle kouluikäiset

Varhaiskasvatuksen ruokailu-
suositus (VRN, OPH ja THL
2018)/Makuaakkoset diplo-

mi/Sydänmerkki-ateriajärjes-
telmä/ ravitsemus-laadun vä-

himmäisvaatimukset toteutuvat

Ruokapalvelujen
johto

TEAviisari: Kuntajohto
/ Sitoutuminen / Ikä-
ryhmittäisiä tavoitteita
ja toimenpiteitä ter-
veyttä edistävien ra-
vitsemustottumusten
lisäämiseksi / Lapset
ja nuoret

Sapere - ruokakasvatusmene-
telmän jalkauttaminen

Sapere –yhteyshen-
kilöt/varhaiskasva-
tuksen henkilöstö

Varhaiskasvatuksen
arvioinnin yhteydessä

Suositusten mukainen ravitse-
mus: kouluikäiset

Kouluruokailusuositus
(VRN 2017),
Terveelliset välipalat aamu- ja
iltapäivätoiminnassa

Kuntien ruokahuol-
losta vastaavat ja
rehtorit

Ravitsemuslaadun
omavalvonta:       arki-
lounaskriteeristö /
sydänmerkki-ateriajär-
jestelmä
TEAviisari: Perusope-
tus / Sitoutuminen /
Kouluruokailun toteut-
taminen/ Kouluruokai-
lusuositusta (2017)
noudatettu koululou-
naan ja välipalojen
järjestämisessä

Kouluruokailuun osallistumi-
nen 100 %

Kouluruokailusuositus (VRN
2017), Kouluruokadiplomi Sy-
dänmerkkijärjestelmä
Terveelliset välipalat aamu- ja
iltapäivätoiminnassa

Kuntien ruokahuol-
losta vastaavat
Rehtorit, kunnan ter-
veyden edistämisen
työryhmä

Kouluterveyskysely /
kouluaterian syömi-
nen
TEAviisari: Perusope-
tus / Osallisuus / Op-
pilaiden ja huoltajien
vaikutusmahdollisuu-
det: Kouluruokailun
järjestäminen
TEAviisari: perusope-
tus / yhteiset käytän-
nöt / oppilasruokailu /
yhteinen käytäntö
osallistumisen seu-
rannasta

Kouluterveyskyselyyn osallis-
tutaan säännöllisesti      (kah-
den vuoden välein)

Kunnan terveyden edistämisen
työryhmä käsittelee kouluter-
veyskyselyn tulokset ja päättää
toimenpiteet

Kuntien johto, rehto-
rit

TEAviisari: Perusope-
tusseuranta ja tarve-
analyysi / Terveyden
ja hyvinvoinnin seu-
ranta
TEAviisari: Kuntajohto
/ Seuranta ja tarve-
analyysi / Kuntajohto
seuraa

Lasten lihavuuden ehkäisy Alueellinen painopolku toteutuu Terveyskeskusten
esimiehet, Neuvo-
kas perhe-yhteys-

Ylipaino:
Kouluterveyskysely
Avohilmo SPAT-koo-
dit
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henkilöt, terveyden-
hoitajat, Satasairaa-
lan lasten polikli-
nikka

Neuvokas perhe-menetelmä va-
kiintuu

PETE-yksikkö, Neu-
vokas perhe yhteys-
henkilöt

Kysely Neuvokas
perhe- yhteyshenki-
löille (PETE- yksikkö)

Suositusten mukainen ravitse-
mus: alle 18-vuotiaat nuoret

Ruokailusuositus ammatillisiin
oppilaitoksiin ja lukioihin toteu-
tuu

Ruokapalvelut
Rehtorit

TEAviisari: Lukiokou-
lutus tai ammatillinen
koulutus / Sitoutumi-
nen / Kouluruokailu-
suositus

Toisen asteen opiskelijoiden
kouluruokailuun osallistumi-
nen 100-prosenttista

Opiskelijoiden osallistaminen ja
tiedottaminen

Ruokapalvelut, reh-
torit

Kouluterveyskysely /
kouluruokailuun osal-
listuminen
TEAviisari: Lukiokou-
lutus / Osallisuus /
Opiskelijoiden vaiku-
tusmahdollisuudet
TEAviisari: Ammatilli-
nen koulutus / Osalli-
suus / Ruokailujärjes-
telyiden suunnittelu,
toteuttaminen tai arvi-
ointi

Työikäisten suositusten mu-
kainen ravitsemus

Terveydenhuollon henkilöstölle
vuosittain ravitsemusosaamisen
koulutusta

Terveyskeskusten
esimiehet

Matalan kynnyksen ravitsemus-
neuvontaa ja – ohjausta

Terveyskeskusten
esimiehet, kuntien
hyvinvointineuvojat,
Vesote-yhteyshenki-
löt

TEAviisari: Peruster-
veydenhuolto / Muut
ydintoiminnat / Ennal-
taehkäisevä tai oma-
hoitoa tukeva yksilö-
neuvonta tai ryhmät

Kunnan työntekijöillä on mah-
dollisuus nauttia ravitsemuslaa-
dun vähimmäisvaatimukset
täyttävä työpaikkalounas

Työnantajat,
ruokapalveluista
vastaavat esimiehet

Työterveyshuollon ulkopuo-
lella olevien hyvä ravitsemus

Työttömien terveystarkastukset,
diabetesriskitesti

Terveyskeskusten
esimiehet

Aikuisväestön ylipainon eh-
käisy

Seuranta, kirjaaminen (SPAT-
koodit)
Verkkopuntari raskaana oleville
ylipainoisille
Lihavuuden hoitoketju
Diabeteksen hoitoketju

Työterveyshuolto
PETE-yksikkö

TEAviisari: Peruster-
veydenhuolto / Seu-
ranta ja tarveana-
lyysi/Raportointi ikä-
ryhmittäin luottamus-
henkilöille
TEAviisari:  Peruster-
veydenhuolto/Johta-
minen/ Sairaanhoito-
piirin kanssa sovittu
yhteistyöstä/Ylipainoi-
suuden vähentäminen
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Ikääntyneiden suositusten
mukainen ravitsemus

Terveydenhuollon henkilöstö
antaa ravitsemusohjausta koti-
käynneillä, vastaanotoilla
(esimerkiksi seniorineuvola,
omaishoitajien terveystarkas-
tukset)
75-vuotiaiden terveystarkastus
(paino, MNA, ruokatottumusten
kartoitus)

Terveyskeskusten
esimiehet
Kunnissa ravitse-
musohjausta toteut-
tavat ter-veyden-
huollon ammattihen-
kilöt

FinSote-kysely:
Niukasti kasviksia ra-
vinnossaan käyttävien
65- vuotta täyttänei-
den %- osuus

Vajaaravitsemuksen ehkäisy
ja tunnistaminen osasto-, lai-
tos- ja kotihoidon piirissä ole-
villa

Ikääntyneen asiakkaan/potilaan
painoa ja sen muutoksia seura-
taan säännöllisesti
Ikääntyneen asiakkaan/potilaan
ravitsemustila arvioidaan sään-
nöllisesti vajaaravitsemus-
seulonnalla (MNA)

Terveyskeskusten
esimiehet, tervey-
denhuollon ammatti-
henkilöt

TEAviisari: Peruster-
veydenhuolto / Johta-
minen / Johdon hy-
väksymä toimeenpa-
nosuunnitelma / Iäk-
käiden vajaaravitse-
muksen ehkäisy
Avohilmo/SPAT-koo-
dit kaatumiset / lonk-
kamurtumat
TEAviisari: Kuntajohto
/ Sitoutuminen / Ikä-
ryhmittäisiä tavoitteita
ja toimenpiteitä ter-
veyttä edistävien ra-
vitsemustottumusten
lisäämiseksi/Ikäänty-
neet

Ikääntyneille turvataan laaduk-
kaat ateriapalvelut

Kuntien ruokahuol-
losta vastaavat

Ravitsemusohjauksen, -tera-
pian ja –hoidon tasavertaisen
saatavuuden varmistaminen

Ravitsemusterapeutteja 1/20
0000

Terveydenhuollon
esimiehet

TEAviisari: Peruster-
veydenhuolto / Voi-
mavarat / Terveyskes-
kuksen erityistyönteki-
jät / ravitsemustera-
peutin vakansseja pe-
rusterveydenhuol-
lossa

Ravitsemus huomioidaan
osana sairauden hoitoa

Käypä hoito-suositusten mukai-
set hoitoketjut: lihavuus (lapset
ja aikuiset), tyypin 2 diabetes,
karieksen hallinta

Satasairaalan johto,
PETE-yksikkö

TEAviisari: Peruster-
veydenhuolto / Johta-
minen / sairaanhoito-
piirin kanssa sovittu
yhteistyöstä / Ylipai-
noisuuden vähentämi-
nen

Laaja-alainen ja ennakkoluu-
loton yhteistyö

Taiteen ja kulttuurin yhteisö lii-
kunnan ja ravitsemuksen
kanssa

Kuntien johto ja  hy-
vinvointiryhmät yh-
teistyössä liikunta-
ja urheilu, sote ja
taidealojen toimijoi-
den kanssa

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset ja eri yh-
teistyökumppaneiden
toimintasuunnitelmat
Seurataan:
Uusien toimintamal-
lien ja yhteistyön vai-
kuttavuutta

Liikunnallisen elämantavan edellytysten vahvistaminen koko elämänku-
lussa:



23

Yhteistyö, puheeksiotto ja
viestintä

Terveydenhuollossa nimetty yh-
dyshenkilö liikunta-asioissa ja
yhteys toimii hänen ja kunnan
liikuntatoimen välillä.

Liikkumisen merkitys osana
odottavan äidin ja perheen hy-
vinvointia otetaan säännöllisesti
puheeksi. Odotusajan terveyttä
ja hyvinvointia tukevista liikunta-
mahdollisuuksista tiedotetaan.

Neuvolakäyntien yhteydessä
seurataan lasten ja perheiden
liikkumista sekä erilaisista liik-
kumistamahdollisuuksista tiedo-
tetaan.

Terveystarkastusten yhtey-
dessä seurataan lasten fyysistä
kuntoa sekä motorisia perustai-
toja ja lapsi saa tukea tarvitta-
essa.

Terveystoimi, neu-
vola, koulu- ja ter-
veydenhuolto, liikun-
tatoimi, kolmas sek-
tori, seurakunnat,
yritykset

Asiakastietojärjestel-
mät
TEAviisari

Lasten liikunnan tukeminen
varhaiskasvatuksessa

Varhaislapsuudessa monipuo-
lista liikkumista vähintään kolme
tuntia päivässä. Liikunta- ja hy-
vinvointi on kirjattu kuntakohtai-
seen varhaiskasvatussuunnitel-
maan.

Varhaiskasvatuksen henkilös-
tön ja esimiesten osaamisen li-
sääminen lasten päivittäisen
liikkumisen edistämiseen.

Sisä- ja ulkoliikuntavälineet ovat
päivittäin lasten saatavilla ja nii-
hin investoidaan vuosittain.

Varhaiskasvatuksen
esimiehet, varhais-
kasvatuksen liikun-
takoordinaattorit,
varhaiskasvatuksen
henkilöstö, liikunta-
toimi

Seuranta ja arviointi
kunnann varhaiskas-
vatussuunnitelman
kirjauksien mukai-
sesti.

Yksikkö- ja kuntakoh-
tainen nykytilan arvi-
ointi  valitut liikkumi-
sen edistämisen ke-
hittämiskohteet.

Perusopetuksessa ja toisella
asteella vähintään 1-2 tuntia
päivässä, monipuolisesti ikään
sopivalla tavalla.   Yli tunnin
kestäviä yhtäjaksoisia istumis-
jaksoja tulee välttää. koulupäi-
vän liikkumisen edistämisen tu-
lee näkyä kuntastrategiassa,
opetussuunnitelmassa sekä
koulukohtaisissa toimintasuun-
nitelmissa.
Koulun henkilöstöllä on mahdol-
lisuus toiminnalliseen oppimi-
seen ja liikuntaan liittyvään täy-
dennyskoulutukseen.
Koulu- ja opiskelupäivän raken-
netta on muokattu siten, että
liikkuminen on mahdollista kou-
lupäivän aikana vertaisliikutta-
jien/liikuntatutoreiden tai mui-
den toimijoiden toteuttamana.
Liikunnan harrastaminen on
mahdollista koulu/opiskelupäi-
vän aikana. "

Sivistys- ja vapaa-
aikatoimen yhteistyö

Kunnan- ja koulujen
liikkuva koulu koor-
dinaattorit, urheilu-
seurat ja muut yh-
distykset.

Koulu- ja opiskelu-
terveydenhuolto

Oppilaiden fyysistä
kuntoa seurataan
move-mittauksissa.

Huomioidaan tarvitta-
vat ennaltaehkäisevät
toimenpiteet.

Liikkuva koulu- ja
opiskelu nykytilan ar-
viointi toteutetaan
koulu-/oppilaitoskoh-
taisesti vuosittain ja
sovitaan vuosittaiset
kehittämiskohteet.
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Työikäiset

Liikunnan palveluohjaus toimii
jokaisessa kunnassa. Kunnan
eri sektorien viranhaltijat voivat
opastaa kuntalaisia matalan
kynnyksen liikuntamuotoihin.

Elintavoista johtuvien pitkäai-
kaissairauksien kasvun pysäh-
tyminen ja liikkumisen lisäänty-
minen työikäisen väestön kes-
kuudessa

Työterveyshuolto, lii-
kuntatoimi, sosiaali-
ja terveydenhuolto

Liikuntaneuvonnan
määrä ja
TEAviisari

Ikäihmiset Hyödynnetään alueellista Voi-
maa vanhuuteen –verkostoa
mm. ikääntyvien terveysliikun-
nan edistämiseksi. Ikäihmisten
palveluissa kartoitetaan kaatu-
misriskiä. Liikunnan palveluoh-
jaus.

Liikuntatoimi, sosi-
aali- ja terveyden-
huolto, Voimaa van-
huuteen -vastuuhen-
kilöt

Kehitetään kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä kunnan
liikuntatoimen ja järjestöjen yh-
teistyötä riskiryhmien tunnista-
miseksi ja tuodaan palveluita lä-
hemmäksi niitä tarvitsevia. Tue-
taan järjestöjä ja seuroja iäkkäi-
den hyvinvointia ja terveyttä
edistävän liikunnan järjestämi-
sessä.

Järjestöt, kunnat, lii-
kuntaseurat

Yhdyskuntasuunnittelu liikunnallista elämäntapaa tukevaksi asuinympäristöjen kaavoituk-
sesta suunnitteluun ja rakentamiseen
Kaavoitus Eri tasoisessa alueiden käytön

suunnittelussa turvataan olo-
suhteet arjen liikkumiselle, lii-
kunnalle ja urheilulle sekä osal-
listumismahdollisuus näihin vai-
kuttamiseen.

Kaavoituksen vaikutuksia arvioi-
daan asukkaiden liikkumismah-
dollisuuksien näkökulmasta.

1) Maakuntakaavoitus: yhtenäi-
nen, saavutettava ja tasapuoli-
nen liikkumis-, liikunta- ja urhei-
lumahdollisuuksien koko-
naisuus alueellisesti.

2) Yleiskaavoitus: yhtänäinen,
saavutettava ja tasapuolinen
liikkumis-, liikunta- ja urheilu-
mahdollisuuksien kokonaisuus
kunnassa.

3) Asemakaavoitus: arjen liikku-
mis-, ulkoilu- sekä lähiliikunta-
ja leikkimahdollisuuksien var-
mistaminen.

Maakuntakaavoitta-
jat

Kuntien yleis- ja
asemakaavoittajat

Liikunnan asiantunti-
jat alueella ja kun-
nissa

Liikunnan asiantunti-
juus mukana kaavoi-
tusprosessin eri vai-
heessa.

Osallistumismahdolli-
suudet kaavavalmis-
teluun liikunnan näkö-
kulmasta.

Arjen liikkumisen, lii-
kunnan ja urheilun nä-
kyminen eri tasoisissa
kaavoissa.
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Asuinolosuhteiden suunnittelu
ja toteuttaminen päivittäistä
liikkumista tukevaksi saavutet-
tavuus- ja esteettömyysnäkö-
kulmasta huomioiden.

1) Kevyen liikenteen olosuhteet
seudullisesti ja kunnallisesti yh-
tenäisenä ja turvallisena ver-
kostona.

2) Varhaiskasvatuksen ja ope-
tuksen sisä- ja ulko-olosuhteet.

3) Viheralueet ja puistot.

4) Laajoja käyttäjäryhmiä palve-
levat monipuoliset ja edulliset
liikunta- ja urheilupaikat."

Maakuntaliiton ja
kuntien liikenne-
suunnittelijat

Varhaiskasvtuksen
ja opetuksen olo-
suhdesuunnittelijat

Puisto- ja viher-
aluesuunnittelijat Lii-
kuntapaikkasuunnit-
telijat.

Liikuntapalvelujen
käyttö
TEAviisari

Liikuntaneuvonnan vahvistaminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon
elintapaneuvontaa

Liikuntatoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen välistä yhteis-
työtä tehostetaan ja huolehdi-
taan saumattoman palveluket-
jun rakentamisesta. Tietoisuutta
palveluketjusta lisätään henki-
löstölle. Eri ikäryhmien neuvon-
nan ja liikunnan erityispiirteistä
järjestetään koulutusta. Hyte-
kouluttamista tuetaan.

Liikuntatoimi, ter-
veystoimi

Liikunta ja elintapaoh-
jauksen seuranta

Tavoite 1.2.        Päihteiden käytön ennaltaehkäisy sekä riippuvuuksien
aiheuttamien haittojen vähentäminen

Tavoite Toiminta Vastuutahot
Seuranta ja ar-
viointi

Satakunnan ehkäisevän päih-
detyön rakenteet vahvistuvat

Kuntien ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilöille on resursoitu
työaikaa tehtävän hoitamiseen

Kunta TEAviisari ja kuntien
hyvinvointikertomuk-
set

Jokaisessa kunnassa toimii eh-
käisevän päihdetyön toimielin

Kunta Aluehallintovirasto,
Hyvinvointikertomuk-
set

Alueellinen ehkäisevän päihde-
työn koordinaattori nimetään

Maakunta Koordinaattori on ni-
metty ja toimii

Päihteiden riskikäytön ja hait-
tojen tunnistaminen. Varhai-
sen tuen tarjoaminen kaikille
ikäryhmille.

Puheeksiotto / mini-interventio
laaja-alaisesti kaikissa toimin-
taympäristöissä

Kunnat poikkihallin-
nollisesti, Sote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

Sote organisaatioiden
päihteiden käytön ja
mini-intervention kir-
jaamisessa toimenpi-
dekoodit ovat käy-
tössä

Varhaisen puuttumisen toi-
mintamallit nuorten päihteiden
käyttöön otetaan systemaatti-
sesti käyttöön koko Satakun-
nassa (Valomerkki-keskuste-
lut ja omin jaloin menetelmä)

Kuntien tukeminen toimintamal-
lien käyttöönotossa ja ammatti-
laisten kouluttaminen

Kunnat ja kuntien
sote-organisaatiot

Toimintamalleja to-
teuttavien kuntien
määrä sekä toiminta-
mallien käytön seu-
ranta vuosittain kun-
tien hyvinvointiraport-
tien kautta
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Paikallista alkoholi-, tupakka-
ja rahapelipoliitiikkaa
(PAKKA) toteutetaan koko
Satakunnassa

Kuntia tuetaan Pakka-toiminta-
mallin käyttöönotossa ja am-
mattilaisia koulutetaan

Kunnat Toimintamallia toteut-
tavien kuntien määrät

Kunnissa toimii Pakka -toiminta-
mallin mukainen

Kunnat Pakka-työryhmien toi-
minta on vakiintunut
kuntiin

Ostokokeita tehdään joka toi-
nen vuosi yhteistyössä oppilais-
tosten kanssa

Kunnat ja Satakun-
nan ehkäisevän
päihdetyön yhdys-
henkilöverkosto,
3.sektori

Toteutuneiden osto-
kokeiden määrä, kun-
tien vuosittainen hy-
vinvointiraportti

Terassi- ja asiakasarviointien
suorittaminen, joka toinen vuosi

Kunnat ja Satakun-
nan ehkäisevän
päihdetyön yhdys-
henkilöverkosto,
3.sektori

Toteutuneiden te-
rassi- ja asiakasarvi-
ointien määrä, kuntien
vuosittainen hyvin-
vointiraportti

Turvataan maakunnallisen tar-
jontatyöryhmän toiminnan jatku-
minen

Maakunta, aluehal-
lintovirasto, tervey-
den ja hyvinvoinnin
laitos

Toiminnasta vastaava
taho on nimetty Sata-
kuntaan

Päihdetilannekysely toteutetaan
vuosittain kunnissa

Kunnat, Satakunnan
ehkäisevän päihde-
työn yhdyshenkilö-
verkosto

Kyselyn toteuttaminen
ja tulosten hyödyntä-
minen

Laaja-alaisen yhteistyön teke-
minen eri viranomaisten kanssa

Kunnat, poliisi, alue-
hallintovirasto, ter-
veyden ja hyvinvoin-
nin laitos, pelastus-
toimi

Laaja-alainen yhteis-
työ toteutuu työryh-
mien ja tilaisuuksien
kautta

Nuorten humalahakuinen juo-
minen, nikotiinituotteiden
käyttö, laittomien huumeiden
kokeilu ja rahapelaaminen vä-
hentyy

Varhaisen puuttumisen toimin-
tamallien käyttäminen, Pakka-
toimintamallin käyttö, päihde-
kasvatuksen kehittäminen,
nuorten palveluiden kehittämi-
nen, jalkautuvan työn kehittämi-
nen ja lisääminen nuorten pa-
riin, nuorten matala kynnysten
harrastusmahdollisuuksien tar-
joaminen ja taloudellinen tuki

Kunnat, Sote-esi-
miehet, sosiaaliset
yhteisöt, kuten
työpaikat, harrastus-
yhteisöt ja (poti-
las)järjestöt, Sata-
sairaala, poliisi, Srk,
anniskelu- ja elin-
keinotoimijat, Alue-
hallintovirasto, Ter-
veyden ja hyvinvoin-
nin laitos

Kouluterveyskyselyn
tulokset, päihdetilan-
nekyselyn tulokset,
ostokokeiden tulokset,
anniskelu- ja elin-
keinotoimijoiden oma-
valvonnan parantumi-
nen, valomerkki-kes-
kusteluiden ja omin
jaloin menetelmien ti-
lastoinnit

Työikäisten ja ikäihmisten
päihteiden käyttö ja rahape-
laaminen vähentyy

Puheeksiotto / mini-interventio,
Pakka-toimintamallin käyttö,
matalan kynnyksen päihteettö-
mien tapahtumien ja toiminnan
järjestäminen

Kunnat, Sote-esi-
miehet, sosiaaliset
yhteisöt, kuten; työ-
paikat, harrastusyh-
teisöt ja järjestöt.
Satasairaala, poliisi,
3. sektori, Satakun-
nan ehkäisevän
päihdetyön yhdys-
henkilöverkosto,
Srk, Aluehallintovi-
rasto, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

Sotkanet, Sote orga-
nisaatioiden päihtei-
den käytön ja mini-in-
tervention kirjaami-
sessa käytettävät toi-
menpidekoodit,  hy-
vonvointikertomus/ra-
portti
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Haittojen ehkäisyyn panoste-
taan lähiyhteisöissä

Ehkäisevää päihdetyötä teh-
dään yhteistyössä, suunnitel-
mallisesti ja kohdennetusti eri-
ikäisten ihmisten arkiympäris-
töissä (varhaiskasvatuspaikat,
oppilaitokset, työyhteisöt, va-
paa-ajan ympäristöt).

Kunnat, Satakunnan
ehkäisevän päihde-
työn yhdyshenkilö-
verkosto, 3.sektori

Toimijoiden monipuo-
lisuus ja lukumäärä

Haitoista viestitään tutkittuun
tietoon perustuen yksilöiden ja
yhteisöjen valintojen sekä so-
siaali- ja terveyspolitiikan tu-
eksi

Kuntalaisille välitetään tietoa al-
koholin, tupakkatuotteiden, huu-
mausaineiden ja rahapelaami-
sen haitoista ja riskeistä sekä
niiden ehkäisemisen keinoista

Kunnat, Satakunnan
ehkäisevän päihde-
työn yhdyshenkilö-
verkosto, 3.sektori,
Srk

Julkaisuiden ja tiedot-
teiden lukumäärä

Ammattilaisten ehkäisevän
päihdetyön ja päihdeosaami-
sen vahvistaminen. Päihde-
osaaminen tarkoittaa
tietoa yksilön ja yhteisön päih-
teettömyyttä suojaavista teki-
jöistä, päihteisiin liittyvistä
terveyttä, hyvinvointia ja tur-
vallisuutta vaarantavista teki-
jöistä sekä olemassa
olevista palveluista.

Koulutusten järjestäminen Kunnat, Sote-esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori

Koulutuspalautteiden
kerääminen

Ymmärryksen lisääminen, että
ehkäisevä päihdetyö kuuluu kai-
kille ammattilaisille

Kunnat poikkihallin-
nollisesti, Sote-esi-
miehet, Satasai-
raala, 3. sektori, Srk

Ehkäisevä päihdetyö
on tullut osaksi am-
mattilaisten työtä

Vanhemmuuden  vahvistami-
nen

Perheen sisäisen vuovaikutus-
haasteiden tunnistaminen per-
heissä, joissa päihteiden riski-
käyttöä

Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

Kouluterveyskyselyn
tulokset, Lastensuoje-
lun ja sosiaalihuolto-
lain mukaiset palvelui-
den käyttö

Puheeksiotto/mini-interventio Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3. sektori, Srk

Sote organisaatioiden
päihteiden käytön ja
mini-intervention kir-
jaamisessa käytettä-
vät toimenpidekoodit

Perhepalveluiden ja psykososi-
aalisten palveluiden yhteistyön
tiivistäminen

Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, rikosseuraa-
muslaitos, Kela

Yhteistyö on tiivistynyt
ja yhteistyö rakenteita
on muodostettu

Päihdekuntoutuspalveluiden
mahdollistuminen nuorille ja
vanhemmille

Kunnat, Sisote esi-
miehet, 3. sektori

Päihdekuntoutuspal-
velut on parantunut,
Perhekuntoutus päih-
deongelman perus-
teella ja päihdekun-
toutus tilastotiedot ke-
rätään tarkemmin.

Kotiin ja eri toimintaympäristöi-
hin vietävän tuen kehittäminen
ja lisääminen

Kunnat, SiSote esi-
miehet, 3.sektori

Kotiin tehtävä työ on
lisääntynyt ja lasten-
suojelun asiakkuuk-
sien määrä vähenty-
nyt



28

Avovastaanotto työn lisääntymi-
nen lapsiperheiden palveluissa

Kunnat, SiSote esi-
miehet

Palvelun toteuttami-
nen on aloitettu ja
avovastaanotto työn
käyntimäärät

Yhteisöllinen yhteistyö; van-
hempainillat, toiminnalliset van-
hempainillat, vanhempien ver-
taisryhmät

Kunnat moniamma-
tillisesti ja poikkihal-
linnollisesti, van-
hempainyhdistykset,
3.sektori, Srk

Yhteisöllisyys on kas-
vanut, kouluterveys-
kysely

Vanhempien tiedon lisääminen
päihteistä, sosiaalisesta medi-
asta, seksuaalisuudesta

Kunnat moniamma-
tillisesti ja poikkihal-
linnollisesti, van-
hempainyhdistykset,
3.sektori, Srk

Kouluterveyskysely

Tavoite 1.3.        Hyvän mielenterveyden edistäminen
Tavoite Toiminta Vastuutahot Seuranta ja ar-

viointi
Vanhemmuuden vahvistami-
nen

Perheessä ilmenevien mielen-
terveysongelmien tunnistami-
nen

Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

Lastensuojelun ja so-
siaalihuoltolain mukai-
set palveluiden käyttö

Perheen sisäisen vuorovaiku-
tuksen vahvistaminen

Kunnat moniamma-
tillisesti ja poikkihal-
linnollisesti, Sisote
esimiehet, 3. sektori,
Srk

Kouluterveyskysely

Puheeksiotto Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

Puheeksiotto on li-
sääntynyt, Sote orga-
nisaatioiden kirjaamis-
käytäntö

Perhepalveluiden, psykososiaa-
listen palveluiden ja psykiatrian
yhteistyön kehittäminen ja tiivis-
täminen

Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori

Yhteistyö on tiivistynyt
ja yhteistyö rakenteita
on muodostettu. Avo-
palvelutyön lisäänty-
minen

Mielenterveyskuntoutuspalvelui-
den mahdollistuminen nuorille
ja vanhemmille

Kunnat, Sisote esi-
miehet, 3.sektori

Mielenterveyskuntou-
tuspalvelut ovat moni-
puolistuneeet

Kotiin ja eri toimintaympäristöi-
hin vietävän tuen kehittäminen
ja lisääminen

Kunnat, SiSote esi-
miehet, 3.sektori,
skr

Kotiin tehtävä työ on
lisääntynyt ja lasten-
suojelun asiakkuuk-
sien määrä vähenty-
nyt

Avovastaanottotyön lisääntymi-
nen lapsiperheiden palveluissa

Kunnat, SiSote esi-
miehet

Palvelun toteuttami-
nen on aloitettu ja
avovastaanotto työn
käyntimäärät

Yhteisövaikuttaminen; vanhem-
painillat, toiminnalliset vanhem-
painillat, vanhempien vertais-
ryhmät, yhteisöllisyyden vahvis-
taminen

Kunnat moniamma-
tillisesti ja poikkihal-
linnollisesti, van-
hempainyhdistykset,
3. sektori

Kouluterveyskysely

Mielenterveysriskin tunnista-
minen ja varhaisen tuen tar-
joaminen kaikille ikäryhmille.

Puheeksiotto Kunnat, SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3. sektori, Srk

Sote organisaatioiden
kirjaamiskäytäntö,
kouluterveyskyselyn
tulokset (koulukiusaa-
minen, ahdistunei-
suus, yksinäisyys,
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koulupoissaolot), Sot-
kanet

Ammattilaisten mielenterveys-
osaamisen ja -taitojen  vahvis-
taminen

Koulutusten järjestäminen Kunnat, Sote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori

Koulutuspalautteiden
kerääminen

Ymmärryksen ja tiedon lisäämi-
nen mielenterveydestä

Kunnat poikkihallin-
nollisesti,SiSote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

mielenterveysosaami-
nen on tullut osaksi
ammattilaisten työtä

Yhteisöllisen hyvinvoinnin li-
sääminen asuinalueilla

yksinäisyyden vähentämiseen,
yhdessäoloon ja yhdessä teke-
miseen tähtäävien toimien li-
sääminen. Syrjintään puuttumi-
nen.

Kunnat poikkihallin-
nollisesti,SiSote-esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori, Srk

Yhteisöllinen hyvin-
vointi on lisääntynyt.
Yksinäisyys ja syrjäy-
tyminen vähentynyt
(Sotkanet, kouluter-
veyskysely)

Lähisuhdeväkivallan tunnista-
minen. Varhaisen tuen tarjoa-
minen kaikille ikäryhmille

Puheeksiotto Kunnat, sote esimie-
het, Satasairaala,
3.sektori, ensi- ja
turvakoti

Lähisuhdeväkivallan
kirjaamiskäytännöt,
kouluterveyskysely

Marak-menetelmän käyttöön-
otto

Kunnat , sote esi-
miehet, Satasairaala

Marak- toimintamalli
on otettu käyttöön

Ammattilaisten osaamisen vah-
vistaminen

Kunnat, Sote esi-
miehet, Satasai-
raala, 3.sektori

Koulutuspalautteet

KULTTUURI
Huolehditaan taiteen ja kult-
tuurin osallistumismahdolli-
suuksista ehkäisevän ja enna-
koivan työn näkökulmasta

Lisätään halpoja ja ilmaisia
osallistumismahdollisuuksia
kulttuuripalveluihin.
Huolehditaan kirjastopalvelui-
den saatavuudesta.

Kuntien johto, hyvin-
vointiryhmät, kuntien
kulttuuri- ja kirjasto-
toimi yhdessä taide-
ja kulttuuritoimijoi-
den ja institutioiden
kanssa.

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset ja eri yh-
teistyökumppaneiden
toimintasuunnitelmat.
Seurataan:
Taiteen ja kulttuurin
vaikuttavuutta, henki-
lökunnan työtyytyväi-
syyttä ja asiakkaiden
tyytyväisyyttä.

Taiteen ja kulttuurin käyttö
hoitotyössä ja kuntoutuksessa

Erilaisten stressiä lieventävien
ja kuntoutumista edistävien me-
netelmien kehittäminen.
Henkilöstökoulutus taiteen ja
kulttuurin mahdollisuuksista ja
menetelmistä.

Eri sote-organisaa-
tioiden johto ja hen-
kilökunta yhdessä
potilasjärjestöjen,
taide- ja kulttuuritoi-
mijoiden ja kolman-
nen sektorin kanssa.

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset.  Sosi-
aali- ja sairaanhoidon
sekä kuntien- ja kult-
tuuritoimien toiminta-
suunnitelmat
Seurataan:
Taiteen ja kulttuurin
vaikuttavuutta, henki-
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lökunnan työtyytyväi-
syyttä ja asiakkaiden
palvelutyytyväisyyttä.

Taiteen ja kulttuurin käyttö
nuorten aikuisten elämän tu-
kemisessa sekä etsivässä
nuorisotyössä.

TE- ja mielenterveyspalveluiden
kanssa yhteistyössä toteutet-
tava toiminta, jossa taide ja kult-
tuuri ovat välineinä oman elä-
män etsimisessä ja elämänhal-
linnan tukemisessa.

TE- ja mielenter-
veyspalveluiden ja
sosiaali- ja terveys-
palveluiden sekä
nuoriso- ja kulttuuri-
palveluiden johto +
taide- ja kulttuurilai-
tokset ja kolmas
sektori

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset, sote- ja
TE-palveluisen sekä
eri yhteistyökumppa-
neiden toimintasuun-
nitelmat.
Seurataan:
Kävijämääriä ja palve-
lutyytyväisyyttä sekä
toiminnan vaikutta-
vuutta.

Taiteen ja kulttuurin käyttö so-
siaali-, terveys- ja mielenter-
veyshuollon työssä

Tarvelähtöisten kulttuurihyvin-
vointipalveluiden kehittäminen.
Taide- ja kulttuuripalveluiden
tarjoaminen ihmisille ja ryhmille,
jotka eivät jostain syystä pääse
niiden lähell     Taidetoiminta
osana syrjäytymisen ehkäisyä.
Sosiaali- ja terveyspuolen ihmi-
sille tietoa ja koulutusta taide- ja
kulttuuripalveluista ja niiden
merkityksestä.

Eri institutioiden yh-
teistyönä: Sosiaali-,
sairaanhoidon, mie-
lenterveystyön, van-
keinhoito- ja maa-
hanmuttajatyön
johto ja henkilökunta
yhteistyössä kult-
tuuri-, museo- ja kir-
jastopalveluiden
sekä sivistys- ja
nuoristotoimien sekä
kolmannen sektorin
kanssa

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset. Sosiaali-
ja sairaanhoidon sekä
kuntien sivistys- ja
kulttuuritoimien toi-
mintasuunnitelmat
Seurataan:
Toiminnan vaikutta-
vuutta ja laatua sekä
osallistujien määrää.

Taiteen ja kulttuurin käyttö te-
rapiatyössä

Taideterapian toimintaedellytys-
ten varmistaminen osana eri-
kossairaanhoidon kokonai-
suutta

Sairaanhoidon ja
mielenterveystyön
organisaatioiden
johto. Taidetera-
piayhdistykset

Sairaanhoidon, hoiva-
ja asumispalveluiden
sekä taideterapiaor-
ganisaatioiden toimin-
tasuunnitelmat
Seurataan:
Terapian vaikutta-
vuutta

Omaehtoisen taide- ja kult-
tuuri- toiminnan kannustami-
nen ja tukeminen jokaiselle
ikäkaudelle. Harrastusmah-
dollisuuksien takaaminen
sekä matalan kynnyksen ko-
keilujen mahdollistaminen.

Ihmisillä oltava mahdollisuus
saada olla sekä tekijöitä että ko-
kijoita.                        Tilojen
varmistaminen omaehtoiseen
taide- ja kulttuuritoimintaan.
Järjestetään erilaisia edullisia
tai maksuttomia mahdollisuuk-
sia harrastaa taidetta tai kulttuu-
ria.                                   Erilai-
sia kannustimia kulttuuripalve-
luihin hakeutumiseen,  esim.
Kulttuurikaverit, Aktiivipassi,

Kuntien hyvinvointi-
ryhmät, kulttuuritoi-
met, järjestöt yhteis-
työssä taidelaitos-
ten, taidealan am-
mattilaisten ja kol-
mannen sektorin
kanssa.
Vapaaehtoistyö.

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset sekä
vastuussa olevien eri
yhteistyökumppanei-
den toimintasuunnitel-
mat
Seurataan:
harrastustoiminnan
toteutumista, tiloja ja
niiden käyttömääriä
sekä toiminnan laatua
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Kimmokeranneke ja / tai Kaiku-
kortti

Taide ja kulttuuri osana sote-
alan laitoksien työskentely-
kulttuuria

Taiteilijoiden ja taidekasvatta-
jien työskentely erilaisissa sote-
alan instituutioissa, sairaa-
loissa, laitoksissa, vastaanotto-
keskuksessa.                Uusien
työskentelymuotojen löytämi-
nen, missä taide ja kulttuuri luo
siltaa henkilökunnan ja asukkai-
nen välille.

Sote-, vammais- ja
maahanmuuttajapal-
veluiden sekä van-
keinhoidon työn
johto yhdessä kun-
tien kulttuuritoimen,
hyvinvointiryhmien,
taidealan ammatti-
laisten ja kolmannen
sektorin kanssa.

Kuntien hyvinvointi-
kertomukset, sote-ta-
hojen  sekä vastuussa
olevien eri yhteistyö-
kumppaneiden toimin-
tasuunnitelmat   Seu-
rataan:
Taiteen ja kulttuurin
vaikuttavuutta sekä
asiakkaiden ja henki-
lökunnan tyytyväi-
syyttä.

Tavoite 2.2.           Yhteisöllisyyden vahvistuminen
Tavoite Toiminta Vastuutahot Seuranta ja ar-

viointi
Matalankynnyksen kohtaamis-
paikat lisääntyvät.

Uusien kohtaamispaikkojen pe-
rustaminen ja olemassaolevien
vahvistaminen

Kunnat, kolmas sek-
tori, seurakunnat,
yritykset

Seuranta ja tilastointi;
kuntien ja muiden toi-
mijoiden  päätökset;
ennakkoarviointi.

Julkisen sektorin yhteisöllisyy-
den vahvistaminen,
Iceheart.

Uusien toimintamuotojen toteut-
taminen; yhteistyö kunnat-kol-
mas sektori. Iceheart-toiminnan
lisääminen.

Kunnat, kolmas sek-
tori, seurakunnat,
yritykset

Tilastointi osallisuu-
desta.

Painopistealue 3:
Ympäristön  terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen
Tavoite Toiminta Vastuutahot Seuranta ja ar-

viointi
KULTTUURI
Taide ja kulttuuri luovat pa-
rempaa työelämää.

Taiteen ja kulttuurin keinoja
hyödyntäviä työhyvinvointipal-
veluita. Taidetta työpaikoille.
Taiteilijoita mukaan työpaikoille
kehittämään työelämää.
Taukokulttuuria (vrt. tauko-
jumppa)

Eri työnantajat.
Terveyspalvelut.
Taidealan instituutiot
ja taiteilijat.

Työnantajien strate-
giat
Seurataan:
Työhyvinvointi-mitta-
reita, taiteeseen ja
kulttuuriin käytettyjä
investointeja
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Laaja-alainen ja ennakkoluu-
loton yhteistyö ympäristön ke-
hittämisessä.

Taide- ja kulttuuri kaupunki-
suunnittelun välineenä, lähide-
mokratian edistäjänä ja yhteis-
kunnan kehittämisen osallista-
jana

Kuntien johto ja  hy-
vinvointiryhmät yh-
teistyössä taide- ja
kulttuurialojen toimi-
joiden ja kolmannen
sektorin kanssa

Strategiat liittyen kau-
punkisuunnitteluun,
lähidemokratian kehit-
tämiseen ja kansalais-
ten osallistumisen li-
säämiseen
Seurataan:
Yhteistyön vaikutta-
vuutta ja kansalaisten
osallistumisaktiivi-
suutta

Taide mukana osana raken-
nusten ja tilojen suunnittelua.

Vapaille markkinoille, eri institu-
tioiden sekä sosiaali- ja terveys-
puolen investoitujen rakennus-
ten ja yksiköiden suunnitteluun
mukaan taide- ja kulttuuritoimi-
jat. Taidetta julkisiin tiloihin.

Yksityiset firmat,
kuntien ja sote-puo-
len johto ja  yhteis-
työssä taide- ja kult-
tuurialojen toimijoi-
den ja kolmannen
sektorin kanssa

Erilaiset rakennus-
suunnitelmat
Seurataan:
Taiteen ja kulttuurin
osuutta sekä suunnit-
telussa että lopputu-
loksissa, yhteistyön
vaikuttavuutta.

Esteettiset ja taidemyönteiset
toimintaympäristöt.

Taideen ja kulttuurin toimijat yh-
dessä asukkaisen kanssa kehit-
tämään esteettisempiä toimin-
taympäristöjä.

Erilaisten organisaa-
tioiden johto yhteis-
työssä taide- ja kult-
tuurialojen toimijoi-
den ja kolmannen
sektorin kanssa

Eri palveluyksiköiden
toimintasuunnitelmat
Seurataan:
Taiteen ja kulttuurin
vaikuttavuutta sekä
asiakkaiden ja henki-
lökunnan tyytyväi-
syyttä.

Painopistealue 4:
Elinvoimainen maakunta
Tavoite 4.1.          Palvelut säilyvät

Tavoite Toiminta Vastuutahot
Seuranta ja ar-
viointi

Satakunnan elinkeinorakenne
pysyy monipuolisena

Yritysten kuntien ja maakunnan
yhteistoiminta ja edunvalvonta.

Yritykset, kunnat,
maakunta jne.

Tilastot (esim. teolli-
suuden monipuoli-
suus työpaikkojen
mukaan)

Yritysten määrä Satakun-
nassa kasvaa

Yritysten, kuntien ja maakunnan
yhteistoiminta ja edunvalvonta

Yritykset, kunnat,
maakunta jne. Tilastot.

Tavoite 4.2.         Työpaikat ja koulutus kohtaavat

Tavoite Toiminta Vastuutahot
Seuranta ja ar-
viointi

Opiskelu-mahdollisuuksien
vahvistaminen

Vetovoimaisten oppilaitosten
kehittäminen työvoiman tarpeita
vastaavaksi.

Oppilaitokset, kun-
nat, yhteistyötahot.

Oppilasmäärät, val-
mistuneiden määrät

Perheystävälliset työpaikat

Hyvinvoinnin huomiointi työnan-
tajien joustoissa, esim. lapsiper-
heet, ikäihmisten hoitaminen
jne.

Työpaikat ja henki-
löstö.

Tilastointi ja jatkuva
seuranta ja arviointi
tarpeen mukaan.
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Tavoite 4.3.
Liikenneyhteydet ja infrastruktuuri tukevat maakunnan
elinvoimaa

Tavoite Toiminta Vastuutahot
Seuranta ja ar-
viointi

Digipalvelut Digitaalisten palveluiden kehit-
täminen osaksi hyte-palveluja.

Yritykset, kunnat ja
maakunta yms.

Tilastot ja muu seu-
ranta.

Liikenneyhteydet Satakunnan infran kehittäminen Yritykset, kunnat,
maakunta yms.

Tilastot ja muu seu-
ranta.
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SATAKUNTALAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS V. 2019 JA
HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2020-2024 LAATIJAT:

Astila Piia, suunnittelija, Satasairaala, puheenjohtaja

Järveläinen Virpi, ravitsemusterapeutti, Satasairaala

Multisilta Minna, osastonhoitaja, terveyden edistämisen yhdyshenkilö, KSTHKY

Lahtinen Jenni, projektisuunnittelija, Pori

Kuusio Kristiina, strateginen asiantuntija, Rauma

Vähäsantanen Saku, aluekehitysasiantuntija, Satakuntaliitto

Koskelo Juha, terveysliikunnan kehittäjä, Liiku

Kynäslahti Sirpa, hyvinvointikoordinaattori, Pori

Kantola Maikki, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus

Toroska Heli, suunnittelija, Pikassos

Rajala Katri-Piia, terveyspalvelupäällikkö, PoSa

Santanen Johanna, muutosagentti, Pori

Yhteistyössä mukana:

Satakunnan yhteisökeskus

Poliisi

Pelastuslaitos
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LIITTEET

LIITE 1 Toimintamallit satakuntalaisten hyvinvointivajeiden minimoimiseksi
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LIITE 2: SATAKUNNAN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VUOSIKELLO
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LIITE 3: Sote-uudistusta tukevat maakunnalliset hankkeet vuosina 2017 –
2019

I & O –muutosohjelma

I & O –muutosohjelma tulee sanoista Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa. Ikäihmisten ja heidän omaistensa palveluja kehitettiin hankkeessa
nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Lisäksi tavoitteena oli, että palvelut
hillitsevät kustannusten kasvua.

Muutosohjelmassa kehitettiin erityisesti kotiin annettavia palveluja ja kotoa käsin saavutettavia
palveluja. Tavoitteena oli, että ikäihminen voisi mahdollisimman pitkään asua omassa kodissaan ja
saada sinne niitä palveluja, joita hän tarvitsee. Muutosohjelmassa keskityttiin myös omaishoitajien
ja perhehoitajien jaksamisen tukemiseen ja muuhun hyvinvointiin.

Satakunnassa laadittiin mm. I &O seuraavat palveluluonnoskuvaukset:

• Asumis- ja laitospalveluiden palveluluonnoskuvaus

• Kotihoidon palveluluonnoskuvaus

• Omaishoidon palveluluonnoskuvaus

• Palveluohjauksen palveluluonnoskuvaus

• Perhehoidon palveluluonnoskuvaus

Hanke päättyi loppuvuodesta 2018.

Lisätiedot:https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/i-o-muutosohjelma

LAPE-muutosohjelma

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle
suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

- lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma rakentaa palveluita uudella tavalla

- tekee kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien
yhteistyönä ja kahden ministeriön - sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön - yhteisellä ohjauksella

- ohjaa, kouluttaa, verkostoi, innovoi ja juurruttaa toimintamallit

- osallistaa muutostyöhön lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa

LAPE:ssa tehdään sekä kansallista että maakunnallista muutostyötä. Vuoden 2019 keskeisenä
tavoitteena on tiivistää SISOTE yhteistyötä ja tukea yhteensovittavaa johtamista. Tätä tarkoitusta
palvelee vuoden kestävä LAPE-akatemia prosessi johtajille.

Osana Satakunnan LAPE-työtä toteutettiin vuosina 2017 – 2018 Satakunnan tulevaisuus lapsissa -
SATULA-hanke: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/satakunnassa-tulevaisuus-lapsissa-
satula-hanke

LAPE-muutosohjelma päättyy 31.12.2019, minkä jälkeen palveluiden kehittäminen jatkuu osana
tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa.

Lisätiedot:https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet-ja-verkostot/lapsi-ja-perhepalvelujen-
muutosohjelma-lape
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SATAOSAA

SATAOSAA -hankkeen tavoitteena oli luoda Satakuntaan uusi yhtenäinen verkosto, joka palvelee
jokaista asiakasta yksilöllisesti. Verkosto auttaa osatyökykyistä siirtymään joustavasti töihin
opintojen, sairausloman, työttömyyden tai muun tilanteen jälkeen. Osatyökykyinen on aina itse
osallisena oman polkunsa suunnittelussa. Hän voi siis olla entistä aktiivisemmin mukana omien
tavoitteidensa asettamisessa. Jos työelämään siirtyminen ei ole ajankohtaista, saa asiakas silti
yksilöllistä tukea: verkosto tukee arjen hallintaa ja edistää asiakkaan osallisuutta.

SATAOSAA-hanke kuului sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -
kärkihankkeeseen. Hanke oli osa Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen, Satasoten,
toteuttamista ja sitä hallinnoi Porin kaupunki.

SATAOSAA-hanke päättyi joulukuussa 2018.

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/sataosaa-hanke

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen – hankkeessa kehitettiin Satakunnan TULE-MIELI hoito-
ja kuntoutusmallia,  jonka tavoitteena on, että tuki- ja liikuntaelin ongelmista kärsivä asiakas saa
tarvitsemansa palvelun nopeasti ja joustavasti. Hoito- ja kuntoutusmallissa pääsee ilman
lääkärinlähetettä suoravastaanottofysioterapiaan ja tarvittaessa voidaan ohjata mini-interventioon
terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, jossa asiakas saa keinoja ja voimavarjoja elää
täysipainoista elämää kivusta huolimatta.

Satakunnan TULE – MIELI hoito- ja kuntoutusmalli mahdollistaa sen, että

- Työkyky paranee

- Työssä pysymisen mahdollisuudet paranevat

- Työhön palaaminen helpottuu

- Elämänlaatu paranee

- Osallisuus vahvistuu

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke oli suunnattu kaikille niille osatyökykyisille, jotka
ovat työelämässä tai työttömänä, työnhakijoina, opiskelijana tai kuntoutustuella. Hanke toimi koko
Satakunnan alueella ja mukana oli myös Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satakunnan
TE-keskus, Kela ja Satakunnan yhteisökeskus.

Hanke päättyi joulukuussa 2018

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/satakunnan-polut-hoitoon-ja-kuntoutukseen-
hanke
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Satakunto

Satakunto-hankkeessa vaikeasti työllistyvät ihmiset kehittävät ammattilaisten kanssa
kuntoutuspolkuja. Tavoitteena on, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien
kuntoutuspalveluidensa suunnitteluun paranevat. Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä
yhteistyötä eri toimijoiden kesken, ja siten vähentää kuntoutuspoluissa tapahtuvia katkoksia. Lisäksi
Satakunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön yhtenäinen toimintakyvyn mittari.

Hankkeen toiminta-aika on helmikuu 2017 – tammikuu 2020. Hanketta rahoittaa Euroopan
Sosiaalirahasto (ESR) Satasoten toimijoiden kanssa.

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet-ja-verkostot/satakunto-hanke

Sata-Lipake

Satakunnassa vuosina 2017 - 2019 SATA-LIPAKE -hankkeen tavoitteena oli rakentaa Satakuntaan
elintapaohjauksen palveluketju, joka tiivistää sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunta- ja vapaa-
aikatoimen sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Hankkeen painotus oli
liikuntaneuvonnassa, mutta ohjauksessa käsitellään muitakin asiakkaalle merkityksellisiä
aihealueita, kuten unta ja ravitsemusta. Tarkoituksena on edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Hankkeessa mm.

- koulutettiin 50 ns. hyte-valmentajaa maakunnallisesti.  Hyte-valmentajat tukevat asiakasta
elintapamuutoksissa.

- järjestettiin osaamista vahvistavaa koulutusta sote- ja elintapaohjauksen ammattilaisille.

- luotiin elintapaohjauksen toimintamalli ja siihen liittyvät prosessit

- pilotoitiin mallia joka puolella Satakuntaa. Malli on jo juurtunut useisiin kuntiin.

SATA-LIPAKE -hanke sai rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen
määrärahasta. Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Lisätiedot: https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/sata-lipake
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VESOTE

VESOTE–hanke tulee sanoista vaikuttavaa elintapaohjaus sosiaali- ja terveydenhuoltoon
poikkihallinnollisesti. Hankkeen tarkoitus oli vahvistaa ja kehittää elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä
ja toimintatapoja tarjoamalla koulutusta Satakunnassa 200 sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiselle. Erityisenä painotuksena olivat liikuntaneuvonta, ravitsemusneuvonta ja
unineuvonta. Satakunnassa VESOTE- ja Sata-Lipake –hankkeet olivat rinnakkaishankkeita, joiden
toimenpiteet ja tulokset tukivat toinen toisiaan.

Hankkeella oli mm. seuraavia tuloksia:

- Verkkokoulutuksiin osallistui 145 sote – ja liikunta-alan ammattilaista

- Luotiin mm. systemaattinen, tavoitteellinen ja vaikuttava elintapakeskustelu-toimintamalli ja
elintapaohjaus sosiaalityössä psykososiaalisissa palveluissa – toimintamalli

- Sovittiin elintapaohjaustarpeen tunnistamisen kriteerit sekä otettiin käyttöön ja laadittiin
mittareita tukemaan ja yhtenäistämään elintapaohjaustyötä maakunnassa.

VESOTE-hanke oli yksi hallituksen kärkihankkeista. Valtakunnalliseen UKK-instituutin
hallinnoimaan VESOTE-hankkeeseen osallistuu lisäksi yhdeksän sairaanhoitopiiriä ja mukana ovat
sisältöä tuottamassa myös Diabetesliitto, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja Mielenterveyden
keskusliitto, Helsingin uniklinikka ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/vesote-hanke

Selvin päin Satakunnassa

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja
yhtenäiset toimintamallit Satakuntaan, Pakka-toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen
kehittämällä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 12-20 vuotiaat nuoret. Tavoitteena on ehkäistä
nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä
terveydellisiä ongelmia. Yksi hankkeen toimenpiteistä on lisätä ammattilaisten osaamista
ehkäisevässä päihdetyössä

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin ja heidän perheisiinsä. Selvin päin Satakunnassa
tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luomisessa ja kouluttaa ammattilaisia
toimintamallien käyttöön ottoon.

Selvin päin Satakunnassa rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla. Hanke käynnistyi
keväällä 2018 ja kestää 31.10.2020 asti.

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet-ja-verkostot/selvin-pain-satakunnassa-hanke
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Neuvokas perhe

Neuvokas perhe on Suomen Sydänliitto ry:n kehittämä valtakunnallinen menetelmä, joka tukee
lapsiperheiden elintapaohjausta. Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä laajennettiin Neuvokas
perhe -hankkeen avulla. Hankkeessa oli tärkeänä tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja
voimavarojen vahvistaminen sekä hyväksi havaittujen näyttöön perustuvien toimintamallien
käyttöönotto.

Neuvokas perhe -hanke vahvisti alueen terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjauksen
osaamista. Tavoitteena oli, että vuoden 2018 loppuun mennessä Neuvokas perhe -menetelmä on
käytössä jokaisessa Suomen neuvolassa ja alakoulun terveydenhuollossa. Satakunnassa kaikki
neuvoloiden terveydenhoitajat saivat neuvokas perhe –koulutuksen hankkeen aikana. Menetelmä
on käytössä joka puolella Satakuntaa.

Neuvokas perhe -hanke oli osa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään
eriarvoisuutta –kärkihanketta. Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Lisätiedot: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/neuvokas-perhe-hanke

MITU- mielenterveys ja päihde

MITU-hanke tulee sanoista Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen
tukeminen. Tupakoitsijat ovat yhä useammin muutenkin haastavassa elämäntilanteessa, he kärsivät
esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista. Tupakoinnin seurauksena elinajanodote lyhenee
ja sairaudet lisääntyvät. Tutkimusten mukaan mielenterveyspotilaat haluavat lopettaa tupakoinnin
yhtä usein kuin väestö keskimäärin. Tupakoinnin lopettaminen vähentää pitkällä aikavälillä
masennusta, ahdistuneisuutta ja stressiä. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen monien psykiatristen
potilaiden lääkkeiden annostusta voidaan laskea. Tupakoinnin lopettaminen voi kohottaa
elämänlaatua myös muissa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

FILHA ry:n hallinnoima MITU-hanke toimi koko valtakunnassa. Hankkeessa keskeistä oli vahvistaa
tukea, jota mielenterveyspotilaat ja päihdeongelmaiset tarvitsevat tupakoinnin lopettamiseen.
Tehokkaaksi havaitut tupakkavieroitusmenetelmät ovat tärkeä osa tukea. Lisäksi hankkeessa
vahvistettiin terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tässä asiassa. Terveydenhuollon
ammattilaisia esimerkiksi koulutettiin ottamaan tupakkavieroitus osaksi potilastyötä.

Satakunnan sairaanhoitopiiri oli mukana MITU-hankkeessa, mikä päättyi 31.12.2018.
Kehittämistyötä jatketaan omana toimintana.

Lisätiedot: https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1017

Mielenterveyden ensiapu

Satakunta oli mukana Mielenterveysseuran valtakunnallisessa Mielenterveys kuuluu kaikille –
kärkihankkeessa. Hankkeen aikana Satakuntaan koulutettiin 49 ohjaajaa. Koulutuksiin osallistui 964
ihmistä.

Lisätiedot: https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/mielenterveyden-
ensiapu/mielenterveyden-ensiavun
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Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) 
 
 
 
 

Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja 
niistä ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojär-
jestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.  

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. En-

nakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ul-

komailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan 

ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021.  

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kes-

tää vuoden 2025 toukokuun loppuun.  

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaa-

lilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla. 

1 Vaalilainsäädäntö  

Edellisten, huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin (714/1998) on 

tehty kolme muutosta: 

- Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva kirjeäänes-

tys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja sen 

jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa; 

http://www.vaalit.fi/
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- Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm. ää-

nestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja mahdollisuuden lähet-

tää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti) sähköisessä muodossa; 

- Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) perustami-

seen 1.1.2020. 

Ajantasainen vaalilaki löytyy Finlex-palvelusta. 

2 Kuntajaon muutosten vaikutus  

Kuntarakennelain (1698/2009) 23 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutoksen voi-

maantuloa edeltävänä vuonna toimitettavat kuntavaalit toimitetaan uutta kuntajakoa 

noudattaen. Tämä koskee siis niitä kuntajaon muutoksia, jotka tulevat voimaan 

1.1.2022. Hallituksen esityksen (HE 268/2014 vp) perusteluiden mukaan valtioneuvos-

ton tulee näissä tapauksissa tehdä kuntajaon muutosta koskeva päätös viimeistään 

vaalivuotta edeltävän vuoden (siis vuoden 2020) loppuun mennessä. Toistaiseksi tällai-

sia kuntajaon muutoksia ei ole tiedossa.  

3 Valtuuston päätös valtuutettujen lukumäärästä 

Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain (410/2015) 16 §:n 

mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston vähimmäiskoosta. Pykälän 2 

momentin mukaan valtuuston päätös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitet-

tua lukumäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on 

ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis 

viimeistään 31.12.2020.  

Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää 

suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen oikeusministeriölle 31.12.2016 

mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kunta-

vaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä. 

Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus tehdään sanotussa määräajassa. Vapaamuotoi-

set ilmoitukset toivotaan tehtävän sähköpostitse osoitteeseen vaalit@om.fi. Mikäli kunta 

on jo ennen tämän kirjeen laatimista ehtinyt tehdä ilmoituksen kirjeellä tai sähköpostilla 

oikeusministeriön virastosähköpostiin, ilmoitukset otetaan luonnollisesti sellaisenaan 

huomioon.  

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
mailto:vaalit@om.fi
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4 Kuntavaalien toimittaminen ja covid-19-pandemia 

4.1 Yleistä 

Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen covid-19-tartuntatautiepidemia johti ke-

väällä 2020 Suomessakin laajoihin valtioneuvoston päättämiin rajoitustoimiin, joita on 

sittemmin tilanteen helpottuessa asteittain purettu. Elokuussa epidemia on kuitenkin al-

kanut Suomessakin uudelleen voimistua, mistä johtuen valtioneuvosto on tehnyt eräitä 

uusia linjauksia, mm. periaatepäätöksen maskisuosituksesta ja etätyöstä.  

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautu-

maan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi keväänä-

kin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä. Niitä 

selostetaan osittain tässä kirjeessä jäljempänä ja yksityiskohtaisemmin myöhemmin an-

nettavissa oikeusministeriön vaaliohjeissa. Lisäksi kuntien on huomioitava myös sosi-

aali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleiset ohjeet 

ja suositukset, joita löytyy mm. seuraavista osoitteista: 

- sosiaali- ja terveysministeriön koronavirussivut 

- THL:n koronavirussivut 

Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja pitää kuntia ajan tasalla kunta-

vaalien valmisteluihin liittyen. 

4.2 Kuntavaalien koronanäkökohdat tiivistetysti 

Kuntavaalit toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa. Vaalilaki tarjoaa hyvät lähtökohdat 

joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit voidaan toimittaa luotettavasti ja turvallisesti.   

Kunnan on huolehdittava, että  

a) äänestyspaikkoja on riittävästi,  

b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin 

vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan 

ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi 

telttaan äänestyspaikan pihalle);  

c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olo-

suhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja 

https://stm.fi/korona
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin 

ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;   

d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvi-

taan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon, 

äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen. Vastaa-

vasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisi-

jäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin kolme jäsentä) ja tarvit-

taessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla. Kunnan tulee myös 

huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että 

vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten 

on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä; 

e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät 

järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa. 

 

Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kanssa, tarkempia suosituksia siitä,  

- minkälaisia suojavarusteita (esimerkiksi kasvomaskit) vaalivirkailijoiden tulisi mah-

dollisesti käyttää; 

- miten äänestyspaikat tulisi varustella (esimerkiksi ohjeet äänestäjille, äänestyskop-

pien sijoittelu riittävän etäälle toisistaan, käsidesimahdollisuus, tarvittaessa vaalitoi-

mitsijan ja äänestäjän välissä muovipleksi jne.); 

- mitä seikkoja koti- ja laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa huomioon. 
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5 Äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa 

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään kos-

kevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ääni-

oikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyk-

sessä että vaalipäivänä.  

Oikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riit-

tävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttami-

selle kuntavaaleissa.   

Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestäminen äänestyspai-

koissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja että järjestelyt 

myös näyttävät äänestäjien silmissä siltä. Yhtä lailla on huolehdittava vaalivirkailijoiden 

turvallisuudesta.  

5.2 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaik-

kojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään 

yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden 

kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kun-

taa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen 

kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi.  

Kunnanhallituksen asiana on tehdä ennakkoäänestyksen toimittamista varten tarvittavat 

hankinnat siten kuin hankinnat kunnassa suoritetaan.  Jos kunta järjestää ennakkoää-

nestyksen jonkin ulkopuolisen tahon tiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksen aulatilassa, 

se sopii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen tahon kanssa. Yleisiä ennakkoäänes-

tyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen on otettava huomioon tämän kirjeen liit-

teessä 1 mainitut näkökohdat. 
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5.3 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen 

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen 

jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka asukasmää-

rästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto.  

Vuoden 2021 kuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 

1.1.2021 ja joka perustuu kuntien 31.8.2020 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle il-

moittamiin äänestysaluejakopäätöksiin. 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän ää-

nestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestys-

paikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  Oikeusministeriö 

suosittelee, että päättäessään vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat noudattavat sovel-

tuvin osin tämän kirjeen liitteessä 1 olevia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia 

kriteereitä. 

Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa määrää. 

Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen mahdollisuuksiin ää-

nestää vaalipäivänä. Ministeriö suosittelee, että jatkossa nykyistä äänestysalueiden 

määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin 

mahdollisuuksia lisätä äänestysalueiden määrää seuraaviin vaaleihin. Todettakoon 

myös tässä yhteydessä, että mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö vaalipäivän ää-

nestyksessä (ks. tämän kirjeen s. 13) ei ole peruste vähentää äänestysalueiden mää-

rää. 

5.4 Äänestyspaikkoja koskevien päätösten aikataulu   

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäi-

vän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön 

vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä. 
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6 Äänestyspaikkatietojen ja muiden tietojen merkitseminen vaalitietojär-
jestelmään 

6.1 Äänestyspaikkatietojen merkitseminen 

Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että 

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusmi-

nisteriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja väestötietoviras-

ton määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan 

- yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukiolo-

ajat; ja  

- vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä  

muut Digi- ja väestötietoviraston määräämät tiedot.  

Digi- ja väestötietovirasto antaa kunnanhallituksille tarkempia ohjeita tietojen ilmoittami-

sesta pohjatietojärjestelmään joulukuussa 2020 lähetettävässä kirjeessään. Samoin 

VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet tietojen ilmoittamisesta. Näihin 

ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja niitä tarkoin noudatettava. 

6.2 Muiden tietojen merkitseminen 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että pohjatietojärjestelmään 

merkitään  

1) keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot vuoden 2021 kuntavaaleissa 

ja että tiedot kuitataan järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia, että 

pohjatietoihin merkitään  

− äänioikeusilmoitukselle (ilmoituskortille) tulostuva kunnan keskusvaalilautakun-

nan puhelinnumero (ns. yleisöpuhelin) ja 

− vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite (ei PL-osoite);  

2) kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä.1 Valtuutettujen lukumäärä on joko  

− kuntalain 16 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvä valtuutettujen lukumäärä 

tai  

− kunnan oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ilmoittama ja vuoden 2017 

kuntavaaleissa käytetty lukumäärä, jota kunta ei ole myöhemmin muuttanut tai 

                                                                 
1 Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan on myös kuulutettava valittavien valtuutettujen määrä. 
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− kunnan oikeusministeriölle 31.12.2020 mennessä ilmoittama lukumäärä. 

6.3   Tietojen merkitsemisen aikataulu 

Kunnan on huolehdittava siitä, että kaikki edellä mainitut tiedot, siis yleisten ennakkoää-

nestyspaikkojen tiedot, vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot, keskusvaalilautakunnan 

yhteystiedot, vaaliluettelon toimitusosoite sekä kunnassa valittavien valtuutettujen luku-

määrä, merkitään vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään perjantaihin 29.1.2021 
klo 12 mennessä.2 Tietojen tulee ehdottomasti olla oikein, koska ne (kahta viimeksi 

mainittua lukuun ottamatta) tulostetaan äänioikeutetuille lähetettävään äänioikeusilmoi-

tukseen (ilmoituskorttiin) ja sen liitteelle. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla.  

  

                                                                 
2 Vaalilain 9 §:n mukaan äänestyspaikkoina vaaleissa ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat, jotka ovat äänestyspaikkarekisterissä päivän päättyessä 51. päivänä ennen vaalipäivää. Käytännössä rekis-
terin viimeiseksi päivityspäiväksi on kuitenkin määrättävä aikaisempi ajankohta, tässä tapauksessa 29.1.2021, koska jo-
kaiselle äänioikeutetulle lähetettävään äänioikeusilmoitukseen (ilmoituskorttiin) liitetään luettelo äänioikeutetun lähialu-
eella (käytännössä eduskuntavaalien vaalipiirissä) olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloai-
koineen. Oikovedosten valmistamiseen ja tarkistamiseen sekä luetteloiden painattamiseen on varattava riittävästi aikaa. 
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7 Kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä 

Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt ovat tiivistetysti seuraa-

vat: 

7.1 Kunnan keskusvaalilautakunta 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017 vaaleissa va-

litun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta. 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan 

luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mu-

kaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestä-

järyhmiä. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilauta-

kunnan työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lau-

takunnalle. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilauta-

kunnan jäsenenä tai varajäsenenä.  

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 

27−30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaali-

lautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokas-

asettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten lasken-

taan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.  

7.2 Vaalilautakunta 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan 

luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mu-

kaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestä-

järyhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää 

kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuk-

sien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyyn-

nöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä 

myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.   

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. 

Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilauta-
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kunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäse-

nenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 

2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.  

Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta 

esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaati-

vuutta. Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettä-

vällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.   

7.3 Vaalitoimikunta 

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan 

luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mu-

kaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestä-

järyhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lap-

sensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa 

ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun 

sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.3 Oikeusministe-

riö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa 

”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille 

tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi 

voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.  

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. 

Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimi-

kunnan tehtävissä. 

Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän houkuttelevuutta 

esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaati-

vuutta. Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettä-

vällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.   

                                                                 
3 Tämä johtuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa. 
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7.4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija 

Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen4 eikä myöskään ehdokas, hänen 

puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdok-

kuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdok-

kaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.5  

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan. 

Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa vaalitoimitsijan tehtä-

vissä.  

Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimitsijan tehtävän houkuttelevuutta esimerkiksi 

varmistamalla, että tehtävästä maksettava korvaus vastaa tehtävän vaativuutta. Vaali-

toimitsijaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa pe-

rehtyä siihen.   

7.5 Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla 

Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla vajaavaltainen6 eikä myöskään ehdokas, hänen 

puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.   

Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän avustaminen. Kelpoi-

suussääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän tässä tehtävässään voi avustaa 

jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää.  

  

                                                                 
4 Alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu. 
5 Ks. alaviite 3.   
6 Ks. alaviite 4. 



       
    12(25) 

    
 
 

 
    

     
     

 

 

8 Vaalitietojärjestelmän käyttö 

8.1 Yleistä 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa kaikki kunnat käyttävät seuraavia vaalitietojärjestelmän 

osajärjestelmiä: 

1) pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),  

2) ehdokastietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),  

3) äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija, keskusvaalilauta-

kunta ns. ”jälkikirjauksissa”), 

4) tuloslaskentajärjestelmä (keskusvaalilautakunta). 

Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjestel-

män pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalituki@om.fi), joka antaa järjestelmän käytöstä tar-

kemmat ohjeet. Vaalitietojärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana jatkaa TietoEVRY Oyj. 

Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistautumiseen eli jokai-

sella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla joko sirulli-

nen henkilökortti, verkkopankkitunnukset7 tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne 

(mobiilivarmenne). 

Kaikkiin osajärjestelmiin on edellisten eduskuntavaalien jälkeen tehty joukko pienehköjä 

toiminnallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. Pääosin järjestel-

mien käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin viime kuntavaaleissa ja viime vuoden 

vaaleissa.  

Vaalitietojärjestelmän tuotantokäyttö aloitetaan maanantaina 18.1.2021, jolloin pohjatie-

tojärjestelmä avautuu kuntien käyttöön. Vaalituki antaa vaalitietojärjestelmän käytöstä 

tarkempia ohjeita, aikatauluja ja muistutuksia erikseen vaalien valmisteluperiodin ai-

kana. 

Kenraaliharjoitukset pidetään seuraavasti:  

- ennakkoäänestys maanantaina 22.3.2021 ja 

- laskenta ja sähköisen vaaliluettelon käyttö torstaina 25.3.2021. 

Seuraavassa kiinnitetään kuntien huomiota vielä erityisiin käyttötapauksiin. 

                                                                 
7 Pankit eivät enää myönnä tiliin sitomattomia verkkopankkitunnuksia (ns. prepaid-tunnuksia). 

mailto:vaalituki@om.fi
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8.2 Äänioikeustietojärjestelmän käyttäminen vaalipäivänä  

Äänioikeustietojärjestelmää (”sähköinen vaaliluettelo”) on käytetty vaalipäivän äänestyk-

sessä vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien. Vuoden 2017 kuntavaaleissa sitä käytet-

tiin 120 kunnassa 529 äänestysalueella ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 142 kun-

nassa 661 äänestysalueella.  

Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla. 

Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin oltava myös paperinen vaaliluettelo. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa sähköisen vaaliluettelon käyttöä vaalipäivän äänestyk-

sessä jatketaan seuraavasti: 

- Vuosien 2011−2019 vaaleissa järjestelmää käyttäneet kunnat: Järjestelmää voi-

daan käyttää millä tahansa kunnan päättämillä äänestysalueilla. Kunnan on kuiten-

kin hyvissä ajoin ennen vaaleja ilmoitettava nämä äänestysalueet vaalituelle; 

- Muut kunnat: Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyttää järjestelmää 

yhdellä äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki arvioi, onko kunnan mukaantulo asi-

anmukaista vaalitietojärjestelmän kokonaisuuden käyttö huomioiden. 

Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tule-

vien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua tekemänsä ilmoittautumisen, 

jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia.  

Korostettakoon vielä, että äänioikeusrekisterin käyttäminen vaalipäivän äänestyksessä 

on näissä kuntavaaleissa ja myös jatkossa kunnalle täysin vapaaehtoista eli mahdolli-

suus käyttää paperista vaaliluetteloa tulee jatkossakin säilymään. Näin ollen mahdolli-

nen äänioikeusrekisterin käyttö ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää (ks. 

tämän kirjeen s. 6). 

8.3 Laskentajärjestelmän käyttö alustavassa laskennassa suoraan äänestysalueelta 

Alustavan laskennan tuloksia on useissa kunnissa tallennettu tuloslaskentajärjestel-

mään suoraan äänestysalueilta vuodesta 2014 lukien. Vuoden 2017 kuntavaaleissa 

suora tallennus oli käytössä 55 kunnassa 334 äänestysalueella ja vuoden 2019 edus-

kuntavaaleissa 84 kunnassa 479 äänestysalueella.  

Suoraa tallennusta aiemmin käyttäneet kunnat voivat halutessaan jatkaa samaa menet-

telyä ilmoittamalla aikeistaan vaalituelle. Myös muut kunnat voivat ilmoittaa vaalituelle 

kiinnostuksensa sanottuun menettelyyn. Tarkoitus on kuitenkin edetä tässä asiassa 
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maltillisesti, joten muut kunnat voivat tulla mukaan näissä vaaleissa enintään yhdellä 

äänestysalueella. Ministeriö ja vaalituki varaavat tältäkin osin itselleen mahdollisuuden 

rajoittaa mukaan tulevien kuntien ja äänestysalueiden lukumäärää ja kunnalla on myös 

ilmoittautumisensa perumismahdollisuus. 

Menettelyä käyttävillä äänestysalueilla tulee kuitenkin olla varajärjestelmänä perinteinen 

menettely laskentatietojen ilmoittamisesta kunnan ilmoituskeskukselle.  

8.4 Äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö 

Näissä kuntavaaleissa on tarkoitus ottaa käyttöön äänioikeusrekisterin toiminto, jossa 

vaalitoimikunnat voisivat mobiililaitteilla tehdä äänioikeuskyselyitä eli selvittää, missä 

kunnassa laitoksessa äänestävä henkilö on äänioikeutettu. Tällöin ennakkoäänestyksen 

lähetekirje osattaisiin osoittaa aina oikeaan kuntaan. 

Äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö on mahdollista kaikille kunnille. Jos kunta haluaa ottaa 

toiminnon käyttöön, siitä tulisi kuitenkin ilmoittaa sähköpostitse vaalituelle.  
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9 Vaalimateriaali ja vaaliohjeet 

Oikeusministeriön vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan keskusvaalilautakuntien 

käyttöön torstaina 10.12.2020 klo 8. Tilausjärjestelmä on uudistunut painotalon vaihtu-

misen myötä (nyt PunaMusta Media Oyj), mutta sen käyttöperiaatteet ovat samanlaiset 

kuin aiemmissakin tilausjärjestelmissä. 

Keskusvaalilautakunnan tulee merkitä tilausjärjestelmään tarvitsemansa vaalimateriaali 

viimeistään maanantaina 11.1.2021 klo 12. Oikeusministeriö lähettää tilausjärjestelmän 

käytöstä tarkemmat ohjeet erikseen. 

Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille suoritetaan 12.2.2021 lukien. 

Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet) jaetaan keskusvaalilauta-

kunnille 18.1.2021 lukien, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet nro 1 ja 2b jaetaan kunnille jo 

4.12.2020 lukien. 

Uusien vaaliuurnien tarpeesta ja vanhojen vaaliuurnien kierrättämisestä oikeusministe-

riö lähettää erillisen sähköpostikyselyn joulukuussa 2020. 
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10 Vaalikoulutus 

10.1 Oikeusministeriön koulutus 

Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2021 kuntavaaleja varten tapahtuu verkkokou-

lutuksena. Perinteisiä läsnä-koulutustilaisuuksia ei tällä kertaa järjestetä. Ministeriö laatii 

vaalikoulutuskokonaisuuden, joka tulee kaikkien kuntien katsottavaksi verkkoon 

8.2.2021 lukien. Tarkoitus on, että kukin kunta käy läpi ja suorittaa vaalikoulutuksen 

omatoimisesti haluamanaan ajankohtana. Tämän lisäksi ministeriö järjestää helmi-

kuussa 2021 verkossa suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa 

kunnat voivat esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.  

Vaalituki ilmoittaa kunnille vaalikoulutuskokonaisuuden ja koulutusklinikoiden verkkolin-

kit, klinikoiden tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet hyvissä ajoin ennen 

8.2.2021.  

Vaalikoulutuskokonaisuudessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa selostettuja 

asioita: 

- kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät, 

- ehdokasasettelu, 

- vaalikelpoisuus (Suomen Kuntaliitto ry:n osuus), 

- ennakkoäänestyksen järjestäminen 

- vaalipäivän äänestyksen järjestäminen 

- vaalitietojärjestelmän käyttö, mm.:  

• ehdokastietojärjestelmä, 

• äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, 

• äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa (”jälkikirjaukset”), 

• äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa (”sähköinen vaaliluettelo”), 

•   laskentajärjestelmä (ennakkoäänet; alustava ja tarkastuslaskenta).  

10.2 Kunnan oma koulutus 

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan muita vaali-

viranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikko-

jen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtä-

vistä. Keskusvaalilautakunnan koulutusmateriaalina voivat olla esimerkiksi oikeusminis-

teriön verkkokoulutus, vaaliohjeet ja VAT-ohjeet.  
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Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi harjoitella eri osajärjestelmien käyttöä, 

on kuntien käytettävissä seuraavasti: 

- ehdokastietojärjestelmä 8.2.–2.3. 

- äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat) 8.2.–6.4. 

- äänioikeustietojärjestelmä (vaalilautakunnat) 8.2.–17.4. 

- äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö) 8.2.–6.4. 

- laskentajärjestelmä keskusvaalilautakunnille 8.2.–15.4. ja suoraa tallennusta käyt-

täville vaalilautakunnille 8.2.–17.4. 

11 Oikeusministeriön ja vaalituen viestintä keskusvaalilautakunnille 

Kuntavaalien valmistelun ja toimittamisen aikana oikeusministeriö ja vaalituki tulevat 

viestimään keskusvaalilautakunnille pääasiassa sähköpostitse. Keskusvaalilautakunnan 

onkin jo tässä vaiheessa syytä tarkistaa, että sillä on toimiva sähköpostiosoite. Vuoden 

2019 vaalien aikaiset keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on koottu vaalit.fi-sivuille. 

Sähköpostiosoitteiden mahdolliset muutokset ilmoitetaan vaalituelle (vaalituki@om.fi). 

  

http://www.vaalit.fi/fi/index/yhteystiedot.html
http://www.vaalit.fi/fi/index/yhteystiedot.html
mailto:vaalituki@om.fi
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12 Lisätietoja 

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä: 

- www.vaalit.fi 

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, etunimi.j.sukunimi@om.fi, 

- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, 

- hallitussihteeri Anna Saarela, puh. 02951 50106, 

- erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, 

- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206, 

- VAT-asioissa Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki@om.fi. 

 

 

 

Vaalijohtaja   Arto Jääskeläinen 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Heini Huotarinen 

 

LIITTEET 1) Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisestä ja ennakkoäänestyksen järjestä-

misestä 

2) Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulua kootusti  

 

TIEDOKSI: Ulkoministeriö 

Digi- ja väestötietovirasto 

Suomen Kuntaliitto  

  

http://www.vaalit.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
mailto:vaalituki@om.fi
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LIITE 1: Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisestä ja 
ennakkoäänestyksen järjestämisestä 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huo-

miota seuraaviin asioihin: 

Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi 

Kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on 

kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään ja myös kunnassa 

asioivien muiden kuntien äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen 

olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 

Ennakkoäänestyspaikkojen riittävä määrä voi edesauttaa myös koronavirustilanteessa 

sitä, että äänestäjät hajaantuvat tasaisemmin eri paikkoihin eikä ruuhkia pääse synty-

mään, jolloin turvavälien pitämisestä on helpompi huolehtia.  

Missä ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita?  

Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on 

helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoää-

nestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös 

taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdol-

lisuudet. 

Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdolli-

simman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne mieluusti.  

Viimeisimmissä vaaleissa hyviä kokemuksia on saatu mm.  

- kunnantaloista ja muista kunnan virastoista, 

- kirjastoista, 

- erilaisten liike- ja kauppakeskusten aulatiloista, 

- oppilaitoksista, 

- kunnan palvelukeskuksista ja yhteispalvelupisteistä sekä 

- liikkuvista äänestyspaikoista eli äänestysbusseista ja yhteysaluksista ja vastaavista. 

Yksi esimerkki uudenlaisesta ratkaisusta on ollut Helsinki-Vantaan lentoaseman termi-

naaliin perustettu yleinen ennakkoäänestyspaikka. 
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Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, johon kaikilla ääni-

oikeutetuilla ei ole pääsyä. Tällaisia paikkoja saattavat olla esimerkiksi varuskunta-alu-

eet. 

Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyys 

Liikuntavammaisten ja muiden liikkumisesteisten henkilöiden ennakkoäänestämismah-

dollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien mukaan vammaisten käyttä-

mille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan vä-

littömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan 

ulko- ja sisäpuolella. Äänestyspaikalla mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on va-

rustettava esimerkiksi sellaisella luiskalla, että rollaattoria tai sähkökäyttöistä pyörätuolia 

käyttävä henkilö pääsee esteettä äänestystilaan. Pyörätuolia käyttäviä henkilöitä varten 

tulisi myös olla äänestyskoppi, johon pyörätuoli mahtuu tai irrallinen kirjoitusalusta va-

rustettuna suojuksella, jonka turvin äänestäjä voi muiden näkemättä täyttää äänestyslip-

punsa. Aiemmissa vaaleissa esteettömyydessä mahdollisesti havaitut puutteet tulee 

korjata. 

Järjestyksenpidon ja vaalimainontakiellon huomioiminen  

Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa 

myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1 momentissa on säädetty järjestyk-

sestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen niin sanotusta vaalimainontakiellosta. 

Käytännön syistä vaalimainontakiellon ulottuvuus voi joissakin ennakkoäänestyspai-

koissa olla alueellisesti rajatumpi kuin yleensä vaalipäivänä äänestysalueen äänestys-

paikassa. Mikäli ennakkoäänestyspaikka perustetaan esimerkiksi kauppakeskukseen, 

kunnan keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa etukäteen oltava yhteydessä kauppa-

keskuksen johtoon ja varmistauduttava siitä, että ennakkoäänestys otetaan asianmukai-

sesti huomioon kauppakeskuksen muussa toiminnassa. Tällöin yhtenä vaalimainonta-

kiellon ulottuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että vaali-

kampanjointi ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan 

eikä sen sisäänkäyntiin. 

Riittävästi tilaa ja vaalitoimitsijoita 

Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa suju-

vasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten 

(vaalilain 56 § 2 mom.). Koronavirustilanteessa tärkeä näkökulma on myös turvallisuus: 
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äänestäjän tulee olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee olla turvallista hoi-

taa tehtäviään. 

Ennakkoäänestystilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä pisteitä, joissa tarkaste-

taan äänestäjän henkilöllisyys, annetaan äänestyslippu ja otetaan äänestys vastaan. 

Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisim-

man vähän. 

Usein ruuhkat syntyvät siitä, että ennakkoäänestyspaikka on sijoitettu sellaiseen tilaan, 

johon mahtuu liian vähän äänestyskoppeja ja äänestyksen vastaanottopisteitä ja/tai 

siitä, että ennakkoäänestyspaikassa on muista syistä liian vähän vaalitoimitsijoita ni-

menomaan äänestyksen vastaanottopisteissä. Ennakkoäänestyksessä aikaa ei yleensä 

vie äänestäjän käynti äänestyskopissa, vaan sen jälkeinen asiointi vaalitoimitsijan 

kanssa (vaalitoimitsija leimaa äänestyslipun, lippu suljetaan vaalikuoreen, lähetekirje 

laaditaan ja allekirjoitetaan, vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen sekä ääni-

oikeusrekisteriin tehdään merkintä siitä, että äänestäjä on äänestänyt). Kuntien tuleekin 

huolehtia siitä, että vastaanottopisteitä on riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että ennakkoäänestyspaikassa tulee olla riittävästi henkilöstöä ja että ennakkoäänestys-

paikka sijoitetaan riittävän suureen tilaan, jotta äänestystoimitus sujuu äänestäjän kan-

nalta mahdollisimman joutuisasti ja vaivattomasti.  

Äänestäjien muodostamissa jonoissa ja toisaalta myös äänestäjien ja vaalitoimitsijoiden 

välillä on kyettävä pitämään riittävät turvavälit. Tämä saattaa edellyttää, että ennakko-

äänestyspaikassa on oltava yksi vaalitoimitsija sitä varten, että hän valvoo turvavälien 

noudattamista sekä huolehtii siitä, että paikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä 

äänestäjiä kerrallaan. Ennakkoäänestyspaikassa tulee myös olla näkyvästi esillä äänes-

täjille tarkoitettu turvaväleistä kertova opastus. 

Ennakkoäänestyspaikan varustelusta 

Oikeusministeriö antaa vaaliohjeissaan tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan va-

rustelusta koronavirukseen liittyen, esimerkiksi vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojava-

rustuksesta, käsidesin käytöstä ja suojapleksien mahdollisesta käyttämisestä. 

Paloturvallisuus 

Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistu-

mistiet pidetään esteettöminä. Poistumisteiden opasteita ei saa peittää. Järjestelyjen 
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asianmukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa alueelliselta pelastusviran-

omaiselta. 

Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja -kellonajat 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänes-

tystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhal-

lituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain 

kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kun-

nassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on 

avoinna jokaisena ajanjakson (7.−13.4.2021) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspai-

kan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka 

ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää.  

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäi-

set aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivi-

sin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 

eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen 

ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään 

avoinna kello 20 saakka. 

Viimeisimmissä vaaleissa on monissa kunnissa maaseudulla pyritty turvaamaan äänes-

tysmahdollisuuksia perustamalla kirkonkylän lisäksi myös pienempiin kyliin yleisiä en-

nakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat avoinna lyhyehkön ajan liikkuvan ennakkoäänestys-

paikan tavoin. Esimerkiksi eräässä kunnassa viimeisissä vaaleissa aikaisemman kirkon-

kylällä sijaitsevan yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi kunta on perustanut eri kylille 

yhteensä kahdeksan lyhyen aukioloajan yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. 

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäivät ja –kellonajat olisi hyvä pitää mahdollisimman 

laajoina. Tällä edesautetaan sitä, että äänestäjät voivat käydä äänestämässä eri ai-

koina, jolloin ruuhkia syntyy vähän ja turvaväleistä huolehtiminen on helpompaa.  

Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa vaalilain mukaisesta päivittäisestä ajasta, 

esimerkiksi klo 8−10, suositellaan ensisijaisesti koronan riskiryhmiin kuuluville äänestä-

jille. 
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Mahdollisimman pysyvät ennakkoäänestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Näin edistetään 

sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. Paikkojen lopettaminen tai siirtä-

minen taikka niiden vakiintuneiden aukioloaikojen muuttaminen ilman pakottavaa syytä 

saattaa aiheuttaa epätietoisuutta äänestäjien keskuudessa. Jos muutoksia kuitenkin 

tehdään, niistä on tehokkaasti tiedotettava. 

Tehokas tiedotus ja opastus 

Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestys-

paikoista ja niiden aukioloajoista. Käytännössä asian voi hoitaa kuulutuksin, julkaise-

malla tiedot kunnan kotisivuilla, julisteilla kadunvarsimainostelineissä, sanomalehti-il-

moittelulla, sanomalehtijutuilla, koteihin jaettavilla tiedotteilla jne. Paikallisille tiedotusvä-

lineille tulisi lähettää luettelo ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.  

Edellisten vaalien tapaan äänioikeutetuille lähetettäviin äänioikeusilmoituksiin (ilmoitus-

kortti) liitetään äänestyspaikkarekisteristä koottava luettelo hänen oman lähialueensa 

(käytännössä eduskuntavaalien vaalipiirin) yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.  

Opastus ennakkoäänestyspaikalle tulee järjestää selkeästi esimerkiksi kadunvarsitau-

luin ja viitoituksin. 

Miten liikkuva ennakkoäänestyspaikka käytännössä toteutetaan? 

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: rakenne-

taan äänestystila bussiin tai vastaavaan kulkuneuvoon, suunnitellaan päivittäinen reitti 

kellonaikoineen, tiedotetaan tehokkaasti bussin pysähdyspaikoista ja aikatauluista, 

minkä jälkeen toteutetaan reitti ja suoritetaan äänestys. Bussin jokainen pysähdys-

paikka on tallennettava osoitteineen ja kellonaikoineen vaalitietojärjestelmään sisälty-

vään äänestyspaikkarekisteriin. Kunnan sisäinen tiedottaminen liikkuvan ennakkoää-

nestyspaikan pysähdyspaikoista on tärkeää siksikin, että äänestäjille postitettavan ääni-

oikeusilmoituksen liitteessä niitä ei erikseen mainita.  

Ennakkoäänestyspaikka ulkotiloissa 

Koronavirustilanteessa ennakkoäänestyspaikka on mahdollista sijoittaa myös ilmoitetun 

osoitteen ulkotilaan (esimerkiksi telttaan), jos kaikki vaalilain vaatimukset voidaan täyt-

tää. Äänestysliput tai muutkaan asiakirjat eivät saa kastua. Äänioikeusrekisterin toi-

minta, jos rekisteriä käytetään, tulee turvata jatkojohdoilla ja johtojen suojauksilla. 
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LIITE 2: Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulua kootusti 

Joulukuu 2020  

4.12. lukien VAT-ohjeet 1 ja 2b lähetetään kunnille 

10.12. Vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan kuntien käyttöön 

18.12. mennessä Kunnan mahdollinen ilmoitus vaaliuurnien määrästä oikeusministe-

riölle  

31.12. mennessä Kunnan mahdollinen ilmoitus oikeusministeriölle valittavien valtuu-

tettujen määrästä 

Tammikuu 2021  

11.1. klo 12  

mennessä 

Kunta kuittaa tilauksensa vaalimateriaalien tilausjärjestelmään 

18.1. Pohjatietojärjestelmä avataan tuotantokäyttöön 

18.1. lukien Loput VAT-ohjeet ja vaaliohjeet lähetetään kunnille 

18.1. Kirjeäänestysasiakirjojen tilausjärjestelmä avataan  

29.1. klo 12 

mennessä 

Kunnat kuittaavat ennakkoäänestyspaikka- ym. tiedot  

pohjatietojärjestelmään 

Helmikuu 2021  

8.2. Vaalikoulutuskokonaisuus katsottavissa verkossa 

8.2. VAT:in koulutuskannat avoinna 

12.2. lukien Vaalimateriaalitilaukset toimitetaan kunnille 

26.2. klo 24 Äänioikeusrekisterin tietojen poiminta VTJ:stä 

Maaliskuu 2021  

1.3. viimeistään Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokashakemusten jättämisestä 

ja valtuutettujen lukumäärästä kuuluttaminen) 

1.3. viimeistään Oikeusministeriön ilmoitus keskusvaalilautakunnalle puoluerekiste-

riin merkityistä puolueista ja niiden nimenkirjoittajista 

9.3. ennen klo 16 Ehdokashakemukset viimeistään jätettävä kunnan keskusvaalilauta-

kunnalle 

15.3. Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokashakemusten tarkastus) 
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18.3.  

viimeistään klo 16 

Keskusvaalilautakunnan kokous (ehdokasasettelun vahvistaminen ja 

ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen) 

22.3. Ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus 

25.3. Laskennan kenraaliharjoitus 

Huhtikuu 2021  

6.4. klo 12 Äänioikeusrekisteri lainvoimainen 

7.4. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa ja ulkomailla 

10.4. Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla 

13.4. Ennakkoäänestys päättyy kotimaassa 

16.4. klo 19 Keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänten tarkastus) 

18.4. klo 9-20 Vaalipäivä 

19.4. klo 12 

viimeistään 

Keskusvaalilautakunnan kokous (tarkastuslaskenta) 

21.4. klo 18  

viimeistään 

Keskusvaalilautakunnan kokous (tuloksen vahvistaminen) 

Kesäkuu 2021  

1.6. 2021 Valtuustojen toimikausi alkaa 
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