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Satakuntaliiton tehtävät
(Satakuntaliiton perussopimus)
1.

toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi
kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja
suunnitteluorganisaationa

2.

edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä
hyvän ympäristön turvaamista sekä valvoa maakunnan etua

3.

vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien
välistä yhteistyötä sekä toimia maakunnallisena
yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa
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4. hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät ts.
huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittämisohjelmien
valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä aluehallintoviranomaiselle kuuluvien
aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta
5. avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu ja kehittämistoiminnassa
6. huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä
tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista
7. huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille
osoittamista tehtävistä
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Kuntayhtymäpohjainen maakuntaliitto jatkaa
• Kun päättyneellä eduskuntakaudella maakunta- ja sote-uudistus jäi toteutumatta, niin myös
maakuntaliittojen rooli jäi muuttumatta
• Maakuntaliitot jatkavat toistaiseksi (ehkä pitkäänkin) nykypohjaisina ja nykyisillä tehtäväalueilla
• Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana (viimeiset noin kolme vuotta) emme
uudistaneet Satakuntaliiton toimintoja emmekä aloittaneet uusia sisällöllisiä asioita, koska
valmistauduimme siihen, että maakuntaliiton toiminta yhdistyy uuteen maakuntaan ja tarvittavat
toimet tehdään uuden maakunnan lukuun ja toimesta
• Nyt olemme )lanteessa, e*ä meidän pitää ajaa Satakuntaliiton toiminta uudelleen ylös → tämä
edellyttää toiminnallisia ja taloudellisia resursseja ja aktiivista eri toimialoille ulottuvaa
yhteistyötä sekä maakunnan sisällä että laajemmin
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Edunvalvonta korostuu ja muuttuu
1.

Edunvalvonnan toteutus vaatii lisäresursointia
• Satakuntaliiton edunvalvontaorganisaatio on liian pieni nykyiseen
edunvalvonnalliseen tilanteeseen, olemme liian vähän läsnä siellä, missä asioita
valmistellaan ja alueellisen yhteisen näkemyksen koordinointi vaatii myös oman
lisäpanoksensa
Organisaatiomme ei vastaa verkostomaisen edunvalvontatoiminnan edellytyksiä
2. Edunvalvonnan kärkien tulee olla selvät ja alueelta yhtenevät
Satakuntaliiton edunvalvonnan kärkihankkeet ja hallitusohjelmatavoitteet
Meille tärkeitä asioita meidän perusteluilla ei puhu ja hoida kukaan muu kuin me itse
→ kumppaneita tarvitsemme, mu*a he tulevat mukaan omista lähtökohdistaan,
eivät meidän takiamme
3. Sana ”yhteistyö” on aivan keskeinen nykyisessä edunvalvonnassa
Tarvitsemme eri toimijoiden näkökantoja ja toimintaa, jotta voimme onnistua
olemaan Satakuntana tunnistettu ja haluttu elämisen ja toiminnan
ympäristö, johon kohdistetaan myös resursseja
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Ajankohtaiset otsikot:
• Väestökehitys: ikärakenteen ja väestömäärän muutos
• pitää uskaltaa hallita myös väestön vähenemistä ja keskittymistä taajamiin / keskustoihin
• Pitää luoda väestön veto- ja pitovoimaa sekä työperäisen maahanmuuton haltuunoton
menetelmiä

• Teollisuuspoliittinen ohjelma
• uudistuva vastuullinen teollisuus on sekä ilmastopoliittinen teko että Satakunnan
menestyksen perusta
• teollisuuden maineen palauttaminen ja meidän houkuttelevuutemme koko alueena
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• Saavutettavuuden tarpeet (pitää muistaa, että useita asioita on saatu eteenpäin)
• tiestö: vt 8 (ensimmäisenä Eurajoen risteysalue), vt 2, erityisesti alempiasteinen verkosto ja
kunnossapito
• rautatie: liikennöitävyyden varmistaminen, kaksiraiteisuus tulee eteen, Rauman rataosan
henkilöliikenne
• lentoliikenne: kansainvälisesti avoimen maakunnan kannalta tärkeä, lähes ”must”

• Osaaminen
• yliopistokeskuksen toiminnan ja rahoituspohjan varmistaminen
• Sekä korkea-asteen että toisen asteen koulutuspaikkojen kehittäminen Satakunnassa, jossa
on töitä eikä paikkojen siirtämistä kasvukeskusalueille
• Elinkeinoelämän ja koulutustarjonnan suhteiden tiivistäminen vielä nykyisestäkin

• Aluekehitysresurssit ja toimivalta
• Tarvitaan kansallisia aluekehitysresursseja EU-rahoituksen ohella ja päätösvalta aluetasolle
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Kiitos!

