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Tiivistelmä
Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM) on laadittu perustuen Sipilän hallitusohjelman
mukaiseen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kärkihankkeeseen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO).
Suunnitelma
on
koottu
yhtenäiseksi
asiakirjaksi
tukemaan
Satakunnan
maakuntaohjelman
toteuttamissuunnitelmaa ja Satakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa. Osallistavalla tavalla laadittu ERMsuunnitelma on lisäluku Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan.
Satakunnan ERM-suunnitelmassa on analysoitu Satakunnan muutosjoustavuutta taloudellisten,
yhteiskunnallisten sekä institutionaalisten tekijöiden suhteen. Lisäksi on tunnistettu riskialueita ja -aloja laadittu
suunnitelma niihin varautumiseksi. Suunnitelmassa on myös tarkasteltu viranomaisten työnjakoa yhteistyötä
äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamisessa. Suunnitelmassa on esitetty myös suunnitelma AIKOrahoituksen käytöstä. Lopuksi kuvataan suunnitelman valmisteluprosessi.
Satakunnan muutosjoustavuus
Alueen muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa alueen sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin.
Satakunnan osalta analyysi on laadittu tilastoanalyysin, trendiraporttien ja muun ennakointiaineiston pohjalta.
Taloudellinen muutosjoustavuus. Satakunnan on teolliselta rakenteeltaan maamme viidenneksi monipuolisin
(HHI)11. Satakunnan suurimmat toimialat ovat työpaikkamääriltään teollisuus (osuus 20 %), sosiaali- ja
terveysalat (SOTE) (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). Teollisuudessa teknologiateollisuuden osuus on
korkein, noin puolet teollisuuden työpaikoista. Metallien jalostus, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden
valmistus ovat selvät tukipilarit, sillä niiden osuus on neljä viidesosaa metallialojen työpaikoista. Teollisuus on
riskialttein johtuen mm. suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä välittyy viennin kautta aluetalouteen.
Sitä kuitenkin pienentää aiemmin todettu teollisuuden monipuolinen toimialarakenne.
Yhteiskunnallinen muutosjoustavuus. Yhteiskunnallista resilienssiä analysoitaessa on huomioitu
väestöennusteet, väestöntiheys, väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen muutokset, kuntatalouden
tunnusluvut, lainakanta asukasta kohden, asukkaiden tulonjako ja palvelujen saavutettavuus. Satakunnan
elinkeinorakenteessa suurin ryhmä on yhteiskunnallisista palveluista elantonsa saavat. Se luo jonkinlaista
muutosjoustavuutta, sillä niiden kehitys on julkisen sektorin suuresta roolista johtuen ollut suhteellisen vakaata.
Satakunnan väestö on ollut pitkään maan keskitasoa iäkkäämpää etenkin Pohjois-Satakunnassa.
Institutionaalinen muutosjoustavuus. Institutionaalista resilienssiä on tarkasteltu maakunnallisesti. Satakunta on
maakuntana kompakti, jonka keskusten välillä on verrattain lyhyet etäisyydet. Maakunnan aluekehittämisen ja
edunvalvonnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja on runsaasti. Keskeisistä kärkialoista
on koottu maakunnallisia yhteistyöryhmiä. Maakunnallinen yhteistyö ja keskustelu useilla toimialoilla sekä
kolmannen sektorin piirissä on säännöllistä ja toimivaa.
Tunnistetut riskialueet ja alat sekä suunnitelma niihin varautumiseksi
Satakunnassa teollisuuden toimialarakenne on monipuolinen. Tämä vahvistaa Satakunnan muutosjoustavuutta,
mutta teollisuuteen liittyy myös muutosjoustavuuden kannalta merkittävimmät riskitekijät. Teollisuus on
suhdanneherkkä maailmantaloudelle, mihin liittyvät muutokset välittyvät viennin kautta aluetalouteen.
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(Monipuolisuutta kuvaava Herfindahl-Hirschman-indeksi, HHI1).
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Analyysissä on tunnistettu teollisuuden toimialat, joilla riskit ovat vielä muita teollisuuden aloja suuremmat mm.
siitä syystä, että toimipaikkoja on vähän, ja ne ovat lisäksi suuria työllistäjiä. Sosiaali- ja terveysalojen (SOTE)
muutosjoustavuutta pidetään alan vakaan kehityksen ansiosta melko vahvana. Kuitenkin on syytä varautua
tuleviin muutoksiin, jotka voivat uhata palvelujen saavutettavuutta. Satakunnan muutosjoustavuuteen
vaikuttavia riskejä sisältyy lisäksi osaavan työvoiman saatavuuteen, väestön ikääntymiseen, logistiseen
saavutettavuuteen sekä yritystoiminnan ja palvelujen uudistumiskykyyn.
Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallilla maakunta pystyy varautumaan ennakoituun rakennemuutokseen.
Riskialueiden/-toimialojen tunnistaminen ja riskeihin varautuminen viedään Satakunnassa kaikkiin keskeisiin
ennakoinnin prosesseihin. Maakunnallisen alue-ennakoinnin yhteistyön kokonaisuuteen sisältyy myös
mahdollisuus tarkastella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia esim. teema- tai toimialakohtaisesti mikäli se nähdään
jonkin kokonaisuuden kannalta merkittäväksi.
Suunnitelma AIKO-rahoituksen käytöstä
AIKO-rahoituksella on oma rahoitusprofiili ja siinä korostuvat erityisesti kokeilukulttuuri, nopeat pilotoinnit ja
uudet innovatiiviset avaukset. AIKO-rahoituksella käynnistetään toimia, jotka edistävät valittuihin teemoihin
liittyvien uusien toimintatapojen sekä laajempien kehittämisavausten ja -kokonaisuuksien syntymistä ja joita ei
sellaisenaan ole mahdollista rahoittaa rakennerahasto- tai maaseuturahaston varoin.
AIKO-rahoituksen teemoista ja pilotointipainotuksista on käyty keskustelua sidosryhmien kanssa ja niitä on
määritetty mm. alue-ennakoinnin johtoryhmässä ja alue-ennakointiin liittyvissä keskustelufoorumeissa. Em.
keskusteluista ja tilaisuuksista on saatu lisäksi ehdotuksia AIKO-hankkeissa toteuttaviin kokeiluihin ja
pilotointeihin. Satakunnan AIKO-teemoiksi valikoituivat:
• Uudistuva teollisuus (T1)
• Kasvava biotalous (T2) sekä
• Muuttuvat palvelut (T3)
Valmisteluprosessin aikana valittiin myös neljä teemoja läpäisevää ja ennakoivaa rakennemuutosta tukevaa
pilotointipainotusta, jotka ovat:
• Osaamisen kehittäminen sekä yrittäjyyden ja työllistymisen uudet mallit,
• Kokeilevat TKI-kehitysalustat sekä investointien ja kansainvälistymisen edistäminen,
• Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut ja
• Kestävät energiaratkaisut ja resurssitehokkuus.
Nämä ovat teemoja, joihin liittyy Satakunnan muutosjoustavuuden analyysin perusteella ennakoituun
rakennemuutokseen liittyviä riskejä tai niissä tunnistetaan olevan Satakunnan kilpailukyvyn kannalta merkittäviä
mahdollisuuksia ja osaamista. Porin kasvusopimusehdotus - Teollisuuskäytävä sekä Satakunnan ERMsuunnitelma muodostavat yhdessä teollisuuden uudistumista edistävän, toiminnallisen ja koko Satakunnan
kattavan kokonaisuuden. Satakunnan maakuntahallitus hyväksyi AIKO-teemat ja pilotointipainopisteet
kokouksessaan 8.2.2016. AIKO-rahoituksella tuetaan kokeiluja, jotka täyttävät sekä ERM-teemojen ja
pilotointipainotusten kriteerit.
Suunnitelman seuranta
Satakunnan ERM-suunnitelman toteutumista, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain maakuntaohjelman
TOPSU:n laatimisen yhteydessä.

2

1. Johdanto
Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM) on laadittu perustuen Sipilän
hallitusohjelman mukaiseen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kärkihankkeeseen Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut (AIKO).
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan
kilpailukyvyn parantamista. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen Kilpailukyky –
kärkihankkeen toimenpide, jonka rahoittamiseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.
AIKO-rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ennakoidun rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus
vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä
vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. AIKO-rahoituksen hankkeista päättävät
maakuntien liitot maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien pohjalta.
Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma eli varautumissuunnitelma on laadittu osaksi
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Varautumissuunnitelman laadinta ei liity vain AIKOrahoitukseen vaan maakunnan aluekehittämisen kokonaisuuteen. Satakunnan maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman täydennys varautumissuunnitelman osalta on laadittu Työ- ja
elinkeinoministeriön ohjeistuksen (TEM/2190/09.01.01/2015) mukaisesti.

2. Satakunnan muutosjoustavuuden analyysi
Alueen muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa alueen sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin.
Resilienssin analyysi Satakunnan osalta on laadittu tilastoanalyysin, trendiraporttien ja muun
ennakointiaineiston pohjalta. Seuraavassa Satakunnan ja sen alueiden sekä toimialojen muutosjoustavuutta
tarkastellaan taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta.

2.1.
2.1. Taloudellinen resilienssi
Satakunnan ja sen seutukuntien taloudellista resilienssiä on analysoitu teollisen rakenteen monipuolisuutta2
ja eri toimialojen työpaikkojen osuutta3 kuvaavilla indekseillä. Satakunnan teollisuuden rakenne on
monimuotoinen. Teknologiateollisuuden osuus (kulkuneuvojen valmistus, elektroniikka ja sähkötuotteiden
2

Monipuolisuutta kuvaava Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI) on toimialojen osuuksien neliöiden summa, joten pienempi summa merkitsee
suurempaa monipuolisuutta.

3

Balassa-Hoover-analyysi osoittaa ne toimialat, joissa toimialan työpaikkojen osuus alueella on maan keskiarvoa suurempi (jolloin B-H > 1). B-Hluvun suuruus kertoo samalla sen, kuinka paljon alueen toimialan osuus poikkeaa koko maan vastaavasta arvosta. Esimerkiksi B-H:n arvo 2
tarkoittaa alueen toimialan kaksinkertaista osuutta verrattuna koko maan keskiarvoon. Tässä yhteydessä on käytetty rajana 1,3:a, jolloin alueen
toimialan osuuden on oltava 30 % maan keskiarvoa korkeampi.

3

valmistus, metallituotteiden valmistus, metallien jalostus) on korkein, puolet teollisuuden työpaikoista,
mutta sen rakenne on monipuolinen. Metallien jalostus, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden
valmistus ovat selvät tukipilarit, sillä niiden osuus on neljä viidesosaa metallialojen työpaikoista. Etenkin
koneiden ja laitteiden valmistuksessa on erityyppistä valmistustoimintaa. Metsäteollisuuden 13 %,
elintarviketeollisuuden osuus on 13 %, ja kemianteollisuuden 9 % teollisuuden työpaikoista. Em. alojen
osuus on yli 85 % maakunnan teollisuuden työpaikoista (v. 2013). Satakunnan maakunta on teolliselta
rakenteeltaan maamme viidenneksi monipuolisin monipuolisuutta kuvaavan Herfindahl-Hirschmanindeksin (HHI)1 mukaan.
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Satakunnan suurimmat toimialat ovat työpaikkamääriltään teollisuus (osuus 20 %), sosiaali- ja terveysalat
(SOTE) (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). Niiden yhteenlaskettu osuus maakunnan työpaikoista
on liki puolet. Teollisuus on riskialttein johtuen mm. suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä
välittyy viennin kautta aluetalouteen. Lisäksi sen osuus valtakunnalliseen keskiarvoon nähden (B-H2) on yli
1,5, mikä tarkoittaa paitsi sen suurta osuutta, myös mahdollista aluetaloudellista riskiä. Sitä kuitenkin
pienentää aiemmin todettu teollisuuden monipuolinen toimialarakenne. Siinä suurimmat alatoimialat ovat
•
•
•
•

teknologiateollisuus (TOL 24–30, osuus 10,3 % maakunnan työpaikoista ja hieman yli puolet teollisuudesta),
metsäteollisuus (osuus teollisuudesta 13 %),
elintarviketeollisuus (osuus teollisuudesta 13 %) sekä
kemianteollisuus (osuus teollisuudesta 9 %).

Satakunnan työpaikkojen toimialarakenne eroaa jonkin verran koko maan rakenteesta. Huomattavaa on
etenkin teollisuuden koko maata suurempi osuus. Erityisesti Rauman seudun työpaikkojen toimialarakenne
on hyvin teollisuuspainotteinen. Porin seudun työpaikkarakenne muistuttaa hyvin paljon maan keskiarvoa.
Teollisuudenkin osuus on vain hieman suurempi, mutta rahoitus- ja liike-elämän palveluiden taas hieman
pienempi. Pohjois-Satakunnan erityispiirre on alkutuotannon muita seutukuntia ja koko maata suurempi
osuus työpaikoista. Vastaavasti rahoitus- ja liike-elämän palveluiden sekä kuljetuksen ja varastoinnin osuus
on muita seutukuntia ja koko maata pienempi. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuus
työpaikoista on kaikkialla Satakunnassa hieman maan keskitasoa alempi, rakentamisen taas samaa luokkaa.
Rahoitus- ja liike-elämän palveluiden osuus jää Satakunnassa alle valtakunnan keskitason. BKT:ssä
teollisuuden painoarvo Satakunnassa on noin 25 %, joka on maan keskiarvoa (17 %) suurempi.

2.1.1 Seutukuntien taloudellinen resilienssi
Resilienssiin liittyvässä tutkimuksessa4 lähtökohtana on,
että seutukunnissa erityisesti teollisuussektori kohtaa
voimakkaimmin globaalitalouden ulkoiset häiriöt. Siten
teollisuuden
toimialat
ovat
oleellisessa
roolissa
aluetalouden taloudellisen resilienssikyvyn suhteen.
Julkisten ja yksityisten palveluiden sekä kaupan sektorit
ovat vähemmän alttiita lyhyen aikavälin häiriöille, eikä niissä
ole havaittu siinä määrin dynaamisia muutoksia kuin
teollisuudessa toimialarakenteen ja työllisyyden osalta.
Satakunnan kaikki kolme seutukuntaa (Porin seutu, Rauman
Seutu
ja
Pohjois-Satakunta)
kuuluvat
elinkeinorakenteeltaan (tässä teollisuuden henkilöstön
jakauma)
maamme
monipuolisimpien
joukkoon
(monipuolisuutta kuvaava Herfindahl-Hirschman-indeksi,
HHI1). Porin seutukunta on sijalla 8, Pohjois-Satakunta sijalla
11 ja Rauman seutukunta sijalla 21 Suomen 70 seutukunnan joukossa.

4

Karppinen et al., 2015, http://www.satamittari.fi/ Seutukuntien_kilpailukyky_ja_resilienssi
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Seutukuntien resilienssi-indeksi (SRI) pyrkii huomioimaan seutukunnan teollisen rakenteen
resistenttiysominaisuutta ulkoisia häiriöitä kohtaan. Mitä monipuolisempi on seutukunnan kilpailullinen eli
teollinen sektori, sitä epätodennäköisemmin alueen talous kärsii ulkoisista shokeista verrattuna
yksipuolisen teollisen rakenteen alueeseen. Toisaalta aluetalous, joka on jo lähtökohtaisesti
ulkomaankaupassa menestynyt, kykenee todennäköisesti palautumaan kasvu-uralleen nopeammin kuin
alue, jolla ei ole aiempaa vientimenestystä. Lisäksi alueet, joilla on valmiudet pidempiaikaiseen
rakennemuutokseen niiden kohdatessa talouden häiriöitä, tulkitaan taloudelliselta resilienssiltään
kyvykkäämmäksi kuin alueet, joilla tällaista valmiutta ei siinä määrin ole.
SRI-indeksi muodostuu seuraavista osa-alueista: monipuolisuus, yritysdynamiikka, teollisuuden osuus
alueen liikevaihdosta sekä alueen viennin osuutta BKT:stä. Porin seutukunta sijoittuu tältä osin kärkeen
sijalle 3. Se on siten sellainen seutukunta, joka kykenee vastaamaan talouden ulkoiseen häiriöön – kuten
talouskriisi – teollisen rakenteensa osalta niin, että kriisistä ei todennäköisesti synny merkittäviä
dynaamisia, pitkän ajan negatiivisia vaikutuksia seutukunnan aluetalouteen. Myös Rauman seutukunta ja
Pohjois-Satakunta ovat selvästi seutukuntien keskiarvoa parempia. Satakunnan seutukunnat sijoittuvat
siten hyvin, koska yrityskannan vaihtuvuus sekä teollisen rakenteen monipuolisuus ovat suuria ja
maakunnan vienti suhteessa BKT:hen on vahvaa. Seutukunnittainkin tarkasteltuna jokaisessa Satakunnan
seutukunnassa teollisuus on hyvin vahva toimiala ja suurin yksittäinen toimiala työpaikoilla tarkasteltuna
Porin seutukuntaa lukuun ottamatta.
Porin seutukunnassa suurimmat työllistäjät ovat SOTE (osuus 21 %), teollisuus (18 %) sekä tukku- ja
vähittäiskauppa (11 %). Niiden osuus on noin puolet alueen työpaikoista. Porin seutukunnan resilienssi on
maan parhaita teollisuuden monipuolisen rakenteen ansiosta. Kun lisäksi melko vakaan SOTEn osuus on
suuri, on alueen muutosjoustavuus suhteellisen hyvä. Teollisuudessa suurimmat työllistäjät ovat
•
•
•

teknologiateollisuus (osuus kaikista työpaikoista 10 % ja teollisuudesta selvästi yli puolet, metallien jalostus,
koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden ja kulkuneuvojen valmistus vahvasti edustettuina),
kemianteollisuus (osuus teollisuudesta 11 %) sekä
elintarviketeollisuus (osuus teollisuudesta 9 %).

Rauman seutukunnassa ylivoimaisesti suurin toimiala on työpaikoilla tarkasteltuna teollisuus 25 %:n
osuudellaan. SOTE on toisella sijalla (13 %). Kolmanneksi sijoittuu tukku- ja vähittäiskauppa 9 %:n osuudella.
Näiden kolmen suurimman osuus on hieman alle puolet alueen työpaikoista. Huomattavaa on teollisuuden
liki kaksinkertainen osuus maan keskiarvoon verrattuna. Sen sijaan SOTEn ja kaupan osuus jää alle maan
keskitason. Rauman seutukunnassa teollisuuden suurimmat työllistäjät ovat
•
•
•
•
•

koneiden ja laitteiden valmistus (osuus teollisuuden työpaikoista 20 %),
metsäteollisuus (osuus teollisuuden työpaikoista 19 %),
elintarviketeollisuus (osuus teollisuuden työpaikoista 18 %),
metallituotteiden valmistus (osuus teollisuuden työpaikoista 13 %) sekä
muiden kulkuneuvojen valmistus eli käytännössä telakat (osuus teollisuuden työpaikoista 10 %).

Resilienssiä kasvattavat myös olemassa olevat alihankintaverkostot ja kertynyt osaaminen, kuten
laivanrakennustoiminnan käynnistyminen alueella uudelleen ainakin jossain määrin osoittaa.
6

Pohjois-Satakunnan seutukunnassa suurimmat toimialat ovat työpaikoilla tarkasteltuna teollisuus 18 %,
SOTE 16 % ja alkutuotanto (13 %). Niiden yhteenlaskettu osuus on 47 % alueen työpaikoista. Teollisuuden
osuus kohoaa kolmanneksen maan keskiarvoa korkeammaksi, mutta SOTE (pl. sosiaalihuollon
laitospalvelut) jää vähän alle. Alkutuotannon osuus on 3,5-kertainen B-H2-analyysin perusteella.
Teollisuudessa suurimmat työllistäjät ovat
• metallituotteiden valmistus (osuus teollisuudesta 26 %)
• elintarviketeollisuus (osuus teollisuudesta 18 %) sekä
• tevanake-valmistus (tekstiili-, vaate-, nahka- ja kenkäteollisuus) (osuus teollisuudesta 14 %).

2.2. Yhteiskunnallinen resilienssi
Satakunnan ja sen eri seutukuntien yhteiskunnallista resilienssiä analysoitaessa on huomioitu
väestöennusteet, väestöntiheys, väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen muutokset, kuntatalouden
tunnusluvut, lainakanta asukasta kohden, asukkaiden tulonjako ja palvelujen saavutettavuus.
Satakunnan väkiluku pysyy melko vakaana vuoteen 2040 asti Tilastokeskuksen tuoreimman, vuoden 2015
syksyllä julkaistun ennusteen mukaan. Väkiluku laskee ao. ajanjaksolla vain vähän, nelisen prosenttia.
Maakunta myös säilyy koko ajanjakson maamme seitsemänneksi suurimpana. Väestöllisen huoltosuhteen
heikkeneminen pysähtyy ennusteajanjakson loppupuolella, jolloin myös Satakunnan suhteellinen asema
muihin maakuntiin verrattuna kohenee selvästi. Tällä hetkellä väestöllinen huoltosuhde on neljänneksi
heikoin maakunnista, mutta kohoaa jo runsaan kymmenen vuoden kuluttua keskitason tuntumaan pysyen
siinä ainakin vuoteen 2040 asti. Satakunnan väestö on ollut pitkään maan keskitasoa iäkkäämpää etenkin
Pohjois-Satakunnassa.
Taloudellinen huoltosuhde on Satakunnassa hieman koko maan keskiarvoa heikompi. Seutukunnittain
tarkasteltuna Rauman seutukunta on taloudellisessa huoltosuhteessa lähellä maan keskiarvoa. Porin
seutukunta ja erityisesti Pohjois-Satakunta jäävät heikommiksi. Kuntatalouden tunnusluvut ovat kuitenkin
suurelta osin kunnossa, ainakin ne ovat valtaosin maakuntien keskitasoa parempia. Asukasta kohden
laskettu lainakanta on matalin maakunnistamme. Satakunnan asukkaiden tulonjako on maan keskiarvoa
tasaisempi, sillä sitä mittaava gini-kerroin on pienempi.
Yleinen palvelujen saavutettavuus ja kattavuus ovat Porin ja Rauman seutukunnissa pääosin hyvät osin
selvästi koko maan keskiarvoa suuremman väestötiheyden ja kuntien välisten suhteellisen lyhyiden
etäisyyksien ansiosta. Sen sijaan Pohjois-Satakunnassa väestötiheys on maan keskiarvoa matalampi ja
etäisyydet suuriin keskuksiin pidempiä, jolloin palvelujen saatavuus on ainakin joiltain osin muuta
Satakuntaa heikompi. Digitalisaatio on yksi ratkaisukeino palvelujen saatavuuden ja kattavuuden
parantamiseen myös harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi uusien toimintamallien kehittäminen voi tuoda
kohennusta palveluihin. Palvelualojen suurimmassa työllistäjässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa,
työvoimatarve on VATT:n mukaan kasvamassa ainakin 2030-luvulle asti, mikä luo haasteita uusien
toimintamallien kehittämiselle mm. kustannuspaineiden pienentämiseksi. VATT:n ennusteiden mukaan
kaupan alan työpaikat tulevat vähenemään Satakunnassa noin 30 % vuoteen 2030 mennessä, mikä
toteutuessaan saattaa lisätä alan työttömyyttä selvästi tulevina vuosina. Satakunnassa eräs
yhteiskunnallista resilienssiä heikentävä tekijä on yrittäjien ikääntyminen, joten Satakunnassa on runsaasti
yrityksiä, joille etsitään jatkajaa.
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Suomen suurten keskusten saavutettavuus on lähellä maan kärkitasoa Porin ja Rauman seuduilla, sillä
Helsingin, Tampereen ja Turun seudut sijaitsevat melko lähellä. Se lisää palvelujen saatavuutta ja edistää
yritysten toimintaedellytyksiä esim. alihankinnassa ja asiakassuhteissa. Myös pendelöinti tapahtuu
valtaosin maakunnan sisällä, koska satakuntalaisista työllisistä 93 % työskentelee maakunnassa.
Satakunnan elinkeinorakenteessa (=työllisten jakauma) suurin ryhmä on yhteiskunnallisista palveluista
elantonsa saava väki. Se luo jonkinlaista muutosjoustavuutta, sillä niiden kehitys on julkisen sektorin
suuresta roolista johtuen ollut suhteellisen vakaata.

2.3. Institutionaalinen
Institutionaalinen resilienssi
resilienssi
Satakunnan ja sen eri osien institutionaalista resilienssiä on ollut tarkoituksenmukaista tarkastella
maakunnallisesti. Satakunta on maakuntana kompakti, jonka keskusten välillä on verrattain lyhyet
etäisyydet. Maakunnan aluekehittämisen ja edunvalvonnan kannalta keskeisiä ja maakunnan
institutionaalista resilienssiä tukevia yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja on runsaasti. Keskeisistä
kärkialoista on koottu maakunnallisia yhteistyöryhmiä. Maakunnallinen yhteistyö ja keskustelu useilla
toimialoilla sekä kolmannen sektorin piirissä on säännöllistä ja toimivaa. Satakuntaliitto koordinoi
maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tarkoituksena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen
sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. Satakunnan alue-ennakoinnin yhteistyön kokonaisuuteen
sisältyy mahdollisuus tarkastella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia esim. teema- tai toimialakohtaisesti mikäli se
nähdään jonkin kokonaisuuden kannalta merkittäväksi. Alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamista
kuvataan kappaleessa 3.1. Äkillisen rakennemuutoksen kohdatessa jotakin kuntaa, seutua tai toimialaa,
Satakunnassa sovelletaan ns. testattua nopean toiminnan joukkojen toimintamallia, jota on kuvattu
tarkemmin kappaleessa 3.2.
Satakunnan institutionaalisen muutosjoustavuuden vahvuus on yhteistyö yli organisaatiorajojen. Alueen
menestys saavutetaan sillä, että eri toimijat erikoistuvat omiin vahvuuksiinsa, verkostoituvat ja tekevät
yhteistyötä. Satakunnan kehittämistoimijoilla on vahvat ja luottamukselliset suhteet maakunnan
elinkeinoelämään sekä myös kyky tunnistaa muutostekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa
liiketoimintamahdollisuuksiin.
Satakunnan strategiatyössä korostuu älykkään erikoistumisen mukaisesti asiantuntijatiedon ja maakunnan
tahtotilan lisäksi erityisesti ns. evidence -based -näkökulma ja mm. tilastotiedon hyödyntäminen. Lisäksi
sovelletaan esim. place-based ja bottom up – lähestymistapoja, joissa sidosryhmät, asiantuntijat ja
päättäjät osallistetaan laajasti. Policy mix toteutuu mm. lausuntokierrosten, maakuntahallituksen,
maakunnan yhteistyöryhmän, tarkastuslautakunnan sekä maakuntavaltuuston käsittelyjen kautta.
Maakuntaliitolla on useita pysyviä sidosryhmäfoorumeita, joiden toiminta perustuu aluekehittämisen
tarpeisiin (mm. MYR, MYR sihteeristö, TKI-foorumit).
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3. Riskialueiden ja -toimialojen tunnistaminen ja suunnitelma riskeihin varautumiseksi
Satakunnan muutosjoustavuuteen erityisesti vaikuttavia tekijöitä sekä riskialueita ja -toimialoja on noussut
esiin tätä suunnitelmaa varten laaditusta analyysistä sekä mm. Satakunnan maakuntaohjelmaan kirjatusta
osaamiseen ja rakenteellisiin tekijöihin liittyvästä tarkastelusta, jossa on pohdittu näihin liittyviä
voimavaroja ja rajoitteita. Kattava analyysi Satakunnan ja sen eri alueiden muutosjoustavuudesta,
riskialueista ja toimialoista on laadittu, mutta siihen liittyvät yksityiskohdat jäävät maakunnan sisäiseen
viranomaiskäyttöön.
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laatiman trendiraportin (2013) mukaan Satakunnan
maakuntaohjelman
kehittämisen
toimintalinjat
tunnistavat
hyvin
Satakunnan
keskeiset
tulevaisuushaasteet; työikäisen väestön väheneminen, nuorten ulkopuolisuus ja vanhusväestön kasvu,
teollisuuden rakennemuutos ja teollisten työpaikkojen väheneminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja
vesien tilan heikkeneminen, julkisten palvelujen muutos ja saavutettavuuden heikkoudet. Trendiraportin
mukaan Satakunnan kilpailukyvyn näkökulmasta aluekehittämisessä on kiinnitettävä huomiota
datahallintaan ja isojen datojen hyödyntämiseen (Big Data, Cloud Computing, Internet of Things) sekä
yritysten innovaatiojohtamiseen maakunnassa. Samoin työelämän uusien käytäntöjen (etätyö,
keinoälysovellutusten hyödyntäminen työelämässä, robotisaatio, yhteiskunnalliset yritykset jne.) ja
sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen on tärkeää. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu
Satakunnan muutosjoustavuuteen erityisesti vaikuttavia tekijöitä.
Muutosjoustavuutta vahvistavat tekijät

Muutosjoustavuutta heikentävät tekijät

Taloudellinen resilienssi:

Taloudellinen resilienssi:

+ Satakunnan ja sen seutukuntien monipuolinen teollisuuden
rakenne (työpaikkojen jakauma).
+ Teollisuuden vientipainotteisuus
+ Satakunnan elinkeinorakenteessa (työpaikkojen jakauma)
suuri ryhmä on yhteiskunnalliset palvelut.
+ Porin seutukunnan resilienssi vahva teollisuuden
monipuolisen rakenteen ja suhteellisen vakaan SOTE-alan
suuren työllistävyyden ansiosta.
+ Rauman seutukunnan teollinen rakenne on keskimääräistä
monipuolisempi ja siten joustavampi (mm.
kotimarkkinakysyntään nojaava elintarviketeollisuus sekä
kone- ja laitevalmistuksen monimuotoisuus).
+ Pohjois-Satakunnan resilienssiä vahvistaa monipuolinen
teollisuus, vahva alkutuotanto sekä vähemmän
suhdanneherkät sosiaalihuollon laitospalveluiden ja
maanpuolustuksen korkeat osuudet.
+ Resilienssiä kasvattaa mm. kertynyt osaamispääoma ja
verkostot, joiden avulla pystytään reagoimaan nopeasti
mahdollisiin muutostilanteisiin.
+ Kansainvälisesti merkittävät teknologiateollisuuden
keskittymät: mm. meri -ja energiaklusteri
+ Vahva ja monipuolinen elintarviketuotanto ja -jalostus.
+ Osaamista ja TKI-toimintaa mm. robotiikka ja
automaatioala, analytiikka, hyvinvointiteknologiat,
biotalous, ympäristö- ja energiateknologiat ja
turvallisuusala.
+ Yritysten tuottavuutta kasvattavat investoinnit

- Teollisuus on Satakunnassa riskialttein johtuen mm.
suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä välittyy
viennin kautta aluetalouteen.
- Muutamalla toimialalla (esim. kemiallinen metsäteollisuus,
kemianteollisuus, metallien jalostus, kulkuneuvojen
valmistus) vain vähän toimipaikkoja, jotka lisäksi suuria
työllistäjiä. Tämä voi altistaa alat riskeille. Lisäksi alojen
työpaikkojen osuus moninkertainen maan keskiarvoon
verrattuna. Huomattavin ero on metallien jalostuksessa sekä
muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (telakat).
o Porin seutukunnassa korostuu metallien jalostus ja
kulkuneuvojen valmistus (telakat), joissa vähän
yrityksiä, jotka lisäksi suuria.
o Rauman seudun elinkeinorakenteessa (työllisyyden
jakauma) teollisuuden suuri osuus voi altistaa alueen
maailmantalouden vaihteluista aiheutuville
vaikutuksille.
- erityisosaajista pulaa joillakin aloilla (esim. ICT)
- ammattikorkeakoulun ja toiseen asteen oppilaitosten
aloituspaikkojen karsiminen, mikä saattaa johtaa
osaamisvajeeseen.

Yhteiskunnallinen resilienssi:

Yhteiskunnallinen resilienssi:

+ Monipuolinen koulutustarjonta

- ikääntynyt työvoima
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+ Erityisosaamista usealla turvallisuuden osa-alueella
+ Satakunnan elinkeinorakenteessa (=työllisten jakauma)
suurin ryhmä on yhteiskunnallisista palveluista elantonsa
saava väki. Se luo jonkinlaista muutosjoustavuutta, sillä
niiden kehitys on julkisen sektorin suuresta roolista johtuen
ollut suhteellisen vakaata.
+ Satamat, lentokenttä
+ Elämystalous (kulttuuri-, matkailu-, liikunta- ja
virkistyspalvelut sekä tapahtumat) parantaa myös
asukkaiden palveluja, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
+ Yhteisöllisyyttä
vahvistavat
vahvat
ja
toimivat
paikallisyhteisöt
+ Digitalisaatio (laajakaista, palvelut)
+ Monimuotoinen luonto ja kulttuuriympäristö
+ Erityisosaamista vesistöjen ja muun luonnonympäristön
hoidossa

- hyvästä logistisesta sijainnista huolimatta puutteita
liikenneyhteyksissä
- alemman tieverkon heikko kunto
- suuret alueelliset erot väkiluvun muutoksessa ja
ikärakenteen vinoutumisessa
- Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kattavuuden puutteet
- työperäinen maahanmuutto vähäistä
- Palvelujen saavutettavuuteen liittyvät haasteet
- Yritysten jatkajien puute

Institutionaalinen resilienssi:

Institutionaalinen resilienssi:

+ Satakunnan maakunnallinen alue-ennakoinnin
toimintamalli sekä siihen liittyvät älykkään erikoistumisen
mukaiset TKI-foorumit sekä innosolutoiminta.
+ Viranomaisyhteistyön toimintamallit ennakoituun
rakennemuutokseen varautumisessa ja mahdollisissa ÄRMtilanteissa.
+ Maakunnallinen turvallisuussuunnittelun yhteistyö
+ Toimijoiden yhdessä laatima Satakunnan teollisuuden
kasvuohjelma (teollisuuspilotti)
+ Osaamispääoma ja verkostoresurssien hyödyntäminen.
Satakuntalaiset toimijat erikoistuvat, verkostoituvat ja
tekevät yhteistyötä.
+ Alueiden väliset yhteistyösopimukset, yhteistoimintaalueen yhteistyö, Länsi-Suomen maakuntien yhteistyö,
verkostoituminen Euroopassa

- Nopean toiminnan joukkojen (ÄRM-tilanteet) toimintamallin
maakunnallinen kattavuus puutteellinen, mutta tilanteeseen
on jo reagoitu.

Taulukko 1. Satakunnan muutosjoustavuutta vahvistavat ja heikentävät tekijät

Satakunnassa teollisuuden toimialarakenne on monipuolinen. Tämä vahvistaa Satakunnan
muutosjoustavuutta, mutta teollisuuteen liittyy myös muutosjoustavuuden kannalta merkittävimmät
riskitekijät. Teollisuus on suhdanneherkkä maailmantaloudelle, mihin liittyvät muutokset välittyvät viennin
kautta aluetalouteen. Analyysissä on tunnistettu teollisuuden toimialat, joilla riskit ovat vielä muita
teollisuuden aloja suuremmat mm. siitä syystä, että toimipaikkoja on vähän, ja ne ovat lisäksi suuria
työllistäjiä. Sosiaali- ja terveysalojen (SOTE) muutosjoustavuutta pidetään alan vakaan kehityksen ansiosta
melko vahvana. Kuitenkin on syytä varautua tuleviin muutoksiin, jotka voivat uhata palvelujen
saavutettavuutta. Satakunnan muutosjoustavuuteen vaikuttavia riskejä sisältyy lisäksi osaavan työvoiman
saatavuuteen, väestön ikääntymiseen, logistiseen saavutettavuuteen sekä yritystoiminnan ja palvelujen
uudistumiskykyyn.
Satakunnan alue-ennakoinnin yhteistyön kokonaisuuteen sisältyy mahdollisuus tarkastella vaihtoehtoisia
tulevaisuuksia esim. teema- tai toimialakohtaisesti mikäli ko. aloja koskevia toimintaympäristön muutoksia
tai riskejä on näköpiirissä. Lisäksi organisoidut toimintamallit ÄRM –tilanteita varten ovat osa
toimintaympäristöön liittyviin riskeihin varautumista.
Em. toimintamalleja kuvataan seuraavissa
kappaleissa.
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3.1. Satakunnan
Satakunnan aluealue-ennakoinnin toimintamallin kehittäminen muutosjoustavuuden parantamiseksi
Alueellinen kehittämistoiminta ja edunvalvonta ovat jatkuvan muutoksen kohteena. Uudet trendit ja
toimintamallit haastavat totuttuja kehittämisprosesseja. Toiminnassa tarvitaan entistä enemmän avointa
vuorovaikutusta, systemaattista ennakointia ja uusien mahdollisuuksien huomiointia. Avainsanoja edellä
mainitussa toiminnassa ovat myös: poikkitieteellisyys, erilaiset näkökulmat ja toimijat, proaktiivinen
viestintä, vahva verkottuminen, kansalaisten aktivointi, elämyksellisyys ja joukkoistaminen.
Satakuntaliitto organisoi edunvalvonnan ja alue-ennakoinnin kehittämiseksi Satakuntaan osallistavan ja
oppivan yhteistyöprosessin. Toimintaan on kutsuttu mukaan keskeisiä kehittämistoimijoita sekä
maakunnan kehittämisestä kiinnostuneita aktiivisia tahoja.
Satakunnan
maakunnallinen
alue-ennakoinnin
toimintamalli
mahdollistaa
laaja-alaisessa
verkostoyhteistyössä asiantuntijaresurssien hyödyntämisen. Toimintamalli sisältää vuosittain toistuvat
alue-ennakoinnin kokonaisuudet: Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen
ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.
Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana
seuduittaisena yhteistyönä. Satakuntaliitto koordinoi myös osaamis- ja työvoimatarvekatsauksen
laadinnan vuosittain. Lisäksi Satakuntaliitto on koonnut maakunnan älykkään erikoistumisen teemojen
mukaiset TKI-ryhmät (esim. merien toimintaympäristö, elintarvikeala ja vesi, teollisuuden
toimintaympäristö, ICT/KET, hyvinvointi ja turvallisuus, energiatehokkuus). TKI-ryhmien tehtävänä on
tarjota maakunnalliselle suunnittelu- ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi. TKI-ryhmissä on
esim. laadittu Satakunnan arktinen osaamisprofiili sekä maakunnan biotalousprofiili. Satakunnan
teollisuuden kasvuohjelman (teollisuuspilotti) laadinta kytkeytyy hallitusohjelman Työllisyys- ja kilpailukyky
–kärkihankkeeseen.
Satakunnan innovaatioprosessin toimijat (elinkeinoelämä, kunnat ja valtio, tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot ja kehittäjäorganisaatiot) on tunnistettu maakunnan älykkään erikoistumisen
laadinnan yhteydessä ja maakunnalliset TKI-ryhmät edustavat laajasti em. organisaatioiden edustajia. TKIryhmien edustajista muodostetaan tarvittaessa ad hoc -tyyppiset innosolut, joilla on kyky arvioida ja
ennakoida muuttuvia toimintaympäristön tilanteita. Maakunnallisesti merkittävien kokonaisuuksien
ennakointiaineistoista kootaan sähköiselle yhteistyöalustalle ilmiökortit.
Jatkuva maakunnan aluekehityksen ja maakuntaohjelman toteutuksen ja älykkään erikoistumisen sekä
trendien seuranta sekä alue-ennakoinnin vuosittaiset toistuvat prosessit sekä vuoden 2016 aikana luotavat
uudet vakiinnutettavat alue-ennakoinnin toimintamallit vahvistavat Satakunnan muutosjoustavuutta.
Riskialueiden/-toimialojen tunnistaminen ja riskeihin varautuminen viedään Satakunnassa kaikkiin
keskeisiin ennakoinnin prosesseihin läpäisyperiaatteella siten, että kussakin prosessissa, työryhmässä tai
toiminnassa käsitellään ja jalostetaan riskialueisiin ja toimialoihin liittyvää tietoa sekä heikkoja että vahvoja
signaaleja eri prosessien tai työryhmien normaalin työnjaon ja suunnittelujänteen mukaisesti.
Satakunnan alue-ennakoinnin
rakennemuutokseen.

toimintamallilla

pystymme

varautumaan/reagoimaan

ennakoituun

3.2. Viranomaisten työnjako ja toimenpiteet
Kappale sisältää kuvauksen toimista ja toimintamalleista sekä viranomaisten välisestä työnjaosta, jotka
Satakunnassa ovat käytössä mahdollisen äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa.
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Äkillisen rakennemuutoksen kohdatessa kuntaa, seutua tai toimialaa, Satakunnassa sovelletaan ns. nopean
toiminnan joukkojen toimintamallia. Mallia on kehitetty ja sovellettu Satakunnassa menestyksellä yrityksiä
kohdanneissa merkittävissä muutostilanteissa. Toimintamallissa alueen keskeiset viranomaiset (ELY-keskus,
TE-toimisto, Satakuntaliitto, kunta tai kunnat, joita muutos koskee) ja alueen elinkeinotoimijat kokoontuvat
viiveettä yleensä kunnan tai alueviranomaisen (ELY-keskus tai Satakuntaliitto) kutsusta suunnittelemaan
tapahtuman johdosta tarvittavia toimenpiteitä, sopimaan työnjaosta ja vastuista, tiedonvaihdosta sekä
toimintasuunnitelman ja sen rahoituksen valmistelusta.
Ns. nopean toiminnan joukkojen toimintamallissa panostetaan monen eri toimijan yhteistyönä uusien
työpaikkojen, markkinoiden ja asiakkaiden löytymiseen sekä ura-, koulutus- ja yrittäjyysvaihtoehtojen
tarjoamiseen muutoksen kohteena oleville yrityksille ja niiden henkilöstölle sekä jälkihoitovaiheessa
irtisanottujen työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Olennaista toimintamallissa on viedä tietoa oikeaaikaisesti käytettävissä olevista palveluista, esim. työllistymis-, koulutus- ja yrittäjyysvaihtoehdoista
työntekijöille, jotka ovat menettäneet tai vaarassa menettää työnsä. TE-toimisto suunnittelee
tapauskohtaisesti palvelut yhdessä muutoksen kohteena olevan yrityksen kanssa.
Rakennemuutoksen hoidossa kunnan aktiivinen elinkeinopolitiikka ja esim. invest in -toiminta ovat
avainasemassa. Nopean toiminnan joukkojen mallia on käytetty Porin ja Rauman seutukunnissa ja
toimintamalli on sovellettavissa missä kunnassa tai seudulla tahansa tapahtuvaan äkilliseen
rakennemuutokseen. Toimijoiden kokoonpano määräytyy tapauskohtaisesti kohdealueen mukaan.
Vakiintunut käytäntö on, että toimintamallissa keskeisiä toimijoita ovat muutoksen kohteena oleva kunta
tai kunnat (johto ja elinkeinotoimi/elinkeinoyhtiö), ELY-keskus, TE-toimisto ja Satakuntaliitto. Tilanteen
mukaan työhön osallistuvat oppilaitokset (nimetty yhdyshenkilöverkosto), kauppakamarit ja yrittäjäjärjestö,
Finnvera ja yritysten edustajat. Työnjako määräytyy kunkin organisaation normaalien tehtävien ja
osaamisalueiden mukaisesti yhteisesti vastuista sopien.
Rauman seutukunnassa on Rauman kaupungin vastuulla toimiva elinkeinoneuvottelukunta, jonka jäseninä
ovat kaikki seudun kunnat ja muut elinkeinotoimijat (myös ay-puoli) sekä maakunnallisesti ELY-keskus, TEtoimisto ja Satakuntaliitto. Elinkeinoneuvottelukunnan kautta on koordinoitu nykyistä Rauman seudun
ÄRM-alueen toimintaa ja neuvottelukunnalla on valmius tarttua nopeisiin toimiin myös jatkossa. Uusien pkyrityshankkeiden edistämisessä seudun kuntien sekä oppi- ja tutkimuslaitosten toteuttamilla
yrityspalveluilla ja kehittämistoimilla on keskeinen merkitys.
Pohjois-Satakunnan seutukunta ei ole kohdannut mittavia äkillisiä muutostilanteita, mutta mahdollisten
ÄRM-tilanteiden osalta eri toimijoiden organisoitumiskyvyn arvioidaan olevan joustava. Seudulla tultaneen
aloittamaan keskustelu oman systemaattisen toimintamallin tai varautumissuunnitelman määrittämiseksi
mahdollisten ÄRM-tilanteiden varalle.

4. Suunnitelma AIKOAIKO-rahoituksen käytöstä
Satakunnassa AIKO-rahoituksella tuetaan TEM:n ohjeistuksen mukaisesti aluelähtöisiä ennakoidun
rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja
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kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen.
Satakunnan suunnitelma AIKO-rahoituksen käytöstä pohjautuu Satakunnan maakuntaohjelmassa ja siihen
sisältyvässä
älykkään
erikoistumisen
strategiassa
tunnistettuihin
painopistealoihin
ja
kehittämiskokonaisuuksiin. Satakunnan maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia ovat hyvin
linjassa mm. hallitusohjelman kärkihankkeiden sekä valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden
kanssa sisältäen mm. biotalouteen, uusiutuvaan energiaan, resurssitehokkuuteen, digitalisaatioon,
elintarvikeketjuun, teollisuuden uusiutumiseen, hyviin yhteyksiin, alueen vetovoimaisuuteen, yrittäjyyden,
työllisyyden ja osaamisen edistämiseen, arjen turvallisuuteen ja palvelujen saatavuuteen,
luonnonympäristöjen ja vesistöjen hoitoon liittyviä tavoitteita.
AIKO-rahoituksella on oma rahoitusprofiili ja siinä korostuvat erityisesti kokeilukulttuuri, nopeat pilotoinnit
ja uudet innovatiiviset avaukset. AIKO-rahoituksella käynnistetään toimia, jotka edistävät valittuihin
teemoihin liittyvien uusien toimintatapojen sekä laajempien kehittämisavausten ja -kokonaisuuksien
syntymistä ja joita ei sellaisenaan ole mahdollista rahoittaa rakennerahasto- tai maaseuturahaston varoin.
Maakuntatasolla EU-rahastojen ohjelmien strategisen tason yhteensovitus tapahtuu maakunnan
yhteistyöryhmässä (MYR) ja sen sihteeristössä, jolla on vastuu alueen kehittämistoimien koordinoinnista.

4.1. AIKOAIKO-teemat ja pilotointipainotukset
AIKO-rahoituksen teemoista ja pilotointipainotuksista on käyty keskustelua sidosryhmien kanssa ja niitä on
määritetty mm. alue-ennakoinnin johtoryhmässä ja alue-ennakointiin liittyvässä Tulevaisuusfoorumissa
joulukuussa 2015. Em. keskusteluista ja tilaisuuksista on saatu lisäksi ehdotuksia AIKO-hankkeissa
toteuttaviin kokeiluihin ja pilotointeihin.
Satakunnan AIKO-teemoiksi valikoituivat
• Uudistuva teollisuus (T1)
• Kasvava biotalous (T2) sekä
• Muuttuvat palvelut (T3)
Valmisteluprosessin aikana valittiin myös neljä teemoja läpäisevää ja ennakoivaa rakennemuutosta tukevaa
pilotointipainotusta, jotka ovat:
• Osaamisen kehittäminen sekä yrittäjyyden ja työllistymisen uudet mallit
• Kokeilevat TKI-kehitysalustat sekä investointien ja kansainvälistymisen edistäminen
• Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut
• Kestävät energiaratkaisut ja resurssitehokkuus
Nämä ovat teemoja, joihin liittyy Satakunnan muutosjoustavuuden analyysin perusteella ennakoituun
rakennemuutokseen liittyviä riskejä tai niissä tunnistetaan olevan Satakunnan kilpailukyvyn kannalta
merkittäviä mahdollisuuksia ja osaamista. Porin kasvusopimusehdotus - Teollisuuskäytävä sekä Satakunnan
ERM-suunnitelma muodostavat yhdessä teollisuuden uudistumista edistävän, toiminnallisen ja koko
Satakunnan kattavan kokonaisuuden.
Satakunnan maakuntahallitus hyväksyi AIKO-teemat ja pilotointipainotukset kokouksessaan 8.2.2016.
AIKO-rahoituksella tuetaan kokeiluja, jotka täyttävät sekä ERM-teemojen ja pilotointipainotusten kriteerit.
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T1 Uudistuva teollisuus
Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan maakunnan kärkitavoite nykyisellä
hallituskaudella sekä yksi maakuntaohjelman painopisteistä. Teollisuuden uusiutumiskyvyn vahvistaminen
turvaa Satakunnan elinvoiman perustan. Tavoitteena on, että maakunnan elinkeinorakenne on jatkossakin
maan monipuolisimpia ja maakunnan osuus Suomen viennistä kasvaa.
Vienti- ja kasvuyrityksille on merkittävää koulutus- ja innovaatioympäristöjen ja kumppanuuksien
kehittäminen. Satakunnassa vahvistetaan kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan maakunnallista yhteistyötä, mikä mahdollistaa esim. uusien
teknologioiden pilotoinnin. Verkostoitumisella edistetään maakunnan osaamista ja erikoistumista.
Satakunnan teollisuuden uudistumiskyvyn tekijöitä vahvistetaan mm. liiketoiminta-, myynti- ja
markkinointiosaamisen sekä teollisuuden palveluinnovaatioiden ja – toiminnan lisäämisellä.
Satakunnassa kehitetään uusia cleantech- ja ICT-teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita teollisuudelle esim.
automaatioon, materiaaliosaamiseen, logistiikkaan, tuotannonohjaukseen ja resurssitehokkuuteen liittyen.
Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden jalostusarvoa kasvatetaan ja luodaan edellytykset uusille markkinaavauksille ja sitä kautta kansainväliselle kasvulle. Satakunnassa edistetään myös monipuolista energia-alan
osaamista ja koulutusta. Kehitetään energiatehokkaita teollisuuden energia- ja ympäristöteknologisia
14

ratkaisuja sekä edistetään niiden käyttöönottoa. Metsävarojen tehokkaampi hyödyntäminen tukee
metsäteollisuuden kilpailukykyä ja bioenergian tuotantoa. Uusiutuvan energian tuotantoa, käyttöä ja siihen
liittyvää yrittäjyyttä edistetään. Energia- ja resurssitehokkuuden sekä lähienergian edistäminen tukevat
vähähiilisyyttä.
Tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja aluekehittäjien välistä TKI-yhteistyötä,
kehittää ja pilotoida ratkaisuja teollisuuden uusiutumiseen ja edistää kaikin tavoin teollisuuden energia- ja
ympäristötehokkaita ratkaisuja. Teollisuuden uusiutumiseen liittyvää tavoitetta tukee niin sanottu
teollisuuspilotti, jonka Satakuntaliitto on käynnistänyt yhdessä Satakunnan ELY-keskuksen,
kauppakamarien, kehitysyhtiöiden ja elinkeinoelämän kanssa. Teollisuuspilotti tukee Satakunnan
maakuntaohjelmaa, älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä toteuttaa osaltaan Satakunnan
Teollisuusvisiota 2020, jonka tavoitteena on satakunnan alueellisten toimijoiden tuloksellisempi
vuorovaikutus, Satakunnan roolin vahvistaminen Suomen teollisuuspolitiikassa sekä teollisuusyritysten
voimakas omaehtoinen uudistumien. Maakunnassa vallitsee vahva yhteinen tahtotila teollisuuden
uusiutumisen tukemisesta.
Teollisuuden toiminnan turvaamiseksi on tärkeää kehittää toimintaympäristöä tavalla, joka tukee yritysten
kilpailukykyä, parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja varmistaa toiminnan jatkon Satakunnassa. Kasvun
hidasteiden poistamisessa pääroolissa ovat julkisten toimijoiden toimet maankäytön, asumisen, liikenteen
ja koulutuksen sekä yleisen infrastruktuurin osalta. Sääntelyn ennustettavuus ja lupakäytäntöjen
sujuvoittaminen ovat merkittäviä suotuisan toimintaympäristön tekijöitä.
Uusiutuvan
teollisuuden
teemassa
pilotoidaan
teollista
toimintaa
uudistavia
kokeiluympäristöjä/toimintamalleja, joilla vauhditetaan alueilla nopeita ja kokeiluluonteisia toimenpiteitä
sekä vahvistetaan yritysten kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Toimintamallien kokemuksia
voidaan soveltaa myös kansallisesti.
Uudistuva teollisuus / AIKO-pilotointipainotukset
PP1 Osaamisen kehittäminen ja yrittäjyyden ja
työllistymisen uudet mallit

• Uusien koulutusmallien kokeilut. Koulutuksenjärjestäjien ja elinkeinoelämän yhteiset kokeilut, joilla
vastataan teollisuuden osaamistarpeisiin sekä
työllisyyden edistämiseen
• Kokeilut työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi
Satakunnan sisällä
• Kokeilut digitalisoinnin ja työpaikalla tapahtuvan
oppimisen kehittämiseksi yhteistyössä koulutuksen
järjestäjien ja alueen yrityselämän kanssa

• Ekosysteemikokeilut, joilla teollisuusyritykset, startupit sekä Pk-yritykset muodostavat uusia rajapintoja
yhteistyölle ja osaamiskeskittymille

• Kokeilut, joilla edistetään jatkajaa etsivien yritysten
omistajanvaihdoksia
PP2 Kokeilevat TKI-kehitysalustat ja investointien ja
kansainvälistymisen edistäminen

• Kokeilut, joissa korkeakoulujen ja teollisuuden TKIyhteistyön kehittämisellä haetaan menetelmiä
korkeakoulujen uusimman tiedon ja osaamisen
saamiseksi entistä laajemmin hyödynnetyksi
teollisuuden uudistumispyrkimyksissä
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• Kokeilupajat Satakunnan kasvuhakuisille pk-yrityksille
yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa
PP3 Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut

• Pelillisyyden soveltamisen kokeilut teollisessa
toiminnassa esim. liittyen logistiikkaan, työvoiman
osaamisen kehittämiseen sekä työturvallisuuteen ja
työhyvinvointiin
• Älykkäiden elinkeinotoimintaa tukevien seuranta- ja
analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen kokeilut
• Kokeilut automaation ja robotiikan soveltamisesta
elinkeinoelämän tarpeisiin
• Simulointikokeilut turvallisuusriskeihin varautumiseksi

PP4 Kestävät energiaratkaisut ja resurssitehokkuus

• Teknologiakokeilut energiaintensiivisen teollisuuden
resurssitehokkuuden edistämiseksi sekä energia- ja
materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan
energian kestävän tuotannon ja käytön edistämiseksi

• Kaasutalouden edistämisen pilotoinnit

T2 Kasvava biotalous
Elintarvikeketjun kehittäminen, puhdas vesi sekä näihin liittyvät kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmat sekä
laajemmin biotalous ja kiertotalous ovat keskeinen osa Satakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.
Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteena on Satakunnan koko elintarvikeketjun kehittäminen,
uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisääminen, luonnonympäristöistä ja vesistöistä huolehtiminen,
veteen ja ruokaketjuun liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistäminen sekä kansainvälistyminen.
Tuulienergia, aurinkoenergia sekä kaasutalous tarjoavat uusia mahdollisuuksia Satakunnalle.
Biotalous käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.
Biotalous tukee kestävän kehityksen tavoitteita, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, tasapainoista
alueellista kehitystä sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä vastata äkillisiin globaaleihin muutoksiin.
Biotalouden kasvulle tuleekin kehittää kilpailukykyinen toimintaympäristö ja biotalouteen tulee luoda uutta
monialaista yrittäjyyttä sekä työpaikkoja rohkeiden kokeilujen kautta. Oppilaitosten, tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten toimialat ylittävä yhteistyö sekä osaamisen hyödyntäminen ja
kehittäminen on välttämätöntä uusien biopohjaisten liiketoimintamahdollisuuksien ja ratkaisujen
kehittymiselle Satakunnassa.
Suurimpia kasvumahdollisuuksia tarjoavat erityisesti metsä-, kemian ja energiateollisuuden uudet
biopohjaiset tuotteet ja materiaalit, sekä näitä tukevat teknologiat ja palvelut. Teollisuuden sivuvirtoja
hyödyntämällä voidaan tuottaa biopohjaisia raaka-aineita ja jalosteita muun teollisuuden käyttöön tai
energiajakeita energian tuotantoon.
Satakunnan ruokatuotannon keihäänkärkinä ovat oman tuotantoalansa suurimmat suomalaiset
jalostusyritykset. Maakunnan elintarvikeketjun tulevaisuuden määrittää pitkälti koko ”pellolta pöytään”
arvoketjun kannattavuus ja kilpailukyky. Kansainvälisille markkinoille pääsy kasvattaa elintarvikeketjun
merkitystä maakunnassa.
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Bioenergia ja tuulivoima sisältyvät maakunnan strategisiin valintoihin. Bioenergian hankintalogistiikan
(esim. ICT-teknologian ratkaisut) ja raaka-aineen saatavuuden kehittäminen luo perusedellytykset
bioenergiatalouden kehittymiselle ja bioenergian käytön lisäämiselle. Bioenergian lisäyspotentiaalia on
eniten metsähakkeen, kierrätyspolttoaineiden ja peltoenergian hyödyntämisen lisäämisessä. Hajautetun
energiantuotannon mahdollisuudet tulee konkretisoida. Puusta tulee perinteisten metsäteollisuuden
tuotteiden lisäksi kehittää innovatiivisia ja pitkälle jalostettuja biopohjaisia tuotteita. Puurakentamiseen
liittyy myös tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia.
Biopohjaisten ratkaisujen markkinat ovat monelta osin kasvuvaiheessa. Tässä vaiheessa onkin merkittävää
pilotoida uusia biotalouden ratkaisuja innovaatioiden kaupallistamiseksi, ratkaisujen toimivuuden
varmistamiseksi ja hyötyjen konkretisoimiseksi.
Kasvava biotalous / AIKO-pilotointipainotukset
PP1 Osaamisen kehittäminen ja yrittäjyyden ja
työllistymisen uudet mallit

• Pilotoidaan tunnistettuun tarpeeseen perustuvaa
biotalousalan täydennys-, päivitys- ja
muuntokoulutusta
• Kokeilut työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi
Satakunnan sisällä esim. elintarvikeala
• Biotalousalan osaamisen ja tutkimustiedon siirtymistä
yrityksille edistävien toimintamallien pilotoinnit

• Käyttäjälähtöiset kokeilut ja toimintamallien
kehittäminen biotalouden aineettoman arvonluonnin
ja ekologisesti kestävän elinkeinotoiminnan
edistämiseksi
PP2 Kokeilevat TKI-kehitysalustat ja investointien ja
kansainvälistymisen edistäminen

• Elintarvikealan viennin edistämisen pilotoinnit
• Tuotteistamis- ja markkinointikokeilut ja
jatkojalostuksen kehittäminen

PP3 Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut

• Agro- ja biopohjaisiin innovatiivisiin ja kestäviin
tuotantomenetelmiin ja – teknologioihin liittyvät
kokeilut
• Biotalouden tunnetuksi tekeminen nuoremman
väestön keskuudessa (esim. pelillisyyden kautta)

• Kestävää bio- ja kiertotaloutta edistävät digitaaliset ja
älykkäät, energia- ja resurssitehokkaat ratkaisut
PP4 Kestävät energiaratkaisut ja resurssitehokkuus

• Uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon
liittyvät pilottihankkeet

• Teollisiin symbiooseihin liittyvät bio- ja kiertotaloutta
edistävät pilotoinnit

• Agroekologisten ekosysteemien monistamiseen
liittyvät pilotoinnit
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T3 Muuttuvat palvelut
Satakunnan maakuntaohjelmassa tavoitellaan ratkaisuja sekä satakuntalaisen elinkeinoelämän että
asukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja uudistamiseksi. Väestön hyvinvointi edesauttaa maakunnan
kilpailukykyä ja elinvoimaa.
Kunta- ja palvelurakenteen muutos sekä valtion viranomaisten vetäytyminen maaseudulta ja
seutukeskuksista pakottavat etsimään uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseen. Uudet toimintamallit,
sopimusratkaisut, liikkuvat palvelut ym. ovat olleet kehittämisen kohteena jo pidempään, mutta niiden
käyttöönottoa tulisi entistä aktiivisemmin pilotoida, jotta toimivat mallit pystytään löytämään. Myös
digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia palveluiden tehokkuuden ja saavutettavuuden kehittämiseen.
nykytasolla. Uusien tapojen luomiseen palveluiden tuottamisessa kannustetaan myös sopimuksellisuutta
edistämällä ja yhdistysten osaamista kehittämällä. Teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä ja uusia
palvelukonsepteja kehittämällä etsitään ratkaisuja asukkaiden ja elinkeinoelämän palvelu- sekä logistisiin
tarpeisiin.
Teollisuudessa ja biotaloudessa luodaan uusia korkean arvonlisäyksen tuotteita ja palveluja. Teollinen
internet, koneiden välinen tietoliikenne (M2M), big data ja robotiikka ovat esimerkkejä teknologioista, jotka
mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja ja teollisia palveluja.
Myös aineettoman arvonluonnin rooli korostuu jatkossa, mikä muodostaa uuden haasteen osaamiselle.
Palveluliiketoiminnan rooli tulee kasvamaan biotalouden uusissa arvoketjuissa, joka avaa
liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille (esim. ekosysteemipalvelut, luontomatkailu).
Muuttuvat palvelut / AIKO-pilotointipainotukset
PP1 Osaamisen kehittäminen ja yrittäjyyden ja
työllistymisen uudet mallit




PP2 Kokeilevat TKI-kehitysalustat ja investointien ja
kansainvälistymisen edistäminen




PP3 Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut




PP4 Kestävät energiaratkaisut ja resurssitehokkuus
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Uusien palveluratkaisujen pilotoinnit hyödyntäen
mm. sosiaalisia innovaatiota
Teollisuuden ja biotalouden palveluliiketoimintaan
liittyvää osaamista ja yrittäjyyttä edistävät
pilotoinnit
Tuote- tai palveluideoiden testauksiin luotavien
toimintamallien kokeilu (esim. asiakasraadit,
digitaalisten välineiden käyttö)
Elinkeinoelämän älykkäiden palvelukonseptien
kehittäminen
Uusien nopeaa verkkoyhteyttä hyödyntävien
pilvipalvelujen pilotoinnit
Pilotoinnit liittyen automaation ja robotiikan
hyödyntämiseen palvelutuotannossa
Uusiin energiamuotoihin liittyvät palvelukonseptit

5. Seuranta
Satakunnan ERM-suunnitelman toteutumista, tuloksia
maakuntaohjelman TOPSU:n laatimisen yhteydessä.

ja

vaikuttavuutta

seurataan

vuosittain

Älykkään erikoistumisen ja maakuntaohjelman toteutumista seurataan osana erilaisia muita teemakohtaisia
maakunnallisia foorumeita, joita ovat esimerkiksi maaseutu-, matkailu- lasten ja nuorten
hyvinvointifoorumit, vanhusneuvosto ja aluesuunnittelun yhteistyöryhmä.
Satakunnan alue-ennakoinnin vuosikello sisältää viisi säännöllistä aluekehityksen seurantaa ja ennakointia
palvelevaa tilaisuutta. Älykkään erikoistumisen seurantaa ja toteutusta palvelee myös maakunnallisen TKI
(tutkimus, kehitys, innovaatio) –yhteistyön vahvistaminen.
Aluekehittämisohjelmien toimenpiteiden ja vaikutusten suhde ei ole yleensä yksiselitteinen, ja useilla
toimilla on vaikutusta kokonaisuuden kehittymiseen. Maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen
painopisteisiin on kuitenkin kirjattu kuhunkin joitakin keskeisiä, joko selkeitä tilastollisia mittareita, tai
muutoin todennettavissa olevia asioita; toteutettuja tai käynnistettyjä hankkeita tai suunnitelmia, joihin
kirjatuilla toimenpiteillä voidaan ajatella olevan vaikutusta ja joilla jollakin tasolla voidaan mitata, onko
maakunnassa tapahtunut haluttuja asioita.
Älykkään erikoistumisen seurannan tueksi on tarkoitus laatia mittaristo.
Laadullisen arvioinnin lisäksi seurataan seuraavia indikaattoreita:
• käynnistyneet kehitysprosessit/innovaatioaloitteet
• AIKO-hankkeiden aikaansaama rahoituksellinen vipuvaikutus
• ennakointitiedon hyödyntäminen
• resilienssin kehitys (kehitettävän työkalun avulla)
• elinkeinopolitiikan aktivoituminen.
ERM-suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain myös Satakunnan alue-ennakoinnin johtoryhmässä,
maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ja sen sihteeristössä sekä maakuntahallituksessa ja -valtuustossa.

6. Varautumissuunnitelman laadintaprosessi
Satakunnan ERM-suunnitelma on laadittu laajan, osallistavan prosessin avulla. Suunnitelmatyöhön on
haettu aineistoa mm. seuraavien työpajojen tai foorumien avulla:
•
•
•
•

Satakunnan MYR:n ja maakuntahallituksen seminaari 3.12.2015 Eurajoella
Satakunnan tulevaisuusfoorumi 10.12.2015 Noormarkussa. Tilaisuus toimi samalla valmistelutyön
varsinaisena kick off-tilaisuutena. Tilaisuudessa oli paikalla noin 100 aktiivista toimijaa Satakunnasta
Satakunnan biotaloustilaisuus yhteistyössä Satakunnan ELY:n kanssa 20.1.2016 Porissa
Toinen biotaloustilaisuus maaseutuohjelman verkostopäivän yhteydessä 2.2.2016 Noormarkussa
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Satakunnan teollisuuspilotin valmisteluryhmän kokouksissa 26.11.2015, 12.1.2016, 1.2.2016 sekä
16.2.2016
Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhykkeen ohjausryhmässä 11.12.2015
Satakuntaliiton alue-ennakoinnin johtoryhmässä 15.1. ja 18.2.2016
Satakuntaliiton alue-ennakoinnin TKI-työryhmissä 22.1. ja 11.2.2016
Satakunnan ELY:n järjestämässä ÄRM-neuvottelutilaisuudessa 1.2.2016 Porissa
Satakuntaliiton maakuntahallitus on käynyt ohjelmasta lähetekeskustelun ja hyväksynyt
suunnitelman teemat ja pilotointipainopisteet kokouksessaan 8.2.2016.
Suunnitelmaprosessin suunnittelusta, tilastotarkastelusta, ERM-valmistelutyöryhmien vetämisestä
sekä suunnitelman kirjoittamisesta ovat vastanneet Satakuntakuntaliiton aluekehitysyksikön
asiantuntijat Krista Tupala, Katja Laitinen, Saku Vähäsantanen ja aluekehitysjohtaja Timo
Vesiluoma.
ÄRM-toimintamallikuvauksen on tuottanut Satakunnan ELY ylijohtaja Marja Karvosen johdolla
Seutukohtaisia näkemyksiä suunnitelmaan ovat tuottaneet myös Pohjois-Satakunnan
kehittämiskeskus (Marko Rajamäki), Rauman seutu (Asko Aro-Heinilä) sekä Porin seutu (Timo Aro).
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