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LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAAKUNTAOHJELMAKSI 2018-2021 

 

Satakunnan Kokoomus kiittää Satakuntaliittoa maakuntaohjelmaluonnoksen eteen tehdystä työstä ja sen 
valmisteluun liittyvistä lukuisista tilaisuuksista. Ohjelmasta saadaan hyvä työkalu Satakunnan 
kehittämiseen, kun eri tahot sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista seurataan erilaisin 
mittarein. Satakunnan Kokoomus toivoo erityisesti, että kaikki kauniit sanat toteutuvat myös käytännön 
toimissa maakuntamme hyväksi. Ohjelman rinnalla kulkeva toimeenpanosuunnitelma pitäisi olla mukana jo 
suunnitelman laatimisvaiheessa, jotta konkreettisista teoista saisi selkeämmän käsityksen. 

Kuvaus Satakunnasta toimintaympäristönä oli erinomainen ja nosti esiin niin maakuntamme hyvät puolet 
kuin kehittämiskohteetkin. On tärkeää tietää millaiselle pohjalle maakuntaohjelmaa rakennetaan.  

Satakunnan Kokoomus koki erittäin positiivisena, ympäristö- ja energia-asioiden laajan esiintuomisen. Ne 
ovat merkittävässä osassa, ei pelkästään Satakunnan, vaan koko Suomen menestyksekkäässä 
tulevaisuudessa. On tärkeää, että Satakunta on mukana kehittämässä esimerkiksi bio- ja kiertotalouden 
erilaisia toimintamalleja. Ympäristösisältöä olisi voinut olla vielä enemmän, esimerkiksi kahta 
kansallispuistoamme tai vaikkapa Kokemäenjokea, joka liittyy myös asiakirjassa paljon esillä olevaan 
vesistöosaamiseen, ei mainita ollenkaan. 

Satakunnan Kokoomuksessa oltiin tyytyväisiä monipuolisen teollisuutemme isoon rooliin 
maakuntaohjelmassa. Maakuntamme elinkeinoelämän kannalta on ensisijaisen tärkeää, että Lounais-
rannikkoyhteistyö oli nostettu esiin. Sille olisi voinut antaa vielä enemmän tilaa ohjelmassa.  

Satakunnassa erittäin merkittävä vesiosaaminen oli myös hyvin ohjelmassa esillä, mutta erityisesti 
meriteknologiasta ja -elinkeinoista olisi voinut olla sinisen kasvun kehittämisteemassa vielä laajemminkin. 
Esimerkiksi Rolls Roycen kehitystyö itseohjautuvien alusten parissa voi mullistaa koko maailman 
merenkulun. Olisi suotavaa, että teeman seurantamittareissa olisi vesistön kunto.   

Satakunnan Kokoomus toivoo, että ohjelman kärkiä terävöitetään vielä. Kun ohjelmassa luetellaan monta 
tavoitetta ja jokaista niistä avataan vähän, kokonaisuuteen hukkuu helposti mitä priorisoimme kaikkea kun 
ei voi kuitenkaan saada. Satakunnan Kokoomus toivoo priorisoinnissa painotettavan maakunnan 
vetovoimaa, sillä ilman ihmisiä ei ole maakuntaakaan.  Ihmiset luovat kaiken muun hyvän.  

Satakunnan Kokoomus toivoo, että toimintalinjojen nimeämistä pohdittaisiin uudelleen, ja että niiden alla 
olevia kehittämisteemoja voitaisiin järjestellä ja täydentää. Tämä ennen kaikkea siksi, että toimintalinjan 
yksi nimi ei vastaa sen sisältöä. Yhteisöllisyys liittyy enemmän ihmislähtöisyyteen ja hyvinvointiin, kun 
kyseinen toimintalinja koskee työllisyys- ja koulutusasioita. Satakunnan Kokoomus nimeäisi toimintalinjat 
seuraavasti: 

 Toimintalinja 1: Uudistuva työelämä 
o Tämän alla kehittämisteemoina olisivat yrittäjyys, työllisyys ja nyt elinvoima toimintalinjan 

alla oleva teollisuus nostettaisiin tänne, otsikko pitäisi muuttaa esim. monipuolinen 
teollisuus 

 Toimintalinja 2: Kestävä elinympäristö 



o Tämän alle kuuluisivat kehittämisteemoina ne 4, mitkä jäisivät teollisuuden siirtymisen 
jälkeen, eli energia, kiertotalous, biotalous ja sininen kasvu. Ympäristön ja ainutkertaisen 
satakuntalaisen luonnon (esim. kansallispuistot) roolia tässä toimintalinjassa voisi myös 
hieman kasvattaa. Samoin toivoisimme näkyvämpää roolia maa- ja metsätaloudelle sekä 
elintarviketuotannolle, joilla Satakunnassa on kuitenkin työ- ja elinkeinoelämässä ja 
maisemallisesti iso rooli, mutta tässä ohjelmassa ne ovat piiloteltuna biotalous-teeman alle. 

 Toimintalinja 3: Kannustava ihmislähtöisyys 
o Kehittämisteemat olisivat samat vetovoima, hyvinvointi, turvallisuus ja saavutettavuus kuin 

nytkin, mutta niiden lisäksi otettaisiin aiemmasta toimintalinja 1 kehittämisteemasta 
työllisyys ja sosiaalinen osallisuus eriytettynä sosiaalinen osallisuus yhdeksi 
kehittämisteemaksi. Vaihtoehtoisesti hyvinvointi-teemaa voi laajentaa hyvinvointi ja 
sosiaalinen osallisuus. Tärkeää on käsitellä aihetta laajemmin kuin vain työelämän 
ulkopuolelle jäävien tukitoimina. Satakunnan Kokoomus toivoo erityisesti, että kolmas 
sektori ja Satakunnan monipuolinen yhdistyskenttä saisivat enemmän näkyvyyttä 
toimintalinjan teemoissa ja erityisesti teemojen alaisten kehittämiskohteiden ratkaisijoina. 
Saavutettavuus-teeman alla tietoliikenneyhteyksiä käsiteltäessä tulee nostaa esiin myös 
etätyömahdollisuudet.  

Satakunnan Kokoomus on huolissaan siitä, että maakuntaohjelmassa ei tekstin tasolla näy mitenkään 
lapset, nuoret ja perheet. Itse asiassa koko ohjelmassa lapset, nuoret ja perheet mainitaan kerran (sivulla 
47). Satakunnassa, kuten muissakin maakunnissa, toteutetaan hallituksen kärkihanketta lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaa, LAPE:a (2017-2018). Tärkeää on, että tämä näkyisi ohjelmassa. 
Lapsiperheystävällisyys on yksi suurimpia vetovoimatekijöitä ja näin ollen heidän esiin nostamisensa ja 
huomioimisensa myötä kasvaisi maakuntamme houkuttelevuuskin.  

Kaikkien kehittämisteemojen seurantamittareihin tulee Satakunnan Kokoomuksen mielestä kiinnittää 
erityistä huomiota. Niiden on oltava konkreettisesti seurattavissa ja niitä on oltava riittävästi. On 
ymmärrettävää, että esimerkiksi kansalaisten turvallisuuden tunnetta on hankala mitata, mutta esimerkiksi 
hyvinvoinnin mittareita on lukuisia mistä valita.  

Satakunnan Kokoomus uskoo, että lausuntokierroksen jälkeen maakuntaohjelmasta 2018-2021 saadaan 
hiottua erinomainen. Valmistumisen jälkeen on tärkeä huolehtia eri tahojen sitouttamisesta työhön 
yhteisten tavoitteidemme eteen.  

 

 

 

 


