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Kuntalain 121 S:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on tehtävänsäsuorittamiseksi kuullut johtavien viranhaltioiden
selostukset vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-

ta ja toimialan ajankohtaisista asioista sekä perehtynyt valtuuston ja hallituksen
pöytäkirjoihin, vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelmaan, vuoden 2017 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tillntarkastusraportteihin.

Lakisääteisentilintarkastuksen on suorittanut BDO Audtator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö.

Tarkastuslautakunnan toiminta

Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2017 kohdistuvaa arviointia varten neljä kertaa. Työnsä lautakunta on toteuttanut etukäteen laaditun työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on tutustunut kuntayhtymän eri toimialojen toimintaan viranhaltijoiden esittelyjen, toimintaa ja taloutta koskevien raporttien sekä pöytäkirjojen avulla.

Vuonna 2017 tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena oli etenkin kuntayhtymän
johtaminen ja hallinto, maakuntauudistus ja aluekehityksen toimiala.
2. Edellisten vuosien arviointikertomusten Johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksessa e1 ollut erityistä huomiöitä, jotka olisivat vaatineet toimenpiteitä.
3. Valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3. 1. Yleistä kuntayhtymän taloudesta

Tavoitteena on toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan toiminnan liiton tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.

3. 2. Talousarvion toteutuminen

Koko toiminnan tasolla tuotot olivat yhteensä -i. U4j. aZJ euroa ja talousarvio ylittyi
354. 637 eurolla. Toiminnan kulut olivat yhteensä 3. 220. 604 euroa ja ylittivät talousarvton 526. 719 eurolla. Tilikauden alijäämäksimuodostui 168. 055 euroa.
Maakuntauudistuksen omarahoitusosuus on päätetty kattaa aikaisempien vuosien
ali-/ylijäämistä. Omarahoitusosuus oli vuonna 2017 67. 692 euroa. Lisäksi projekteista aiheutui noin 100.000 euron ylitys nettomenoihin mm. Suomi 100vuotisjuhlavuoden kustannuksia jaksottui vuodelle 2017 arvioitua enemmän.

Maakuntavaltuusto on oikeuttanut maakuntahallituksen ylittämääntalousarvion silla edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse. Taseessa on
31. 12. 2017 kumulatiivista ylijäämääjäljellä 718. 607, 31 euroa.

4. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta arvioi, että edunvalvonnan toiminta on ollut tuloksellista. Lou-

nais-Suomen positiivista rakennemuutosta koskevan siltasopimuksen valmisteluun on
osallistunut laajasti maakunnan toimijoita ja yhteistyötä on tiivistetty. Tarkastuslautakunta näkee erittäin tärkeänä, että Satakuntaliitto on positiivisen rakennemuutoksen osalta aktiivinen toimija, jotta saadaan maakunnan vahvuudet esille,
pystytään vastaamaan yritysten koulutustarpeisiin ja samalla työllistämistarpeisiin
ja näin myös väestökehitystä saataisiin kääntymään plussan puolelle.

Aluekehityksen osalta tarkastuslautakunta arvioi, että tavoitteet ovat pääosin toteutuneet mm. maakuntaohjelma 2018-2021 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

15. 12. 2017. Alueellisen rakennerahasto -ohjelmankauden (2014-2020) kehys on n.
18,2 milj. euroa, josta on sidottu n. 8, 2 milj. euroa. KäynnistyneitäEAKR -hankkeita
yhteensä 57. AIKO -rahoituksen osalta alustava rahoituskehys 2016-2018 on 925. 000
euroa, josta rahoitusta on myönnetty 598. 466 euroa.

Satakunnan keskeinen menestystekijä on maakunnan saavutettavuuden parantaminen. Alueiden käytönosalta tarkastuslautakunta pitäätärkeänä,että Satakuntaliitto
on panostanut jatkuvaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Maakuntauudistuksen valmistelu on Satakunnassa edennyt suunnitellusti. Valmistetulle on palkattu kolme muutosjohtajaa ja asioita valmistellaan kolmella linjalla:
sote- ja pelastuspalvelut, konsernipalvelut ja maakunnan elinvoimapalvelut. Maakuntalakiluonnoksen mukainen toimielin, epävirallinen väliaikainen valmisteluelin
(VATE) on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2017. Lisäksi valmistelussa on mukana

epävirallinen poliittinen ohjausryhmäsekä useita eri valmisteluryhmiä.
Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteiden toteutumisen esittäminen toimintakertomuksessa voisi olla rakenteeltaan tiiviimpi ja selkeampl.

5. Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntayhtymän perussopimuksen mukainen toiminta-ajatus on:
"Satakuntaliitto toimii maakunnan ja sen kuntien sekä asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa."

5. 1. Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä

Maakuntajohtajan työtitmi koordinoi edunvalvontaa, yhteistyötä ja viestintää. Tiimi
toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden, keskeisten sidosryhmien
sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
Keskeisimmät tavoitteet:

.

toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta

.

Satakunnan säilyttäminen yhtenäisenämaakuntia ja kuntia koskevissa hallinnollisissä uudistuksissa (mm. itsehallintoalue / sote-alue)

.
.

maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi
maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen

.

kansainvälisten suhteiden edistäminen

Edunvalvontastrategian toimeenpanoa ja muuta edunvalvonnan kehittämistyötä
edistettiin mm. toimintamallien uudistamisena, eri tahojen yhteistyön tiivistämisenä ja osana Satakurssi -hanketta.

5. 2. Aluekehitys
Aluekehityksen toimialan keskeisimmät tavoitteet:

.

Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistotmijat käyvätsystemaattista ja jatkuvaa vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin toteuttamiseksi

.

Satakuntaliiton aluekehittämisen ajantasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa Satakunnan kehityksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman
seurantaa ja maakunnan edunvalvontaa

.

maakunnan yhteistyöryhmä MYR ohjaa ja seuraa maakuntaohjelman ja EU:n rakennerahasto-ohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta
Satakunnassa

.

maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien kesken

Maakuntaohjelman 2014-2017 kolmas seurantaraportti esiteltiin maakuntavaltuustolle huhtikuussa 2017. Maakuntaohjelma 2018-2021 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017.

Yhtenä tärkeänä alueena on ollut positiivisen rakennemuutoksen edistäminen. Siltasopimuksessa valtio ja Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi ja Satakunta) sitoutuvat
mahdollisuuksien mukaan edistämään kasvun mahdollisuuden hyödyntämistä. Kyseessä on lyhyen tähtäimen toimet, joita toteutetaan 2017-2019.
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta Satakuntaan on tulossa vuosille 2016-2018 yhteensä 925. 000 euroa.

5. 3. Alueiden käyttö
Alueiden käytön keskeisimmät tavoitteet:
. alueiden käytön suunnittelu MRL:n mukaisesti niin, että suunnittelulla luodaan

edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävääkehitystä Satakunnassa

.

maakuntakaavalla edistetään erityisesti Satakunnan kärkitavoitteiden; energiaalan sekä biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, puhtaan ve-

den ja ruoantuotannon ja niihin liittyvän teknologiaosaamisen eteenpäinviemistä
sekä puhtaan luonnonympäristön huomioonottamista
merialuesuunnittelulla

.

edistetään Selkämeren sinisen talouden kestävää kasvua

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista seurataan
ja edistetään

.
.
.

alueiden käytönsuunnittelua edistetäänyhteistyössätoimijoiden kanssa
aluekehityslain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta koordinotdaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä
jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä tavoitellaan sujuvia arjen yhteyksiä sekä
fyysisen ympäristön että järjestelmien tasolla niin, että Satakunnan kilpailukyky
ja aluekehityksen edellytykset paranevat osana verkostoituvaa aluerakennetta

.

edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta osana ympäristöohjelman
toteuttamista

Alueiden käytön tavoitteiden voidaan katsoa pääosin toteutuneen. Jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitteluavoidaan pitäämaakunnalle hyvin tärkeänäasiana.

5. 4. Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden keskeisimmät tavoitteet
.

osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun

.
.

luodaan kuntalain mukaiset sähköisetjakelukanavat
kehitetääntyökykyäylläpitäväätoimintaa ja osoitetaan siihen riittävätvoimavarat

.

mahdollistetaan henkilöstölle osallistua tehtäväkuvansa mukaiseen ammattitaitoa kehittävään koulutukseen

.

huolehditaan, että virastolla on asianmukaisettyötilat ja -välineet

Hallintopalvelujen osalta tavoitteet ovat pääosintoteutuneet.
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