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1. TOIMIALOJEN KESKEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET
1.1 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä
Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi
maakuntajohtajan työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden,
keskeisten sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
KESKEISIMMÄT 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
 Kansainvälisten suhteiden edistäminen
Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella
myös koko virastoa palvelevia toimintoja.

Edunvalvonta
Tuloksellinen edunvalvonta perustuu siihen, että maakunnan eri toimijoilla on
samansuuntainen näkemys ja tahtotila maakunnan kehittämislinjoista. Pyritään edistämään
keskeisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta edunvalvonta‐asioissa. Edunvalvonnalla
vaikutetaan maakunnalle keskeisten hankkeiden ja näkemysten ottamiseen huomioon
kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa.


Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoon
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.



Valmistellaan aktiivisesti uuden maakunnan edunajamistyötä yhdessä fuusioituvien
organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.



Edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman (2014‐
2017) ja muutosmaakuntaohjelman (2017‐2018) sisällöistä ja hankkeista.



Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontatavoitteidensa ajamista valtionhallinnon
suunnitelmiin ja ohjelmiin. Keskeisinä toimenpiteinä liikenne‐, teollisuus‐ ja
koulutuspoliittisiin päätöksiin vaikuttaminen.

ja

edunvalvontatyön
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Koordinoidaan ja valmistellaan Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän
toimintaa ja tapaamisia erityisesti yhteisten linjausten ja maakunnan ja päättäjien
vuorovaikutuksen näkökulmasta.



Informoidaan keskeisiä sidosryhmiä maakunnan keskeisistä edunvalvonta‐ ja
yhteistoimintatavoitteista 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
koordinointia ja viestintää.

Toteutus:
Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoa ja muuta edunvalvonnan
kehittämistyötä edistettiin mm. toimintamallien uudistamisena, eri tahojen yhteistyön
tiivistämisenä ja osana Satakurssi‐hanketta.
Uuden maakunnan edunvalvontatyöhön liittyvää valmistelua tehtiin maakuntauudistuksen
Aluekehitys ja strateginen suunnittelu ‐valmistelutyöryhmän yhteydessä. Osallistuttiin mm.
maantielain uudistamista koskeviin neuvotteluihin (LVM).
Satakunnan vuosien 2018‐2021 maakuntaohjelman luonnokseen valmisteltiin edunvalvontaa
koskevat kuvaukset ja eri toimialoja koskevat edunvalvonnan tavoitteet, ml. ns.
edunvalvonnan kärkihankkeet.
Keväällä 2017 valmisteltiin asiakirja Satakunnan tavoitteista valtion vuosien 2018‐2021
kehysbudjettiin ja vuoden 2018 talousarvioon. Tavoitteista tiedotettiin laajalti ja niitä ajettiin
yhteistyössä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa.
Keskeisistä maakunnan edunvalvontatavoitteista mm. liikenteen, teollisuuden ja koulutuksen
osalta valmisteltiin lausuntoja, esityksiä/kannanottoja ja järjestettiin useita neuvotteluja ja
tapaamisia valtionhallinnon poliittisten ja virkamiesedustajien kanssa. Valmisteltiin ja jaettiin
laajasti kannanotot liiteaineistoineen mm. keskeisiin infrahankkeisiin ja valtatiehen 8 liittyen.
Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmälle järjestettiin ja oltiin mukana järjestämässä
yhteensä 14 tapaamista ja tilaisuutta. Lisäksi valmisteltiin kansanedustajien heinäkuun
SuomiAreena‐keskustelua ja syksyn tilaisuuksia.
Järjestettiin eduskunnan puolustusvaliokunnan 20.‐21.4. vierailu Satakuntaan (pääasiallisina
kohteina Porin Prikaatin Säkylän toimipiste ja Rauman telakka‐alue).
Maakuntajohtaja ja maakunta‐asiamies esittelivät edunvalvonnan kärkihankkeita ja
edunvalvonnan ajankohtaisia asioita useille eri sidosryhmille eri yhteyksissä (mm.
maakuntahallitus, kauppakamarit, kunnat, Satakuntavaltuuskunta).
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Valmisteltiin SuomiAreenan aikaisia edustustilaisuuksia, eduskunnan valiokuntien ja
ministereiden vierailuja ja tapaamisia, muita ko. viikon kokouksia sekä edellä mainittuihin
tarvittavia aineistoja.
Valmisteltiin syksylle eduskuntaan Satakunnan ruokatuotantoa esitteleviä tilaisuuksia.
Satakuntaliiton edunvalvontatyön systematisointia ja yhteistyömuotoja kehitetään edelleen
omana työnä sekä osana maakuntauudistusta.
Maakunnan edunvalvonnan toimia ja tuloksia 1.1.‐30.6., mm.
• Maakunnan itsehallinto ja sote, valmistelu ja rahoitus
• 2017 I lisätalousarvio: Sote‐ ja maakuntauudistuksen valmisteluun lisämääräraha
(22 milj. euroa)
• selvityshenkilöille Jari Jokinen ja Esko Aho toimitettu Satakuntaa koskevaa edunvalvonta‐
aineistoa
• Lisätalousarvion panostukset Lounais‐Suomen positiiviseen rakennemuutokseen
=> mm. koulutuspilotit, ml. Rauma
• LOURA‐esitys meriteollisuudesta selvitysmies Esko Aholle
• Liikennehankkeiden toteutuksen edistäminen, mm.
• Infrakannanotto 4/2017 noteerattu mm. LiVissä ja SAK:ssa
• VT 12 Eura‐Raijala ‐parannuksen toteutus täysimittaisena
• Kalatalouden Keskusliiton johto Satakunnassa 23.5. => yhteistyö mm. Pyhäjärvi‐
instituutin kanssa
• Selkämeren kansallispuiston Nirvon saareen retkisatama 6/2017

Kuntayhteistyö
Satakuntaliitto tarjoaa jäsenkunnilleen foorumin yhteisille keskusteluille uudistuksista ja
rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista. Tarvittaessa liitto edesauttaa valmistelua esim.
erillisten työryhmien perustamisen kautta.


Jatketaan yhteistyötä jäsenkuntien kanssa uuden maakunnan valmistelussa.
Järjestetään jäsenkuntien toiveiden mukaan erilaisia yhteisiä tapaamisia esim.
johtavien kunnallisten luottamushenkilöiden ja kunnallisjohdon maakunnalliset
kokoukset ja seminaarit. Yhteiset tapaamiset koordinoidaan maakuntauudistuksen ja
Satasote‐uudistuksen valmistelun kanssa.

Toteutus:
Järjestettiin vuodenvaihteen vastaanotto 5.1. yhteistyössä Merikarvian kunnan kanssa.
Järjestettiin Satakunnan kuntapäivä 23.5. yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa Porissa
Ravintola Liisanpuistossa.
Järjestettiin Satakunnan kuntajohtajien yhteistapaaminen Noormarkussa 1.6. (pääasiallisena
teemana maakuntauudistuksen väliaikaishallinto).
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Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä järjestettiin seutukuntakierros (Pori 27.3., Rauma
28.3. ja Kankaanpää 3.4.), jonka tapaamisissa käytiin läpi maakuntaohjelman laadintaa ja
teemoja sekä kuntien tilannetta ja tavoitteita.

Jäsenyydet ja yhteistyö
Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti on integroitu liiton koko
toimintaan.


Satakuntaliitto on mukana ja toimii aktiivisesti mm. seuraavissa maakunnan
liikennehankkeiden edunvalvontaryhmittymissä
o VT 8 Turku‐Pori ohjausryhmä
o Pori‐Tampere ‐radan työryhmä. Vuonna 2017 työryhmän valmisteluvastuu on
Satakuntaliitolla.
o Helsinki‐Forssa‐Pori ‐kuljetuskäytävän neuvottelukunta. Vuonna 2017 vetovastuu
neuvottelukunnan toiminnasta on Hämeen liitolla.
o Pori‐Parkano‐Haapamäki
‐raideliikennekäytävän
työryhmä.
Työryhmän
puheenjohtajuus ja valmisteluvastuu on Satakuntaliitolla.
o päärataryhmä (11 maakuntaa)
o valtion lentoliikennestrategian toteutuksen aluetyöryhmä
o Kasitie ry, joka ajaa valtatien 8 kehittämistä etelästä pohjoiseen.
o Pro Rautatie ‐yhdistys

Toteutus:
VT 8 Turku‐Pori ‐ohjausryhmä järjesti VT 8 ‐juhlaseminaarin Raumalla 6.3. Valmisteltiin VT 8 ‐
valtuuskuntaa.
Pori‐Tampere ‐ratatyöryhmä kokoontui 19.1. Tampereella ja 9.5. Porissa. Rataryhmän
edustajat
neuvottelivat
raideyhteyden
osto‐
ja
velvoiteliikenteestä
ja
nopeuttamismahdollisuuksista LVM:n ja VR:n kanssa 8.2. Satakunnan ja Pirkanmaan yhteinen
esitys/kannanotto ostoliikenteen määrärahoista jätettiin liikenneministeri Bernerille 6/2017.
HFP‐neuvottelukunta kokoontui 13.3. Karkkilassa. Neuvottelukunnan valmistelu‐ ja vetovastuu
siirtyy Satakunnalle syksyllä 2017. VT 2 ‐kehittämisselvityksen luonnos valmistui kommenteille.
PPH‐ratatyöryhmä kokoontui Vihreä rahtirata ‐hankkeen (kaasuveturiselvitys) ohjausryhmän ja
rataryhmän kokouksiin 13.1. ja 28.4. Lisäksi ratatyöryhmä järjesti hankkeesta
tiedotustilaisuudet 9.2. (eduskunta) ja 10.2. (media, Parkano). Ratatyöryhmän edustajat
kävivät esittelemässä selvityshankkeen tuloksia liikenne‐ ja viestintäministeriölle 6.3.,
Liikennevirastolle 18.5. ja raideliikenteen neuvottelukunnalle 7.6.
Päärataryhmä kokoontui 25.4.
Lentoliikenteen aluetyöryhmä ei kokoontunut raportointiaikana, mutta maakunnallisia
lentoliikennettä koskevia tapaamisia oli 24.4., 4.5. ja 14.6.
Kasitie ry:n hallituksen kokous pidettiin 5.6. ja vuosikokous 20.6.
Satakuntaliitto jatkoi jäsenyyttään Pro rautatie ‐yhdistyksessä.
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Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen
toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa
syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka ovat/ovat olleet
yhteiskunnan eri osa‐alueilla merkittävissä tehtävissä, ja haluavat toimia Satakunta‐
tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle
tiedotetaan aktiivisesti, järjestetään kokoontumisia Helsingissä ja maakunnassa sekä
suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia yhteistyömalleja, kuten Ruokalähettiläs‐konsepti.

Toteutus:
Järjestettiin Satakuntavaltuuskunnalle ja Satakunnan kansanedustajille yhteinen
Satakuntalaine ehtoo Helsingin Satakuntatalolla 30.5. Ehtoon aiheina olivat maakuntajohtajan
esittäytyminen ja Satakuntaliiton ajankohtaiset asiat, Tulevaisuuden kunta / VM, Satakunnan
edunvalvonnan kärkihankkeet sekä Satakunnan kesä 2017.
Rekrytoitiin aktiivisesti uusia jäseniä.
Valmisteltiin valtuuskunnan heinäkuussa pidettävää kesäkokousta.


Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto jatkaa vuorovaikutteista
yhteistyötä Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen ja muiden ikäihmisten parissa
toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toteutus:
Satakunnan vanhusneuvoston kokoukset 15.2. ja 10.5. sekä pientyöryhmän kokoukset 9.1.,
2.2., 2.3. ja 5.6.
Maakunnan vanhusneuvostojen työseminaari Raumalla 3.5.


Osallistutaan Länsi‐Suomen maakuntien (Etelä‐Pohjanmaa, Keski‐Suomi, Pohjanmaa,
Pirkanmaa, Satakunta) kotimaan yhteistoimintaan.



Ylläpidetään Brysselissä, Belgiassa yhteistä Eurooppa‐toimistoa Etelä‐Pohjanmaan,
Keski‐Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa.



Jatketaan yhteistoimintaa aluehallinnon mukaisella yhteistoiminta‐alueella, jonka
Satakunta ja Varsinais‐Suomi muodostavat.



Jatketaan aihe‐ ja tapauskohtaista muuta strategista yhteistyötä muiden maakuntien
kanssa.



Osallistutaan BSSSC:n (Itämeren valtioiden alueiden yhteistyö) ja sen työryhmien
toimintaan.



AER (Euroopan alueiden liitto) ‐jäsenyyttä jatketaan toistaiseksi. Yhteistyössä Suomen
muiden AER‐jäsenliittojen kanssa arvioidaan jatkuvasti jäsenyyden hyötyjä. Pyritään
vaikuttamisen parantamiseen Satakunnan kannalta keskeisissä teemoissa.



Jatketaan yhteistyötä Kiinan Changzhoun maakunnan ja Viron Viljandin ja Harjumaan
(Tallinnan alue) maakuntien kanssa yhteistyösopimusten mukaisilla sektoreilla.
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Keskeisenä tavoitteena on valmistella Harjumaan maakunnan kanssa yhteishankkeita
Central Baltic ‐ohjelmaan. Valmistellaan yhteistyötä Harjumaan maakunnan ja muiden
Viron maakuntien kanssa Suomi ja Viro 100 vuoden visio ‐hankkeen puitteissa.
Toteutus:
Länsi‐Suomen maakuntien johdon ja kansanedustajien yhteistapaaminen järjestettiin 8.2.
Kesäkuulle valmisteltu toinen tapaaminen jouduttiin perumaan päällekkäisen
pääministeritilaisuuden vuoksi.
Länsi‐Suomen liittojen puheenjohtajistojen
kehittämisestä (ns. tunnin junat) kesäkuussa.

yhteinen

kannanotto

raideliikenteen

Länsi‐Suomen liittojen puheenjohtajisto vieraili Eurooppa‐toimiston järjestämänä 8.‐10.6.
Luxemburgissa. Vierailu‐ ja tutustumiskohteina olivat mm. Euroopan investointipankki, ESIF‐
rahasto, tilintarkastustuomioistuin sekä ESPON‐sihteeristö.
Matkan yhteydessä keskusteltiin myös yhteisen Brysselin toimiston ylläpitämisestä myös
maakuntauudistuksen toteutuessa.
Brysselin Eurooppa‐toimistoa on lisäksi hyödynnetty aktiivisesti eurooppalaisissa verkostoissa
kuten ERRIN ja ERIAFF, joiden avulla satakuntalaistoimijat ovat voineet rakentaa uusia
kumppanuuksia.
Myös tulevaan koheesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen ja siihen liittyvään valmisteluun on
Eurooppa‐toimisto tuonut merkittävän panoksensa ja auttanut toimiston ylläpitäjämaakuntia
näiden näkemysten esille tuomisessa.
Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntahallitukset tekivät yhteisen valtatietä 8 koskevan
kannanoton yhteiskokouksessaan 8.5. Kokouksessa käytiin myös läpi maakuntaohjelmien
yhteiset tavoitteet.
Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio ja hallintojohtaja Jukka Mäkilä osallistuivat AER:n
yleiskokoukseen Itävallassa 31.5.‐1.6.
Tammikuussa toteutettiin vierailu Changzhoussa, minkä yhteydessä keskusteltiin kesällä
toteutettavan yhteistyön eri mahdollisuuksista.
ChangzhouWeek‐viikko toteutettiin
kesäkuussa Porissa. Yhteistyömuotoja valmisteltu Viron kanssa mm. Viro 100 ‐juhlaseminaari
keväällä 2018. 100visio nuorten uusi itsenäisyysjulistus ‐hanke toteutetaan myös Virossa.

Satakuntaliiton viestintä
Satakuntaliiton viestinnän ja tiedottamisen tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn
tunnettuuden lisääminen maakunnan sisä‐ ja ulkopuolella.
Sisäinen viestintä


panostetaan maakuntauudistuksen viestintään
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Toteutus:
Viestittiin maakuntauudistuksesta sekä sisäisesti, maakuntauudistuksessa mukana oleville että
maakuntauudistuksen julkisissa kanavissa (verkkosivu, Facebook, Twitter). Päivämääränä
16.8.2017: www.satakunta2019.fi 168 000 verkkovierailua (lokakuu 2016 ‐ elokuu 2017), 238
Facebook‐seuraajaa, 166 Twitter‐seuraajaa.
Toteutettiin maakuntauudistuksessa mukana olevien
verkkoinfo 14.6. (737 näyttökertaa YouTube‐kanavalla).

organisaatioiden

henkilöstöille

Ulkoinen viestintä







panostetaan maakuntauudistuksen viestintään
julkaistaan verkkolehti Satasta
ylläpidetään sivustoja www.satakuntaliitto.fi ja www.satakunta.fi sekä niihin liittyvien
kanavien sisältöä ja ulkoasua
kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä
tuotetaan materiaalia maakunnan markkinointiin
kehitetään englanninkielisiä liiton ja maakunnan esittelyaineistoja sekä soveltuvin osin
muita kieliä

Toteutus:
Viestittiin maakuntauudistuksesta sekä sisäisesti, maakuntauudistuksessa mukana oleville että
maakuntauudistuksen julkisissa kanavissa (verkkosivu, Facebook, Twitter). Päivämääränä
16.8.2017: www.satakunta2019.fi 168 000 verkkovierailua (lokakuu 2016 ‐ elokuu 2017), 238
Facebook‐seuraajaa, 166 Twitter‐seuraajaa.
Julkaistiin verkkolehti Satanen 2.3. (813 katselua) ja 1.6. (645 katselua).
Ylläpidettiin sivustoja www.satakuntaliitto.fi ja www.satakunta.fi sekä niihin liittyvien kanavien
sisältöä ja ulkoasua tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan. Ajalla 1.1.‐
30.6.2017 tai päivämääränä 16.8.2017:
www.satakuntaliitto.fi 23 000 verkkovierailua, 717 Facebook‐seuraajaa
www.satakunta.fi 25 000 verkkovierailua, www.koesatakunta.fi 10 000 verkkosivuistuntoa,
4403 YouTube‐katselua ja 70 tilaajaa, 3569 Facebook‐seuraajaa
Tuotettiin englanniksi Satakunnan teollisuuspilotti ‐asiakirja.
Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen
Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maakunnan markkinoinnissa muun muassa seudullisten
kehitysyhtiöiden, kuntien matkailutoimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä satakuntalaisten
oppilaitosten yhteismarkkinoinnin kanssa.




Satakunnan maakuntaportaalin www.satakunta.fi sekä siihen liittyvien sähköisten
kanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto
Satakunnan markkinointi pääosin sähköisissä välineissä
tapahtumat Satakunnassa ja muualla Suomessa, 4 tapahtumaa Satakunnassa ja 1‐2
valtakunnallista tapahtumaa
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Turun kansainväliset kirjamessut 29. ‐ 1.10.2017 yhteistyössä Varsinais‐Suomen liiton
kanssa
integroidaan Satakunta‐päivä ja Satakunnan Paras 2017 johonkin Suomi100 Satakunta
‐tapahtumaan, jos sopiva kumppani löytyy
Toteutetaan uuden maakuntalaulun sävellys‐ ja sanoituskilpailu (julkistetaan esim.
itsenäisyyden juhlavuoden maakunnallisessa pääjuhlassa)

Toteutus:
Tuotettiin
 Satakunnan menestystarinat ‐artikkelisarjaa
 sähköiset esitteet eri kielillä (ruotsi, kiina, saksa, englanti, espanja, ranska, venäjä)
 Retkeile Satakunnassa ‐kampanja
 Satakunnan brändikäsikirja.
Ylläpidettiin sivustoa www.satakunta.fi ja siihen liittyvien kanavien sisältöä ja ulkoasua
tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan.
Osallistuttu seuraaviin markkinointitapahtumiin:
 Satakunta hyvää kohdetta 8.4. Pori
 Tampereen kotimaan matkailumessut 21.‐23.4.
 Mukulatori‐tapahtuma 28.5. Pori
 Masiinamessut Honkajoki 9.‐11.6.

Itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlavuosi 2017
Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlavuotta. Satakuntaliitto toimii
maakunnallisena koordinaattorina ja 100visio ‐nuorten itsenäisyysjulistus valtakunnallisen
hankkeen koordinaattorina.
Maakunnallinen toteutus:
 juhlavuosi rakennetaan kansalaisten ja organisaatioiden yhteistyönä
 jokaisessa kunnassa on oma Suomi100‐yhteyshenkilö, joka koordinoi Suomi100‐
ohjelmaa omassa kunnassaan
 pidetään yllä maakunnan tapahtuma ja tiedotetaan niistä Suomi100 nettisivujen
facebookin avulla
 seurataan ja tuetaan Suomi100 ‐maakunnallisten avustuksen saaneiden hankkeiden
toteutusta
 järjestetään juhlavuoden päätapahtuma
 osallistutaan Turun kirjamessuille ja muihin Suomi100 ‐sihteeristön järjestämiin
tapahtumiin
 toteutetaan yhteistyöprojekti Satakunnan ystävyysmaakunta Changzhoun kanssa
osana itsenäisyyden juhlavuoden kansainvälisiä hankkeita. Käytännön toteutuksena on
esim. Kiina ‐tapahtuma Porissa (taidekäsityö ja muu kulttuuri) ja satakuntalaisen
kulttuurin ja ruuan esittely Changzhoussa osana Samkin Step C ‐hanketta ja
valtakunnallista Syödään yhdessä ‐hanketta.
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Toteutus:
Kaikki Satakunnan kunnat ovat lähteneet mukaan juhlavuoteen. Suomi 100 ‐
kuntayhdyshenkilöt kokoontuivat virastolla 16.2. Yhteydenpitoa on hoidettu sähköpostitse ja
puhelimitse. Jokaisella kunnalla on omat Suomi 100 ‐tapahtumakalenterinsa ja ohjelmansa.
Satakuntaliiton delegaatio vieraili tammikuussa Changzhoussa yhteistyöprojektin merkeissä.
Vierailun aikana täsmentyi kesällä pidettävän Changzhou Weekin ohjelma, osallistujat ja
sisältö. Avajaiset pidettiin Porin Promenadisalissa 8.6. Tapahtuman yhteydessä Porissa
asuvat kiinalaiset esittäytyivät Promenadikeskuksen aulassa. Taidekäsityönäyttely
pidettiin kauppakeskus Puuvillan Puuvilla Ateljeessa 9.‐18.6. Jatkonäyttely pidettiin Porin
kaupunginkirjastossa 20.6.‐2.7.
Aloitettiin tai jatkettiin seuraavien projektien valmisteluja: 100visio ‐ nuorten uusi
itsenäisyysjulistus,
Uusi
satakuntalaisen
laulun
sävellys‐
ja
sanoituskilpailu,
Arkiliikunnan SM‐kisat, Syödään ja tanssitaan yhdessä ‐tapahtuma, Polsanluodon ja Yyterin
Luonnon päivät, Satakunnan Kansansoutu, Suomi 100 juhlavuoden nuttu ‐kampanja,
mopoautotapahtuma Mautomiitti, Turun Kirjamessut, SuomiAreena ja Aika‐lavan Suomi 100‐
päivä, Satakunnan tiet ‐kirjanen ja Satakuntaliiton juhlaseminaari.
Tasavallan presidentin Suomi 100 maakuntavierailu 12.7. ja siihen liittyvät valmistelut.
Juhlavuotta esiteltiin eri organisaatioille ja yhdistyksille sekä osallistuttiin heidän
tilaisuuksiinsa ympäri maakuntaa.
Juhlavuoden ohjelmaa tiedotettiin www.satakunta.fi/suomi100 ‐sivujen ja facebookin
kautta.
Maakunnallista Suomi 100 valtionavustusrahaa sai kaikkiaan 34 hanketta, joiden toimintaa
seurattiin ja tuettiin.
Osallistuttiin Suomi 100 organisaation järjestämille aluekoordinaattoripäiville 27.‐28.3., 16.5.
ja 15.6.
Uuden satakuntalaisen laulun sävellys‐ ja sanoituskilpailuun tuli 10 teosta, joista palkittiin:
1. Lalli ‐ sävellys Jukka‐Pekka Lehto, sanat Laura Seesmeri
2. Meidän kylässä ‐ sävellys Juha Ylitalo ja Jussi‐Johannes Ylitalo, sanat Juha Ylitalo
3. Ootko kuullut? ‐ sävel ja sanat Maria Reikko
Laulujen julkistamis‐ ja palkitsemistilaisuus pidettiin Promenadikeskuksen yleisölämpiössä
11.5.
100visio ‐hanke




Koordinoidaan valtioneuvoston kanslian Suomi100 ‐sihteeristön myöntämän tuen
turvin ”100 visio ‐nuorten itsenäisyysjulistus uusiksi” ‐hanketta ja vastataan sen
maakunnallisesta toteutuksesta.
100visio ‐hankkeeseen liitetään mukaan Virossa toteutettava vastaava keräys
virolaisten nuorten visiosta oman maansa seuraavasta sadasta vuodesta. Yhteistyö
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visioista toteutetaan ensisijaisesti Satakunnan ystävyysmaakunnan Harjumaan kanssa,
mutta mukaan kutsutaan kaikki Viron maakunnat ja koulut.
Toteutus:
Tammikuussa maakunnat aloittivat alueidensa koulujen innostamisen ja kannustivat niitä
osallistumaan
hankkeeseen.
Samaan
aikaan
sekä
kansanedustajat
että
itsenäisyyssenaattisuvut lähtivät kiertämään kouluja tuoden samalla 100visiota esille.








Itsenäisyyssenaattisukujen kanssa tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä. Suvut ottavat
100vision mukaan muun muassa Kuopioon rakennettavaan aikakapseliin, mikä avataan
vuonna 2117.
100visio osallistui kevään aikana kahteen Suomi 100 ‐tapahtumaan, Porissa
järjestettyyn nuorille suunnattuun OMP It’s a TUBE Party:n sekä Nuorisobarometrin ja
Tilastokeskuksen järjestämään seminaariin ”Nuoret ja tulevaisuus satavuotiaassa
Suomessa”.
100vision hankeassistentti Essi Pursiheimo on vieraillut Satakunnan alueen kouluissa
sekä Oulun seudun ammattiopistossa. 100visiosta oli artikkeli myös Opettaja‐lehdessä
toukokuussa.
Maaliskuun alussa Satakunnan raati kokoontui ensimmäisen kerran. Raadin
tarkoituksena on käydä kaikki Satakuntaliittoon lähetetyt visiot läpi ja valita niistä
jatkoon pääsijät valtakunnallisen raadin arvioitavaksi. Satakunnan raadilla oli yhteensä
viisi kokousta ennen kesää.

Valtakunnallinen raati, rouva Jenni Haukion johdolla, kokoontui ensimmäisen kerran 18.5.,
jolloin hanke esiteltiin raadille ja sovittiin alustava aikataulu syksyksi. Valtakunnan raati päätti,
että kilpailuaikaa jatketaan 31.5 sijasta 15.10. asti.
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1.2 Aluekehityksen toimiala
Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat pääosin lakiin alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014). Keskeisiä
tehtäväkokonaisuuksia 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
toteuttamista



Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen



Alueellisten rakennerahasto ‐ ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007‐ 2013 ja 2014 ‐
2020)



Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista 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.
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Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue‐ennakoinnin yhteensovittamisesta
maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin
koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelu.
Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa
toimintaympäristöstä ja kehityksen tilasta. Aluekehitysyksikkö 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 aluepoliittisen päätöksenteon tueksi uudistuu merkittävästi kaiken aikaa.


Kehitetään ja ylläpidetään maakunnan aluetietopalvelua.

Toteutus:
Keväällä 2017 julkaistiin Satakunnan talous ‐katsauksen numero 29, jossa käsiteltiin
Satakunnan päätoimialojen tuoreinta suhdannekehitystä. Uutena mukana oli automaatio‐ ja
robotiikka‐alojen kehityksen tarkastelua. Lisäksi Satamittari‐aluetietosivulle tehtiin lukuisia
päivityksiä kevään 2017 aikana aluekehityksen eri‐osa‐alueista. Satamittari‐sivustolle lisättiin
edelleen myös infograafeja (kartogrammeja) osana infograafien laadintatyötä. Lisäksi laadittiin
lukuisia infograafeja aluekehityksen eri teemoista. Myös asiakaskohtaisia, räätälöityjä
tilastotietopalveluja laadittiin runsaslukuisesti Satakuntaliiton henkilökunnalle sekä
maakunnan toimijoille.


Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön tehtävässään
tarvittavan tiedon hankinnasta ja analysoinnista, selvitysten laadinnasta sekä
tiedottamisesta.

Toteutus:
Aluekehitys‐ ja alueiden käytön toimialojen työtä tuettiin laatimalla esityksiä ja tietopalveluja
tarpeen mukaan. Alkuvuonna 2017 päivitettiin maakunnan ERM‐varautumissuunnitelma.


Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle

Toteutus:
Maakuntaohjelman 2018‐2021 tilannekuva esiteltiin 28.4.2017 maakuntavaltuustolle


Edistetään kehitysorganisaatioiden ja oppilaitosten johdon yhteistyötä jatkamalla
aluekehityksen aamukahvitilaisuuksien järjestämistä

Toteutus:
Aamukahvitilaisuuksia
ei
järjestetty
kevään
2017
aikana
maakuntauudistusprosessin valmisteluryhmien koordinoinnin aikataulusta.

johtuen

mm.
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Kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana Satakurssi‐hanketta.

Toteutus:
Kevään aikana toteutettiin yhteistyössä Futures Garden Oyn kanssa tulevaisuuden ilmiöiden ja
trendien analysointi sähköisellä ennakointityökalu – menetelmällä. Menetelmää sovellettiin
alue‐ennakoinnin foorumien työskentelyssä maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessin
yhteydessä.


Toteutetaan alue‐ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen
(ERM) toimintatapa. Alue‐ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen
seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta:
1) Maakunnalliset
alue‐ennakoinnin
tutkimus‐
kehittämis‐
ja
innovaatiofoorumit (TKI) järjestetään keväällä ja syksyllä. Foorumien
tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu‐ ja kehittämistyölle
ennakoinnin keskustelufoorumi.

Toteutus:
Teollisuuden, elintarvikealan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä energia‐ ja
resurssitehokkuuden TKI‐foorumit, matkailufoorumi sekä aluesuunnittelun yhteistyöverkosto
ovat kevään aikana kokoontuneet osana maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessia.
Foorumit ovat tuottaneet maakuntaohjelman tausta‐aineistoa, esim. maakunnan
osaamisprofiilin sekä tulevaisuuden trenditarkastelun aineistoa teemoittain.
2‐3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät‐
syksy) Satakunnan ELY‐keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.
Satakuntaliitto osallistuu alueellisten kehitysnäkymien laadintaan.
Toteutus:
Aluekehityksen asiantuntijat ovat osallistuneet Satakunnan ELY‐keskuksen koordinoimaan
yhteistyöhön.
4) Satakuntaliitto koordinoi osaamis‐ ja työvoimatarvekatsauksen laadinnan
syksyllä. Laadintaprosessi sisältää mm. asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja
aineiston analysoinnin.
5)
Satakuntaliitto
järjestää
vuosittain
marras‐joulukuussa
Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen
ajankohtaisia
teemoja
sekä
tulevan
vuoden
ennakointiteemoja
aluekehittämisen lähtökohdista.


Jatketaan alue‐ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue‐ennakoinnin vuosikellon
koordinoinnissa.

Toteutus:
Alue‐ennakoinnin johtoryhmä on kokoontunut keväällä 2017 kaksi kertaa.

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
Maakuntasuunnitelmaan perustuva Satakunnan maakuntaohjelma 2014–2017 valmistui
keväällä 2014. Ohjelmaa toteutetaan EU‐ ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan keinoin.
Maakuntaohjelmaa edistetään vuorovaikutuksessa muiden maakuntien, kuntaliiton, työ‐ ja
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elinkeinoministeriön, opetus‐ ja kulttuuriministeriön, ELY‐keskusten sekä tarkoituksen‐
mukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi ja välivuotena se
tarkistetaan. Käytännöksi tullee menettely, että toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka vuosi
syyskuussa. Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen käyttösuunnitelman
maakunnassa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman täydennykseksi on keväällä 2016
laadittu ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM) perustuen Sipilän hallitusohjelman
mukaiseen Työ‐ ja elinkeinoministeriön (TEM) kärkihankkeeseen Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut (AIKO).
Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2017 ovat:


Vuoden 2017 aikana laaditaan muutosmaakuntaohjelma vuosille 2018–2021. TEM on
antanut ohjeet Maakuntaohjelman laadinnasta marraskuussa 2016.



Maakuntaohjelman
2014–2017
toteutumisen
maakuntavaltuustolle keväällä 2017.



Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018–2021 laadittaneen
syksyllä 2017. Osallistutaan samaan aikaan tarvittaessa ELY‐keskusten ja
aluehallintoviraston strategisten ohjausasiakirjojen laatimiseen ja tulossopimuksia
koskeviin neuvotteluihin.



Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman (ERM) toteutumisen seuranta sisältyy
maakuntaohjelman puolivuotisseurantaraporttiin keväällä 2017



Alueelliset
innovaatiot
ja
kokeilut
koordinointitoimenpiteiden toteutus 2017

(AIKO)

seurantaraportti

–

laaditaan

rahoitusinstrumentin

Toteutus:


Satakunnan maakuntaohjelman 2018‐2021 osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma
laadittiin tammikuussa. Keväällä 2017 järjestettiin maakuntaohjelman laadintaan
liittyen useita osallistavia tilaisuuksia, kaksi kyselyä sekä kuntien edustajien
tapaamiset. Maakuntaohjelman 1. luonnos käsiteltiin maakuntahallituksessa 19.6.2017
ja lähetettiin kommentoitavaksi 19.6.‐4.8.2017 väliseksi ajaksi.



Maakuntaohjelman 2014‐2017 kolmas seurantaraportti laadittiin ja esiteltiin
maakuntavaltuustolle 28.4.2017.



Maakuntaohjelman seurantaraportissa raportoitiin
toteutumisen tilanne (rahoitetut AIKO‐hankkeet).

myös

ERM‐suunnitelman
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Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten
edistäminen
Maakuntien yhteistoiminta‐alue
Satakunta ja Varsinais‐Suomi muodostavat alueiden kehittämislain tarkoittaman
yhteistoiminta‐alueen. Yhteistoiminta‐alueen osalta Satakunnan ja Varsinais‐Suomen
maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II‐vaiheen toteuttamisen,
meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan
parantamisen. Muita yhteisiä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal,
Lounais‐rannikkoyhteistyö (LOURA) ja vuosina 2016‐2018 toteutettava Pohjoinen
kasvuvyöhyke. Maakuntien liittojen uusi lakisääteinen tehtävä on merisuunnittelu.
Merialuesuunnittelua koskeva laki tulee voimaan lokakuussa 2016. Satakunta tekee
merialuesuunnittelua yhteistyössä Varsinais‐Suomen kanssa.
 Vuonna 2017 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais‐
Suomen liiton kanssa.
Toteutus:
Maakuntaohjelman 2018‐2021 laadinnan yhteydessä on päivitetty yhteistoiminta‐alueen
sisältöä. Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntahallitukset ovat kokouksessaan 9.6.2014
linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II‐vaiheen toteuttamisen, meriklusterin ja sen
alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantamisen.
Muita yhteisiä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal, Lounais‐
rannikkoyhteistyö (LOURA), vuosina 2016–2018 toteutettava Pohjoinen kasvuvyöhyke,
Lounais‐Suomen hiilineutraalisuus – haaste, Lounaispaikka ‐paikkatietoyhteistyö sekä
merialuesuunnittelu.
Maakuntien osaamiskärkien vahvistamista edistetään Opetushallituksen toteuttaman
Valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointi ‐projektin Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
tuella 1.8.2015–31.7.2018. Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida ennakointimalli, jolla
voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus‐ ja osaamistarpeita. Opetushallituksen
koordinoiman valtakunnallisen ennakointimallin laadinnan tavoitteena on ennakoida liikenne‐
ja logistiikka‐alan kansallisia ja kansainvälisiä tulevaisuushaasteita alan yhteisistä ja
alatoimialakohtaisista näkökulmista. Satakunta on valmistellut yhteistyössä Pohjanmaan ja
Varsinais‐Suomen kanssa ennakointipilottia liittyen meriklusterin logistiikan muutosilmiöihin.
Maakunnallisen tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatio ‐yhteistyön (TKI) edistäminen. TKI‐
yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k‐
organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille.
Tarkoituksena on mm. että maakunnan TKI‐toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on
selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus‐
/yhteishankkeita.
 Jatketaan maakunnallisten TKI‐yhteistyöryhmien koordinointia vuonna 2017


Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista vaikuttavuutta seurataan vuoden
2017 aikana mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen
ja viennin kehityksen osalta
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Toteutus:
Teollisuuden, elintarvikealan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä energia‐ ja
resurssitehokkuuden TKI‐foorumit, matkailufoorumi sekä aluesuunnittelun yhteistyöverkosto
ovat kevään aikana kokoontuneet osana maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessia.
Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma ‐ Teollisuuspilotti 2016‐2019
Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen
merkityksestä kohdistuen etenkin maakunnan teollisuuspuistoihin. Teollisuuspilotti nostaa
teollisuuden kannalta keskeiset kehitettävät asiat esille. Teollisuuspilotti on valmisteltu
laajassa yhteistyössä keskeisten yksityisten toimijoiden (mm. Kauppakamarit) sekä julkisten
(Satakuntaliitto, Satakunnan ELY, kaupungit ja kunnat) kesken.
Satakunnan Teollisuuspilotin teemat:
1. Teollisuuspuistot innovaatioalustana
a) Luodaan ja testataan mallia, miten teollisuuspuistot toimivat kasvua lisäävänä
ja kilpailukykyä parantavana uuden liiketoiminnan kasvuympäristönä (TEM).
2. Teollisuuspuistot toimintaympäristönä
b) Kasvun mahdollistavien, teollisuuspuistot yhteen kytkevien älykkäiden
logististen ratkaisujen kehittäminen (LVM ja LiVi).
c) Ympäristöalan tiivistyvä kehityskumppanuus ja dialogi teollisuuteen liittyvissä
ympäristökysymyksissä (YM).
3. Teollisuuspuistot työelämän uudistajana
d) Käynnistetään keskustelu Opetus‐ ja kulttuuriministeriön kanssa siitä, miten
räätälöity erikoiskoulutus mahdollistaa joustavat opintopolut yritysten
tarpeisiin.


Vuoden 2017 aikana edistetään
Teollisuuspilotin toteutumista

Satakunnan teollisuuden

kasvuohjelman ‐

Toteutus:
On osallistuttu OKM:n selvitysmiehen Jari Jokisen ja TEM:n selvityshenkilö Esko Ahon
positiivisen rakennemuutoksen selvitysten laadintaan tuottamalla aineistoa sekä järjestämällä
keskustelutilaisuus Jari Jokisen kanssa Porin ja Rauman kaupunkien edustajille. Tavoitteena on
muodostaa Lounais‐Suomeen positiivisen rakennemuutoksen pilottialue.
Pohjoinen kasvuvyöhyke –verkoston tavoitteena on luoda alusta digitaalisten
palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän
toimintaympäristö, joka tarjoaa kehitysalustan innovaatioille, Suomen edelleen
kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja
kaupallistamiselle.
Aluekehityksen edustaja on osallistunut Satakuntaliiton koordinoiman Valtakunnallisesti
merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen –hankkeen
ohjausryhmän työskentelyyn.
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Rauman kaupungin elinkeinoneuvottelukunnan toimintaan osallistuminen
Toteutus:
Aluekehityksen
toimialan
edustaja
elinkeinoneuvottelukunnan kokouksiin.

on

osallistunut

kevään

2017

aikana

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


Vuoden 2017 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA‐yhteyshenkilönä

Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut LOURA‐yhteyshenkilönä verkoston
tilaisuuksiin. Syksyn 2017 LOURA‐verkoston tilaisuuden valmistelu:
CHINA EU‐PLATFORM (vesiteema).
Satakunnan Team Finland toiminta
Satakunnassa Team Finland –toiminta on organisoitu Team Satakunnaksi, jonka tehtävänä on
alueen
kansainvälistymispalveluita
tarjoavien
tahojen
tiedonvaihto
ja
kansainvälistymistoiminnan koordinointi. Team Satakunta järjestää yrityksille suunnattuja
tietoiskutilaisuuksia
kansainvälistymiseen
liittyvistä
kysymyksistä
ja
tarjoaa
kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja yhteyksiä muihin Team Finland –toimijoihin.
Team Satakunnan jäseniä ovat Finnvera, Finpro, Pohjois‐Satakunnan kehittämiskeskus Oy,
Porin yliopistokeskus, Prizztech Oy, Rauman kauppakamari, Rauman kaupunki, Satakuntaliitto,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY‐keskus, Satakunnan kauppakamari,
Satakunnan Yrittäjät ja Tekes.


Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Satakunta yhteyshenkilönä
Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut Satakunnan Team Finland verkoston
toimintaan.

Maaseudun kehittämisen yhteistyö ja järjestöyhteistyö
Maaseudun kehittämiseen suunnattua kehittämis‐ ja yritysrahoitusta myöntää ELY‐keskus.
Satakuntaliitolla on edustaja Maakunnan Yhteistyöryhmän maaseutujaostossa, jossa seurataan
alueellisen maaseudun kehittämisstrategian sekä leader‐kehittämisstrategioiden toteuttamista
sekä maaseuturahaston rahoituksen suuntaamista em. strategioiden mukaiseen
kehittämistyöhön. Maaseudun kehittämiseen liittyen Satakuntaliitto on yhdessä SataKylät ry:n
kanssa valinnut Satakunnan maakuntakylän vuodesta 1994 asti. Satakuntaliitto on
yhteistyökumppanina mukana Megafoni maaseutuohjelman tiedotus Satakunnassa –
hankkeessa ja osallistuu hankkeen ohjausryhmään.
Satakuntaliitto on mukana Satakunnan järjestöyhteistyöryhmässä (JYTRY), joka on maakunnan
yhdistys‐ ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu‐, kehittämis‐ ja yhteistyöfoorumi.
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Järjestöyhteistyöryhmän tavoitteena on edistää yhdistysten yhteistyötä muiden
yhteiskuntatoimijoiden kanssa (kunnat, yritykset, seurakunta, oppilaitokset) sekä lisätä
järjestönkentän toiminnan ja osaamisen tunnettuutta maakunnassa.


Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden,
maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kesken.



Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja
tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.



Satakuntaliitto on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa sekä Suomen Kylätoiminta ry:ssä.
Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2017, joka osallistuu
Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä –kilpailuun.

Toteutus:


Valittiin yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa Satakunnan maakuntakyläksi 2017 Euran
Panelia, joka osallistuu Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnalliseen vuoden kylä 2017 –
kilpailuun.
Maakuntakyläkilpailun
tuomariston
puheenjohtajana
toimi
maakuntahallituksen edustaja Riina Lehmussalmi.



Osallistuttiin maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän kokouksiin sekä Yhteistyön
Satakunta 2017 tilaisuuden suunnitteluryhmään.



Järjestettiin
yhteistyössä
Suomen
Kotiseutuliiton
kanssa
Satakunnan
kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous ja hankerahoitusilta 20.4.2017

Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi
Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla
vuosittain 2‐3 kertaa koolle maakunnan keskeisistä matkailun kehittäjistä ja ‐toimijoista
koostuvan Matkailufoorumin. Foorumin tehtävänä on seurata ja arvioida Satakunnan
matkailun tavoite‐ ja toimenpidesuunnitelman toteuttamista, keskustella matkailun
strategiseen kehittämiseen liittyvistä aiheista osana maakuntaohjelman toteuttamista sekä
välittää tietoa ajankohtaisista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun
liittyvistä asiakokonaisuuksista. Lisäksi matkailufoorumi toimii yhtenä aluekehityksen
seurantaa ja ennakointia palvelevana TKI‐yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa
tietoa matkailualan osaamis‐ ja työvoima‐ sekä kehittämistarpeista alueelliseen
ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamisen seurantaan.
Visit Finland (FinPro) vastaa kansainvälisen matkailun sekä valtakunnallisten matkailun
kehittämisen katto‐ohjelmien edistämisestä sekä Suomen matkailun tiekartan mukaisten
strategisten kärkihankkeiden toteuttamisesta valtakunnallisesti. Satakuntaliitto on mukana
Visit Finland –aluetiimissä, joka vastaa näiden toimien alueelliseen jalkauttamiseen liittyvän
yhteistyön koordinaatiosta maakunnassa.


Maakunnan keskeisistä matkailutoimijoista ja ‐kehittäjistä sekä matkailualan
koulutuksen järjestäjistä koostuva matkailufoorumi kutsutaan koolle 2‐3 kertaa
vuodessa, vähintään keväällä ja syksyllä.
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Matkailun kehittämisen yhteistyötä jatketaan matkailun kehittäjäorganisaatioiden,
oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien kesken.



Osallistutaan Visit Finland
lisäämiseksi maakunnassa.

–aluetiimin

toimintaan

kansainvälisen

matkailun

Toteutus:
Matkailufoorumi (TKI) kokoontui 8.3.2017. Teemana oli maakuntaohjelman 2018‐
2021
laadinta sekä siihen liittyvä matkailun muutosilmiöiden tarkastelu.
 Jatkettu Visit Finland aluetiimin (matkailun kv‐tiimi) työskentelyä yhteistyössä
VisitPorin, Rauman kaupungin sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa
kansainvälisen matkailun edistämiseksi Satakunnassa. Kv‐tiimin edustajana Visit
Finland:in asiantuntijaverkostoon Satakunnan alueellisena asiantuntijana on
osallistunut Maria Suomivirta VisitPorista.

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen


Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin,
ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

Toteutus:
Maakuntahallitus on 6.3.2017 asettanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen
neuvottelukunnan. Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti
Satakuntaliitto on kutsunut maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat
yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen
tilanteesta, tulevaisuudesta ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen
ammatillisen koulutuksen murros sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö‐
kuin laajemmat uudistustavoitteet (ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia
haasteita koulutusorganisaatioille.

Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman
toteuttamista
Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä
tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden
yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§, 7/2014). Satakuntaliiton johdolla laadittu
Satakunnan kulttuuristrategia 2015‐2020 määrittelee maakunnalliset kulttuurin kehittämisen
linjaukset.


Seurataan Satakunnan kulttuuristrategian 2015‐2020 toteuttamista.



Kutsutaan koolle kulttuuristrategiafoorumi, joka tarkastelee kulttuuristrategian
toteutusta ja päivittämistarpeita sekä sovittaa yhteen kulttuuria koskevia suunnitelmia
ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteuttamista.
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Toteutus:
 Kulttuuristrategian 2015‐2020 toteuttamisen ensimmäinen seurantakysely toteutettiin
tammikuussa 2017. Yhteistyössä Porin kaupungin Tuottamalla kuntoon –hankkeen
kanssa järjestettiin helmi‐maaliskuussa 2017 kolme maakuntaohjelmatyötä ja
maakuntauudistusta tukevaa ja strategian teemoja tarkastelevaa työpajaa sekä
kulttuurin tulevaisuustyöpaja.


Kulttuurifoorumin valmistelu käynnistyi keväällä, foorumi järjestetään syksyllä 2017.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta
Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto‐
ohjelman toteuttamista maakunnassa. EU:n tekninen tuki yhteistyöryhmän toimintaan
vähenee selvästi uudella ohjelmakaudella ja se vaikuttaa toimintaan. Yhteistyöryhmällä on
sihteeristö ja maaseutujaosto.








Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan
yhteistyöryhmällä on 3‐5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017 ‐ 2018. 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 itsenäisesti kokoontumisaikataulustaan.
Toteutus:
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokoontunut ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana kolme kertaa. Kokouksissa on käsitelty työjärjestyksen edellyttämien
hankkeiden rahoittamista ja evästetty mm. uuden maakuntaohjelman 2018‐2021
laadintaa. Jokaisessa kokouksessa on pidetty katsaus maakuntauudistuksen
esivalmistelun tilanteesta. MYR on ottanut myös kantaa rakennerahastohankkeiden
hallinnon järjestämiseen uusien maakuntien aloittaessa toimintansa.
Sihteeristö on kokoontunut alkuvuoden aikana myös kolme kertaa. MYR‐sihteeristössä
on käsitelty kaikki rakennerahasto‐ohjelman valmistelussa olevat hankkeet ja
valmisteltu MYR:n käsittelyyn menevät asiat.
Maaseutujaostolla on ollut alkuvuonna yksi kokous, jossa käsiteltiin mm.
maaseutuohjelman toteuttamisen tilannetta. Kaikki Leader‐ryhmät pitivät lisäksi
katsauksen toiminnan etenemisestä. Maaseutujaostossa esiteltiin myös
maakuntauudistuksen esivalmistelun tilannetta maaseutupalveluiden valmistelu‐
ryhmän osalta.

Alueellisten rakennerahasto ‐ ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007‐ 2013 ja 2014 ‐ 2020)
EU:n päättyneen ohjelmakauden 2007 ‐ 2013 rakennerahasto‐ohjelmien toteuttaminen on
päättynyt vuonna 2015. Satakunnassa on toteutettu vielä joitakin hankkeita vuoden 2015
puolella. Näiden hankkeiden viimeisimmät maksatukset hyväksyttiin helmikuun loppuun
mennessä 2016. Kaikki vanhan ohjelmakauden hankkeet suljettiin kesään 2016 mennessä.
Uusi valtakunnallinen rakennerahasto‐ohjelma 2014 ‐ 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla
syksyllä 2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR‐ että ESR‐rahastojen toimet. Maakunnassa
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rahoittajaviranomaisina 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 kokonaisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa.
Hankkeiden yhteyshenkilöt ovat edelleen perusliitoista, jotka osallistuvat hankkeiden
ohjausryhmätyöskentelyyn maakunnassa. ELY‐keskus vastaa lähinnä yritysten tukemisesta ja
maakunnan liitto tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä
kattavana tavoitteena on vähähiilisen talouden edistäminen.


Satakuntaliitto koordinoi ja vastaa omalta osaltaan rakennerahasto‐ohjelman
toteuttamisesta annettujen ohjeiden ja aikataulujen puitteissa tehokkaasti
huomioiden mm. maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman linjaukset ja
painotukset.

Toteutus:
 Alkuvuoden aikana Satakuntaliitto ei osallistunut laisinkaan EAKR‐hakuun, joten uusia
hankehakemuksia ei käsitelty. Vuoden 2016 syksyn hausta tehtiin vielä neljästä
hankkeesta hankepäätökset vuoden 2017 alkupuolella.


Kesäkuussa avattiin haku EAKR:n kehittämishankkeille. Kaikki erityistavoitteet ovat
haussa mukana. Haku päättyy 5.10.2017.



Satakuntaliiton valmistelemia käynnistyneitä EAKR –hankkeita oli kesäkuun loppuun
mennessä yhteensä 57 ja hylkäyspäätöksiä yhteensä 11 kpl. Tällä hetkellä varoja on
sidottu n. 7,3 miljoonaa euroa ja varattu käynnissä olevien hankkeiden toteuttamiseen
9,6 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakauden kehys on n. 18,2 miljoonaa euroa.



Aluekehityksen edustaja on osallistunut Länsi‐Suomen koordinaatiotyöryhmän
toimintaan.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut ‐ toimenpiteet
Satakunnan AIKO‐rahoitus
Satakuntaliitto osoittaa vuonna 2017 rahoitusta Satakunnassa toteutettaviin AIKO‐kokeiluihin.
Kokeilut pohjautuvat Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan, jonka
Satakuntaliitto laati keväällä 2016. AIKO‐toiminnan avainsanoja ovat elinkeinojen ja
yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa
edistävät kokeilut.
Satakunnan ERM‐suunnitelman pääteemoja ovat uudistuva teollisuus, kasvava biotalous sekä
muuttuvat palvelut. Valtioneuvoston päättämä Satakunnan alustava julkinen rahoituskehys
AIKO‐toimintaan vuosille 2016‐18 on 925 000 euroa. Vuonna 2016 käytettävissä ollut
rahoituskehys oli 271.000 euroa. AIKO‐toiminnasta järjestetään erilliset haut vuonna 2017.
Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään
vuosittain noin 10 AIKO‐kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 € välillä. Satakunnan
ERM‐suunnitelma
löytyy
Satakuntaliiton
www‐sivuilta
osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/aiko‐satakunta.
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Toteutus:
 AIKO‐rahoituksen myöntäminen lähti käyntiin vuoden 2016 lopussa, jolloin
myönnettiin rahoitusta kolmelle hankkeelle. Vuoden 2017 alkupuoliskon aikana on
myönnetty rahoitusta yhdeksälle kokeilu‐hankkeelle. Rahoitusta on myönnetty
yhteensä 445 741 euroa. Koko ohjelman kehys on 925 000 euroa.
 Työ‐ ja elinkeinoministeriö seuraa alueiden AIKO –rahoituksen toteutuksen etenemistä
kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä, jossa mm. rahoituksen toteutumisen lisäksi
tiedustellaan eri indikaattoreiden toteutumista. Satakuntaliitto on raportoinut
ministeriölle alkuvuonna ko. kyselyyn.
Pohjoinen kasvuvyöhyke
Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakunnat ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen
kasvusopimuksessa, joka muodostaa Etelä‐Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan
yhteistyöverkoston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin,
Porvoon, Rauman, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Etelä‐Karjalan,
Kymenlaakson, Päijät‐Hämeen, Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen
kasvuvyöhyke ‐yhteistyön koordinaatiosta vastaavat yhdessä hankkeen isäntäorganisaatiot
Turun
kaupunki
ja
Uudenmaan
liitto.
Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus‐ ja
kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja
elinvoimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti,
toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille
digitaalisten 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
yhtenäisen työmarkkina‐ ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten
skaalautuvia etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän
toimintaympäristönä.
Valtio‐osapuoli sitoutuu kasvusopimukseen AIKO‐rahoituksella. Kasvusopimushakemuksessa
AIKO‐rahoituksen osuudeksi muodostui 1,08 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lopullinen
päätös AIKO‐rahoituksen suuruudesta tehdään 9.6.2016, jolloin sopimus allekirjoitetaan.
Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen
kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)
käynnistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisia strategisia
yhteistyösopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten
kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia ja ne tehdään
vuosille 2016 – 2018. Hallitus on linjannut tavoitteet sopimuksellisen politiikan toteuttamiselle
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 20.10.2015.
Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien kahden hankekokonaisuuden toteuttamisesta
AIKO‐rahoituksella.
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1. Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen
2. Etelä‐Suomen logistiikka‐alan tarvekartoitus ja logistiikka‐alueiden profilointi ‐selvitys
Esitettyjen hankkeiden rahoitus
sopimuskumppaneiden kesken.

jaetaan

puoliksi

valtion

ja

puoliksi

muiden

Lisäksi rahoitusta voidaan kohdentaa myös vyöhykkeen yhteistyön kannalta välttämättömiin
koordinointitoimenpiteisiin.
Sopimuskauden aikana Pohjoinen kasvuvyöhyke pyrkii
generoimaan uusia hankerahoituksia ja yrityskohtaisia hankkeita, jotka edistävät vyöhykkeen
tavoitteita.


Vuoden 2017 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.



Edistetään ja seurataan Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välistä kasvusopimusta
etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa.

Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut kevään aikana kasvuvyöhykkeen
johtoryhmän työskentelyyn.

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen
Interreg – ohjelmat
Kansallisen rakennerahasto‐ohjelman rahoitus on pienentynyt ohjelmakaudella 2014–2020
merkittävästi. Satakuntalaiset kehittämis‐, tutkimus‐ ja koulutusorganisaatiot ovat aktiivisesti
lähteneet hyödyntämään myös muuta EU‐rahoitusta alkavalla ohjelmakaudella. Satakuntaliitto
on rahoittanut EAKR ‐osarahoituksella mm. kansainvälisiin hankehakuihin tähtääviä pieniä
(Lumpsum) valmisteluhankkeita maakunnan toimijoille.
Interreg ‐ ohjelmista Satakuntaliitolle keskeisin on Central Baltic ‐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, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta‐
Hämeen, Päijät‐Hämeen ja Etelä‐Karjalan maakunnat. Ohjelman toimintalinjat liittyvät
talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä
teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous. Ohjelmakauden rahoitus on noin 122 miljoonaa
euroa.
Itämeren alueen Interreg‐ohjelma 2014–2020 (Itämeriohjelma) tukee yhtenäistä aluekehitystä
ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren
alueella. Ohjelman monikansalliset hankkeet keskittyvät yhteisiin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin, ja niihin osallistuu kumppaneita koko Itämeren alueelta. EU‐rahoitus
ohjelmakaudella 2014–2020 yht. 278,6 milj. euroa. Ohjelmassa ovat mukana jäsenmaat Suomi,
Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja (Pohjois‐)Saksa sekä kumppanuusmaat Norja,
Valko‐Venäjä ja (Luoteis‐)Venäjä.
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Osallistutaan Central Baltic ‐ohjelman hallinto‐ ja seurantakomitean toimintaan.
Välitetään tietoa avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita
osallistumaan ohjelman hankehakuihin. Seuraava haku 2.1.‐27.2.2017.



Osallistutaan Itämeri‐ohjelman kansalliseen subkomiteaan sekä välitetään tietoa
avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita osallistumaan ohjelman
hankehakuihin.



Kannustetaan satakuntalaisia toimijoita hyödyntämään myös muita kv‐ohjelmia
kansainvälistymisen vahvistamiseksi.



Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv‐ohjelmien hankehakuihin
osana maakuntaohjelman seurantaa.

Toteutus:
 Osallistuttiin Central Baltic –ohjelman kansallisen vastinrahatyöryhmä kokoukseen
8.2.2017 Helsingissä, seurantakomitean kokoukseen 24.‐25.4.2017 Tartossa ja
hallintokomitean kokoukseen 8.‐9.6.2017 Jurmalassa.
 Osallistuttiin Itämeri‐ohjelman (INTERREG Baltic Sea Region) kansalliseen subkomitean
kokoukseen 12.5.2017 Helsingissä.
 Toteutettu seurantaa satakuntalaisten toimijoiden Interreg hankkeista
Muu kv‐verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3. EU 2020 ‐strategian yhtenä
kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni‐strategia, jossa korostetaan erityisesti kahta
lähestymistapaa:
Älykäs
erikoistuminen
(Smart
specialisation)
ja
Euroopan
innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).
Smart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa ohjelmakautta 2014‐2020 alueelliseen
innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”smart
specialisation” S3–ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart
Specialisation Platformilla ja sen eri teema‐alustoissa (uudistuva teollisuus, energia sekä maa‐
ja elintarviketalous).
Älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty maakuntaohjelmaan ja on laadittu
maakunnan
osaamisalueisiin
perustuva
smart
specialisation
‐konsepti
(www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän EU‐
ohjelmien toteuttamisen ohjaajana.


Laaditaan älykkään erikoistumisen kokonaisuutta varten seurantaindikaattorit

Toteutus:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun EAKR‐hanke Teollisuuden uudistumis‐ ja kilpailukyky –
uuden liiketoimintamallit (TEUVO) toteuttaa osana hanketta älykkään erikoistumisen
indikaattorit.


Tavoitteena on myös järjestää Satakunnan teollisuuden uudistumista edistävä
verkostotapahtuma Brysselissä.

Toteutus:
toteutettiin teollisuuden uudistumiseen liittyvä robotiikka‐alan verkostoitumistapahtuma
Brysselissä 14.6.2017.
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KV‐näkökulma ja siihen liittyvät ajankohtaiskysymykset (kumppanuudet, verkostoyhteistyö,
rahoitusmahdollisuudet) on otettu konkreettiseksi osaksi TKI‐foorumeiden työskentelyä ja
maakuntaohjelman 2018‐2021 sisältöä.
Innovaatiokumppanuudet.
Satakuntaliitto
on
mukana
kestävän
maatalouden
eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF‐verkosto).
Innovaatiokumppanuus
tähtää resurssitehokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä
innovaatioiden lisäämiseen maa‐, metsä‐ ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella
halutaan tuoda tärkeimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus‐ ja
käytäntö). Satakuntaliitto on mukana myös viidentoista eri työryhmän kautta toimivassa
ERRIN‐verkostossa, joka vaikuttaa aktiivisesti EU:n tutkimus‐ ja innovaatiopolitiikkaan alueiden
näkökulmasta sekä edesauttaa alueiden välistä yhteistyötä.


Vuoden 2017 aikana osallistutaan ERRIN sekä ERIAFF‐verkostojen toimintaan ja
edistetään
satakuntalaisten
innovaatiotoimijoiden
sekä
elintarvikealan
kansainvälistymistä

Toteutus:
 osallistuttiin aktiivisesti ERIAFF‐ ja ERRIN –verkostojen työkokouksiin Brysselissä
(WFEO:n kautta) – ERRIN‐verkoston osalta erityisesti työryhmiin (Advanced
Manufacturing and nanotech, ICT, Energy and Climate Change, BioEconomy)
 Hakeuduttiin ERAFF:n ja S3 Agrifood –platformin verkostoyhteistyöhön (Traceability
and big data) johon TTY:n Porin laitos osallistuu operatiivisena toimijana


Osallistuttiin WFEO:n kautta EU:n biotalousmanifestin valmisteluun ja sen sisällön
rakentamiseen



tuotiin Satakunnan Smart Specialisation teemojen sisältöä esille Komission
järjestämässä konferenssissa kesäkuussa 2017.



Konferenssissa Satakunnasta esillä
o
o
o
o
o

Satakunnan ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologia
Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö: automaatio ja robotiikka.
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Teollisuuden uudistumis‐ ja
kilpailukyky, uudet liiketoimintamallit verkostoissa.
Prizztech Oy: kiertotalous ja teolliset symbioosit.
Pyhäjärvi‐instituutti: Ruokaketjun kiertotalous.
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1.3 Alueiden käytön toimiala
Maakuntasuunnitelma strategisena suunnitelmana pohjustaa maakunnan tavoiteltua
kehitystä. Maakuntakaavalla tavoiteltu kehitys konkretisoidaan maakunnan alueiden käytön
pitkän aikavälin suunnitelmaksi. Alueiden käytön toimialan keskeinen tehtävä on maankäyttö‐
ja rakennuslain 27 §:n mukaisesti maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja
kaavan kehittäminen. Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu myös
uutena lakisääteisenä tehtävän merialuesuunnitelman laatiminen vuoteen 2021 mennessä.
Toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1
toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen kuntakaavoituksen ja muun
alueiden käytön suunnittelun kautta.
Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnointia koskevan lain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja jatkuvan
liikennejärjestelmätyön koordinoinnista sekä alueellisten laaja‐alaisten luonnonvaroja ja
ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta koskien suunnitteluprosessin käynnistämistä,
siihen liittyvän yhteistyön johtamista ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamista maakunnan
muun suunnittelun kanssa.
Vuoden 2017 erikoispiirteinä on hallinnonuudistustyö, jossa tähdätään uuden maakunnan
toiminnan aloittamiseen vuonna 2019. Hallinnonuudistusta varten laaditaan nykytilan
kartoitukset vuonna 2016‐17 sekä valmistellaan väliaikaishallintoa varten tarvittavat
päätökset.
Merialuesuunnitelman
laatimisprosessi
käynnistetään
yhdessä
rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa. Tämän johdosta alueiden käytön toiminnan
painopistettä muutetaan ja tehtäviä organisoidaan uudelleen.
Vuonna 2017
paikkatietotoiminta vakiinnutetaan osaksi liiton tietopalvelu‐ ja analyysien tuotantoa niin
oman suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja erityisesti merialuesuunnitelman laatimiseksi
vuoteen 2021 mennessä. Lisää resurssia tarvitaan maakuntakaavojen toteutumisen seurannan
järjestämiseksi ja maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi. Tehtävien hoitaminen ja
merialuesuunnitelman laatiminen lisää aineistojen käsittelyä liitossa siinä määrin, että
erillishankkeiden sijaan paikkatietoasiantuntija vakinaistetaan ja uuden maakunnan strategista
alueiden käytön suunnittelua varten käynnistetään selvitystyö loppuvuonna 2017.
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KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Alueiden käytön suunnittelu MRL:n mukaisesti niin, että suunnittelulla luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä Satakunnassa.
 Maakuntakaavalla edistetään erityisesti Satakunnan kärkitavoitteiden; energia‐alan sekä
biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, puhtaan veden 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 käytön suunnittelua edistetään yhteistyössä toimijoiden kanssa
 Aluekehityslain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta koordinoidaan 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

Maakuntakaavoitus / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana ovat energiantuotanto (turve, bioenergia,
aurinkoenergia, tuulivoimatuotanto). Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve,
soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema‐alueet ja kulttuuriympäristöt.
Vaihemaakuntakaavalla 2 tarkistetaan ja täydennetään v 2013 lainvoiman saanutta
kokonaismaakuntakaavaa.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelussa on edetty luonnosvaiheeseen. Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmistelua jatketaan v.2017 jatkamalla valmisteluvaiheen aineiston
työstämistä ehdotusvaiheeseen valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään
sekä
vaihemaakuntakaavatoimikunnassa
että
vaihemaakuntakaavan
yhteistyöryhmässä.
Maankäyttö‐ ja rakennuslakia ollaan muuttamassa ja osa muutoksista koskee myös
maakuntakaavoitusta, erityisesti vähittäiskauppaa koskevien pykälien osalta.
Lain
uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan ja kaavan laatimisen aikatauluun
arvioidaan.
Toteutus:
Maakuntahallitus hyväksyi valmisteluvaiheen aineiston kuulemista varten nähtäville ja
lausunnoille 15.12.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto
asetettiin nähtäville 1.2.‐3.3.2017 väliseksi ajaksi Satakuntaliiton ja kuntien virastoihin, sekä
Satakuntaliiton verkkosivulle. Erillisiä esittely‐ ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin neljässä
seudullisessa tilaisuudessa Porissa, Eurassa, Karviassa ja Kokemäellä. Lisäksi Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaihetta koskevia lausuntopyyntöjä lähetettiin Satakunnan
kuntien (17 kpl) ja Satakunnan naapurikuntien (13 kpl) lisäksi noin 45 eri taholle.
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Valmisteluvaihetta
koskevia
erillisiä
mielipiteitä
toimitettiin
Satakuntaliiton
maakuntahallitukselle noin 250 kappaletta. Lausuntoja vastaanotettiin 45 kappaletta. Alustavia
vastineita käsiteltiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä 30.5.2017 ja
maakuntakaavatoimikunnassa 31.5.2017. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen
valmistelu käynnistettiin maakuntahallituksessa 19.6.2017 hyväksyttyjen vastineiden
perusteella. Kevään aikana kilpailutettiin ja käynnistettiin kesäkauden aikana tehtävät
jatkoselvitykset; vaihemaakuntakaavassa osoitettujen uusien turvetuotantoalueiden luokan 2
soiden luontoarvot, turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi sekä Natura‐arvioinnin
tarveharkinta.
Lisäksi käynnistettiin maankäyttö‐ ja rakennuslain vähittäiskaupan
suuryksikköjä koskevan 1.5.2017 voimaan tulleen lainmuutoksen vuoksi kaupan
palveluverkkoselvityksen täydennys lakimuutoksen vaatimilta osin.

Merialuesuunnitelman laatiminen
Merten aluesuunnittelua koskeva lakimuutos (482/2016) osana maankäyttö‐ ja rakennuslakia
hyväksyttiin 17.6.2016. Lakimuutos tuli voimaan lokakuun 2016 alussa ja vastuu
merialuesuunnitelmien laadinnasta on maakunnan liitoilla. Satakuntaliitto käynnistää
merialuesuunnitelman laatimisen yhteistyössä ministeriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja
sidosryhmien kanssa.
Suunnittelua tuetaan valtakunnallisesti Euroopan meri‐ ja
kalatalousrahaston rahoituksella palkkaamalla rannikkomaakunnille yhteinen koordinaattori
koko rannikkoalueen kattavaa koordinointiryhmän ja yhteistyöverkon toimintaa varten.
Samoin
erillisselvityspohjan
mahdollisiin
täydennyksiin
varaudutaan
meri‐
ja
kalatalousrahaston käyttösuunnitelmassa. Itse suunnitelman laatimiseksi ja alueellisen
tehtävän hoitamiseksi alueidenkäyttö organisoi tehtäviä uudelleen aikaisemmin kuvatulla
tavalla.
Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.
Toteutus:
Satakunnan maakuntahallitus päätti käynnistää merialuesuunnitelman laatimisen Satakuntaa
vastaaville aluevesille sekä sitä vastaavalle talousvyöhykkeelle 8.5.2017. Suunnitelma
laaditaan yhteisesti sekä Saaristomerelle että Selkämerelle yhdessä Varsinais‐Suomen liiton
kanssa.
Koko Suomen merialuesuunnitteluyhteistyötä varten koottiin ohjaamaan merialuesuunnittelun
koordinaatio‐ryhmä, jonka jäseninä ovat kunkin rannikon maakunnan liiton suunnittelusta
vastaavat virkamiehet ja heidän varahenkilönsä sekä ympäristöministeriön edustajat sekä
Ahvenanmaan edustus. Koordinaatioryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana neljä (4)
kertaa, lisäksi koordinaatioryhmä on järjestänyt suunnittelun organisoimiseksi työpajoja ja
osallistunut meritietoportaalin suunnitteluun, jota valmistellaan erillishankkeessa Suomen
ympäristökeskuksessa merialan toimijoiden yhteishankkeena.
Meritietoportaalista on
tarkoitus koota kaikille avoin, mutta erityisesti tutkijoita ja suunnittelijoita palveleva
perustiedot kokoava alusta.
Merialuesuunnitteluyhteistyötä
varten
valmisteltiin
koordinaatioryhmän
toimesta
”Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio” ‐hanke, johon saatiin rahoitusta Euroopan
meri‐ ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta 22.12.2016 alkaen. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio 100 % rahoituksella vuosille 2016–2021 on 850 000 euroa.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella n. 3 000 €/vuosi.
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Koordinaatiohankkeeseen palkattiin Varsinais‐Suomen liittoon rannikkoliittojen yhteinen
yhteistyön koordinaattori 1.4.2017 alkaen.
Käynnissä on myös ympäristöministeriön vetämä merialuesuunnittelun sapluuna –hanke, jossa
pyritään yhtenäistämään laadittavana olevien kolmen merialuesuunnitelman lähestymis‐ ja
esitystapaa, esitystekniikkaa jne.
Koordinaatioryhmä toimii myös tämän hankkeen
ohjausryhmänä.
Lisäksi on osallistuttu merialuesuunnittelua palveleviin
projektiryhmään ja Plan4Blue työpajaan sidosryhmänä.

hankkeisiin

kuten

VELMU2

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamisen edistäminen
Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutumista seurataan ja
analysoidaan. Vaihemaakuntakaavan kaava‐asiakirjojen viimeistely, taitto, painatus ja jakelu
aikataulutetaan vaihemaakuntakaava 2:n valmisteluaikataulujen mukaan.
Toteutus:
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaava‐asiakirjoja on viimeistelty painatusta varten.
Vaihemaakuntakaavan 2 palautteen määrä ja sen vaatima valmistelu on hidastanut
viimeistelyn loppuunsaattamista.


Käydään maakunta‐, yleis‐, asema‐ ja ranta‐asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön
toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön.

Toteutus:
Satakuntaliiton alueiden käyttö osallistui tarvittaviin viranomaisneuvotteluihin ja
viranomaisyhteistyöhön, joita käytiin etenkin kuntayleiskaavoihin liittyen.


Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt
lausunnot

Toteutus:
Alueiden käyttö antoi alkuvuonna 2017 yhteensä 55 lausuntoa, joista ranta‐asema‐ ja
asemakaavoista 17 kpl, osayleiskaavoista 8 kpl, maa‐aineslausuntoja 1 kpl,
ympäristövaikutusten
arvioinneista
8
kpl,
maakuntakaavoista
3
kpl,
suunnittelutarveharkinnoista 1 kpl ja tie‐ ja liikenneasioista 4 lausuntoa. Alkuvuonna 2017
painottuivat valtion valmisteluihin liittyvät lausunnot, kuten erilaisista lakiesityksistä ja ‐
ohjelmista annetut lausunnot, joita annettiin 10 kpl. Lisäksi annettiin yksittäisiin hoito‐ ja
käyttösuunnitelmiin ja ympäristölupiin tmv. liittyviä lausuntoja 3 kappaletta. Toimialan
antamien lausuntojen lisäksi valmisteltiin maakuntahallituksen toimialaa koskevat keskeiset
lausunnot, kuten hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen
täytäntöönpanoa sekä valtion lupa‐, ohjaus‐ ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi.


Edistetään
maakuntakaavan
ja
vaihemaakuntakaavan
1
toteuttamista
yhteistoiminnassa kuntien ja eri viranomaisten kanssa kuntakaavoitukseen, teiden
suunnitteluun, johtokäytävien suunnitteluun, loma‐asuntorakentamiseen, maa‐
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ainesten ottamiseen, jätehuoltoon ja vaikutusten arviointeihin liittyvissä asioissa
osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja työryhmiin. Maakuntakaava strategisena
työkaluna varmistaa pitkän aikavälin kehityksen eri maankäyttömuotojen osalta.
Toteutus:
Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutumista tarkasteltiin
vaihemaakuntakaavan 2 teemojen osalta erityisesti luonnosta laadittaessa. Tarkastelua
jatketaan ehdotusvaiheen ratkaisuja laadittaessa vaihemaakuntakaavan 2 teemojen osalta.
Lisäksi osallistuttiin viranomaisneuvottelujen ja lausuntojen lisäksi koolle kutsuttuihin
asiantuntijaneuvotteluihin sekä –työryhmiin. Satakunnan maakuntakaavan toteutumista
edistettiin kannanotoin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, sekä osallistuttiin vaikutusten
arviointeihin maakunnallisissa kysymyksissä.


Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä keskittyy Satakunnan maakuntakaavan
toteutumisen seurantaan ja edistämistä koskeviin kysymyksiin.

Toteutus:
Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui keväällä kaksi kertaa edistämään
Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista. Yhteistyöryhmä
keskittyi maakuntaohjelman 2018‐2021 laadintaan sekä maakuntaohjelmatyöhön liittyvään
osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.
Ensimmäisessä kokoontumisessa tarkasteltiin
tulevaisuuden muutosilmiöitä ja toisessa kokoontumisessa keskityttiin Satakunnan
tilannekuvaan ja maakuntaohjelmassa esiinnostettaviin näkökulmiin ja työpajassa työstettiin
maakuntaohjelman kehittämislinjauksia.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät
Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä
lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.
Toteutus:
Alueiden käytön toimiala on osallistunut erilaisiin neuvotteluihin ja tilaisuuksiin sekä edistänyt
maakunnan suunnittelun merkitystä erilaisin alustuksin. Maakunnan suunnittelusta sekä
merialuesuunnittelusta on pidetty alustuksia mm. maakunnan yhteistyöryhmässä, Porin
yliopistokeskuksessa, ELY‐keskuksen kaavoituksen ajankohtaispäivillä, Metsäneuvostossa,
metsävaliokunnassa ja metsäalan toimijoille järjestetyssä tilaisuudessa, sekä erilaisissa
liikennehankkeita koskevissa tilaisuuksissa kuten Pori‐Tampere ratatyöryhmässä,
Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunnan kokouksissa, RAINE‐ryhmässä ja Rauman ja Satakunnan
kauppakamarien liikennevaliokunnissa. Merialuesuunnittelua koskevia alustuksia on pidetty
mm. SmartSean merialuesuunnittelua koskevissa työpajoissa. Maakuntauudistukseen liittyen
on alustettu maakuntaliiton toimintatavoista useissa eri yhteyksissä, ja maakuntauudistusta on
viety eteenpäin valmisteluryhmissä myös kuntaedustajien kanssa yhteistyössä.


Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan
lainsäädännön (SOVA‐laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu‐ ja
ohjelmatyössä.

Toteutus:
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Satakunnan maakuntaohjelman 2018‐2021 osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman laatiminen
käynnistettiin loppusyksyllä 2016 ja alueiden käytön toimiala osallistui OAS:n laatimiseen sekä
SOVA‐lain soveltamista koskevaan tarkasteluun sekä keväällä 2017 ohjelman valmistelun
osallistamiseen mm Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmässä. Aktiivinen SOVA‐
arviointi on käynnissä maakuntaohjelman laadintaan liittyen.


Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin,
ylimaakunnallisiin,
maakunnallisiin
ja
ylikunnallisiin
suunnitteluryhmiin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

Toteutus:
Osallistuttiin Harjavallan sairaalan uusiokäytön jatkosuunnittelutyöryhmään, jonka työ
valmistui alkuvuodesta 2017. Harjavallan sairaalan uusiokäyttö tulee ajankohtaiseksi
toimintojen siirtyessä tulevaisuudessa Poriin. Yleissuunnitelman valmistuttua työryhmän
tavoitteena oli Harjavallan sairaalan uusiokäytön hankkeen yleissuunnitelman hankkeistuksen
suunnittelu.
Osallistuttiin Lounais‐Suomen metsäneuvoston jäsenenä metsäneuvoston kokouksiin.
Lounais‐Suomen
metsäneuvosto
hyväksyi
kokouksessaan
18.12.2015
Lounais‐Suomenalueellisen metsäohjelman 2016 – 2020. Ohjelma sisältää myös
luonnonhoidontoteutusohjelman. Metsäneuvosto seuraa ohjelman toteuttamista ja pyrkii
edistämään sen painopisteiden toteuttamista.
Osallistuttiin esimerkiksi Metsähallituksen vetämään Pinkjärven hoito‐ ja käyttösuunnitelman
laadintatyöhön ja Metsähallituksen vetämän Life Freshhabit –hankkeen alueelliseen
ohjausryhmään Lounais‐Suomea koskien, Vesivisiotyöryhmän työhön, Satakunnan
riistaneuvoston, Kivikkotyöryhmän ja Kulttuuriympäristötyöryhmän työhön, Etelä‐Satakunnan
pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnasssa ja Laitilassa, jne.



Selvitetään paikkatietoyhteistyön jatkamista Varsinais‐Suomen paikkatietokeskuksen
Lounaispaikan kanssa. Lounaispaikka yhteistyökumppaneineen tarjoaa mm. tietoa
hankkeista, ympäristön tilasta sekä paikkatiedosta että avoimista lähteistä ladattavista
aineistoista. Varsinais‐Suomeen ollaan suunnittelemassa Avoimen tiedon keskusta.

Toteutus:
On osallistuttu ohjausryhmän kokouksiin. Paikkatiedon kehittämisen osalta lisäksi on
osallistuttu harmonisoidut maakuntakaavat –(HAME‐) hankkeeseen sekä digitaalisen
maakuntakaavan kehittämiseen.


Jatketaan
kansallisen
rannikkostrategian
soveltamisen
suunnittelun
ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämerellä (ICZM, rannikko ja merialueen
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) ryhmien kautta. Osallistutaan merten
aluesuunnittelun rajat ylittävän toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen
toimeenpanoon yhteistyössä ympäristöministeriön, naapurimaakuntien sekä Ruotsin
kanssa.
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Toteutus:
Satakuntaliitossa käynnistettiin Central Baltic‐ohjelmaan kuuluva SustainBaltic‐hanke (=ICZM
Plans for Sustaining Coastal and Marine Human‐ecological Networks in the Baltic Region), jossa
Satakuntaliitto vastaa kahden ICZM‐suunnitelman laadinnasta erikseen valittaville alueille.
Hankkeen vetovastuu on Turun yliopistolla ja Satakuntaliitto on yksi hankkeen partnereista.
Kts Hankkeet


Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan
yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.
Toteutus:
Sata‐Peto –työryhmä ei kokoontunut alkuvuonna 2017.


Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamista

Toteutus:
On otettu tulvariskit huomioon kaavoituksessa, erityisesti annettaessa lausuntoja. Varsinaisen
tulvaryhmän toimintakausi päättyi 2016 vuoden lopussa, ja tulvariskien hallintaan liittyvät
kysymykset ovat nyt yksi asiakokonaisuus Vesivisio –työssä.


Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto‐ohjelmien toteuttamista
koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen
hakijana

Toteutus:
Satakuntaliitto on valmistellut BalticScope II –hanketta yhdessä aikaisemman BalticScope
hankkeen osapuolien ja Ahvenanmaan kanssa. Satakunnan maakuntahallitus päätti varautua
hankkeen toteutumiseen 6.3.2017. BalticSCOPE II –hankkeen tavoitteena on edistää merialue‐
suunnittelun suunnitteluyhteistyötä naapurialueiden kanssa erityisesti alueille keskeisten
yhteisten suunnittelukysymysten määrittelemiseksi ja tiedonvaihdon varmistamiseksi.
Satakuntaliiton osuus hankehakemuksessa on 221 422 €. Hanke on saanut 31.7.2017
alustavan erittäin myönteisen arvioinnin Euroopan komission alaiselta EMFF:lta ja hanke
käynnistynee vuonna 2018.


Uusittavan yhteistyösopimuksen mukaisesti osallistutaan Satakunnan vesien‐ja
merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATAVESI)

Toteutus:
Yhteistyösopimus vuosille 2017‐18 sekä toimenpidesuunnitelma uusittiin loppuvuodesta 2016
ja alkuvuonna on osallistuttu Satakunnan vesien ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen
osallistumalla vesien‐ ja merenhoidon yhteistyöryhmän ohella Kokemäenjoen Visio‐
työryhmään. Visiotyössä tulvasuojelu on yksi näkökulma Kokemäenjoen valuma‐alueella.
Tavoitteena saada aikaan yhteinen, koko vesistöalueen laajuinen näkemys siitä, mitä vesistöön
liittyvissä asioissa tavoitellaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä ja miten asiassa edetään
konkreettisella toimenpidetasolla. Osallisia ovat mm Vanajavesikeskus, Pyhäjärvi‐instituutti ja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Lisäksi osallistuttiin vesien ja merenhoidon
toteuttamisen edistämiseen esimerkiksi Eurajoen‐Lapinjoen, Karvianjoen ja Kokemäenjoen
erillisissä ryhmissä.
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Osallistutaan yhdessä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen kanssa maankäyttö‐ ja
rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin

Toteutus:
Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2017.


Osallistutaan
yhteistyössä
Varsinais‐Suomen
ELY‐keskuksen
kanssa
ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden uudelleen
arviointiin ja päivitykseen.

Toteutus:
Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2017.


Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus

Toteutus:
Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2017.



Edistetään Lounais‐Suomen ympäristöohjelman toteuttamista osana vuonna 2015
laadittua kestävän kehityksen sitoumusta
Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa

Toteutus:
Edistettiin Lounais‐Suomen ympäristöohjelman toteuttamista tilaisuuksissa ja pyrittiin
edistämään ympäristöohjelman toteuttamista ja kestävän kehityksen sitoumusta liiton
omassa toiminnassa.
Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto on jatkanut aktiivisesti toimintaansa
siten, että Satakuntaliitto hoitaa yhteistyöverkoston sihteerin tehtävät. Samalla osallistuttiin
Lounais‐Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän toimintaan. Lisäksi osallistuttiin
Raumalla pidetyn Meremme tähden tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen SustainBaltic –
hanke‐esittelyllä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö ja liikennesuunnittelun edistäminen
Satakunnan keskeinen menestystekijä on maakunnan saavutettavuuden parantaminen.
Maakuntaliiton
lakisääteisenä
tehtävänä
maakuntaliitto
vastaa
maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän
yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun
kanssa. Keväällä 2015 valmistuneessa ja hyväksytyssä liikennejärjestelmä‐suunnitelmassa
vahvistettiin liikennesuunnittelun roolia Satakunnassa päättämällä käynnistää jatkuva
liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.


koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien
kanssa.

Toteutus:
Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä on kokoontunut alkuvuonna 2017 vuosikellon
mukaisesti 30.3.2017. Ryhmässä on edustus Raumalta ja Porista, satamista, Satakunnan
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kolmelta seutukunnasta, kauppakamareista sekä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksesta ja
Liikennevirastosta. Työryhmä on seurannut liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden
edistymistä, laatinut toimenpiteiden seurantataulukon sekä priorisoinut hankkeita niiden
edistymisen pohjalta maakuntahallituksen käsittelyyn.
Myös Porin seudun alueellinen liikennejärjestelmätyöryhmä on kokoontunut, jossa
Satakuntaliitolla on edustus. Pohjois‐Satakunnan osalta alueellisesta jatkuvasta
liikennejärjestelmätyöstä vastaa Kankaanpään kaupunki ja Etelä‐Satakunnan jatkuva
liikennejärjestelmätyö
organisoitiin
syksyllä
2016.
Etelä‐Satakunnan
liikennejärjestelmätyöryhmä ei ole kokoontunut alkuvuonna.


Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö‐, edunvalvonta‐ ja hankeryhmiin

Toteutus:
Satakuntaliiton alueiden käyttö on tänä puolivuotiskautena aktiivisesti osallistunut seuraavien
yhteistyö‐ ja edunvalvontaryhmien toimintaan:
o Kasitie ry, hallituksen jäsenyys
o Helsinki – Forssa – Pori –yhteyden neuvottelukunta
o Pori – Tampere –rataryhmä
o Päärataryhmä
o Pori – Parkano –Haapamäki –rataryhmä
o Varsinais‐Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä
o Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät
o Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä
o Rauman ja Satakunnan kauppakamarien liikennevaliokunnat sekä työryhmät
Satakuntaliiton alueiden käyttö on mukana seuraavien liikennehankkeiden ohjausryhmissä:
o VT 8:n kehittämishankkeen esisuunnittelu
o VT 2:n palvelutason määrittelyhanke
o Vihreä rahtirata –hanke


Edistetään liikennehankkeiden EU‐rahoituksen kohdentamista Satakuntaan

Toteutus:
Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2017.


Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta
varten

Toteutus:
Liikennesuunnittelija on osallistunut aktiivisesti vaihemaakuntakaavatyön liikennesuunnittelua
koskeviin osuuksiin erityisesti kaupan saavutettavuuden sekä bioenergiaterminaalien
saavutettavuuden osalta.


Pori‐Tampere ratatyöryhmän sihteeriys 2016‐2017.

Toteutus:
Liikennesuunnittelija on toiminut ryhmän sihteerinä. Ryhmässä on valmisteltu aloitteita välin
henkilöliikenteen kehittämiseksi ja niihin liittyen neuvoteltu Liikenneviraston, Liikenne‐ ja
viestintäministeriön ja VR:n kanssa.
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Erillisprojektit ja selvitykset
”Katson maalaismaisemaa” –hanke
”Katson maalaismaisemaa” –hankkeessa syntyneen tiedon jatkojalostaminen Satakuntaliitto
hankkeistaa Satakunnan maisema‐alueiden selvityksen pohjalta maisema‐alueiden
tunnettuutta. Maisema‐alueita ja niiden arvoa tuodaan esille maakunnan markkinoinnissa,
matkailuhankkeissa ja esimerkiksi maisemanhoitoon tähtääviä toimenpiteitä suunniteltaessa
maaseudun arvon ja arvostuksen lisäämiseksi.
Toteutus:
Satakuntaliitto osallistuu valtakunnallisesti arvokasta Köyliöjärven kulttuurimaisemaa
koskevaan hankkeeseen. Vuoden 2017 keväällä käynnistynyttä hanketta koordinoi Satakunnan
Museo.
Hankkeen tavoitteena on saada Satakunnassa sijaitsevalle valtakunnallisesti
arvokkaalle maisema‐alueelle maisemanhoitoalueen status. Maisemanhoitoalueen
perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa yhteistyössä
laadittu ohjeistava maiseman hoito‐ ja käyttösuunnitelma.
Maakunnallinen aluerakenneanalyysi
Maakunnallinen aluerakenneanalyysi maakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien pohjaksi
valmistui 2015 ja sen tunnettuutta lisätään.
Päivittyvä analyysityökalu edistää
maakuntakaavan toteutumisen seurantaa, ja analyysin hyödyntämistä jatketaan.
Tietohallintahankkeen pohjalta vahvistetaan aluekehityksen ja alueiden käytön tilastotiedon
edelleen hyödyntämistä paikkaan sidotun tiedon ja sen esilletuomisen kautta.
Toteutus:
Satakunnan aluerakenneanalyysin raportti ja siihen liittyvät kartat valmistuivat vuonna 2015, ja
ne ovat saatavissa osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/aluerakenne2014. Ylläpidettiin sivustoa
ja tehtiin tunnetuksi alustuksissa ym tilaisuuksissa sivuston osoitetta jakamalla toimijoiden
käyttöön. Analyysin keskeiset teemat ovat karttapohjaiset väestö, taajamat sekä työpaikat ja
työssäkäynti, joita tarkastellaan paikkatietomenetelmien avulla. Teemoja hyödynnettiin mm
maakuntaohjelmatyössä alkuvuonna 2017.
Pohjanlahden teemavuosi
Satakuntaliitto toimii aktiivisesti Pohjanlahden teemavuoden suunnittelemiseksi ja
eteenpäinviemiseksi.
Projektiryhmän tilaama Turun yliopiston Brahea‐keskuksen
Merenkulkualan koulutus‐ ja tutkimuskeskuksen Pohjanlahden teemavuotta koskeva
esiselvitys on valmistunut .
Selvitys esittää teemavuoden keskiöön tapahtumat, joilla teemavuosi nostaa esiin
Pohjanlahden erityispiirteet ja tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Teemavuosi nostaa
Pohjanlahden meri‐ ja rannikkoalueen kokonaisuutena ja osana Itämerta. Teemavuoden
aikana voidaan lisätä koheesiota yli sektori‐ ja aluerajojen ja samalla vahvistetaan Ruotsi‐
yhteyksiä.
Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää
hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea‐hankkeeseen
09/2015.
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SmartSea‐hankkeen tavoitteet tukevat Pohjanlahtea koskevan teemavuoden tavoitteita ja
Pohjanlahden seudun merialaa koskevan elinkeinotoiminnan kasvua. SmartSea‐hanke arvioi,
miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana.
Ilmastonmuutoksen
vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja
voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja
kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen rahoitus on
lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta,
jotka ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian
tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä
Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää
tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden tilaisuuksissa.
Toteutus:
Satakuntaliitto on osallistunut aktiivisesti SmartSea hankkeeseen hankkeen ohjausryhmässä.
Lisäksi on järjestetty SmartSea hankkeen työpajoja, joista yksi pidettiin Porissa tammikuussa
2017. Mahdollista Pohjanlahden teemavuoden toteuttamista koskeva työ jatkuu osana
merten aluesuunnittelutyön edistymistä.
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet / Laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke käynnistyi 1.10.2015 ja hanke jatkuu 31.8.2017 asti. Hankkeen tavoitteena on
laatia paikkatietoaineistoon perustuva esiselvitys Satakunnan alueella jo toimivista
yritysalueista ja valtakunnallisesti merkittävistä yritysalueista; niiden ominaisuuksista,
sijoittumisesta ja hyvistä sijoittumisedellytyksistä suhteessa yhdyskuntarakenteeseen sekä
hakea uusia potentiaalisia alueita uusiutuvaa teollisuutta varten ja selvittää mahdollisesti
uusien toimintojen sijoittumisedellytyksiä. Samalla pyritään nostamaan esille olemassa olevien
valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden merkitys Satakunnan yhdyskuntarakenteessa ja
niiden merkitys koko Suomen kannalta.
Laajoja aurinkokennoalueita koskevan esiselvityshankkeen keskeinen tavoite on edistää
laajojen aurinkokennoalueiden sijoittamisen selvittämistä maakuntatasoisessa suunnittelussa
sekä alueiden osoittamista maakuntakaavoihin. Samalla pohditaan maakuntakaavan ohjaus‐ ja
oikeusvaikutuksia ja aurinkoenergiakeräimien huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa.
Hanke liittyy myös teollisuuden kasvuohjelmaan ja sisältö tarkentuu teollisuuspilotin edetessä.
Toteutus:
Pöyry Finland Oy:n laatimaa laajoja aurinkoenergia‐alueita koskevaa esiselvitystä täydennettiin
paikkatietoanalyysein ja tältä pohjalta laadittiin vaihemaakuntakaavan 2 luonnos laajojen
aurinkoenergia‐alueiden mahdollisesta sijoittumisesta Satakunnassa ja analyysejä
hyödynnettiin saadun palautteen arvioimisessa.
Valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden analyysia ja teollisuusalueiden potentiaalin
selvittämistä jatkettiin edelleen 2017 puolella ja käynnistettiin loppuraportin valmistelu.
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SustainBaltic –hanke
Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko‐ ja
merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun
rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.
Satakuntaliitto on saanut rahoituksen Central Baltic‐ohjelmasta SustainBaltic (ICZM Plans for
Sustaining Coastal and Marine Human‐ecological Networks in the Baltic Region) –nimiselle
hankkeelle ja rekrytoinut hankkeeseen projektisuunnittelijan.
SustainBaltic‐hankkeen tavoitteena on edistää rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa
(Integrated Coastal Zone Management, ICZM) Virossa ja Suomessa rajat ylittävän
yhteistyöhankkeen avulla. Erityisteemana hankkeessa on meri‐ ja rannikkovyöhyke.
SustainBaltic‐hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–28.2.2019, josta viimeiset kolme kuukautta
on varattu pääpartnerin hankkeesta tekemään raportointiin. ICZM‐suunnitelma tullaan
laatimaan kahdelle alueelle Lounais‐Suomessa
Hankkeen vetovastuu on Turun yliopistolla ja muut partnerit ovat Suomen ympäristökeskus,
Satakuntaliitto, Estonian University of Life Sciensis (Tartu) , Tallinn University ja Lääne‐Viru
County Government.
Toteutus:
SustainBaltic‐hankkeessa on tehty lähtötietojen keräämistä ja lähtötietojen yhteensovitusta
virolaisten toimijoiden kanssa työpaketissa 1. Meneillään on suunnittelualueiden valinta ja
määrittely.
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan käynnistäminen
Uuden ampumaratalain (763/2015, 12 §) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan
tasalla
kehittämissuunnitelmaa,
jossa
esitetään
arvio
maakunnallisten
ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden
sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden
käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys‐ ja
ampumaurheiluorganisaatioita.
Toteutus:
On käyty keskusteluja mahdollisesta toteutustavasta ja yhteistyöstä. Toimeenpano siirtyy
resurssien puutteen johdosta.
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1.4 Hallintopalveluiden toimiala
Toimialan tehtävänä on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä
ja varmistaa, että muut toimialat pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan liiton
toiminnalliset tavoitteensa.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET





Osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun
Luodaan kuntalain mukaiset sähköiset jakelukanavat
Kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osoitetaan siihen riittävät voimavarat.
Mahdollistetaan henkilöstölle osallistua tehtäväkuvansa mukaiseen ammattitaitoa
kehittävään koulutukseen
 Huolehditaan, että virastolla on asianmukaiset työtilat ja ‐välineet

Luottamushenkilöhallinto
Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto.
Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta,
hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 57 jäsentä.
Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017 ja nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi päättyy.
Valtuusto kokoontuu vielä keväällä 2017 ja hyväksyy mm. vuoden 2016 tilinpäätöksen. Uusi
valtuusto valitaan edustajainkokouksessa uusista kunnanvaltuutetuista. Uusi valtuusto vastaa
mm. maakunnan liiton toiminnan lakkauttamisesta 31.12.2018.
Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo
Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on 2013‐2016 vaalikaudella 13
jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.
Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n ja BSSSC:n vuosikokouksiin.
Maakuntahallitus on asettanut
maakuntakaavatoimikunnan.

toimikaudekseen

mm.

maakunnan

yhteistyöryhmän

Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta‐alueen
päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin.
Maakuntahallituksen toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle
asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.
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Tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella. Keväällä 2017 nykyinen
tarkastuslautakunta valmistelee vielä tilintarkastusyhteisön valinnan vuosille 2017 – 2018.
Toteutus:
Maakuntavaltuusto on kokoontunut kerran ja maakuntahallitus viisi kertaa. Maakuntahallitus
piti kokouksensa 8.5.2017 Raumalla ja samana päivänä pidettiin myös Satakunnan ja
Varsinais‐Suomen maakuntahallitusten yhteiskokous. Tarkastuslautakunta on kokoontunut
kaksi kertaa.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio osallistui AER:n vuosikokoukseen 31.5. –
1.6.2017.

Virasto ja tukipalvelut
Satakuntaliiton virasto Porin puuvillassa on toimiva ja tarkoituksenmukainen liiton tarpeisiin
nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan tasalla. Satakuntaliitto
omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrattu Porin kaupungille.
Satakuntaliiton palveluksessa on 24 vakituisessa työ‐ tai virkasuhteessa olevaa sekä
keskimäärin 2 määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi esimerkiksi
työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton palveluksessa voi olla 1‐2 tilapäistä henkilöä
Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti
erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve
kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet
ratkaistaan tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan
määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin.
Koko henkilöstö osallistuu maakuntauudistuksen esivalmisteluun keväällä 2017. Henkilöstö
siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon palvelukseen ns.
vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.
Toteutus:
Toimialan työntekijät ovat osallistuneet maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen
toteuttamiseen Talous‐ ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset ‐ryhmässä, jonka
puheenjohtajan on toiminut hallintojohtaja. Hallintojohtajan on käyttänyt työpanoksestaan 20
‐ 50 % maakuntauudistuksen projektipäällikön tehtäviin.
Satakuntaliiton julkaisut, päätöksentekoelinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat olleet
sähköisessä muodossa julkisesti nähtävillä jo pidemmän aikaa. Tämän lisäksi Satakuntaliiton
sivuille on avattu sähköinen ilmoitustaulu. Kotisivuja kehitetään jatkuvasti vastaamaan uusia
tarpeita.
Kuntalain mukainen uusi hallintosääntö hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa
28.4.2017. Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 alkaen.
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Maakuntavaltuuston kokouksessaan 16.12.2016 valitsema Asko Aro‐Heinilä aloitti vs.
maakuntajohtajan tehtävässä 1.3.2017. 100visio hankkeen hankeassistentiksi valittiin Essi
Pursiheimo ajalle 1.1.2017‐ 31.5.2017. Hankesihteeriksi valittiin 8.5.2017 alkaen Jonna
Fagerlund.
Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin 2.6.2017 Kirjurinluodossa.

Europe Direct tiedotuspiste
Tiedotuspisteen toimintaan kuuluvat EU‐kansalaisille suunnattu tiedottaminen
ajankohtaisista aiheista. Pisteestä voi noutaa EU‐aiheista materiaalia tai etsiä tietoa
yleisöpäätteeltä. Kansalaisten kysymyksiin vastataan paikan päällä, sähköpostitse ja
puhelimitse. Lisäksi ollaan mukana erilaisissa tapahtumissa. Yleisen tiedotuksen lisäksi koko
henkilökunta osallistuu tiedotustoimintaan omalla osaamisalallaan.
Komissio osallistuu tiedotuspisteen ylläpitokustannuksiin 18.500 eurolla vuonna 2017.
Vuonna 2017 toiminnan tavoitteena on EU‐tietouden ja vuorovaikutuksen lisääminen
Satakunnan alueella. Erityisenä tavoitteena on lisätä tiedottamista komission
rahoitusinstrumenttien käyttömahdollisuuksista erityisesti start‐up yrityksille. Digitaalisten
sisämarkkinoiden strategian toteuttamiseen panostetaan komissaari Junckerin puheen
mukaan nykyistä enemmän lähitulevaisuudessa. Ollaan mukana edistämässä tavoitteita
tiedottamalla uusista toimenpiteistä ja tukimuodoista kansalaisille sekä verkkojen ja
digitaalisten palveluiden tuottajille.
Toteutus:
Porin kaupunginkirjastossa vietettiin Eurooppa‐päivää 9.5.2017, jossa jaettiin materiaalia
kansalaisille ja keskusteltiin ajankohtaisista aiheista.

2 TALOUS
 Tavoitteena on toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan toiminnan liiton
tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.
Toteutus:
Toimintatuottojen toteutuma oli 49,5 %. Toimintatulot ylittävät budjetin, kun
maakuntauudistukseen myönnetyt valtionavustukset tuloutetaan. Lisäksi mm. Sustain Baltic
hankkeen ja 100visio hankkeiden avustusten maksatus ajoittuu loppuvuoteen.
Toimintakulujen toteuma on 52,3 %. Toimintakulut ylittävät edellisen vuoden lähes 150 000
eurolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon kustannusten kasvu on selitettävissä lähes yksinomaan
projektien toimintakulujen kasvulla. Kustannuksia on syntynyt maakuntauudistuksen
esivalmistelun 1. vaiheen toteutuksesta ja muissa projekteissa (Sustain Baltic, Suomi100 ja
100visio) toiminta oli vähäisempää tai toteutus ei vielä ollut alkanut vuoden 2016
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Tilinpäätös jäänee n. 100 000 euroa alijäämäiseksi. Maakuntauudistuksen 10%
omavastuuosuus on katettava edellisten vuosien ylijäämistä ja myös Suomi100 hankkeen
kulujen kattaminen rasittaa tulosta.
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Tuloslaskelma
1 - 6 / 2017
150 SATAKUNTALIITTO

2017

150
Toteuma
1-6/2017

TA 2017

Tot

Toteuma 16/2016

TOIMINTATUOTOT

1 330 499,88

2 688 886

49,48%

1 227 517

Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot

1 165 412,48

2 340 022

49,80%

1 172 569

1 165 227,00

2 330 494

50,00%

1 165 218

185,48

9 528

1,95%

7 351

122 568,49

277 864

44,11%

20 016

42 518,91

71 000

59,89%

34 932

35 076,42

69 000

50,84%

34 932

7 442,49

2 000

372,12%

0

-1 409 483,12

-2 693 886

52,32%

-1 262 304

-887 197,14

-1 748 798

50,73%

-768 791

-700 980,15

-1 318 862

53,15%

-590 077

-700 980,15

-1 323 862

52,95%

-590 077

-186 216,99

-429 936

43,31%

-178 714

-171 194,34

-388 486

44,07%

-159 204

-15 022,65

-41 450

36,24%

-19 510

-349 276,73

-641 530

54,44%

-349 980

Muiden palvelujen ostot

-349 276,73

-641 530

54,44%

-349 980

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-12 072,51

-54 308

22,23%

-18 034

-12 072,51

-54 308

22,23%

-18 034

-7 005,71

-16 000

43,79%

-7 240

-881,67

-2 000

44,08%

-724

-69,77

-100

69,77%

-87

-441,83

-700

63,12%

-353

-1 830,25

-5 000

36,61%

-1 878

0,00

-10 000

0,00%

0

-1 843,28

-20 508

8,99%

-7 750

-12 450,00

-4 400

282,95%

0

-12 450,00

-4 400

282,95%

0

-148 486,74

-244 850

60,64%

-125 499

-125 733,94

-183 155

68,65%

-118 429

-22 752,80

-61 695

-7 071

-78 983,24

-5 000

8 111,38

5 000

36,88%
1
579,81%
162,23%

VUOSIKATE

-70 871,86

0

-32 946

TILIKAUDEN TULOS

-70 871,86

0

-32 946

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot yhteensä
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot

Ostot tilikauden aikana
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus
Elintarvikkeet
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
Puhdistusaineet ja tarvikkeet
Lämmitys, sähkö ja vesi
Kalusto
Muu materiaali
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-34 787
1 840

