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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 Satakunnan brändikäsikirjan ja
maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti
 Kansainvälisten suhteiden edistäminen osana maakuntahallinnon tekemää työtä
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
maakunnan tunnettuuteen ja maakunnalle keskeisten hankkeiden ja näkemysten ottamiseen
huomioon kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa.
 Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoon ja edunvalvontatyön kehittämiseen
liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.
 Valmistellaan aktiivisesti uuden maakunnan edunajamistyötä yhdessä fuusioituvien
organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 Edunvalvontatavoitteet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman 2018‐2021
sisällöistä ja hankkeista. Vaikutetaan ja reagoidaan ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin
kysymyksiin mm. positiivisen rakennemuutoksen selvityksen mukaisiin asioihin.
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 Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontatavoitteidensa ajamista valtionhallinnon suunnitelmiin ja
ohjelmiin. Keskeisinä toimenpiteinä liikenne‐, teollisuus‐ ja koulutuspoliittisiin päätöksiin
vaikuttaminen.
 Koordinoidaan ja valmistellaan Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän toimintaa ja
tapaamisia erityisesti yhteisten linjausten ja maakunnan ja päättäjien vuorovaikutuksen
näkökulmasta.
 Informoidaan keskeisiä sidosryhmiä maakunnan keskeisistä edunvalvonta‐
yhteistoimintatavoitteista ja toimitaan yhteistyössä niiden saavuttamiseksi.

ja

 Järjestetään aktiivisesti vierailuja, tilaisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja eduskunnan,
valtion viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.
 Kehitetään ja systematisoidaan edelleen edunvalvonta‐asioiden sisäistä ja ulkoista
valmistelua, koordinointia ja viestintää.

Toteutus:

Maakunnan edunvalvonnan toimia ja tuloksia 1.1.‐30.6.2018:
Uuden maakunnan edunvalvontatyöhön liittyvää valmistelua tehtiin osana
maakuntauudistusvalmistelua.
Joulukuussa 2017 maakuntavaltuustossa hyväksytyn Satakunnan vuosien 2018‐
2021 maakuntaohjelman pohjalta vietiin eteenpäin maakunnan edunvalvontaa ja
edunvalvonnan kärkihankkeita. Kevään aikana valmisteltiin Edunvalvonnan kärjet
2018 – esite.
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 11 tapaamista ja tilaisuutta. Lisäksi valmisteltiin
kansanedustajien heinäkuun SuomiAreena‐keskustelua ja syksyn tilaisuuksia.
Valmisteltiin SuomiAreenan aikaisia edustustilaisuuksia ja ministereiden vierailuja
ja tapaamisia, muita ko. viikon kokouksia sekä edellä mainittuihin tarvittavia
aineistoja. SuomiAreena‐viikolle valmisteltiin myös eduskunnan Sosiaali‐ ja
terveysvaliokunnan sekä Hallintovaliokunnan vierailut.
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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Lounais‐Suomen positiivisen rakennemuutoksen varmistamiseksi toteutettu
Satakunnan ja Varsinais‐Suomen sekä valtion yhteinen Siltasopimus‐hanke oli
merkittävä edunvalvonnan kohde, ja toimenpideohjelma vuonna 2018.
Siltasopimuksen kautta saatiin eri ministeriöiden rahoitusta Satakuntaan.
Siltasopimus‐hankkeen myötä Lounais‐Suomeen saatiin eri ministeriöiltä mm.
seuraavia rahoituksia:
 Korkeakoulutettujen työnvälityksen tehostamisprojekti (”Kokosatarekry”),
Satakunnan ELY‐keskus 300.000 eur (TEM)
 Toisen asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen
(työpaikkaosaajat), WinNova (Sataedu) yli 500.000 eur (OKM)
 Muuntokoulutus TTY Säätiö Insinööristä DI:ksi 30 henk. noin 400.00 eur (OKM)
 Muuntokoulutus SAMK, automaatio‐robotiikkainsinööriksi 60 henk. 960.000 eur
(OKM)
 Tutkimus ja kehitys (T&K) alustojen kehittämiseen 4,8M eur (70% EAKR‐rahaa)
jaettavaksi Varsinais‐Suomen liiton ja Satakuntaliiton kesken (TEM) 
Satakunnalla fokus Robocoast‐verkoston kehittämisessä
 AIKO positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva‐ ja seurantapalvelu,
tietopohjan kehittäminen (AIKO‐rahoitus max. 90% rahaa) 30.000 eur yhdessä
sekä Varsinais‐Suomen liitolle että Satakuntaliitolle (TEM)

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 valmistelun kanssa.
Toteutus:

Järjestettiin Satakunnan kuntapäivä 8.5. yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa
Porissa Pripolissa.
Maakunta‐
ja
soteuudistuksen
näkökulmasta
osallistuttiin
yhdessä
valtiovarainministeriön ja sosiaali‐ ja terveysministeriön kanssa maakunnassa
toteutettuun Oma maakunta – kierroksen toteutukseen Pripolissa 17.5.2018.
Järjestettiin yhteensä kolme kuntajohtajatapaamista. Helmikuussa kuntajohtajat
olivat vierailulla Olkiluodossa ja tapaamisessa keskusteltiin mm. Satakunnasta
energiamaakuntana, elokuvien tekemisestä Satakunnassa sekä Lounais‐Suomen
Siltasopimuksesta.
Maaliskuussa
kuntajohtajatapaaminen
järjestettiin
Satakuntaliitolla ja käsiteltäviä aiheita olivat mm. tukipalveluiden järjestäminen ja
tuottamisen tavat sekä laboratoriopalvelut maakuntauudistuksessa, aluekehitys‐ ja
kasvupalvelut sekä SAMK:n Kiina‐toimiston vastuupohjan laajentaminen.
Kesäkuussa kuntajohtajat olivat koolla Satakuntaliitolla, ja keskusteluaiheita olivat
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mm. uuden maakunnan toiminnan aloittaminen, valtakunnallisesti merkittävät
yritysalueet ja Satakunnan matkailun mahdollisuudet.

Jäsenyydet ja yhteistyö
Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti on integroitu liiton koko
toimintaan.
 Satakuntaliitto on mukana ja toimii aktiivisesti
liikennehankkeiden edunvalvontaryhmittymissä

mm.

seuraavissa

maakunnan

o

VT 8 Turku‐Pori ohjausryhmä

o

VT 8 valtuuskunta

o

Pori‐Tampere ‐radan työryhmä. Vuonna 2018 työryhmän valmisteluvastuu on
Satakuntaliitolla.

o

Helsinki‐Forssa‐Pori ‐kuljetuskäytävän neuvottelukunta. Vuodet
vetovastuu neuvottelukunnan toiminnasta on Satakuntaliitolla.

o

Pori‐Parkano‐Haapamäki ‐raideliikennekäytävän työryhmä. Työryhmän sihteeriys ja
valmisteluvastuu on Satakuntaliitolla.

o

päärataryhmä (11 maakuntaa)

o

Rauman radan henkilöjunaliikenneryhmän työskentelyyn osallistuminen

o

valtion lentoliikennestrategian toteutuksen aluetyöryhmä

o

Kasitie ry, joka ajaa valtatien 8 kehittämistä etelästä pohjoiseen.

2018‐2019

 Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen toimintaa
ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa syntyneitä tai täällä
muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta‐tietoisuuden ja
maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle tiedotetaan aktiivisesti
maakunnan asioista ja järjestetään kokoontumisia Helsingissä ja maakunnassa. Yksittäisten
valtuuskunnan jäsenten kanssa tehdään tapauskohtaista yhteistyötä.
 Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto jatkaa vuorovaikutteista yhteistyötä
Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen ja muiden ikäihmisten parissa toimivien
yhteistyökumppaneiden kanssa.
 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.
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 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. 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:

Järjestettiin Satakuntavaltuuskunnalle ja Satakunnan kansanedustajille yhteinen
Satakuntalaine ehtoo Helsingin Satakuntatalolla 7.3. Ehtoon aiheina olivat Nuoret
ja koulutus, ja asiaa oli käsittelemässä Opetus‐ ja kulttuuriministeriöstä
neuvotteleva virkamies Merja Niemi sekä inspehtori Jari Yli‐Kauhaluoma
opiskelijavahvistusten kera. Satakuntaliiton ajankohtaisia asioita käsitteli
maakuntajohtaja Asko Aro‐Heinilä.
Rekrytoitiin valtuuskuntaan aktiivisesti uusia jäseniä.
Valmisteltiin Satakuntavaltuuskunnan heinäkuussa pidettävää kesäkokousta.
Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa.
Pori‐Parkano‐Haapamäki ‐raideliikennekäytävän työryhmä kokoontui 3 kertaa, ja
19.6. järjestettiin Haapamäellä Pori‐Parkano‐Haapamäki – radan 80‐
vuotisjuhlaseminaari yhteistyössä radan alueen toimijoiden kanssa.
Suomi‐Viro ‐juhla 15.3. Porin teatteri

Satakunnan vanhusneuvosto
Satakunnan vanhusneuvosto (13 jäsentä) kokoontui 30.1. 24.4. ja 7.6.
Pientyöryhmä kokoontui 10.1., 5.3., 24.4. ja 27.6. Osallistuminen Rauman
ikäihmisten messuille 20.3. Maakunnan vanhusneuvostoille suunnattu
työseminaari järjestettiin 11.4. Liisanpuistossa Porissa Eläkeliiton Seppo Mustosen
vetämänä. Ryhmätöiden otsikot: 1) ikäihmisten asuminen, 2) itsemääräämisoikeus,
3) miten kehitämme kuntien vanhusneuvostoja, 4) miten vaikutetaan
ikääntyneiden palveluihin ja elinoloihin ja mitkä olisivat tärkeimmät
painopistealueet ja 5) ideoita maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen.
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Satakuntaliiton viestintä
Satakuntaliiton viestinnän tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn vaikuttavuuden sekä
tunnettuuden lisääminen Satakunnassa, Suomessa ja muualla maailmassa.
Sisäinen viestintä


edistetään Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita



edistetään maakuntaohjelman ja muiden strategisten asiakirjojen tavoitteita



osallistutaan maakuntauudistuksen viestintään

Toteutus:
o edistettiin Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita eri kampanjoilla, tiedotteilla
ja puheenvuoroilla, markkinointialueet valikoidusti Satakunta ja/tai Helsingin,
Tampereen, Turun ja Vaasan alue
o alettiin valmistella edunvalvonta‐aineistoja
o hankittiin valokuvia tukemaan Satakuntaliiton viestintä‐ ja markkinointityötä
Ulkoinen viestintä


viestitään Satakuntaliiton toimialaan kuuluvista asioista eri keinoin ja välineissä



ylläpidetään sivustoja www.satakuntaliitto.fi, www.satakunta.fi ja



www.koesatakunta.fi ja tuotetaan niihin sekä niihin liittyviin kanaviin sisältöä
osallistutaan maakuntauudistuksen viestintään



tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin



kehitetään, koordinoidaan ja lisätään englanninkielisiä aineistoja sekä soveltuvin osin
muita kieliä



julkaistaan verkkolehti Satasta



kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä

Toteutus:
o edistettiin Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita eri kampanjoilla, tiedotteilla
ja puheenvuoroilla, markkinointialueet valikoidusti Satakunta ja/tai Helsingin,
Tampereen, Turun ja Vaasan alue
o perustettiin @satakunnasta Instagram‐tili ja tuotettiin sille brändiä edistävää
sisältöä (6 x kuukaudessa)
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o toteutettiin
osallistava
#hyväelämäsatakunnassa
‐valokuvakampanja
Instagramissa ja Facebookissa, palkinnot yhteistyössä maakunnan toimijoiden
kanssa (kesto 2.2.‐31.3.2018)
o toteutettiin Suomi tarvitsee Satakunnan ‐kampanja (3 videota suomi & englanti,
3 artikkelia, kesto 5.‐25.6.2018)
o aloitettiin Luo oma elämyksesi Satakunnassa ‐kuvareportaasikampanja (6
artikkelia, kesto 15.5.‐31.8.2018, Satakunta.fi, Facebook ja Instagram)
o aloitettiin Hyvä elämä Satakunnassa ‐kampanja (kesto 6.6.‐31.8.2018, Facebook
ja Instagram)
o tuotettiin uusittu Satakunta‐kruunu markkinointiaineistoksi lapsille
o tuotettiin uusi tarinakirja Seikkailu soikoon! Tarinakirja lapsille Satakunnasta
vol. V
o tuotettiin sisältöä Satakunta.fi‐maakuntaportaaliin muun muassa yritys‐ ja
muuttaja‐artikkeleita
o alettiin valmistella edunvalvonta‐aineistoja
o hankittiin valokuvia tukemaan Satakuntaliiton viestintä‐ ja markkinointityötä
o osallistuttiin Lounais‐Suomen positiivisen rakennemuutoksen viestintään, mm.
SuomiAreenan teemapäivä 19.7. ja ohjausryhmä
o tuotettiin brändityötä tukevaa aineistoa englanniksi (mm. ydinviestit ja
logokollaasit)
o tuotettiin Satakunnan maakuntaohjelma 2018‐2021
täydennykseksi tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi

julkaisu

sekä

o julkaistiin Satanen 1/2018 29.3.2018 ja 2/2018 14.6.2018
o palautetta on kertynyt eri lähteistä ja säännönmukaisesti palaute on ollut
kiittävää ja positiivista
o eri kanavien käyttäjä‐ ja seuraajamäärät ovat lisääntyneet
o osallistuttiin Kuntaliiton organisoimaan maakuntavaalien kiertuesuunnitteluun
o Satakuntaliiton hallinnoimat kanavat ovat olleet säännöllisessä käytössä liiton
henkilöstön toimesta

Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen
Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maakunnan markkinoinnissa muun muassa seudullisten
kehitysyhtiöiden, kuntien matkailutoimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä satakuntalaisten
oppilaitosten yhteismarkkinoinnin kanssa.
 ylläpidetään sivustoja www.satakunta.fi ja www.koesatakunta.fi ja tuotetaan niihin sekä
niihin liittyviin kanaviin sisältöä
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 tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin
 kehitetään, koordinoidaan ja lisätään englanninkielisiä aineistoja sekä soveltuvin osin muita
kieliä
 toteutetaan 2‐3 maakunnan sisäistä ja 2‐3 maakunnan ulkopuolista markkinointi‐
tapahtumaa, joissa Satakunnan maakuntaa tuodaan eri tavoin esille. Markkinoinnilla
toteutetaan Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia tavoitteita (mm. asuminen, työpaikat ja
koulutusmahdollisuudet). Osallistumiset toteutetaan tarvittaessa maakunnan yhteistyönä
Satakuntaliiton toimiessa koordinoivana tahona. Painopistealueet ovat pääkaupunkiseutu,
Turku, Tampere ja Vaasa.
Pohjanmaan Suurmessut Vaasa 7.‐8.4.2018
Tampereen kotimaan matkailumessut 20.‐22.4.2018
Pyhäjärvimessut Eura 26.‐27.5.2018
Maaseutunäyttely Pori elokuu
Paras koti ‐messut Karhuhalli Pori marraskuu 2018
Kulttuurialan tempaus tai tapahtuma (esim. esittävät taiteet, kuvataide,
musiikki). Huom. Turun kirjamessujen kautta kirjallisuus on ollut vahvasti
esillä jo viitenä vuonna ja nyt panostetaan muuhun kulttuuriesittelyyn.
o tutkitaan mahdollisuutta esittäytyä Slushissa Helsingissä 2018

o
o
o
o
o
o

Toteutus:
 on tutkittu mahdollisuutta esittäytyä Slushissa Helsingissä 2018 yhteistyössä
Robocoastin kanssa ja haettu muuta vastaavaa esilläolo‐ mahdollisuutta
 on valmisteltu yhdessä Satakuntavaltuuskunnan kanssa Helsingissä opiskelijoille
suunnattua rekrytointitapahtumaa
 valmisteltiin maakunnan usean kunnan kanssa yhteistä messuosastoa Porin
Asuntomessuille 6.7. – 5.8.
 Satakuntaliitto osallistui seuraaviin tapahtumiin:
o
o
o
o
o

Satakunta hyvää kohdetta 7.3.2018 Agorasali SAMK
Pohjanmaan suurmessut 7. – 8.4.
Tampereen kotimaan matkailumessut 20. – 22.4.
Pyhäjärvimessut Eura 26. – 27.5.
Mukulatori‐tapahtuma 28.5. Pori
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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.

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.
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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:

Laadittiin ja päivitettiin infograafeja sekä toteutettiin tilastopalveluja
aluekehityksen eri teemoista viraston sekä sidosryhmien käyttöön.

 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.

 Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle.
Toteutus:

Maakuntaohjelman
maakuntahallitukselle.

2018‐2021

tilannekuva

esiteltiin

18.5.2018

 Vuoden 2018 aikana kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana Satakurssi‐
hanketta.
Toteutus:

Kevään 2018 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018‐2021 kehittämisen
toimintalinjojen mukaiset uudet Tutkimus‐ kehittämis‐ ja innovaatiofoorumit. Alue‐
ennakoinnin ilmiötarkastelut ja teemakohtaiset osaamisprofiilit sisältyvät
maakunnalliseen TKI‐kokonaisuuteen.

 Toteutetaan alue‐ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen (ERM)
toimintatapa. Alue‐ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen seurantaa ja
ennakointia palvelevaa tilaisuutta:
1) Maakunnalliset alue‐ennakoinnin foorumit järjestetään keväällä. Foorumin
tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu‐ ja kehittämistyölle ennakoinnin
keskustelufoorumi.
2‐3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät‐syksy)
Satakunnan ELY‐keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.
Satakuntaliitto osallistuu alueellisten kehitysnäkymien laadintaan.
4) Satakuntaliitto koordinoi osaamis‐ ja työvoimatarvekatsauksen laadinnan
syksyllä. Laadintaprosessi sisältää mm. asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja
aineiston analysoinnin.
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5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan
maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden
ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.
Toteutus:

Kevään 2018 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018‐2021 kehittämisen
toimintalinjojen mukaiset uudet Tutkimus‐ kehittämis‐ ja innovaatiofoorumit
Kannustavan yhteisöllisyyden – foorumi 20.4.2018, Puhtaan elinvoiman – foorumi
3.5.2018, Ihmislähtöisten ratkaisujen – foorumi 15.5.2018. Aluekehityksen
toimialan edustaja on osallistunut Satakunnan ELY‐keskuksen koordinoman
Alueelliset kehitysnäkymät ‐raportin laadintaan. Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen neuvottelukunta on kokoontunut kevään 2018 aikana ja käsitellyt
kokouksissaan mm. toisen asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön
vahvistamista

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

Alue‐ennakoinnin johtoryhmä on kokoontunut 28.3. 2018 käsittelemään uusien
tutkimus, kehittämis‐ ja innovaatiofoorumien toimintamallia.

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
Maakuntasuunnitelmaan (Tulevaisuuskäsikirja 2035) perustuva Satakunnan maakuntaohjelma
2018‐2021 valmistuu syksyllä 2017. Ohjelmaa toteutetaan EU‐ ja kansallisin varoin sekä
edunvalvonnan keinoin. Maakuntaohjelman toteutumista edistetään vuoden 2018 aikana
vuorovaikutuksessa muiden maakuntien, kuntaliiton, työ‐ ja elinkeinoministeriön, opetus‐ ja
kulttuuriministeriön, ELY‐keskusten sekä tarkoituksenmukaisesti 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 2018 ovat:
 Maakuntaohjelman
2014‐2017
maakuntavaltuustolle keväällä 2018.

toteutumisen

seurantaraportti

laaditaan

 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018‐2019 laadittaneen syksyllä
2017. Osallistutaan samaan aikaan tarvittaessa ELY‐keskusten ja aluehallintoviraston
strategisten ohjausasiakirjojen laatimiseen ja tulossopimuksia koskeviin neuvotteluihin.
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 Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman (ERM) toteutumisen seuranta sisältyy
maakuntaohjelman puolivuotisseurantaraporttiin.


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitusinstrumentin koordinointitoimenpiteiden
toteutus 2018.

Toteutus:
 Maakuntaohjelman 2014‐2017 toteutumisen seurantaraportti laadittiin ja
esiteltiin maakuntavaltuustolle keväällä 2018. Seurantaraportti esiteltiin myös
Maakunnan yhteistyöryhmälle toukokuussa 2018. Seurantaraporttiin sisältyy
myös ERM‐suunnitelman toteutumisen seuranta (AIKO‐hankkeet).
 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019‐2020 laaditaan TEM:n
7.6.2018 antamien ohjeiden mukaan 31.10.2018 mennessä.
 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) rahoitusinstrumentin osalta
järjestettiin rahoitushaku, joka päättyi 29.3.2018.

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 2018 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais‐Suomen
liiton kanssa.
Toteutus:

Yhteistoimintateemojen edistämistä on toteutettu aluekehittämisen toimialan
osalta mm. virkamiesyhteistyönä.

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 2018
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Toteutus:

Kevään 2018 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018‐2021 kehittämisen
toimintalinjojen mukaiset uudet Tutkimus‐ kehittämis‐ ja innovaatiofoorumit.
Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet toteuttavat osaltaan
maakunnallista tutkimus‐kehittämis‐ ja innovaatiotoimintaa. Maakunnallisen
tutkimus‐kehittämis‐ ja innovaatio (TKI) – toiminnan koordinoinnin tavoitteena on
muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k ‐organisaatioiden,
tutkimus‐ kehitys‐ja koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden
välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia
maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia
ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi. Tavoitteena on,
että maakunnan TKI‐ toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen
perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

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 2018 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman ‐ Teollisuuspilotin
toteutumista
Toteutus:

Keväällä 2018 laadittiin Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman ‐Teollisuuspilotin
vuoden 2018 työsuunnitelma.

 Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden
toteutus
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Toteutus:

Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen seurantaryhmä kokoontui 7.5.2018.

Satakunnan bio‐ ja kiertotalouden kasvuohjelma
Satakunnan bio‐ ja kiertotalouden kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa
edellytyksiä bio‐ ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa.
Toteutus:

Keväällä 2018 aikana aloitettiin kasvuohjelman laadinta työ‐ ja elinkeinoministeriön
rahoituksella. Ohjelman painopisteenä on elintarviketeollisuuden sivuvirtojen
biokaasupotentiaalin hyödyntäminen, lisäksi tarkoitus on selvittää koko bio‐ ja
kiertotalouden toimintakenttää.

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 2018 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA‐yhteyshenkilönä
Toteutus:

Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut Loura‐Lippulaivaseminaariin
8.2.2018.

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 vuonna 2018
Toteutus:

Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut Team Satakunta yhteistyöhön.

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 mukana Satakunnan järjestöyhteistyöryhmässä (JYTRY), joka on maakunnan
yhdistys‐ ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu‐, kehittämis‐ ja yhteistyöfoorumi.
Järjestöyhteistyöryhmän tavoitteena on edistää yhdistysten yhteistyötä muiden
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yhteiskuntatoimijoiden kanssa (kunnat, yritykset, seurakunta, oppilaitokset) sekä lisätä
järjestönkentän toiminnan ja osaamisen tunnettuutta maakunnassa. Satakuntaliitto on
jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa sekä Suomen Kylätoiminta ry:ssä.
 Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden,
maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kesken.
 Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja
tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.
 Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2018, joka osallistuu
Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä –kilpailuun.
Toteutus:
 Valittiin yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa vuoden maakuntakyläksi 2018
Rauman Ylisen pään kylät, joka osallistuu Suomen kylät ry:n (ent. Suomen
Kylätoiminta ry) valtakunnalliseen vuoden kylät ‐kilpailuun.
 Osallistuttu järjestöyhteistyöryhmän (JYTRY) kokouksiin ja työryhmiin. Lisäksi
aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut esim. Nuorten ääni ‐
verkostotapaamisiin.
Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi
Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla 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.
 Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista
kehittämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien
kesken.
 Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2018.
Toteutus:

Osallistuttiin Tukholmassa Suomen suurlähetystössä 26.4.2018 järjestettyyn
Satakunnan matkailua promoavaan tilaisuuteen. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä
ELY‐keskuksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Visit Porin ja Visit Rauman
kanssa. Mukana tilaisuudessa oli noin 20 satakuntalaista matkailuyritystä ja ‐
toimijaa. Tilaisuudessa oli mukana myös Suomen suurlähetystö ja Suomalais‐
ruotsalainen kauppakamari.
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Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
 Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin,
ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

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 sekä sovitetaan yhteen
kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman
toteuttamista.
Toteutus:
 Satakunnan kulttuuristrategian 2015‐2020 osalta ei toimenpiteitä keväällä
2018, seurantakysely ja kulttuurifoorumi toteutetaan syksyllä.
 Osallistuttiin työpajaan, joka koski kulttuurialan kolmannen ja neljännen
sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Asiasta
laadittu selvitys tuki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain valmistelua
opetus‐ ja kulttuuriministeriössä.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta
Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto‐
ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristö ja maaseutujaosto.
 Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan
yhteistyöryhmällä on 3‐5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018 ‐ 2019. 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.
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Toteutus:
 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokoontunut ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana kaksi kertaa. Kokouksissa on käsitelty työjärjestyksen
edellyttämien isojen hankekokonaisuuksien – robotiikkaan kytkeytyvät ns. Silta‐
EAKR hankkeet ‐ rahoittamista. Kummassakin 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 kaksi 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.
Maaseutuohjelman
seurantakomitean kokous on pidetty lisäksi 5.‐6.6.2018 Porissa.

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.
Komissio hyväksynee syksyn 2017 aikana ohjelman loppuraportin, jonka jälkeen koko
ohjelmatyö on saatettu loppuun.
Uusi valtakunnallinen rakennerahasto‐ohjelma 2014 ‐ 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla
syksyllä 2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR‐ että ESR‐rahastojen toimet. Maakunnassa
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.
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Toteutus:
 Alkuvuoden aikana Satakuntaliitto järjesti erillisen ns. Silta‐EAKR hankehaun.
Hakemuksia tuli kaikkiaan kolme kappaletta, joista täsmennyksen jälkeen kaikki
kolme hyväksyttiin päätöksentekoprosessiin.
 Kesäkuussa avattiin haku EAKR:n kehittämishankkeille. Kaikki erityistavoitteet
ovat haussa mukana. Haku päättyy 5.10.2018.
 Satakuntaliiton valmistelemia käynnistyneitä EAKR –hankkeita oli kesäkuun
loppuun mennessä yhteensä 69 ja hylkäyspäätöksiä yhteensä 11 kpl. Tällä
hetkellä varoja on sidottu n. 11,1 miljoonaa euroa ja varattu käynnissä olevien
hankkeiden toteuttamiseen 9,6 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakauden kehys
(mukaan lukien Silta EAKR ‐erillisrahoituksen 1,9 miljoonaa euroa) on n. 19,6
miljoonaa euroa.
 Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut
rakennerahasto‐ohjelman koordinaatiotyöryhmän toimintaan.

Länsi‐Suomen

 Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut kevään 2018 aikana Länsi‐
Suomen suuralueen edustajana uutta ohjelmakautta valmistelevan EU‐4 jaoston
toimintaan. Toimintaa koordinoi Työ‐ ja elinkeinoministeriö.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut – toimenpiteet
Satakunnan AIKO‐rahoitus
Satakuntaliitto osoittaa vuonna 2018 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 2017 käytettävissä ollut
rahoituskehys oli 334.000 euroa. AIKO‐toiminnasta järjestetään erillinen haku vuonna 2018.
Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään
vuosittain noin 10 AIKO‐kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 eur välillä. Satakunnan
ERM‐suunnitelma
löytyy
Satakuntaliiton
www‐sivuilta
osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/aiko‐satakunta.
Toteutus:
 AIKO‐rahoituksen myöntäminen lähti käyntiin vuoden 2016 lopussa. Vuoden
2018 alkupuoliskon aikana järjestettiin kolmas hakukierros, jolloin hyväksyttiin
yhteensä kahdeksan uutta kokeilu‐hanketta. Rahoitusta myönnettiin
alkuvuonna 2018 yhteensä 289 904 euroa. Koko ohjelman kehys pieneni
hallintoviranomaisen viimeisessä irrotuspäätöksessä oletetusta alkuperäisestä
(925 000 euroa) niin, että Satakunnan kokonaismyöntövaltuus on 900 000 eur.
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Viimeisen hakukierroksen myöntöpäätöksillä
myönnettävissä oleva kehys.

on

sidottu

lähes

koko

 Työ‐ ja elinkeinoministeriö seuraa alueiden AIKO –rahoituksen toteutuksen
etenemistä kyselyillä, jossa mm. rahoituksen toteutumisen lisäksi tiedustellaan
eri indikaattoreiden toteutumista. AIKO‐hankkeita on päättynyt vasta kolme
kappaletta. Indikaattoritiedoista on selvyys vasta kun hankkeet ovat päättyneet.
Tarkempi raportointi toimitetaan hallintoviranomaiselle kun kaikki ohjelman
hankkeet ovat päättyneet.

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.
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.
Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan
innovaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin
perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.
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Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien kahden hankekokonaisuuden toteuttamisesta
AIKO‐rahoituksella.
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 2018 aikana aluekehityksen toimialan
kasvuvyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.

edustaja

osallistuu

Pohjoisen

 Edistetään ja seurataan valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen kasvusopimuksen
etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa.

Toteutus:

Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut kevään 2018 aikana Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn sekä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen
toteuttaman Etelä‐Suomen tavaralogistiikan tehostamishankkeen ohjausryhmän
toimintaan.

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
(Lump sum) 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.
Satakuntaliiton edustaja on varsinaisena jäsenenä ohjelman hallintokomiteassa ja varajäsenenä
seurantakomiteassa.
Itämeren alueen Interreg‐ohjelma 2014–2020 (Itämeri‐ohjelma) tukee yhtenäistä aluekehitystä
ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren
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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.
 Osallistutaan Central Baltic ‐ohjelman hallinto‐ ja seurantakomitean toimintaan. Välitetään
tietoa avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita osallistumaan ohjelman
hankehakuihin.
 Osallistutaan Itämeri‐ohjelman kansalliseen sub‐komiteaan sekä välitetään tietoa
avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita osallistumaan ohjelman
hankehakuihin.
 Kannustetaan satakuntalaisia toimijoita hyödyntämään myös muita kansainväliseen
yhteistyöhön perustuvia ohjelmia kansainvälistymisen vahvistamiseksi.
 Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista
hankehakuihin osana maakuntaohjelman seurantaa.

kansainvälisten

ohjelmien

Toteutus:
 Osallistuttiin Central Baltic –ohjelman hallintokomitean kokoukseen 14.‐
15.6.2018 Ruotsin Visbyssä.
 Päivitettiin tiedot satakuntalaisten toimijoiden Interreg ‐hankkeista
maakuntaohjelman 2014‐2017 seurantaraporttiin.
 Välitettiin tietoa tulevista Interreg ‐hauista satakuntalaisille toimijoille.
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 uutta ohjelmakautta alueelliseen
innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”Smart
specialisation” S3–ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart
Specialisation Platformeilla ja älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty
maakuntaohjelmaan ja lisäksi on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart
specialisation ‐konsepti (www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa
entistä enemmän EU‐ohjelmien toteuttamisen ohjaajana.
 S3‐temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, energia, agri‐food) haetaan
aktiivisesti
kansainvälisiä
yhteistyömahdollisuuksia
uuden
maakuntaohjelman
(2018‐2021) painotusten mukaisesti
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Toteutus:

Kevään 2018 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistui S3‐ temaattisten
platformien työryhmien toimintaan.

 Toimintavuoden 2018 aikana edistetään edelleen aktiivisesti maakunnan ja sen eri
toimijoiden Kiina‐yhteistyötä
Toteutus:

Kevään 2018 aikana on jatkettu automaation ja robotiikan kansainvälistä
verkostoitumista niin Eurooppaan kuin Kiinaankin ja kansainvälistä yhteistyötä
osana maakunnan teollisuuden uudistumista.

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 lisäksi mukana yhdessä Länsi‐Suomen Eurooppa‐toimiston (WFEO) kanssa
eurooppalaisten alueiden tutkimus‐ ja innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen teematyöryhmissä.
 Vuoden 2018 aikana osallistutaan ERRIN‐ sekä ERIAFF‐verkostojen ja näiden eri työryhmien
toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä elintarvikealan
kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä
Toteutus:
 Kevään 2018 aikana aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut ERRIN‐
sekä ERIAFF‐verkostojen ja näiden eri työryhmien toimintaan.
 Kevään 2018 aikana Satakuntaliitto liittyi jäseneksi Euroopan merellisten
periferisten alueiden verkostoon (CPMR), joka tarjoaa erittäin aktiivisen
eurooppalaisen edunvalvontakanavan mm. aluepolitiikassa, meripolitiikassa ja
liikennekysymyksissä. Jäsenyys alkaa 1.1.2019.
Kiina‐yhteistyö
Toimintavuoden 2018 aikana edistetään edelleen aktiivisesti maakunnan ja sen eri toimijoiden
Kiina‐yhteistyötä
Toteutus:

Kevään 2018 aikana on osallistuttu Kiina‐ yhteistyön vahvistamiseen yhteistyössä
maakunnan toimijoiden kanssa.
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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. Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien lakihankkeiden edetessä
laaditaan maakunnalle uusi maakuntastrategia, minkä jälkeen MRL:n mukainen
maakuntasuunnitelma sisältyisi yhteen maakuntastrategiaan. Maakuntastrategiassa tullaan
pohjustamaan aikaisempaa laajemmin koko maakunnan kehitystä, ja maakuntakaavaa
uudistetaan tulevassa maakunnassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden ja
maakunnan tahtotilan mukaisesti.
Alueiden käytön toimialan keskeinen tehtävä on maankäyttö‐ ja rakennuslain 27 §:n mukaisesti
maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja kaavan kehittäminen.
Maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen 2 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan
suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue‐ ja yhdyskuntasuunnittelun rakennetun
ympäristön sekä kulttuuri‐ ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.
Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu myös uutena lakisääteisenä
tehtävänä maakunnan suunnittelujärjestelmästä erillisen merialuesuunnitelman laatiminen
vuoteen 2021 mennessä. Merialuesuunnitelman laatimisprosessi käynnistettiin vuonna 2017
yhdessä rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa. Merialuesuunnittelussa edetään vuonna
2018 kaikille rannikkomaakunnille yhteisen koordinaation, yhtenäistetyn laatimisprosessin, sekä
tietopohjan keräämisen ja kartuttamisen kautta. Myös hanketyössä syntyviä tuloksia
hyödynnetään merialuesuunnittelutyössä.
Toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1
toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen kuntakaavoituksen ja muun
alueiden käytön suunnittelun kautta.
Vuonna 2018 paikkatietotoiminta keskittyy liiton tietopalvelu‐ ja analyysien tuotantoon niin
alueiden käytön suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja merialuesuunnitelman laatimiseksi.
Paikkatietotoiminta tähtää samalla maakuntastrategian laatimisen edistämiseen sekä
maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi.
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.
Liikennejärjestelmätyötä
suunnataan
myös
uudelleen
maakuntauudistuksen edetessä ohjaamaan mm tienpidon järjestämistä.
Vuonna 2018 jatketaan hallinnonuudistustyötä, jossa tähdätään uuden maakunnan toiminnan
aloittamiseen vuonna 2020. Hallinnonuudistusta varten laadittiin alueiden käytön, liikenteen ja
luonnonvarojen toimialojen nykytilan kartoitukset vuonna 2016‐17 sekä valmisteltiin
väliaikaishallintoa varten tarvittavat päätökset. Vuonna 2018 hallinnonuudistustyötä vie
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eteenpäin väliaikaisen toimielimen johdolla Satakuntaliiton projektitoimisto siihen asti, kunnes
uusi maakunta on perustettu.
Alueiden käytön toimialalla valmistaudutaan
maakuntauudistukseen perustamalla työryhmiä, vapauttamalla tarvittavia resursseja ja
tilaipäisrekrytoinnein valmisteluprosessin kuluessa.

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.
 Liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä ja
maakuntauudistuksen edetessä uudistetaan LIS‐suunnitelmaa.
 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
toteuttamista.

kehityksen

yhteiskuntasitoumusta

osana

ympäristöohjelman

 Alueiden käytön hanketoiminta linkittyy mm. sinisen talouden kestävään kasvuun sekä rajat
ylittävän yhteistyön kehittämiseen.
 Valmistaudutaan maakuntauudistukseen sekä uuden maakunnan strategian laatimiseen ja
maakuntakaavan uudistamiseen.

Maakuntakaavoitus / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana on 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. Teemat kohdentuvat pääosin Satakunnan maakuntasuunnitelman
kärkitavoitteisiin.
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Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelussa on edetty ehdotusvaiheeseen. Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmistelua jatketaan v.2018 ehdotusvaiheen toimenpiteillä ja
tarvittaessa viedään eteenpäin kaksivaiheisen päätöksenteon kautta. Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään sekä maakuntakaavatoimikunnassa että vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä.
Maankäyttö‐ ja rakennuslakia ollaan muuttamassa rinnan maakuntauudistuksen kanssa. Lain
uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan arvioidaan.
Itse
maakuntauudistuksen arvioidaan vaikuttavan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen aikatauluun.
Toteutus:

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 hyväksyttiin valtioneuvostossa
14.12.2017, ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Vaihemaakuntakaavan ehdotuksen 1
selostuksessa ennakoitiin ja käytiin läpi uudistettujen valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 1 käsiteltiin yhteistyöryhmässä
10.1.2018, maakuntakaavatoimikunnassa 12.1.2018 ja maakuntahallitus hyväksyi
22.1.2018 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen lähetettäväksi
viranomaisten lausuntokierrosta varten. Lausunnot pyydettiin MRA 13§:n
mukaisesti elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksilta, Satakunnan kunnilta,
kaava‐alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta sekä naapurimaakuntien
kunnilta, keskeisiltä viranomaistahoilta, yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita
asia koskee. Kaava‐aineisto oli lausuttavana 29.3.2018 asti.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaihetta 1 koskevia lausuntopyyntöjä
lähetettiin yhteensä 74 kpl. Lausuntopyyntöjä lähetettiin Satakunnan kuntien (17
kpl) ja Satakunnan naapurikuntien (13 kpl) lisäksi noin 43 eri taholle. Ehdotuksesta
saatiin yhteensä 44 kpl lausuntoa. Lisäksi Pohjois‐Satakunnan turvetuottajien
kanssa käytiin erillisneuvottelu 10.4.2018.
Lausuntoja,
alustavia
vastineita
ja
ratkaisuesityksiä
käsiteltiin
viranomaisneuvottelussa 16.5.2018, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
yhteistyöryhmässä 22.5.2018 ja maakuntakaavatoimikunnassa 25.5.2018.
Maakuntahallitus hyväksyi annettavat vastineet maakuntahallituksessa 4.6.2018
ehdotusvaiheen 2 ratkaisujen laatimiseksi. Vastineet toimitettiin lausuntojen
antajille ja julkaistiin Satakuntaliiton verkkosivuilla.
Maakuntahallituksen hyväksymien vastineiden pohjalta ollaan parhaillaan
laatimassa nykyisen maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaisesti vaihemaakuntakaavan
2 toinen ehdotus, joka asetetaan syksyllä 2018 julkisesti nähtäville.

Merialuesuunnitelman laatiminen
Merten aluesuunnittelua koskeva lakimuutos (482/2016) osana maankäyttö‐ ja rakennuslakia
hyväksyttiin 17.6.2016, ja vastuu merialuesuunnitelmien laadinnasta on rannikkomaakuntien
liitoilla. Satakuntaliitto käynnisti merialuesuunnitelman laatimisen yhteistyössä ministeriöiden,
rannikkomaakuntaliittojen ja sidosryhmien kanssa maakuntahallituksen päätöksellä 8.5.2017.
Rannikkoliitot vetävät suunnittelua yhteisessä koordinaatioryhmässä, ja suunnittelua tuetaan
valtakunnallisesti Euroopan meri‐ ja kalatalousrahaston rahoituksella. Työhön palkattiin
rannikkomaakunnille
yhteinen
koordinaattori
koko
rannikkoalueen
kattavan
koordinointiryhmän
ja
merialuesuunnittelun
yhteistyöverkon
toimintaa
varten.
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Erillisselvityspohjan mahdollisiin täydennyksiin varaudutaan meri‐ ja kalatalousrahaston
käyttösuunnitelmassa.
Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit 03/2021.
 Osallistutaan suunnitteluyhteistyöhön merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä
Toteutus:

Koordinaatioryhmä on kokoontunut yhteensä 22 kertaa, joista alkuvuonna 2018
yhteensä 6 kertaa. Alueiden käytön edustajat ovat osallistuneet kokouksiin.

 Koordinaatioryhmässä pyritään yhtenäistämään suunnitteluprosessia koko rannikkoalueella
nk Sabloonahankkeen kautta.
Toteutus:

Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa‐hankkeessa (nk Sabloonahanke)
selvitettiin suunnitteluprosessia ja suunnitelmien sisältöä ympäristöministeriön
toimeksiannosta. Hankkeen toteutti WSP Finland Oy yhteistyössä Suomen kala‐ ja
vesitutkimus Oy:n ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n kanssa. Keskeinen osa
hankkeen toteutusta oli neljän työpajan valmistelu, fasilitointi ja yhteenvedon
laadinta. Työpajoihin osallistui asiantuntijoita maakuntaliitoista, keskeisistä
viranomaistahoista sekä muista merialuesuunnitteluun liittyvistä tahoista. Työn
tuloksena syntyivät yhteenvedot työpajoista ja luonnos merialuesuunnittelun
prosessista.
Työtä ohjasi merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä, johon kuuluvat edustajat
rannikkomaakuntien liitoista ja ympäristöministeriöstä. Satakuntaliitto osallistui
ohjausryhmässä hankkeen eteenpäinviemiseen.
Sabloonahankkeen työpajat pidettiin 2017 puolella, hankkeen loppuraportti
valmistui 6.4.2018, ja merialuesuunnittelun yhteistä lähestymistapaa esiteltiin
sidosryhmätilaisuudessa
ympäristöministeriössä
18.4.2018.
Sidosryhmätilaisuuteen kutsuttiin kansallisella tasolla tunnistetut osalliset, sekä ne,
jotka ovat ilmoittautuneet sidosryhmäverkkoon merialuesuunnitteluun osallisiksi.

 Vuonna 2018 edetään määrittelyvaiheesta valmisteluvaiheeseen
Toteutus:

Siirryttiin valmisteluvaiheeseen, jossa on jatkettu aineistojen keruuta, tuottamista
ja analyysejä. Työn alla ovat ekologinen tilannekuva, sinisen talouden tilannekuva
ja merialueiden erityispiirteet. Ekologisessa tilannekuvassa keskiössä ovat Suomen
meriympäristön tila 2018‐raportti, VELMU‐inventointi eli vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden inventointi ja Zonation analyysit laajassa yhteistyössä
kansallisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Velmu‐inventoinnissa painottuvat
puutteellisesti tunnetut habitaatit ja lajit sekä ihmispaineen alaiset alueiden tiedon
täydentäminen sekä kootun tiedon jalostaminen.
Sinisen kasvun tilannekuvaa laaditaan parhaillaan konsulttityönä, jonka
koordinaatio on kilpailuttanut ja tilannut. Konsulttina toimii Gaia Consulting Oy.
Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu Satakunnan edustajana vs
aluekehitysjohtaja. Hanke tuottaa katsauksen sinisen talouden strategisiin
tavoitteisiin, laatii kolmelle merialuesuunnittelualueelle profiilin sinisen talouden
nykytilasta ja merkityksestä sekä tuottaa kolmelle suunnittelualueelle tietoa sinisen
talouden keskeisistä mahdollisuuksista, vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä
hahmottaa alueiden välisiä eroja.
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Merialuesuunnittelua edistäviä meneillään olevia/tai valmistuneita hankkeita ovat
mm:
• Meritietoportaali (SYKE)
• Plan4Blue (SYKE)
• SeaGIS 2.0 (County Administrative Board of Västerbotten)
• SmartSea (FMI), (ohjausryhmässä Anne Savola)
• Sustain Baltic (Turun yliopisto), (Satakuntaliitto /Asko Ijäs).
• Smart Blue Regions (Ministry for Economic Affairs, Employment,
Transport and Technology Schleswig‐Holstein)
• Baltic Lines (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)
• Basmati (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)
• Baltic Scope (Swedish Agency for Marine and Water Management)
• PanBalticScope (Swedish Agency for Marine and Water Management),
(Satakuntaliitto / Mari Pohja‐Mykrä)
• BalticRim (State Archaeological Department of Schleswig‐Holstein)
• BlueAdapt (SYKE)
• SEAmBOTH (Metsähallitus)
• ARKMAS (SYKE)
 Määritellään suunnittelu‐ ja päätöksentekoprosessi, sekä suunnitteluyhteistyö‐ ja
osallistumismuodot sekä käytettävä aineisto ja suunnittelutyökalut.
Toteutus:

Yhtenäisen lähestymistapahankkeen työstämisen ja koordinaatioryhmän
yhteistyönä määrittelyä on jatkettu ja on valmisteltu vuorovaikutussuunnitelmaa.
Vuorovaikutussuunnitelmaluonnos valmistui 06/2018.
Käytettävää aiheistoa on määritetty yhteisesti, ja työ jatkuu.
Suunnittelutyökaluna päätettiin käyttää ArcGISiä ja tiedonjakamiseen
ArcGISOnlineä.
ArcGIS on käytössä kaikissa rannikkomaakunnissa
maakuntakaavoituksen työvälineenä.

 Kootaan lähtötietoja ja osallistutaan Meritietoportaalin kokoamiseen suunnittelualustaksi
Toteutus:

Satakuntaliitto on koonnut Selkämeren eteläosan alueen erityispiirteitä sekä
Sustain Baltic‐hankkeessa että PanBalticScope ‐hankkeessa. Työ jatkuu.
Meritietoportaalin rakentaminen etenee ja merialuesuunnittelun koordinaatiosta
on nimetty osallistujat työryhmään, joka on osallistunut portaalin määrittelyihin
Satakuntaliitto mukaan lukien. Meritietoportaaliin avattiin ArcGISOnline‐yhteys,
jota kautta Meritietoportaalin aineistoihin on laajasti yleinen katseluoikeus, ja
kullekin rannikkoliitolle hankittiin tunnukset suunnittelualueen työskentelyä
varten. ArcGISOnlinen kautta avataan jatkossa myös julkinen kuuleminen
merialuesuunnitteluaineistoista.

 Koordinoidaan sidosryhmäyhteistyötä ja pidetään työpajoja suunnittelun edistämiseksi.
Toteutus:

Hankkeen sidosryhmäyhteistyötä varten on koottu laaja verkosto, johon osalliseksi
tunnistettuja on aktivoitu liittymään.
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Vuorovaikutuskanavina on otettu käyttöön seuraavia:
Yhteistyöryhmä (https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu):
‐ Sähköpostit
‐ Uutiskirjeet
Twitter: #Merialuesuunnittelu
FaceBook: Merialuesuunnittelu ‐sivu
www.merialuesuunnittelu.fi
Koordinaatioryhmä on järjestänyt 3:nnen sidosryhmätilaisuuden 18.4.2018
ympäristöministeriössä. Lisäksi 2018 on pidetty neljä toimialakohtaista kokousta.
Merialuesuunnittelijat ovat osallistuneet hankkeiden työpajoihin mahdollisuuksien
mukaan, ja osa hankkeista on jalkautunut alueille, jolloin myös laajempi alueellinen
osallistuminen on ollut mahdollista. Hankkeet ovat eri vaiheissa.
 Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristöministeriö MRL:n mukaisesti, ja kansainvälistä
rajat ylittävää merialuesuunnitteluyhteistyötä edistetään liiton hanketyöllä sekä
osallistumalla meneillään oleviin merialuesuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin.
Toteutus:

Merialuesuunnittelun kansainvälistä yhteistyötä vetää ympäristöministeriö.
Satakuntaliitto on osallistunut Suomen merialuesuunnittelun kansainväliseen
konsultointiin
ympäristöministeriössä
7‐8.5‐2018,
sekä
Ruotsin
merialuesuunnitelmien kansainväliseen konsultointiin 19‐20.6.2018 Malmössä
osana PanBalticScope ‐hanketta. Ruotsin merialuesuunnitelma on parhaillaan
ehdotuksena kuultavana ja lausuntoaika jatkuu syyskuulle.

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamisen seuranta ja edistäminen
Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutumista seurataan ja
analysoidaan. Työssä hyödynnetään myös Valtakunnalliset yritysalueet –hankkeessa syntynyttä
tietopohjaa. Toteutuneisuuden seurannalla ja siihen liittyvillä analyyseillä kootaan tietopohjaa
sekä tulevan maakunnan strategian laatimista että maakuntakaavojen uudistustyötä varten.
 Käydään maakunta‐, yleis‐, asema‐ ja ranta‐asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön
toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön.
Toteutus:

Satakuntaliitto on osallistunut tarvittaviin viranomaisneuvotteluihin ja
viranomaisyhteistyöhön, joita on käyty etenkin kuntayleiskaavoihin ja
merkittävimpiin asemakaavoihin liittyen. Maankäyttö‐ ja rakennuslaki kevensi
tarvittavien viranomaisneuvottelujen määrää, mikä on kuitenkin näkynyt
lisääntyneinä lausuntopyyntöinä. Aluetta tuntevalle viranomaisyhteistyölle on
selkeä tarve, ottaen huomioon, että pienemmissä kunnissa kaavoitustyötä tekevät
yksittäiset konsultit, ja toisaalta isompien kuntien monialaiset kysymykset.

 Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt lausunnot
Toteutus:

Alueiden käyttö antoi alkuvuonna 2018 yhteensä 75 lausuntoa, joista ranta‐asema‐
ja asemakaavoista 45 kpl, osayleiskaavoista 8 kpl, maa‐aineslausuntoja 3 kpl,
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ympäristövaikutusten arvioinneista 4 kpl, maakuntakaavoista 5 kpl, meren ja
vesienhoidosta 2 kpl ja tie‐ ja liikenneasioista 2 kpl lausuntoa, voimajohdoista 2 kpl,
rakennusjärjestyksistä 1 kpl, rakennussuojelusta 1kpl ja lakiesityksistä 2 kpl
lausuntoa.
Pyydettyjen ja annettujen lausuntojen määrä on kasvanut merkittävästi edellisestä
alkuvuodesta, samalla kun lakimuutoksen myötä käytyjä viranomaisneuvotteluja
on puolestaan supistettu. Erityisesti kasvu näkyy asemakaavoista pyydettyinä
lausuntoina. Toimialan antamina lausuntoina valmisteltiin maakuntahallituksen
toimialaa koskevia lausuntoja, kuten hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
laki maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, joka annettiin
lausuntopalvelu.fi:n kautta ja tuotiin maakuntahallitukselle tiedoksi sekä
johtoryhmäkäsittelyn pohjalta naapurimaakuntien maakuntakaavoja koskevat
lausunnot.
Annetut lausunnot ovat maakuntahallituksen listalla, ja
erillislistauksesta Satakuntaliiton nettisivuille on luovuttu.
 Edistetään maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista yhteistoiminnassa
kuntien ja eri viranomaisten kanssa kuntakaavoitukseen, teiden suunnitteluun,
johtokäytävien suunnitteluun, loma‐asuntorakentamiseen, maa‐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 toteutumista seurataan analyysityöllä, jolla
valmistellaan kokonaismaakuntakaavan uudistamistyön käynnistämistä. Lisäksi on
osallistuttu asiantuntijaneuvotteluihin sekä ‐työryhmiin.
Satakunnan
maakuntakaavan toteutumista edistettiin osallistuen vaikutusten arviointiin eri
hankkeissa.

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

Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui keväällä kaksi kertaa:
ensimmäisellä keskityttiin matkailuun, ja SustainBaltic hankkeen matkailun ja
ekosysteemipalvelu ‐näkökulmaan ja toisessa kokouksessa maakuntauudistuksen
alueiden käyttöä, liikennettä ja ympäristöä koskevaan valmisteluun.

 Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutuneisuutta analysoidaan ja seurataan
Toteutus:

On
valmisteltu
analyyseja
käynnistämiseksi. Työ on käynnissä.

kokonaismaakuntakaavan

uudistamisen

 Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä
maakuntakaavoituksen pohjaksi
Toteutus:

On
valmisteltu
käynnistämiseksi.

analyyseja

kokonaismaakuntakaavan

 Vaihemaakuntakaavan kaava‐asiakirjojen viimeistely, taitto, painatus
aikataulutetaan vaihemaakuntakaava 2:n valmisteluaikataulujen mukaan.
Toteutus:

uudistamisen

ja

jakelu

Alueiden käyttö on viimeistellyt aineiston, ja hallinto on kilpailuttanut hankinnan.
Taitto ja painatus ovat valmistelussa hallinnossa, ja aikataulu on siirtynyt.
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 Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja –kulttuureja
ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia
päätöksiä valmistelemalla
Toteutus:

Alueiden käyttö ja ELY‐L ja ELY‐Y ovat tehneet yhteistyötä maakuntauudistuksen
parissa. Esivalmisteluvaiheeseen 2 on panostettu irrottamalla resursseja perustyön
puolelta niin että liikennesuunnittelijan työajasta 50% ja alueiden käytön johtajan
työajasta 40% on kohdennettu maakuntauudistuksen valmisteluun helmikuusta
2018.
Alueiden käytön työryhmän Alueiden käytön alatyöryhmän
esivalmisteluvaiheen 2 raportti luovutettiin pyydetysti 4.5.2018 konsernistrategian
valmistelu‐ ja VATEN valmisteluja varten.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät
Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä
lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.
 Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan
lainsäädännön (SOVA‐laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu‐ ja ohjelmatyössä.
Toteutus:

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointia on tehty omana työnä ja osana
maakuntaohjelman laatimistyötä.

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

Osallistuttiin Lounais‐Suomen metsäneuvoston jäsenenä kokouksiin, ja pyrittiin
edistämään alueellisen metsäohjelman 2016‐20 toteuttamista.
Kansainvälinen
yhteistyö
on
painottunut
merialuesuunnitteluun
ja
hanketoimintaan, ja maakunnallinen työ etenkin maakuntakaavaprosesseihin.
Myös erilaisiin liikennettä koskeviin edunvalvonta ym sidosryhmiin on osallistuttu
aktiivisesti.

 Suunnittelun digitalisaatiota edistetään. Seurataan ja osallistutaan maakuntakaavojen
digiloikka‐hankkeeseen sekä suunnittelun digitalisaation edistämiseen. Osallistutaan
paikkatietoyhteistyöhön mm. Meritietoportaalin ja Lounaispaikan kanssa.
Toteutus:

On osallistuttu hankkeisiin, erityisesti HAME ‐hankkeeseen, jolla edistetään
maakuntakaavojen digitaalisuutta ja harmonisointia. Yhteistä tietomallipohjaa on
alustavasti, pienimuotoisesti testattu ja testaaminen jatkuu. Meritietoportaalin
laatimiseen on osallistuttu, etenkin koordinaatioryhmän toiminnan kautta.

 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:

CentralBaltic ohjelmaan kuuluva hanke on erikseen raportoitu puolivuotisraportin
lopussa. Merialuesuunnittelun yhteistyötä on kuvattu edellä kohdassa
Merialuesuunnittelu.

 Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan
yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.
Toteutus:

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 22. 1.2018 (4 §) asettaa toimikaudekseen
uuden Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän, Satapeto. Päätöksen mukaan ryhmä
jatkaa pääosin entisellä kokoonpanolla vuoden 2019 loppuun saakka. Aiemman
käytännön mukaisesti Satakuntaliiton maakuntajohtaja toimii ryhmän
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana alueiden käytön johtaja. Sihteerin
tehtävät jaetaan Satakuntaliiton ja Suomen riistakeskus Satakunnan kesken.
Ryhmä päättää toimivaltansa puitteissa ryhmän mahdollisista täydennystarpeista
toimikautensa aikana.
Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä kokoontui
kevätkaudella yhden kerran aiheina erityisesti suurpedot sekä ammattikalastajien
haasteet ml hylkeet.

 Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamista (esim. Kokemäenjoen vesivisio‐
työn kautta).
Toteutus:

Tulvariskit on huomioitu annetuissa kaavalausunnoissa, ja tulvariskien hallinta on
osa vesivisio‐työtä. Kokemäen joen vesistöalueen vesivisio 2050 valmistui
30.11.2017.

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

Satakuntaliitto on antanut puoltolausuntoja hankkeista ja pyrkinyt edistämään
hanketyötä. Omia uusia hankkeita ei ole käynnistetty.

 Osallistutaan Satakunnan vesien‐ ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATAVESI).
Toteutus:

Vesistöalueryhmät ‐ Karvianjoki‐ryhmä, Kokemäenjoki‐ryhmä ja Eurajoki–Lapinjoki‐
ryhmä – ovat jatkaneet toimintaansa ja kokoontuneet vähintään kerran
kevätkauden aikana lukuun ottamatta Karvianjoki‐ryhmää. Selkämeren rannikon
vesienhoitoa käsitellään em. jokialueryhmissä. Vesistöalueryhmien toimintaa on
suunnattu
aiempaa
enemmän
työpajoihin,
joissa
konkreettisten
vesienhoitotoimien kohteita sekä vastuu‐ ja toimijatahoja etsitään ja sovitaan
yhdessä.
Hämeen järviltä Satakunnan suistoon Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050
valmistui vuoden 2017 lopulla ja sitä on käsitelty Kokemäenjoki‐ryhmässä.
Maakuntahallitus merkitsi Kokemäenjoen vesistöalueen vesivision 2050 tiedokseen
helmikuussa 2018 Satakunnan tulevaisuuskäsikirjaa ja maakuntaohjelmaa 2018 ‐
2021 täydentävänä asiakirjana. Satakuntaliitto ottaa em. ohjelman
mahdollisuuksien mukaan huomioon omassa toiminnassaan.
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Raumalla pidetyssä seitsemännessä Meremme tähden ‐tapahtumassa tuotiin esille
monipuolisesti esille mereen liittyviä tutkimuksia, harrastuksia, elinkeinoja ja
suunnittelua (ks. merialuesuunnittelu, SustainBaltic).
 Osallistutaan yhdessä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen kanssa maankäyttö‐ ja rakennuslain
mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin.
Toteutus:

Vuoden 2017 kehittämiskeskusteluista järjestettiin 2018 vuoden alkupuolella 8
keskustelua, joihin Satakuntaliitto osallistui.

 Nostetaan alueiden käytön tilasto‐ ja paikkatietoa esille suunnittelun ja päätöksenteon
tueksi.
Toteutus:

Valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden kehittämistä koskeva hanke päättyi
2017, ja sen tuloksia on esitelty sekä maakuntahallitukselle, että kuntajohtajille.
Hankkeen tietopohjaa on hyödynnetty rakennemallityötarpeiden kartoittamisessa.
Aineisto on käytettävissä ja löytyy Satakuntaliiton nettisivuilta.

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

Ei toimenpiteitä 2018. Päivitystyön edistymistä seurataan.

 Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus.
Toteutus:

Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2018.

 Edistetään Lounais‐Suomen ympäristöohjelman 2014‐2030 toteuttamista osana vuonna
2015 laadittua kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta 2015‐2020.
Toteutus:

Edistettiin Lounais‐Suomen ympäristöohjelman toteuttamista tilaisuuksissa ja
pyrittiin edistämään ympäristöohjelman toteuttamista ja kestävän kehityksen
sitoumusta liiton omassa toiminnassa.
Satakuntaliitto on osallistunut hiilineutraalisuutta koskevan tavoitteen
edistämistyöhön. Keväällä 2018 valmistui Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen SYKEltä
tilaama Satakunnan kasvihuonepäästöraportti 2007‐2015. Raportissa käytetyn
laskentamenetelmän mukaan Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet
28 % vuosina 2007–2015. Satakuntaliiton ja Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen
tavoitteena on vahvistaa aktiivisten kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maakunnallisen tavoitteen toteutumisen
keinot sovitaan yhteistyössä. Tähän niin sanotun tiekartan valmisteluun kutsutaan
mukaan laajasti eri toimijoita.

 Jatketaan
Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyön
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa.
Toteutus:

edistämistä

Satakunnan

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto on jatkanut aktiivisesti
toimintaansa siten, että Satakuntaliitto hoitaa yhteistyöverkoston sihteerin
tehtävät. Samalla osallistuttiin Lounais‐Suomen ympäristökasvatuksen

33
sateenvarjoryhmän toimintaan. Molemmat ryhmät ovat kokoontunet kerran
kevätkauden aikana.
Osana ympäristökasvatusyhteistyötä on osallistuttu Raumalla pidetyn Meremme
tähden tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Kevään teemana
Satakuntaliiton osalta olivat merialuesuunnittelu ja SustainBaltic‐hanke. Lisäksi on
osallistuttu elokuussa Kankaanpäässä pidettävän ”Äänimaisema”‐seminaarin
suunnitteluun ja järjestelyihin.
 Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja –kulttuureja
ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia
päätöksiä valmistelemalla
Toteutus:

Alueiden käyttö ja ELY‐L ja ELY‐Y ovat tehneet yhteistyötä maakuntauudistuksen
parissa. Esivalmisteluvaiheeseen 2 on panostettu irrottamalla resursseja perustyön
puolelta niin että liikennesuunnittelijan työajasta 50% ja alueiden käytön johtajan
työajasta 40% on kohdennettu maakuntauudistuksen valmisteluun helmikuusta
2018. Alueiden käytön työryhmän ympäristö‐ alatyöryhmän esivalmisteluvaiheen
2 raportti luovutettiin pyydetysti 4.5.2018 konsernistrategian valmistelu‐ ja VATEN
valmisteluja varten.

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 ja
ELY‐keskuksen kanssa
Toteutus:

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä on kokoontunut alkuvuonna 2018
vuosikellon mukaisesti. Ryhmässä on edustus Raumalta ja Porista, satamista,
Satakunnan kolmelta seutukunnalta, kauppakamareista sekä Varsinais‐Suomen
ELY‐keskuksesta
ja
Liikennevirastosta.
Satakunnan
jatkuvan
liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet on päivitetty keväällä ja tuotu
maakuntahallitukselle tiedoksi. Alueelliset työryhmät ovat kokoontuneet ja
valmistelleet koko maakunnan yhteistä kokousta. Toimenpiteiden edistäminen ja
seuranta on vakiintunut toimintamuotona.

 Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö‐, edunvalvonta‐ ja hankeryhmiin
Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käyttö on osallistunut esimerkiksi seuraaviin yhteistyö‐ ja
edunvalvontaryhmiin:
Kasitie ry, hallitusjäsenyys
Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunta
Pori‐Tampere ratatyöryhmä
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Päärataryhmä
Pori‐Parkano‐Haapamäki rataryhmä
Varsinais‐Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä
Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät
Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä
Rauman ja Satakunnan kauppakamarin edunvalvontaryhmät
(kuten Kasitien neuvottelukunta) ja Rauman kauppakamarin liikennevaliokunta
VT 8 kehittämishankkeen ja VT 2:n kehittämissuunnitelman valmistelutyö on
päättynyt.
 Edistetään liikennehankkeiden EU‐rahoituksen kohdentamista Satakuntaan
Toteutus:

Ei toimenpiteitä alkuvuonna 2018.

 Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta ja
merialuesuunnittelua varten
Toteutus:

Liikennesuunnittelija on valmistellut tarvittavat lausunnot, sekä laatinut
vaihemaakuntakaavoitusta tukevia analyysejä ja asiantuntijakannanottoja
erityisesti vaihemaakuntakaavoitusta varten. Merialuesuunnittelun osalta on
osallistuttu meriliikennettä koskeviin ajankohtaistilaisuuksiin.

 Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunnan sihteeriys 2018‐2019
Toteutus:

Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunta on toiminut aktiivisesti. Työ on keskittynyt
erityisesti VT2:n kehittämissuunnitelman esittelyyn ja edistämiseen, sekä
edunvalvontatoimien suunnitteluun.

 Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja ‐kulttuureja
ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia
päätöksiä valmistelemalla
Toteutus:

Alueiden käyttö ja ELY‐L ja ELY‐Y ovat tehneet yhteistyötä maakuntauudistuksen
parissa. Esivalmisteluvaiheeseen 2 on panostettu irrottamalla resursseja perustyön
puolelta niin että liikennesuunnittelijan työajasta 50% ja alueiden käytön johtajan
työajasta 40% on kohdennettu maakuntauudistuksen valmisteluun helmikuusta
2018. Alueiden käytön työryhmän liikenne ‐alatyöryhmän esivalmisteluvaiheen 2
raportti luovutettiin pyydetysti 4.5.2018 konsernistrategian valmistelu‐ ja VATEN
valmisteluja varten.

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.
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Toteutus:

On osallistuttu Köyliönjärven maisemanhoitoalueen hoito‐ ja käyttösuunnitelman
laatimiseen.
Maisemateemaa käsitellään myös Kokemäenjoen Kokkeli ‐
hankkeessa.

Pohjanlahden teemavuosi
Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää
hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea‐hankkeeseen
09/2015.
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. Satakuntaliitto
tähtää teemavuoden järjestämiseen merialuesuunnittelun ja SmartSea –hankkeen edetessä ja
etenkin hankkeessa kertyvän tietopohjan kartuttua
Toteutus:

Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti.
Satakunnassa on järjestetty
tutkijatilaisuus. johon myös Satakuntaliitto on osallistunut. Satakuntaliiton
edustaja toimii hankkeen ohjausryhmässä.

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) – hankkeeseen.
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. Vuonna 2018 keskitytään case‐alueiden analysointiin ja
suunnitteluun.
Hankkeen vetovastuu on Turun yliopistolla ja muut partnerit ovat Suomen ympäristökeskus,
Satakuntaliitto, Estonian University of Life Sciensis (Tartu) ja Tallinn University. Hanke on
edennyt suunnittelun kohdealueiden määrittelyyn ja valintaan. Vuonna 2018 laaditaan ICZM‐
suunnitelmat näille kohdealueille.
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Toteutus:

Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti.

Pan Baltic SCOPE (BalticSCOPEII) –hanke
Satakuntaliitto on osallistunut Euroopan komission the European Maritime and Fisheries Fund
(EMFF) rahoittamaan hakuun BalticSCOPE II –hankkeella, jonka tavoitteena on edistää meri‐
aluesuunnittelun suunnitteluyhteistyötä naapurialueiden kanssa erityisesti alueille keskeisten
yhteisten suunnittelukysymysten määrittelemiseksi ja tiedonvaihdon varmistamiseksi.
BalticSCOPE II –hankkeen arvioitu toteutusaika on 1.1.2018‐31.12.2019. Valmistelussa
hankkeen vetovastuullisena on SwAM eli Swedish Agency for Marin and Water Management ja
muut partnerit ovat mm. HELCOM, VASAB, SYKE, Satakuntaliitto, ja hanketta seuraavia jäseninä
on Satakuntaliiton naapurirannikkoliitot.
Hanke ei tuota merialuesuunnitelmaa, vaan edistää yhteistyön järjestämistä, skenaariopohjaista
tavoitteiden asettelua ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa. Hankkeen tulokset hyödyttävät
suoraan kestävää Sinistä kasvua tavoittelevan merialuesuunnitelman laatimista.
Toteutus:

Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti.

Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan käynnistäminen
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:

Käynnistyy loppuvuodesta 2018.

Uuden maakunnan kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvitykset
Satakuntaliitto käynnistää tarvittavien taustaselvitysten päivitys‐ ja laadintatyön. Tarvittavia
analyyseja ja selvityksiä laaditaan sekä liiton omana työnä että kilpailutetaan tarvittaessa.
Tällaisia tulevia selvityksiä ovat mm kulttuuriympäristökohteiden päivitys (erityisesti moderni
kulttuuriympäristö), Satakunnan vanhentuneen luontokartoituksen 1996 ajantasaistus, maa‐
ainesten oton nykytilannekartoitus ja tulevaisuus, liikennejärjestelmien kehittämiseen tähtäävät
selvitykset esim Pori‐Tampere‐ratayhteyden kehittämiseen tähtäävä selvitys.
Lisäksi
pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan kohdealueena
Kankaanpään ja Jämijärven alueella sijaitsevan Hämeenkankaan (sekä Ikaalisissa ja
Hämeenkyrössä sijaitsevien Vatulanharjun ja Ulvaanharjun alueet).
Toteutus:

Taustaselvitystyötä on tehty omana työnä paikkatietoanalyysein. Satakunnan
luontokartoituksen 1996 ajantasaistustyö sekä maa‐ainesten oton nykytilan
kartoitus käynnistetään loppuvuodesta 2018.
Kulttuuriympäristökohteiden
päivityksen sekä liikennejärjestelmien kehittämiseen tähtäävän selvityksen
käynnistämistä siirretään. Pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksia on
kartoitettu yhteishankkeessa Varsinais‐Suomen ELYn kanssa. Työ jatkuu.
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1.4 Maakuntauudistus
Maakuntauudistuksen valmistelu jatkui oheisen kuvan mukaisilla vastuualueilla.
Maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön määrä lisääntyi ja kesäkuussa
projektitoimistossa työskenteli lähes 30 henkilöä (n. 15 htv).
Maakuntauudistuksen esivalmistelun toisen vaiheen toteutuksesta vastaa maakuntahallituksen
asettama epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin, jonka toimintaa ohjaa myös
maakuntahallituksen asettama vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Väliaikaisessa
valmistelutoimielimessä ovat edustettuina ne tahot, joiden toiminta / toimintaa tulee siirtymään
uuteen maakuntaan.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen ohjauksessa on maakuntauudistuksen projektitoimisto ja
projektitoimiston johdolla toimivat maakuntauudistuksen valmisteluryhmät, jotka ovat
esivalmistelun toisessa vaiheessa keskeisiä sisällön tuottajia.

Keväällä aloitettiin uuden Satakunnan maakunnan maakuntastrategian valmistelutyö
osallistavalla suunnitteluprosessilla. Työhön ovat osallistuneet kaikki maakuntavalmistelun
toimielimet ja valmisteluryhmät sekä maakuntahallitus. Tämän lisäksi valmisteluryhmät ovat
laajasti käyneet keskusteluja eri asiakas‐ ja sidosryhmien kanssa.
Vuoden alkupuolella maakunnan ICT‐valmistelu tiivistyi ja valmistelurahoituksen määrä kasvoi
olennaisesti.
Maakuntauudistuksen lakien valmistelu aikataulu viivästyi eduskunnassa kesäkuussa 2018.
Uuden maakunnan perustamisen aikaisin ajankohta on pääministerin ilmoituksen mukaan
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vuoden 2019 alussa ja maakuntavaalien suunniteltu ajankohta on toukokuussa 2019.
Toiminnallisesti uudet maakunnat aloittaisivat 1.1.2021.
Valmistelun aikataulun pitkittyessä erityiseksi ongelmaksi Satakuntaliiton kannalta on
muodostumassa maakuntavalmistelun rahoitus. Alkuperäisessä suunnitelmassa liiton
rahoitusvastuun piti päättyä 31.5.2018. Muuttuneessa tilanteessa rahoitusvastuu jatkuisi
vuoden 2018 loppuun saakka. Vaikka omarahoituksen osuutta on pienennetty 10 %:sta 5 %:iin
muodostaa omarahoitus kohtuuttoman taakan liiton taloudelle, erityisesti ICT‐rahoituksen
osalta.
Satakunnan maakuntauudistukseen
https://www.satakunta2019.fi/

voi

tutustua

lähemmin

uudistuksen

sivustolla

Tuloslaskelma
1- 5 kk 2018

15050800 VATE 1-vaihe
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset

15050800

Toteuma 1-5 kk
2018
635 871,00

TA 2018

Toteuma - %

642 500

98,97%

635 871,00

642 500

98,97%

635 871,00

642 500

98,97%

TOIMINTAKULUT

-706 681,81

-713 920

98,99%

Henkilöstökulut

-342 615,25

-405 720

84,45%

-274 712,13

-315 000

87,21%

-274 905,63

-315 000

87,27%

193,50

0

Muut tuet ja avustukset valtiolta

Palkat ja palkkiot yhteensä
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
Henkilösivukulut

-67 903,12

-90 720

74,85%

Palvelujen ostot

-309 323,42

-265 000

116,73%

-309 323,42

-265 000

116,73%

-22 371,07

-30 000

74,57%

-22 371,07

-30 000

74,57%

Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut

-32 372,07

-13 200

245,24%

-29 910,10

-13 200

226,59%

-2 461,97

0

-70 810,81

-71 420

-30,82

0

99,15%

-30,82

0

VUOSIKATE

-70 841,63

-71 420

99,19%

TILIKAUDEN TULOS

-70 841,63

-71 420

99,19%
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1.5 Hallintopalveluiden toimiala
Toimialan tehtävänä on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja
varmistaa, että muut toimialat pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan liiton
toiminnalliset tavoitteet.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Ylläpidetään maakunnan tietoverkkoa siten, että sähköisten jakelukanavien ja palvelujen
saatavuus on tietoturvallista ja tietosuojattua
 Kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osoitetaan siihen riittävät voimavarat.
 Mahdollistetaan henkilöstölle
kehittävään koulutukseen

osallistua

tehtäväkuvansa

mukaiseen

ammattitaitoa

 Huolehditaan, että virastolla on asianmukaiset työtilat ja –välineet
 Valmistellaan maakuntaliiton lopettamiseen liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä

Luottamushenkilöhallinto
Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto.
Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta,
hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 53 jäsentä.
Valtuuston toimikausi alkoi 22.9.2017 ja jatkuu kunnes uudet maakunnat aloittavat toimintansa.
Nykyinen valtuusto vastaa mm. maakunnan liiton lakkauttamisesta.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo
Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on vuonna 2017 alkaneella
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.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle
asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.
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Tarkastuslautakunta on valittu 2017 alkaneelle vaalikaudelle.
Toteutus:

Maakuntavaltuusto on kokoontunut kerran ja maakuntahallitus kuusi kertaa.
Tarkastuslautakunnalla on ollut kaksi kokousta ja lisäksi lautakunnan jäseniä
osallistui Maakuntaliittojen tarkastustoimen koulutukseen 1‐2.2.2018.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio osallistui AER:n (Assembly of
European Regions) vuosikokoukseen 23‐24.5.2018.

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 25 vakituisessa työ‐ tai virkasuhteessa olevaa sekä keskimäärin
2,5 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.
Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvaa henkilöstöä on 1.1.‐31.5.2018 maakuntaliiton
projektitoimistossa 10‐15 työntekijää eripituisissa tehtävissä.
Henkilöstö siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.
Toteutus:

EU:n tietosuoja‐asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisten
velvoitteiden johdosta on
‐
vahvistettu tietoturvaohje sisäiseen käyttöön
‐
laadittu selvitys henkilötietojen käsittelystä sisäiseen käyttöön
‐
päivitetty ja julkaistu henkilörekisterien informaatiovelvoitteen
täyttämiseksi tietosuojaselosteet
‐
otettu käyttöön henkilökunnan salassapitositoumus ‐lomake
‐
nimetty tietosuojavastaavaksi IT‐tukihenkilö Sami Suominen
‐
tietosuoja‐asioiden
valmisteluun
ja
seurantaan
nimetty
Tietosuojatyöryhmä
Viraston ja tukipalveluiden henkilökuntaa on osallistunut maakuntauudistuksen
valmisteluun mm. arkisto‐ ja asiakirjahallinnon sekä taloustyöryhmässä, lisäksi
henkilöstöresurssia on osoitettu liikenne‐ ja alueiden käytön suunnittelutehtäviin.
Maakuntauudistuksen projektitoimiston toiminta jatkuu liiton toimintana, kunnes
lainsäädännölliset valmiudet uuden maakunnan perustamiseksi on vahvistettu.
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1.3.2018 rekrytoitiin arkistosihteeri vakituiseen työsuhteeseen. Käynnissä oleviin
hankkeisiin on palkattu 3 henkilöä.

Maakuntauudistuksen projektitoimiston henkilöstöstä ja toiminnasta on tämän
raportin kohdassa Maakuntauudistus 1.4.
Henkilöstön virkistäytymisiltapäivä pidettiin Yyterissä 30.5.2018.

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

Toteutus:
Liiton varsinainen toiminta ja omat hankkeet (pl. maakuntauudistus) toteutuvat talousarvion
mukaisina.
Talousarviossa 2018 on varauduttu maakuntauudistuksen projektitoimiston toimintaan liiton
toimintana 1.1‐31.5.2018. Jakson jälkeen projektitoimisto päättyisi toiminnan siirtyessä uuden
maakunnan väliaikaishallinnolle 1.6.2018 alkaen. Toistaiseksi ei valtioneuvosto ole vahvistanut
väliaikaishallinnon aloitusajankohtaa. Maakuntauudistuksen projektitoimiston rahoitus
muodostuu 90‐95 prosenttisesti valtion myöntämistä avustuksista ja loppuosa katetaan
omarahoitusosuutena liiton henkilöstön palkkakuluina taseeseen kertyneestä ylijäämästä.
Hankkeen jatkuessa mahdollisesti vuoden 2018 loppuun asti, tulee koko Satakuntaliiton
tilikauden 2018 tuloksen alijäämäisyyden suuruus johtumaan maakuntauudistuksen
omarahoitusosuuden määrästä. Kuntaosuudet eivät talousarvion mukaisesti nouse.
Tilikauden tulos 1‐6 kk 2018 on +43.638,61 euroa ylijäämäinen. Koko vuoden tulokseen tulevat
vaikuttamaan esim. heinäkuussa maksetut lomarahat, KVTES:n mukainen kertaerä (9,2 %
palkansaajan varsinaisesta palkasta), sekä ostopalvelusopimusten laskutusten ajoittuminen
loppuvuoteen. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon aloitusajankohdasta riippuen tullee
tilikauden 2018 alijäämäksi ‐ 150‐200.000 euroa.
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Tuloslaskelma
1 - 6 / 2018

SATAKUNTALIITTO
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot

2018

150

Toteuma 1-6 kk
2018

TA 2018

Toteuma-%

Toteuma 1-6 kk
2017

2 163 625,78

3 784 127

57,18%

1 418 722

1 170 020,81

2 333 494

50,14%

1 165 412

1 165 230,00

2 330 494

50,00%

1 165 227

4 790,81

3 000

159,69%

185

Tuet ja avustukset

958 108,23

1 379 633

69,45%

210 791

Muut toimintatuotot

35 496,74

71 000

50,00%

42 519

35 076,42

69 000

50,84%

35 076

420,32

2 000

21,02%

7 442

TOIMINTAKULUT

-2 126 644,77

-3 891 877

54,64%

-1 392 005

Henkilöstökulut

-1 174 759,99

-2 068 914

56,78%

-887 197

-949 464,99

-1 617 619

58,70%

-700 980

-949 911,61

-1 617 619

58,72%

-700 980

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Palkat ja palkkiot yhteensä
Palkat ja palkkiot

446,62

0

Henkilösivukulut

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät

-225 295,00

-451 295

49,92%

-186 217

Eläkekulut

-208 226,15

-400 298

52,02%

-171 194

-17 068,85

-50 997

33,47%

-15 023

-751 726,26

-1 483 780

50,66%

-349 277

-751 726,26

-1 483 780

50,66%

-349 277

-38 699,17

-79 749

48,53%

-12 073

-38 699,17

-79 749

48,53%

-12 073

-10 686,73

-16 000

66,79%

-7 006

Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus
Elintarvikkeet

-1 333,00

-2 000

66,65%

-882

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

-53,41

-100

53,41%

-70

Puhdistusaineet ja tarvikkeet

-18,36

-700

2,62%

-442

-3 762,13

-5 000

75,24%

-1 830

-15 128,64

-10 000

151,29%

0

-7 716,90

-45 949

16,79%

-1 843

-500,00

-3 400

14,71%

-12 450

-500,00

-3 400

14,71%

-12 450

-160 959,35

-256 034

62,87%

-131 009

-147 462,98

-194 355

75,87%

-125 734

Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi
Kalusto
Muu materiaali
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut kulut

-13 496,37

-61 679

21,88%

-5 275

36 981,01

-107 750

-34,32%

26 717

6 657,60

7 750

85,90%

8 111

VUOSIKATE

43 638,61

-100 000

-43,64%

34 828

TILIKAUDEN TULOS

43 638,61

-100 000

-43,64%

34 828

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

