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MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2017
Vuotta 2017 Satakunnassa voi luonnehtia taloudellisen kasvun, 100-vuotiaan Suomen juhla- ja
valtakunnallisten uudistusten valmistelujen vuodeksi.
Vuonna 2017 Suomessa vietettiin Suomi100 maamme itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlavuoden tapahtumia
toteutettiin toimintavuotena niin valtakunnallisella kuin maakunnallisella tasolla. Juhlavuoden
maakunnallinen toteutus ja koordinointi järjestettiin Satakunnassa laadukkaasti ja monipuolisesti.
Satakuntaliitolla oli maakuntatason koordinointivastuu.
Satakunnan talous ja työllisyyskehitys oli vuoden 2017 ajan selvällä kasvu-uralla niin teollisuudessa kuin
rakentamisessa ja palveluissakin. Tällä hetkellä Satakunnan talouden suurin haaste liittyy työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen: maakunnassa on edelleen laajaa työttömyyttä, mutta
merkittävä osa yrityksistä kokee työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia. Satakunnassa on menossa
positiivinen rakennemuutos, johon haetaan hyviä ratkaisuja mm. valtion ja lounaisen Suomen yhteisestä
Siltasopimus –prosessin kautta. Vuoden 2017 lopulla Siltasopimus –prosessin tuloksena satakuntalaiset
toisen asteen ja korkeakouluasteen koulutusyksiköt saivat merkittävää lisärahoitusta osaajien muunto- ja
täydennyskoulutukseen sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseen. Myös
työvoimakapeikkona olevaan korkeasti koulutettujen työnvälitykseen saatiin Satakunnan ely-keskukselle
merkittävä lisäresurssi.
Satakunta on elinkeinorakenteeltaan uudistuvan teollisuuden alue, joka tuottaa väestömääräänsä (noin 4 %
Suomen väestöstä asuu Satakunnassa) nähden noin 1,5 kertaisen määrän Suomen ulkomaankaupan arvosta
ja teollisuuden työpaikoista. Satakunnassa on Suomen monipuolisimpiin kuuluva teollinen rakenne.
Satakunta on myös hyvin avoin talous, sillä viennin suhde BKT:hen on 53 %, kun se maassa keskimäärin on
36 %. Maakunnan investoinnit ovat vahvassa myötätuulessa. Perustellusti voidaan sanoa, että ”Suomi
tarvitsee Satakunnan”.
Satakunnassa väestön työllisyys kehittyi vuoden 2017 aikana hyvään suuntaan. Vuoden loppupuolella
Satakunta oli Suomen maakunnista se, jossa työttömyys aleni eniten (noin 27 %) verrattuna vuoden 2016
vastaavaan ajankohtaan. Maakunnan kehityksen kannalta väestön määrän ja ikärakenteen kehitys ovat
huolestuttavimmat asiat. Satakunnan väestömäärä ja ikärakenne muuttuvat edelleen uudistumisen ja kasvun
kannalta huonoon suuntaan. Vuoden 2017 aikana käynnistynyt Satakunnan positiivinen rakennemuutos ja
tietoisuus Satakunnassa olevista koulutus-, työ-, harrastus- ja asumismahdollisuuksista toivottavasti leviää
laajasti niin maakunnan oman kuin maakunnan ulkopuolellakin olevan väestön tietoon. Satakunnan
tunnettuuden eteen tehtävää työtä tulee ja kannattaa tehostaa.
Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan keskeiset tehtäväkokonaisuudet vuoden 2017 aikana ovat
kytkeytyneet maakuntaohjelman 2018-2021 laadintaan sekä positiiviseen rakennemuutostyöhön liittyvään
valmisteluun.
Alueellisen ennakoinnin toimintamalleja on kehitetty osana Satakurssi-hanketta. Kevään aikana toteutettiin
yhteistyössä Futures Garden Oy:n kanssa tulevaisuuden ilmiöiden ja trendien analysointi sähköisellä
ennakointityökalu – menetelmällä. Menetelmää sovellettiin alue-ennakoinnin foorumien työskentelyssä
maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessin yhteydessä. Aluekehittämisen tuleviin sisältöihin luotiin
katsaus Satakunnan Tulevaisuusfoorumissa, joka järjestettiin 30.11.2017 Eurajoella.
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Teollisuuden, elintarvikealan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä energia- ja resurssitehokkuuden tutkimuskehittämis ja innovaatiofoorumit, matkailufoorumi sekä aluesuunnittelun yhteistyöverkosto ovat vuoden
2017 aikana kokoontuneet osana maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessia. Foorumit ovat
tuottaneet maakuntaohjelman tausta-aineistoa, esim. maakunnan osaamisprofiilin sekä tulevaisuuden
trenditarkastelun aineistoa teemoittain. Satakunnan maakuntaohjelma 2018 – 2021 hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa 15.12.2017.
Vuonna 2017 on jatkettu yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa.
Maakuntahallitusten yhteistyökokous pidettiin 8.5.2017. Maakuntaohjelman 2018–2021 laadinnan
yhteydessä on päivitetty yhteistoiminta-alueen sisältöä. Satakunnan ja Varsinais-Suomen
maakuntahallitukset ovat kokouksessaan 9.6.2014 linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II-vaiheen
toteuttamisen, meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren
tilan parantamisen.
Maakuntahallitus asetti 6.3.2017 toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan. Koulutuksen
ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti Satakuntaliitto kutsui vuoden 2017 aikana kaksi
kertaa maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan
Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta, tulevaisuudesta ja yhteistyön
kehittämismahdollisuuksista.
Maakunnan Kiina-yhteistyön toimijoita kutsuttiin vuoden 2017 aikana keskustelemaan kansainvälisen
toiminnan yhteisestä koordinaatiosta. Tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden
edistäminen sekä yhtenevyys maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämisteemoihin.
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
työjärjestyksen edellyttämien hankkeiden rahoittamista ja evästettiin mm. uuden maakuntaohjelman 20182021 laadintaa. Jokaisessa kokouksessa pidettiin katsaus maakuntauudistuksen esivalmistelun tilanteesta.
MYR otti myös kantaa rakennerahastohankkeiden hallinnon järjestämiseen uusien maakuntien aloittaessa
toimintansa.
Alueiden käytön toimialalla vaihemaakuntakaavan 2 laadinnassa edettiin laatimisvaiheesta
ehdotusvaiheeseen. Keskeisiin vaiheisiin sisältyivät jatkoselvitykset kuten turvetuotantoalueiden
vesistövaikutusten arviointi, turvetuotantoon osoitettujen luokkaan 2 kuuluvien soiden luontoarvojen
kartoitus sekä Natura-arvioinnin tarveharkinta. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen johdosta
täydennettiin myös kaupan palveluverkkoselvitystä vastaamaan toukokuussa 2017 muuttunutta
lainsäädäntöä. Vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusaineisto 1 valmisteltiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja
syksyllä ratkaisuista käytiin kuntaneuvottelukierros sekä viranomaistyöneuvottelut ja ehdotusvaiheen
aineisto valmistui loppuvuodesta maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.
Liikennepuolella vakiinnutettiin jatkuvan liikennejärjestelmätyön vuosikellon mukaista toimintatapaa ja
keväällä
laadittiin
liikennejärjestelmäsuunnitelman
toteutumisen
seurantakatsaus.
Samalla
saavutettavuuden edunvalvontaan panostettiin yhteistyössä maakuntaliiton toimialojen ja keskeisten
sidosryhmien kanssa painopisteen ollessa VT 8 toimenpiteissä ja rautatieliikenteen palvelutason
parantamisessa.
Suomessa aloitettiin uutena maakuntaliittojen lakisääteisenä tehtävänä merialuesuunnittelu ja Satakunta
käynnisti oman suunnittelun toukokuussa 2017. Merialuesuunnittelun painopiste vuonna 2017 oli
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valtakunnallisen tason koordinaatiotyössä ja yhtenäisen suunnittelutavan määrittelyssä sekä selvityspohjan
kartoittamisessa lukuisine erillishankkeineen. Satakuntaliiton alueiden käytön merialuesuunnitteluun
läheisesti liittyvä SustainBaltic -niminen ICZM-suunnitteluun kuuluva, Interreg Central Baltic Programme
2014−2020 -ohjelman rahoittama hanke eteni puoliväliin. Samalla Satakuntaliitossa valmisteltiin liiton
osallistuminen uuteen PanBalticSCOPE nimiseen merialuesuunnitteluun kuuluvaan hankkeeseen yhdessä
Ruotsin merialuesuunnittelusta vastaavan SwaM:n kanssa. Hankkeella koordinoidaan ja edistetään crossborder eli rajat ylittävää merialuesuunnittelua Itämeren alueella, ja Satakunnan osalta erityisesti Ruotsin ja
Ahvenanmaan kanssa erillisellä case-alueella. Hankkeen rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
varmistui elokuussa ja hanke käynnistyy 2018 alussa.
Maakuntauudistuksen valmistelu eteni Satakunnassa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun että
maakunnan muiden tehtävien valmistelun osalta yhteistyössä lähinnä kuntien rahoittamana kesäkuun 2017
loppuun saakka. Heinäkuusta 2017 maakuntavalmistelu siirtyi uuteen vaiheeseen, kun valmistelulle saatiin
valtion rahoitus. valmistelussa olleen maakuntalakiluonnoksen mukainen toimielin, väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE) perustettiin maakuntahallituksen päätöksellä. Ennen päätöstä esitys oli
hyväksytty maakuntaan henkilöstöä siirtävissä organisaatioissa. Lisäksi perustettiin epävirallinen poliittinen
ohjausryhmä kevään kuntavaalien maakunnallisen tuloksen perusteella.
Valtion rahoituksen turvin maakuntavalmistelun projektitoimisto voitiin perustaa 1.7.2017 alkaen.
Valmistelulle palkattiin kolme muutosjohtajaa, jotka vastaavat sotevalmistelusta, konsernipalvelujen
valmistelusta ja elinvoimapalvelujen valmistelusta. Samassa yhteydessä palvelujen sisältöä valmistelevia
ryhmiä tiivistettiin ja voitiin palkata valmistelijoita mm. ICT-, henkilöstö-, talous-, ja kiinteistövalmisteluille ja
sote hankevalmistelulle. Projektitoimiston henkilövahvuus oli vuoden 2017 lopussa 12 henkilöä (11 htv).
Satakunnan valmistelulle on myönnetty valtionavustusta vuoden 2017 aikana yhteensä 1,6 milj. euroa, josta
ICT-valmistelun osuus on 0,6 milj. euroa. Osa avustuksesta siirtyy käytettäväksi kevään 2018 aikana.

Tilinpäätös 2017 osoittaa - 168.055,21 euron alijäämää. Puolivuotisraportin yhteydessä arvioitiin
tilinpäätöksen muodostuvan -0,1 M eur alijäämäiseksi. Talousarviota ei muutettu tilikauden aikana.
Oletettua suurempi alijäämä johtui Suomi100 –juhlavuoden kustannusten kohdentumisesta ennakoitua
enemmän vuodelle 2017. Lisäksi maakuntaliitoille siirtyi vuoden aikana maakuntauudistuksen
valmisteluvastuu, minkä kustannusvaikutusta ei ole huomioitu talousarviossa.
Kuntien maksuosuuksiin ei kohdistu merkittäviä korotuspaineita jatkossakaan, vaan maakunnan liiton
toiminnan jäljellä oleva aika nykyisin tehtävin kyetään hoitamaan nykyisen tasoisilla kuntaosuuksilla.
Satakuntaliiton taseessa olevien aikaisempien tilikausien ylijäämä + 886.662,52 euroa riittää kattamaan
tilikauden 2017 alijäämän ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmisteluelimen toiminnasta vastaisuudessa
aihetuvat kustannukset siten, että maakuntaliiton talous on tasapainossa toimintakautensa loppuun saakka.
Tulevaisuuden osalta Satakuntaliitto valmistautuu vuoden 2020 alusta toteutuvaan maakuntauudistukseen
ja osaltaan edistää sekä tukee uuden maakunnan valmistelua. Satakuntaliiton toimita ei kuitenkaan keskity
vain maakuntauudistuksen valmisteluun, vaan Satakuntaliitto hoitaa vastuullisesti toimivaltaisuutensa ajan
nykyiselle maakuntaliitolle kuuluvat aluekehitys-, alueidenkäyttö-, edunvalvonta- ja tiedotustehtävät.

Asko Aro-Heinilä
vt. Maakuntajohtaja
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LIITON TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET PAINOPISTEET
Satakuntaliiton toiminta-ajatus perussopimuksen mukaan:
Satakuntaliitto toimii maakunnan ja sen kuntien sekä asukkaiden eduksi kehittämis-,
edunvalvonta-,
tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.
Satakuntaliiton tehtävänä on perussopimuksen mukaan:
-

edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön
turvaamista sekä
valvoa maakunnan etua

-

vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä
toimia
maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa

-

hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät
ts.
huolehtia
toimialueellaan
yleisestä
aluepoliittisesta
suunnittelusta,
aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteuttamisen seurannasta sekä
aluekehitysviranomaisille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta

-

avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa

-

huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen
liittyvistä
tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä

-

huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille
osoittamista tehtävistä.

Satakuntaliiton toiminnan perustan muodostavat lakisääteiset tehtävät, joista säädetään
alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.
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TOIMIALOJEN KESKEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Maakuntajohtajan työtiimi
Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi
maakuntajohtajan työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden,
keskeisten sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta
 Satakunnan etujen ajaminen maakuntia ja kuntia koskevien hallinnollisten ja
toiminnallisten uudistusten valmistelussa
 Maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi
 Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen
 Kansainvälisten suhteiden edistäminen
Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella myös
koko virastoa palvelevia toimintoja.

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


Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoon
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.



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



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



Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontatavoitteidensa ajamista valtionhallinnon
suunnitelmiin ja ohjelmiin. Keskeisinä toimenpiteinä liikenne-, teollisuus- ja
koulutuspoliittisiin päätöksiin vaikuttaminen.
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Koordinoidaan ja valmistellaan Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän
toimintaa ja tapaamisia erityisesti yhteisten linjausten ja maakunnan ja päättäjien
vuorovaikutuksen näkökulmasta.



Informoidaan keskeisiä sidosryhmiä maakunnan keskeisistä edunvalvonta- ja
yhteistoimintatavoitteista ja toimitaan yhteistyössä niiden saavuttamiseksi.



Järjestetään aktiivisesti vierailuja, tilaisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja eduskunnan,
valtion viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.



Kehitetään ja systematisoidaan edelleen edunvalvonta-asioiden sisäistä ja ulkoista
koordinointia ja viestintää.

Toteutus:
Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoa ja muuta edunvalvonnan
kehittämistyötä edistettiin mm. toimintamallien uudistamisena, eri tahojen yhteistyön
tiivistämisenä ja osana Satakurssi-hanketta.
Syksyn aikana Satakurssi-hanketta suunnattiin ja organisoitiin uudelleen toimintaympäristön
muutosten (mm. maakuntauudistus ja siltasopimusprosessi) mukaisesti. Satakuntaliitto kokosi
Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta koskevan siltasopimuksen valmisteluun laajalti
mukaan maakunnan toimijoita, joiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä (taustaryhmä ja
teemaryhmät). Sopimusta valmisteltiin yhdessä myös Varsinais-Suomen toimijoiden kanssa.
Siltasopimukseen liittyvä edunvalvonta ja seuranta jatkuu vuoden 2017 jälkeenkin.
Uuden maakunnan edunvalvontatyöhön liittyvää valmistelua tehtiin maakuntauudistuksen
Aluekehitys ja strateginen suunnittelu -valmistelutyöryhmän yhteydessä. Osallistuttiin mm.
maantielain uudistamista koskeviin neuvotteluihin (LVM).
Satakunnan vuosien 2018-2021 maakuntaohjelmaan valmisteltiin edunvalvontaa koskevat
kuvaukset ja eri toimialoja koskevat edunvalvonnan tavoitteet, ml. ns. edunvalvonnan
kärkihankkeet. Maakuntaohjelma kärkihankkeineen hyväksyttiin joulukuussa.
Keväällä valmisteltiin asiakirja Satakunnan tavoitteista valtion vuosien 2018-2021
kehysbudjettiin ja vuoden 2018 talousarvioon. Tavoitteista tiedotettiin laajalti ja niitä ajettiin
yhteistyössä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa. Alkusyksystä valmisteltiin Satakunnan
kansanedustajille 12 esitystä valtion budjetin talousarvioaloitteiksi. Myöhemmin valmisteltiin
saavutettavuutta ja elintarvike-biotalouden kehittämistä koskevia hanke-esityksiä talousarviota
varten.
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.
Osallistuttiin aktiivisesti valtatien 2 kehittämissuunnitelman valmisteluun. Suunnitelma
valmistui vuoden 2017 lopulla.
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Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmälle järjestettiin ja oltiin mukana järjestämässä
yhteensä 14 tapaamista ja tilaisuutta kevätkaudella ja 9 tilaisuutta syyskaudella, mm.
kansanedustajien SuomiAreena-keskustelu heinäkuussa. Lisäksi kansanedustajat oli kutsuttu
mukaan Satakunnan siltasopimusvalmistelun taustaryhmän kokouksiin.
Järjestettiin eduskunnan puolustusvaliokunnan 20.-21.4. vierailu Satakuntaan (pääasiallisina
kohteina Porin Prikaatin Säkylän toimipiste ja Rauman telakka-alue).
Järjestettiin eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan vierailu Satakuntaan 25.-26.10.
Kohteina useita elintarvike- ja biotalouden yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
Maakuntajohtaja ja maakunta-asiamies esittelivät edunvalvonnan kärkihankkeita ja
edunvalvonnan ajankohtaisia asioita useille eri sidosryhmille eri yhteyksissä (mm.
maakuntahallitus, maakuntavaltuusto, kauppakamarit, kunnat, järjestöt, Satakuntavaltuuskunta).
Valmisteltiin ja toteutettiin SuomiAreenan aikana edustustilaisuuksia, eduskunnan valiokuntien
ja 17 kpl ministereiden ja keskushallinnon edustajien vierailuja ja tapaamisia, muita ko. viikon
kokouksia sekä edellä mainittuihin tarvittavia aineistoja.
Valmisteltiin ja toteutettiin 20.9. eduskunnassa kaksi Satakunnan ruokatuotantoa esittelevää
tilaisuutta yhteistyössä alan Satakunnan toimijoiden kanssa. Toisen tilaisuuden järjestelyissä oli
mukana myös Lapin liitto.
Satakuntaliiton edunvalvontatyön systematisointia ja yhteistyömuotoja kehitetään edelleen
omana työnä sekä osana maakuntauudistusta.
Satakunnan eri toimijoiden yhteisen edunvalvonnan toimia ja tuloksia vuonna 2017:


Maakunnan itsehallinto ja sote, valmistelu ja rahoitus
o 2017 I lisätalousarvio: Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun lisämääräraha
(22 milj. euroa)
 Selvityshenkilöille Jari Jokinen ja Esko Aho toimitettu Satakuntaa koskevaa edunvalvontaaineistoa
o Lisätalousarvion panostukset Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen =>
mm. koulutuspilotit, ml. Rauma
o LOURA-esitys meriteollisuudesta selvitysmies Esko Aholle
 Liikennehankkeiden toteutuksen edistäminen, mm.
o Infrakannanotto 4/2017 noteerattu mm. LiVissä ja SAK:ssa
o VT 12 Eura-Raijala -parannuksen toteutus täysimittaisena
 Lentoliikenteen aloittaminen uudelleen Porista Helsinkiin ja Tukholmaan
 Kalatalouden Keskusliiton johto Satakunnassa 23.5. => yhteistyö mm. Pyhäjärvi-instituutin
kanssa
 Selkämeren kansallispuiston Nirvon saareen retkisatama 6/2017
 Pori-Mäntyluoto -sähköistys (valtion osuus 5,7 Meur) valtion v. 2017 talousarviossa
 100vision idea, laajennus valtakunnalliseksi ja toteutus, huipentumana valtakunnallinen
Nuorten uusi itsenäisyysjulistus -kilpailu ja sen kautta Satakunnan saama tunnettuus
 Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) -radan kaasuveturiselvitys valmistui (uraauurtava
Suomessa)
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Eduskunnan puolustusvaliokunnan vierailu huhtikuussa Porin Prikaatissa ja RMC:llä
Satakunnan automaatio- ja robotiikkaklusteri Robocoastin menestys
o erinomaisesti onnistunut promootiotapahtuma Brysselissä kesäkuussa
o Robocoastin hyväksyminen syyskuussa eurooppalaiseen Digital Innovation Hub
(DIH) -verkostoon maamme ensimmäisenä ja robotiikka-teeman ainoana
suomalaisena tahona.
o Robocoastin konsepti Nordic Robotics Challenge Bank: Robocoast AI voitti Future of
Nordic Manufacturing Challenge -ideakilpailun.
o Ulvilan kaupungin ja kiinalaisen, yli kuuden miljoonan asukkaan Ningbon sopimus
yhteistyöstä erityisesti teollisuuden uudistamishankkeissa: Robocoastin osaamista
Kiinan kansallisessa Made in China 2025 -ohjelmassa käynnistettäviin
modernisointi- ja kehityshankkeisiin
 SuomiAreena-toimet, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja liikenne- ja viestintävaliokunta
Satakunnassa & kaikkien ministereiden ym. vaikuttajien tapaamiset
 Liikenneministeri Bernerin lupaus VT 8 Eurajoen risteysalueen suunnittelurahoituksesta:
suunnittelu lähtee toteutukseen heti Laitilan risteysalueen suunnittelun jälkeen
 Satakunnan elintarvikeosaamisen esittäytyminen eduskunnassa syyskuussa 2017
 Satakunnan kansanedustajien talousarvioaloitteet syksyllä 2017
 Satakunnan Kiina-yhteistyön konkretisoituminen/eteneminen käytännön hankkeisiin
(koulutusyhteistyö SAMK ja Sataedu, automaatio- ja robotiikka -yhteistyö, matkailuhankkeet)
 Kaanaan risteyksen rahoitus (50 % valtiolta, 50 % Porilta)
 VT 8 lisäkohteiden toteutus (Kämpän risteysalue, Unajan risteysalue, Lapijoki-Sorkka
kevyenliikenteenväylä)
 VT 8 valtuuskunnan perustaminen
 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan vierailu Satakunnassa lokakuussa: Pyhäjärviinstituutin ja Satafoodin osaaminen, satakuntalaiseen elintarvike-, biotuote- ja sahateollisuuteen tutustuminen
 VT 2 kehittämisselvitys Pori-Forssa-Helsinki valmistui
 Sisäministeri Risikon vierailu Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella marraskuussa,
tavoitteena valtakunnallinen malli
 Valtion vuoden 2018 talousarviossa Satakuntaan selkeästi suunnattuja lisärahoja
o Vt 12 Ristolan risteysalue, 1 Meur
o Merellisen saariston kehittämisohjelma (Satakunta tässä mukana) 400.000 eur
o Satakunnan bio- ja elintarvikesektorin kehittämishankekokonaisuus 150.000 eur
o Lauhavuoren, Kauhaneva-Pohjankankaan (Satakunnassa) ja Seitsemisen
kansallispuistojen virtuaalisten opasteiden ja palvelun kehittäminen 150.000 eur
o Suomen Ammattikalastajien liitto (koskee myös Satakuntaa) 50.000 eur
 Siltasopimusprosessiin liittyviä tuloksia:
o Korkeakoulutettujen työnvälityksen tehostamisprojekti (”Kokosatarekry”), Satakunnan
ely-keskus 300.000 eur (TEM)
o Toisen asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen
(työpaikkaosaajat), WinNova (Sataedu) yli 500.000 eur (OKM)
o Muuntokoulutus TTY Säätiö insinööristä di:ksi 30 henk, noin 400.000 eur (OKM)
o Muuntokoulutus, SAMK, automaatio-robotiikkainsinööriksi 60 henk, 960.000 eur (OKM)
o Tietopohjan kehittäminen (AIKO-rahoitus max 90 % rahaa) 30.000 eur yhdessä sekä V-S
liitolle että Satakuntaliitolle (TEM)
o T&k alustojen kehittämiseen 4,8 Meur (70 % EAKR-rahaa) jaettava V-S liiton ja
Satakuntaliiton kesken (TEM)
o Satakunnalla ainakin Robocoast-verkoston kehittäminen sekä
kiertotaloustoiminnat
o Uudet henkilöjunavuorot Pori-Tampere (2 kpl elokuusta 2018 eteenpäin) (LVM)
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VT 12 Eura-Raijala lisärahana 2,9 Meur (edelleen epävarma, ehkä valtion vuoden 2018
ensimmäisen lisätalousarvion asioita) + tavoitellaan lisäksi vt 2 Ulvila (Friitala-Haistila) 2
Meur (LVM)
o Business Finlandin (ent. Tekes) rahoitusta haetaan kierrätystoiminnan kehittämiseen
Uudet lahjoitusprofessuurit (aikaisempien yhteispanostusten lisäksi nyt valmistelussa Turun
yliopiston kasvatustieteelliseen uusi lahjoitusprofessuuri)
Ulvilan kohdan tasoristeysten vähentämiseen ja vt 2 liikenneturvallisuuteen kohdistuva
esitys: ELY/LiVI
Satakuntalaisissa majoitusliikkeissä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä tammilokakuussa 2017 kasvoi edellisvuodesta 26,2 %. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten
määrä kasvoi 2,5 %. SAMK aloittaa merellisen matkailun koulutuksen pilotoinnin vuonna
2018 Satakuntaliiton rahoittaman Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeen tuella.
Geopark-alueella käynnistetty useita hankkeita, tehty lukuisia inventointeja ja kehitetty
retkeilypalveluja. Elokuussa tehdyn laskennan mukaan esim. Kauhanevan kansallispuiston
kävijämäärä on kasvanut yli 60 % vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna,
Lauhanvuorellakin lähes 20 %
Maakuntauudistusvalmistelu niin sote- kuin aluekehitys- alueidenkäyttö- ja elinvoimapuolella + valmistelun yhteydessä useita ministerien, ministeriöiden johdon, keskusvirastojen
johdon edunvalvonnallisia tapaamisia
o









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


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

Toteutus:
Järjestettiin vuodenvaihteen vastaanotto 5.1. yhteistyössä Merikarvian kunnan kanssa.
Järjestettiin Satakunnan kuntapäivä 23.5. yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa Porissa
Ravintola Liisanpuistossa.
Järjestettiin Satakunnan kuntajohtajien yhteistapaaminen Noormarkussa 1.6. (pääasiallisena
teemana maakuntauudistuksen väliaikaishallinto).
Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä järjestettiin seutukuntakierros (Pori 27.3., Rauma
28.3. ja Kankaanpää 3.4.), jonka tapaamisissa käytiin läpi maakuntaohjelman laadintaa ja
teemoja sekä kuntien tilannetta ja tavoitteita.
Syyskaudella järjestettiin Satakunnan kuntajohtajien tapaamiset Nakkilassa 29.9. (pääasiallisena
teemana maakuntauudistuksen valmistelutilanne) ja Porissa 15.12. (pääasiallisena teemana
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tukipalveluiden järjestäminen maakuntauudistuksen yhteydessä) sekä valmisteltiin kevään
kokoontumisia.

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


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

Toteutus:
VT 8 Turku-Pori -ohjausryhmä järjesti VT 8 -juhlaseminaarin Raumalla 6.3. Valmisteltiin VT 8 valtuuskuntaa.
Pori-Tampere -ratatyöryhmä kokoontui 19.1. Tampereella ja 9.5. Porissa. Rataryhmän edustajat
neuvottelivat raideyhteyden osto- ja velvoiteliikenteestä ja nopeuttamis-mahdollisuuksista
LVM:n ja VR:n kanssa 8.2. Satakunnan ja Pirkanmaan yhteinen esitys/kannanotto ostoliikenteen
määrärahoista jätettiin liikenneministeri Bernerille 6/2017. Syyskaudella rataryhmä kokoontui
1.11.
Valmisteltiin
(liikennesuunnittelija)
rataryhmän
näkemyksen
kokoavaa
kehittämisehdotusta. Ajettiin nopeutustavoitetta siltasopimus-prosessissa, jossa nousi esiin
myös lisävuorot radalle. Päätös uudesta vuoroparista saatiin joulukuussa. Oltiin mukana
valmistelemassa ylimaakunnallista Päärata+ -esitystä raide-liikenteen kehittämisestä (päärata ja
sen poikittaisyhteydet).
HFP-neuvottelukunta kokoontui 13.3. Karkkilassa, 17.8. Forssassa ja 28.11. Helsingissä.
Osallistuttiin valmistelevaan työpalaveriin 12.9. Sovittiin, että neuvottelukunnan valmistelu- ja
vetovastuu siirtyy Satakunnalle vuosiksi 2018-2019. VT 2 -kehittämisselvitys valmistui
loppuvuodesta. Neuvottelukunta järjesti VT 2 -seminaarin Helsingissä 28.11. Valmisteltiin
vastuuvuosien työohjelmaa.
PPH-ratatyöryhmä kokoontui Vihreä rahtirata -hankkeen (kaasuveturiselvitys) ohjausryhmän ja
rataryhmän kokouksiin 13.1. ja 28.4. Lisäksi ratatyöryhmä järjesti hankkeesta tiedotustilaisuudet
9.2. (eduskunta) ja 10.2. (media, Parkano). Ratatyöryhmän edustajat kävivät esittelemässä
selvityshankkeen tuloksia liikenne- ja viestintäministeriölle 6.3., Liikennevirastolle 18.5. ja
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raideliikenteen neuvottelukunnalle 7.6. Syyskaudella valmisteltiin talousarvioaloite asiasta.
Rataryhmä kokoontui 3.11. Rataryhmään valittiin uudet maakuntahallituksen edustajat.
Keskusteltiin Huoltovarmuuskeskuksen johdon kanssa raideyhteyden uudelleenavaamisesta
8.12. Valmisteltiin ministeri Bernerille esitys Pori-Parkano-Haapamäki -raideyhteyden
uudelleenkäyttöönotosta. Valmisteltiin rataryhmän kevään 2018 toimintaa.
Päärataryhmä kokoontui 25.4. ja 21.12. Päärataryhmän maakunnat valmistelivat yhteisen
Päärata+ -esityksen raideliikenteen kehittämisestä.
Lentoliikenteen aluetyöryhmä ei kokoontunut raportointiaikana, mutta maakunnallisia
lentoliikennettä koskevia tapaamisia oli 24.4., 4.5. ja 14.6.
Kasitie ry:n hallituksen kokous pidettiin 5.6. ja vuosikokous 20.6.
Satakuntaliitto jatkoi jäsenyyttään Pro rautatie -yhdistyksessä.


Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen
toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa
syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka ovat/ovat olleet
yhteiskunnan eri osa-alueilla merkittävissä tehtävissä, ja haluavat toimia Satakuntatietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle
tiedotetaan aktiivisesti, järjestetään kokoontumisia Helsingissä ja maakunnassa sekä
suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia yhteistyömalleja, kuten Ruokalähettiläs-konsepti.

Toteutus:
Järjestettiin Satakuntavaltuuskunnalle ja Satakunnan kansanedustajille yhteinen Satakuntalaine
ehtoo Helsingin Satakuntatalolla 30.5. Ehtoon aiheina olivat maakuntajohtajan esittäytyminen
ja Satakuntaliiton ajankohtaiset asiat, Tulevaisuuden kunta / VM, Satakunnan edunvalvonnan
kärkihankkeet sekä Satakunnan kesä 2017.
Valmisteltiin ja toteutettiin valtuuskunnan kesäkokous 14.7. Järjestettiin tapaaminen 3.10.
Suunniteltu teatterimatka Huittisiin (Rauman teatteri) peruttiin vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Satakuntavaltuuskunta sai Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan vuoden 2017
paluumuuttajapalkinnon. Valmisteltiin kevään toimintaa.
Rekrytoitiin aktiivisesti uusia jäseniä.


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

Toteutus:
-

Satakunnan vanhusneuvoston kokoukset 15.2. ja 10.5., 14.9. ja 4.12. sekä pientyöryhmän
kokoukset 9.1., 2.2., 2.3., 5.6., 21.8. ja 15.11.
- Maakunnan vanhusneuvostojen työseminaari Raumalla 3.5.
- 24.10. Turvallisesti yhdessä yleisöseminaari SAMK Agorasali
- Satakuntaliiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 30.10. vanhusneuvoston vuosille
2017-2019.
- 11.1. lähetettiin tiedotusvälineille kirjelmä kuntien vanhusneuvostojen säilymisen
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puolesta ja tästä kontaktoitiin satakuntalaisia kansanedustajia 23.1.
- Satakuntaliitto lähetti eduskunnan hallintovaliokunnalle SENK:n laatiman ”maakuntalakiehdotuksen täydentäminen maakunnallisten vanhusneuvostojen valinnan osalta”esityksen 12.10.
- Irma Roininen, Ritva Kangassalo, Sari Teeri ja Maritta Salonoja ovat tehneet aloitteen
geriatrian professuurista Turun yliopistolle ja tämän etenemistä seurattiin.
- Satakunnan maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti muistettiin itsenäisyyden juhlavuonna
100 vuotta täyttäviä (vuoden alussa 30 henkeä) sekä yli sata vuotta täyttäviä (vuoden alussa
42 henkeä) maksimissaan 80 euron hyvinvointilahjakortilla. Paikalliset vanhusneuvostot
huolehtivat käytännön asioista ja kulut laskutettiin Satakuntaliitolta.


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



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



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



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



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



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



Jatketaan yhteistyötä Kiinan Changzhoun maakunnan ja Viron Viljandin ja Harjumaan
(Tallinnan alue) maakuntien kanssa yhteistyösopimusten mukaisilla sektoreilla.
Keskeisenä tavoitteena on valmistella Harjumaan maakunnan kanssa yhteishankkeita
Central Baltic -ohjelmaan. Valmistellaan yhteistyötä Harjumaan maakunnan ja muiden
Viron maakuntien kanssa Suomi ja Viro 100 vuoden visio -hankkeen puitteissa.

Toteutus:
Länsi-Suomen maakuntien johdon ja kansanedustajien yhteistapaamiset järjestettiin 8.2. sekä
28.11.
Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajistojen yhteinen kannanotto raideliikenteen kehittämisestä
(ns. tunnin junat) kesäkuussa.
Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajisto vieraili Eurooppa-toimiston järjestämänä 8.-10.6.
Luxemburgissa. Vierailu- ja tutustumiskohteina olivat mm. Euroopan investointipankki, ESIFrahasto, tilintarkastustuomioistuin sekä ESPON-sihteeristö.
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Matkan yhteydessä keskusteltiin myös yhteisen Brysselin toimiston ylläpitämisestä maakuntauudistuksen toteutuessa.
Länsi-Suomen liittojen maakuntajohtajat vierailivat 24.-26.9. Brysselissä Eurooppa-toimiston
järjestämänä.
Brysselin Eurooppa-toimistoa on lisäksi hyödynnetty aktiivisesti eurooppalaisissa verkostoissa
kuten ERRIN ja ERIAFF, joiden avulla satakuntalaistoimijat ovat voineet rakentaa uusia
kumppanuuksia.
Myös tulevaan koheesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen ja siihen liittyvään valmisteluun on
Eurooppa-toimisto tuonut merkittävän panoksensa ja auttanut toimiston ylläpitäjämaakuntia
näiden näkemysten esille tuomisessa. Tässä on käytetty hyväksi muita eurooppalaisia
aluetoimistoja Brysselissä, verkostoja sekä EU:n toimielimiä.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset tekivät yhteisen valtatietä 8 koskevan
kannanoton yhteiskokouksessaan 8.5. Kokouksessa käytiin myös läpi maakuntaohjelmien
yhteiset tavoitteet. Satakunnan ja Varsinais-Suomen sekä valtion yhteistyönä valmisteltiin
syksyn aikana yhteistä Lounais-Suomen siltasopimuskokonaisuutta.
Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio ja hallintojohtaja Jukka Mäkilä osallistuivat AER:n
yleiskokoukseen Itävallassa 31.5.-1.6.
Tammikuussa toteutettiin vierailu Changzhoussa, minkä yhteydessä keskusteltiin kesällä
toteutettavan yhteistyön eri mahdollisuuksista. ChangzhouWeek-viikko toteutettiin kesäkuussa Porissa. Syksyn aikana laajennettiin ja tiivistettiin Kiina-yhteistyötä edelleen. Joulukuussa allekirjoitettiin uusi ajantasaistettu yhteistyösopimus Changzhoun kaupungin kanssa.
Lisäksi tehtiin uusi yhteistyösopimus Kiinan kansallisen SAWS-ministeriön alaisen CASSTtutkimusorganisaation kanssa mahdollistamaan laaja-alaista yhteistyötä Kiinan kansallisten
kehitysohjelmien kautta. Tuettiin lisäksi Ulvilan kaupungin avaamaa Ningbo-yhteistyötä
automaatio- ja robotiikka-alalla.
Yhteistyömuotoja valmisteltu Viron kanssa mm. Viro 100 -juhlaseminaari keväällä 2018.

Satakuntaliiton viestintä
Satakuntaliiton viestinnän ja tiedottamisen tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn
tunnettuuden lisääminen maakunnan sisä- ja ulkopuolella.
Ulkoinen viestintä
 ylläpidetään sivustoja www.satakuntaliitto.fi ja www.satakunta.fi sekä niihin liittyvien
kanavien sisältöä ja ulkoasua
 tuotetaan materiaalia maakunnan markkinointiin
 kehitetään englanninkielisiä liiton ja maakunnan esittelyaineistoja sekä soveltuvin osin
muita kieliä
 julkaistaan verkkolehti Satasta
 kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä
15
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Toteutus:
Julkaistiin verkkolehti Satanen 20.9. (622 katselua) ja 20.12. (288 katselua).
Ylläpidettiin sivustoja www.satakuntaliitto.fi ja www.satakunta.fi sekä niihin liittyvien kanavien
sisältöä ja ulkoasua tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan. Ajalla 1.7.31.12.2017 tai päivämääränä 9.1.2018:
www.satakuntaliitto.fi
22 000 verkkovierailua (aik. ½ v. 23 000)
766 Facebook-seuraajaa (aik. ½ v. 717)
www.satakunta.fi
29 000 verkkovierailua (aik. ½ v. 25 000)
www.koesatakunta.fi 11 000 verkkosivuistuntoa (aik. ½ v. 10 000)
yhteensä 22 000 YouTube-näyttökertaa ja 73 tilaajaa (aik. ½ v. 70)
3690 Facebook-seuraajaa (aik. ½ v. 3569)

Maakuntauudistus


panostetaan viestintään

Toteutus:
Viestittiin maakuntauudistuksesta sekä sisäisesti että maakuntauudistuksessa mukana oleville
maakuntauudistuksen julkisissa kanavissa (verkkosivu, Facebook, Twitter). Uudistuksen
viestintää on tuotettu sekä maakuntauudistuksen että sote-uudistuksen verkkosivuille ja
sosiaalisen median kanaviin. Maakuntauudistuksen valmistelutyö yhdistyi sote-uudistuksen
valmistelun kanssa 1.7.2017 alkaen.
Maakuntauudistuksesta lähetettiin 1.7.-31.12.2017 välisenä aikana 58 tiedotetta. Lisäksi
maakunta- ja sote-uudistuksen osana toimivissa hankkeissa julkaistiin kuukausittaisia
uutiskirjeitä.
Lisäksi toteutettiin maakuntauudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstöille
verkkoinfo 14.6. (897 näyttökertaa YouTube-kanavalla 24.1.2018 mennessä).
Ylläpidettiin sivustoa www.satakunta2019.fi sekä siihen liittyvien kanavien sisältöä ja ulkoasua
tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan.
433 593 verkkovierailua (lokakuu 2016 - tammikuu 2018)
325 Facebook-seuraajaa maakuntauudistuksen tilillä
337 Twitter-seuraajaa maakuntauudistuksen tilillä

Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen
Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maakunnan markkinoinnissa muun muassa seudullisten
kehitysyhtiöiden, kuntien matkailutoimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä satakuntalaisten
oppilaitosten yhteismarkkinoinnin kanssa.
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Satakunnan maakuntaportaalin www.satakunta.fi sekä siihen liittyvien sähköisten
kanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto
Satakunnan markkinointi pääosin sähköisissä välineissä
Tapahtumat Satakunnassa ja muualla Suomessa, 4 tapahtumaa Satakunnassa ja 1-2
valtakunnallista tapahtumaa
Turun kansainväliset kirjamessut 29. - 1.10.2017 yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton
kanssa
Integroidaan Satakunta-päivä ja Satakunnan Paras 2017 johonkin Suomi100 Satakunta tapahtumaan, jos sopiva kumppani löytyy
Toteutetaan uuden maakuntalaulun sävellys- ja sanoituskilpailu (julkistetaan esim.
itsenäisyyden juhlavuoden maakunnallisessa pääjuhlassa)

Toteutus:










Viimeisteltiin Satakunnan brändikäsikirja, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa 4.9.
maakunnan markkinoinnin ja viestinnän ohjaavaksi strategiaksi ja asiakirjaksi.
Tuotettiin Satakunnan menestystarinat -artikkelisarjaa Satakunta.fi-maakuntaportaaliin, ja vuoden 2017 & 2016 artikkeleita markkinoitiin Facebook-kanavalla.
Tuotettiin kesäkampanja Retkeile Satakunnassa Satakunta.fi-maakuntaportaaliin, ja
markkinoitiin sitä Facebookissa. Toteutettiin kieliversioita aineistoista.
Tuotettiin jakoaineistoja.
Perustettiin Instagram-tili @satakunnasta vuoden lopussa.
Ylläpidettiin sivustoa www.satakunta.fi ja siihen liittyvien kanavien sisältöä ja ulkoasua
tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan.
Satakunnan Paras 2017 -kisaa ei toteutettu
Satakunta-päivä integroitiin Satakunnan Suomi 100 -pääjuhlaan 26.11.
Uuden tarinakirjan tarinoiden kirjoittaminen syksy 2017

Osallistuttu seuraaviin markkinointitapahtumiin:
 Satakunta hyvää kohdetta 8.4. Pori
 Tampereen kotimaan matkailumessut 21.-23.4.
 Mukulatori-tapahtuma 28.5. Pori
 Masiinamessut Honkajoki 9.-11.6.
 Satakunnan maaseutumessut 18.-20.8. Porin ravirata
 Satakunnan ständi maakunnan suurimman opiskelijatapahtuman 20-vuotistilaisuudessa (Kurnajaiset) 13.9. Pori
 Turun kirjamessut yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa 5.-7.10.
 Paras koti -messut 4.-5.11. Pori

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017
Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Satakuntaliitto toimii
maakunnallisena koordinaattorina ja 100visio -nuorten itsenäisyysjulistus valtakunnallisen
hankkeen koordinaattorina.
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Maakunnallinen toteutus:








juhlavuosi rakennetaan kansalaisten ja organisaatioiden yhteistyönä
jokaisessa kunnassa on oma Suomi100-yhteyshenkilö, joka koordinoi Suomi100ohjelmaa omassa kunnassaan
pidetään yllä maakunnan tapahtuma ja tiedotetaan niistä Suomi100 nettisivujen
facebookin avulla
seurataan ja tuetaan Suomi100 -maakunnallisten avustuksen saaneiden hankkeiden
toteutusta
järjestetään juhlavuoden päätapahtuma
osallistutaan Turun kirjamessuille ja muihin Suomi100 -sihteeristön järjestämiin
tapahtumiin
toteutetaan yhteistyöprojekti Satakunnan ystävyysmaakunta Changzhoun kanssa osana
itsenäisyyden juhlavuoden kansainvälisiä hankkeita. Käytännön toteutuksena on esim.
Kiina -tapahtuma Porissa (taidekäsityö ja muu kulttuuri) ja satakuntalaisen kulttuurin ja
ruuan esittely Changzhoussa osana Samkin Step C -hanketta ja valtakunnallista Syödään
yhdessä -hanketta.

Toteutus:
Kaikki Satakunnan kunnat lähtivät mukaan juhlavuoteen. Suomi 100 -kuntayhdyshenkilöt
kokoontuivat virastolla 16.2. Yhteydenpitoa hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Jokaisella
kunnalla oli omat Suomi 100 -tapahtumakalenterinsa ja ohjelmansa.
Satakuntaliiton delegaatio vieraili tammikuussa Changzhoussa yhteistyöprojektin merkeissä.
Vierailun aikana täsmentyi kesällä pidettävän Changzhou Weekin ohjelma, osallistujat ja sisältö.
Avajaiset pidettiin Porin Promenadisalissa 8.6. Tapahtuman yhteydessä Porissa asuvat
kiinalaiset esittäytyivät Promenadikeskuksen aulassa. Taidekäsityönäyttely pidettiin kauppakeskus Puuvillan Puuvilla Ateljeessa 9.-18.6. Jatkonäyttely pidettiin Porin kaupunginkirjastossa
20.6.-2.7.
Juhlavuotta esiteltiin eri organisaatioille ja yhdistyksille sekä osallistuttiin heidän tilaisuuksiinsa
ympäri maakuntaa.
Juhlavuoden ohjelmaa tiedotettiin www.satakunta.fi/suomi100 -sivujen ja facebookin kautta.
Osallistuttiin Suomi 100 -organisaation järjestämille aluekoordinaattoripäiville 27.-28.3., 16.5.,
15.6., 12.9. ja 13.11.
Uuden satakuntalaisen laulun sävellys- ja sanoituskilpailuun tuli 10 teosta, joista palkittiin:
1. Lalli - sävellys Jukka-Pekka Lehto, sanat Laura Seesmeri
2. Meidän kylässä - sävellys Juha Ylitalo ja Jussi-Johannes Ylitalo, sanat Juha Ylitalo
3. Ootko kuullut? - sävel ja sanat Maria Reikko
Laulujen julkistamis- ja palkitsemistilaisuus pidettiin Promenadikeskuksen yleisölämpiössä
11.5.
Tasavallan presidentin Suomi 100 -maakuntavierailu Poriin 12.7.
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suunniteltiin ja koordinointiin päivän järjestelyt ja ohjelma

SuomiAreena ja Aika-lavan Suomi 100 -päivä 13.7.
 päivän ohjelman koordinointi Satakunnan osalta
Satakunnan kansansoutu 21.-23.7.
 suunniteltiin ja koordinointiin tapahtuman järjestelyjä ja ohjelmaa
 osallistuttiin soutuun ja vastattiin kutsuvieras-veneestä
100 päivää 100-vuotiaaseen ja Syödään yhdessä -tapahtumaviikonloppu 25.-26.8.
 suunniteltiin ja koordinoitiin tapahtuman järjestelyjä ja ohjelmaa
Suomen Luonnon päivät -tapahtuma 26.8.
 suunniteltiin ja koordinointiin tapahtuman järjestelyjä ja ohjelmaa
Turun Kirjamessut 6.-8.10.
 teemana Suomi 100
 yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa
Nuttutalkoot
 yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen ja Porilaine -lehden kanssa
 satakuntalaiset kutoivat lähes jokaiselle juhlavuonna syntyneelle n. 1800 vauvalle
Suomi 100 -nutun
Satakunnan tiet -julkaisu
 julkaisun toimitus
Svenska dagen 6.11.
 suunniteltiin päivän järjestelyjä ja ohjelmaa (Lysande punkt -esitys)
Satakuntaliiton Suomi 100 -juhlaseminaari 26.11.
 suunniteltiin ja koordinointiin päivän järjestelyt ja ohjelma
100-visio - nuorten uusi itsenäisyysjulistus -hanke
 jatkettiin hankkeen valmisteluja
Maakunnan Suomi 100 -avustusta saaneet hankkeet
 kaikki 34 maakunnallista valtionavustusta saanutta hanketta toteutuivat suunnitelmien
mukaisesti
Osallistuttiin laajasti Suomi 100 -tapahtumiin sekä maakunnassa että valtakunnallisesti.
Tuettiin ja kannustettiin Satakunnan Suomi 100 -kuntayhdyshenkilöitä ja kuntien ohjelmia.
Ylläpidettiin sivustoa www.satakunta.fi/suomi100 ja siihen liittyvien kanavien (Facebook,
Instagram, Twitter) sisältöä ja ulkoasua tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin
kanavaan.
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100visio -hanke




Koordinoidaan valtioneuvoston kanslian Suomi100 -sihteeristön myöntämän tuen
turvin ”100 visio -nuorten itsenäisyysjulistus uusiksi” -hanketta ja vastataan sen maakunnallisesta toteutuksesta.
100visio -hankkeeseen liitetään mukaan Virossa toteutettava vastaava keräys virolaisten nuorten visiosta oman maansa seuraavasta sadasta vuodesta. Yhteistyö visioista
toteutetaan ensisijaisesti Satakunnan ystävyysmaakunnan Harjumaan kanssa, mutta
mukaan kutsutaan kaikki Viron maakunnat ja koulut.

Toteutus:
Tammikuussa maakunnat aloittivat alueidensa koulujen innostamisen ja kannustivat niitä
osallistumaan hankkeeseen. Samaan aikaan sekä kansanedustajat että itsenäisyys-senaattisuvut
lähtivät kiertämään kouluja tuoden samalla 100visiota esille.








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

Valtakunnallinen raati, rouva Jenni Haukion johdolla, kokoontui ensimmäisen kerran 18.5.,
jolloin hanke esiteltiin raadille ja sovittiin alustava aikataulu syksyksi. Valtakunnan raati päätti,
että kilpailuaikaa jatketaan 31.5 sijasta 15.10. asti.









Kilpailuun tuli 15.10. mennessä 151 hyväksytysti toteutettua visiota.
Satakunnan raati kokoontui 16.8., 14.9., 20.9., 28.9., 12.10. ja 19.10. valitsemaan ja
päättämään 20 jatkoon pääsevästä itsenäisyysvisiosta
Valtakunnan raati kokoontui 7.9. ja 23.10., jolloin päätettiin voittajavisiosta. Kokoukset
pidettiin Säätytalolla Helsingissä.
Neuvoteltiin Ylen, Eduskunnan, Suomi 100 -organisaation ja itsenäisyyden
senaatinsukujen kanssa itsenäisyysjulistuksen 100-vuotisjuhlallisuuksista ja
voittajavisiosta
Neuvoteltiin Suomen Kansallisteatterin kanssa pääpalkinnosta ja sen lunastamisesta
15.12., esitys Koivu ja Tähti
Osallistuttiin senaatinsukujen juhlallisuuksiin Helsingissä ja Lahdessa
Osallistuttiin Lahden Ahtialan koulun Itsenäisyysjulistus -videoprojektiin
20

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017








Osallistuttiin Kuopion Aikakapseli -hankkeeseen (https://suomi100100.fi/info/)
Suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Eduskunnan ja Suomi 100 -organisaation kanssa
kilpailun voittajan ja kunniamaininnan saaneiden julkistus 15.11.
Suunniteltiin ja toteutettiin Eduskunnan kirjastoon näyttely tulleista visioista 15.11.5.12.
Porin kaupunginkirjaston näyttely tulleista visioista 28.11.-8.12.
Suunniteltiin ja toteutettiin sähköisessä muodossa oleva näyttely tulleista visioista
maakuntien käyttöön
4.12. Itsenäisyysjulistuksen 100-vuotisjuhlallisuudet Valtioneuvoston linnassa ja Säätytalolla
Yhteistyö Viron Harjumaan nuorten ja Viron 100 -visioiden kanssa ei toteutunut

Ylläpidettiin sivustoa www.100visio.fi ja siihen liittyvien kanavien (Facebook, Twitter) sisältöä ja
ulkoasua tuottamalla jatkuvasti uutta aineistoa kuhunkin kanavaan.
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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 rakennerahastoohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta Satakunnassa
 Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri
kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien
kesken.
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Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue-ennakoinnin yhteensovittamisesta
maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin
koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelu.
Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa
toimintaympäristöstä ja kehityksen tilasta. Aluekehitysyksikkö arvioi ja seuraa maakunnan ja
sen osien kehitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Käytännössä aluekehityksen
seuranta ja alue-ennakointi on numeerisen, teemakarttapohjaisen ja paikkatiedon hallintaa sekä
analysoidun tiedon vaihtoa ja tietopalvelua. Tietotarjonta maakunnallisen kehityksen
seurantaan ja aluepoliittisen päätöksenteon tueksi uudistuu merkittävästi kaiken aikaa.


Kehitetään ja ylläpidetään maakunnan aluetietopalvelua.

Toteutus:
Keväällä ja syksyllä 2017 osallistuttiin Satakunnan talous –katsauksen laadintaan. Katsauksissa
käsiteltiin Satakunnan päätoimialojen tuoreinta suhdannekehitystä. Uutena mukana oli
automaatio- ja robotiikka-alojen kehityksen tarkastelua kevään katsauksessa. Lisäksi
Satamittari-aluetietosivulle tehtiin päivityksiä vuoden 2017 aikana aluekehityksen eri osaalueista. Satakuntaliiton sivustolle ja yhteiseen käyttöön verkkoasemalle päivitettiin
infograafeja ja kartogrammeja osana infograafien laadintatyötä. Lisäksi laadittiin lukuisia täysin
uusia infograafeja aluekehityksen eri teemoista. Myös asiakaskohtaisia, räätälöityjä
tilastotietopalveluja laadittiin runsaslukuisesti Satakuntaliiton henkilökunnalle sekä maakunnan
toimijoille.


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

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


Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle

Toteutus:
Maakuntaohjelman 2018-2021 tilannekuva esiteltiin 28.4.2017 maakuntavaltuustolle


Edistetään kehitysorganisaatioiden ja oppilaitosten johdon yhteistyötä jatkamalla
aluekehityksen aamukahvitilaisuuksien järjestämistä

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


johtuen

mm.

Kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana Satakurssi-hanketta.

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


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

Toteutus:
Teollisuuden, elintarvikealan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä energia- ja
resurssitehokkuuden TKI-foorumit, matkailufoorumi sekä aluesuunnittelun yhteistyöverkosto
ovat vuoden 2017 aikana kokoontuneet osana maakuntaohjelman 2018–2021
laadintaprosessia. Foorumit ovat tuottaneet maakuntaohjelman tausta-aineistoa, esim.
maakunnan osaamisprofiilin sekä tulevaisuuden trenditarkastelun aineistoa teemoittain.
2-3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevätsyksy) Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.
Satakuntaliitto osallistuu alueellisten kehitysnäkymien laadintaan.
Toteutus:
Aluekehityksen asiantuntijat ovat osallistuneet Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimaan
yhteistyöhön.
4) Satakuntaliitto koordinoi osaamis- ja työvoimatarvekatsauksen laadinnan
syksyllä. Laadintaprosessi sisältää mm. asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja
aineiston analysoinnin.
5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain marras-joulukuussa Tulevaisuusfoorumin,
jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä
tulevan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.
Toteutus: Satakunnan Tulevaisuusfoorumi järjestettiin 30.11.2017 Eurajoella


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

Toteutus:
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Alue-ennakoinnin johtoryhmä on kokoontunut vuoden 2017 aikana kolme kertaa.

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
Maakuntasuunnitelmaan perustuva Satakunnan maakuntaohjelma 2014–2017 valmistui
keväällä 2014. Ohjelmaa toteutetaan EU- ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan keinoin.
Maakuntaohjelmaa edistetään vuorovaikutuksessa muiden maakuntien, kuntaliiton, työ- ja
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 2017 ovat:


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



Maakuntaohjelman
2014–2017
toteutumisen
maakuntavaltuustolle keväällä 2017.



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



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



Alueelliset
innovaatiot
ja
kokeilut
koordinointitoimenpiteiden toteutus 2017

(AIKO)

seurantaraportti

–

laaditaan

rahoitusinstrumentin

Toteutus:


Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
laadittiin tammikuussa 2017. Keväällä 2017 järjestettiin maakuntaohjelman laadintaan
liittyen useita osallistavia tilaisuuksia, kaksi kyselyä sekä kuntien edustajien tapaamiset.



Maakuntaohjelman 1. luonnos käsiteltiin maakuntahallituksessa 19.6.2017 ja lähetettiin
kommentoitavaksi 19.6.-4.8.2017 väliseksi ajaksi.



Maakuntaohjelman 2. luonnos ja siihen sisältyvä ympäristöselostus käsiteltiin
maakuntahallituksessa 4.9.2017 ja asetettiin nähtäville sekä lausuntokierrokselle 4.9.13.10.2017 väliseksi ajaksi.
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Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistaminen ja siihen liittyvän
rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2018 ja 2019 käsiteltiin MYR:n kokouksessa
4.10.2017



Maakuntaohjelman lopullinen versio käsiteltiin maakuntahallituksessa 27.11.2017 ja
esitettiin hyväksyttäväksi 15.12.2017 maakuntavaltuustossa.



Satakunnan
15.12.2017.



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



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

maakuntaohjelma

2018-2021

hyväksyttiin

maakuntavaltuustossa

myös

ERM-suunnitelman

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


Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista vaikuttavuutta seurataan vuoden
2017 aikana mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja
viennin kehityksen osalta

Toteutus:
Teollisuuden, elintarvikealan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä energia- ja
resurssitehokkuuden TKI-foorumit, matkailufoorumi sekä aluesuunnittelun yhteistyöverkosto
kokoontuivat keväällä ja syksyllä 2017 osana maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessia.

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma - Teollisuuspilotti 2016-2019
Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen
merkityksestä kohdistuen etenkin maakunnan teollisuuspuistoihin. Teollisuuspilotti nostaa
teollisuuden kannalta keskeiset kehitettävät asiat esille. Teollisuuspilotti on valmisteltu laajassa
yhteistyössä keskeisten yksityisten toimijoiden (mm. Kauppakamarit) sekä julkisten
(Satakuntaliitto, Satakunnan ELY, kaupungit ja kunnat) kesken.
Satakunnan Teollisuuspilotin teemat:
1. Teollisuuspuistot innovaatioalustana
a) Luodaan ja testataan mallia, miten teollisuuspuistot toimivat kasvua lisäävänä
ja kilpailukykyä parantavana uuden liiketoiminnan kasvuympäristönä (TEM).
2. Teollisuuspuistot toimintaympäristönä
b) Kasvun mahdollistavien, teollisuuspuistot yhteen kytkevien älykkäiden
logististen ratkaisujen kehittäminen (LVM ja LiVi).
c) Ympäristöalan tiivistyvä kehityskumppanuus ja dialogi teollisuuteen liittyvissä
ympäristökysymyksissä (YM).
3. Teollisuuspuistot työelämän uudistajana

27

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
d) Käynnistetään keskustelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa siitä, miten
räätälöity erikoiskoulutus mahdollistaa joustavat opintopolut yritysten
tarpeisiin.


Vuoden 2017 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman
Teollisuuspilotin toteutumista

-

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

on

osallistunut

vuoden

2017

aikana

Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA)
Lounaisrannikkoyhteistyötä (LOURA) tekevät lounaisrannikon kaupungit Turku, Uusikaupunki,
Rauma ja Pori. LOURA on strateginen yhteistoimintamalli, jonka päämääränä on koko alueen
kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääminen. Yhteistyön lippulaivoja ovat
meriosaaminen, energia, matkailu, invest in –toiminta ja ennakoiva elinvoimatoiminta.


Vuoden 2017 aikana aluekehityksen toimialan edustaja on toiminut LOURAyhteyshenkilönä

Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut LOURA-yhteyshenkilönä verkoston
tilaisuuksiin. Syksyllä 2017 toteutettiin yhteistyössä LOURA-verkoston kanssa CHINA EUPLATFORM vesiteeman tilaisuus.
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Satakunnan Team Finland toiminta
Satakunnassa Team Finland –toiminta on organisoitu Team Satakunnaksi, jonka tehtävänä on
alueen
kansainvälistymispalveluita
tarjoavien
tahojen
tiedonvaihto
ja
kansainvälistymistoiminnan koordinointi. Team Satakunta järjestää yrityksille suunnattuja
tietoiskutilaisuuksia
kansainvälistymiseen
liittyvistä
kysymyksistä
ja
tarjoaa
kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja yhteyksiä muihin Team Finland –toimijoihin.
Team Satakunnan jäseniä ovat Finnvera, Finpro, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy, Porin
yliopistokeskus, Prizztech Oy, Rauman kauppakamari, Rauman kaupunki, Satakuntaliitto,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan kauppakamari,
Satakunnan Yrittäjät ja Tekes.


Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Satakunta yhteyshenkilönä
Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut vuoden 2017 aikana Satakunnan
Team Finland verkoston toimintaan.

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


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



Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja
tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.



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

Toteutus:
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Valittiin yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa Satakunnan maakuntakyläksi 2017 Euran
Panelia, joka osallistuu Suomen Kylätoiminta ry:n valtakunnalliseen vuoden kylä 2017 –
kilpailuun.
Maakuntakyläkilpailun
tuomariston
puheenjohtajana
toimi
maakuntahallituksen edustaja Riina Lehmussalmi. Panelian kylä palkittiin 3400 euron
määrärahalla maakunnallisilla kyläpäivillä Rauman Kauklaisissa 19.8.2017.



Maakuntaohjelman laadintaprosessiin liittyen toteutettiin maakuntaohjelman
maaseutuvaikutusten arviointi Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston
kokouksessa 26.9.2017.



Osallistuttiin maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän kokoukseen 12.10., Yhteistyön
Satakunta 2017 tilaisuuden (5.10.) suunnitteluryhmän kokouksiin, Nuorten Ääni –
hankkeen kokouksiin 29.9. ja 11.12. sekä Nuorisofoorumiin 29.11.2017.



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

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


Maakunnan keskeisistä matkailutoimijoista ja -kehittäjistä sekä matkailualan
koulutuksen järjestäjistä koostuva matkailufoorumi kutsutaan koolle 2-3 kertaa
vuodessa, vähintään keväällä ja syksyllä.



Matkailun kehittämisen yhteistyötä jatketaan matkailun kehittäjäorganisaatioiden,
oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien kesken.



Osallistutaan Visit Finland –aluetiimin toimintaan kansainvälisen matkailun lisäämiseksi
maakunnassa.

Toteutus:
Matkailufoorumi (TKI) kokoontui 8.3.2017 ja 19.9.2017. Teemana oli maakuntaohjelman 20182021 laadinta sekä siihen liittyvä matkailun muutosilmiöiden tarkastelu.
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Jatkettiin Visit Finland aluetiimin (matkailun kv-tiimi) työskentelyä yhteistyössä VisitPorin,
Rauman kaupungin sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisen matkailun
edistämiseksi Satakunnassa.
Osallistuttiin Satakunnan matkailuparlamentin 12.10.2017 sekä matkailuyrittäjille suunnatun
valmismatkalain uudistamiseen liittyvän tilaisuuden 28.11.2017 järjestelyihin.

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen


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

Toteutus:
Maakuntahallitus on 6.3.2017 asettanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen
neuvottelukunnan. Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti
Satakuntaliitto on kutsunut vuoden 2017 aikana kaksi kertaa maakunnan toisen asteen
ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan Satakunnan toisen
asteen
ammatillisen
koulutuksen
tilanteesta,
tulevaisuudesta
ja
yhteistyön
kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen ammatillisen koulutuksen murros sekä
ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö- kuin laajemmat uudistustavoitteet
(ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia haasteita koulutusorganisaatioille.

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


Seurataan Satakunnan kulttuuristrategian 2015-2020 toteuttamista.



Kutsutaan koolle kulttuuristrategiafoorumi, joka tarkastelee kulttuuristrategian
toteutusta ja päivittämistarpeita sekä sovittaa yhteen kulttuuria koskevia suunnitelmia
ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteuttamista.

Toteutus:
 Kulttuuristrategian 2015-2020 toteuttamisen ensimmäinen seurantakysely toteutettiin
tammikuussa 2017.


Yhteistyössä Porin kaupungin Tuottamalla kuntoon –hankkeen kanssa järjestettiin
helmi-maaliskuussa 2017 kolme maakuntaohjelmatyötä ja maakuntauudistusta tukevaa
ja strategian teemoja tarkastelevaa työpajaa sekä kulttuurin tulevaisuustyöpaja.
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Kulttuurifoorumin valmistelu käynnistyi keväällä, kulttuurifoorumi järjestettiin
13.12.2017. Teemoina olivat kulttuuri ja maakuntauudistus sekä kulttuurin
rahoitusmahdollisuudet.

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




Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan
yhteistyöryhmällä on 3-5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017 - 2018. Sihteeristö valmistelee MYR:n
kokoukset ja lisäksi koordinoi ELY-keskuksen ja liiton käytännön hanketyötä
maakunnassa. Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman toteuttamista
ja päättää itsenäisesti kokoontumisaikataulustaan.
Toteutus:
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokoontunut vuoden 2017 aikana viisi kertaa.
Kokouksissa on käsitelty työjärjestyksen edellyttämien hankkeiden rahoittamista ja
evästetty mm. uuden maakuntaohjelman 2018-2021 laadintaa. Loppuvuoden aikana
lokakuussa on hyväksytty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 20182019. Jokaisessa kokouksessa on pidetty katsaus maakuntauudistuksen esivalmistelun
tilanteesta. MYR on ottanut myös kantaa rakennerahastohankkeiden hallinnon
järjestämiseen uusien maakuntien aloittaessa toimintansa.



Sihteeristö on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. MYR-sihteeristössä on käsitelty
kaikki rakennerahasto-ohjelman valmistelussa olevat hankkeet ja valmisteltu MYR:n
käsittelyyn menevät asiat.



Maaseutujaostolla on ollut vuoden 2017 aikana kaksi kokousta, jossa käsiteltiin mm.
maaseutuohjelman toteuttamisen tilannetta. Kaikki Leader-ryhmät pitivät kokouksissa
oman katsauksen toiminnan etenemisestä. Maaseutujaoston kokouksissa esiteltiin
myös maakuntauudistuksen esivalmistelun tilannetta maaseutupalveluiden valmisteluryhmän osalta.

Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007- 2013 ja 2014 - 2020)
EU:n päättyneen ohjelmakauden 2007 - 2013 rakennerahasto-ohjelmien toteuttaminen on
päättynyt vuonna 2015. Satakunnassa on toteutettu vielä joitakin hankkeita vuoden 2015
puolella. Näiden hankkeiden viimeisimmät maksatukset hyväksyttiin helmikuun loppuun
mennessä 2016. Kaikki vanhan ohjelmakauden hankkeet suljettiin kesään 2016 mennessä.
Uusi valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma 2014 - 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla
syksyllä 2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR- että ESR-rahastojen toimet. Maakunnassa
rahoittajaviranomaisina toimivat maakunnan liitto ja ELY-keskus. Ohjelman hallintoa on
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keskitetty Suomessa neljään ELY-keskukseen ja neljään maakuntien liittoon. Länsi-Suomessa
toimivat koordinoivina viranomaisina Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto.
Maakunnilla on kuitenkin omat rahoituskehyksensä. Perusliitossa (Satakuntaliitto) hoidetaan
edelleen hankevalmistelu kokonaisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa.
Hankkeiden yhteyshenkilöt ovat edelleen perusliitoista, jotka osallistuvat hankkeiden
ohjausryhmätyöskentelyyn maakunnassa. ELY-keskus vastaa lähinnä yritysten tukemisesta ja
maakunnan liitto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä
kattavana tavoitteena on vähähiilisen talouden edistäminen.


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

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


Kesäkuussa avattiin haku EAKR:n kehittämishankkeille. Kaikki erityistavoitteet olivat
haussa mukana. Haku päättyi 5.10.2017.



Haussa saatiin kaikkiaan 16 hakemusta sekä kaksi ylimaakunnallista hakemusta, joissa
Satakunta ei ole vetovastuullinen maakunta. Sähköiset EURA-päätökset päästään
tekemään vuoden 2018 alkupuolella.



Satakuntaliiton valmistelemia käynnistyneitä EAKR –hankkeita oli vuoden loppuun
mennessä yhteensä 57 ja hylkäyspäätöksiä yhteensä 11 kpl. Tällä hetkellä varoja on
sidottu n. 8,2 miljoonaa euroa ja varattu käynnissä olevien hankkeiden toteuttamiseen
9,6 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakauden kehys on n. 18,2 miljoonaa euroa.



Aluekehityksen
toimialan
edustaja
on
osallistunut
Länsi-Suomen
koordinaatiotyöryhmän toimintaan, joka on kokoontunut yhteensä viisi kertaa.



Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut Länsi-Suomen edustajana yhteen
seurantakomitean kokoukseen sekä yleiseurooppalaiseen IQ-Net-verkoston
konferenssiin, jossa Länsi-Suomi on mukana ohjelma-alueena. Verkostossa pyritään
parantamaan ohjelmahallinnon toimintatapoja hyviä käytäntöjä vaihtamalla. Verkosto
on myös tärkeä foorumi tulevaa ohjelmakautta ajatellen.



Vuoden 2017 aikana aluekehityksen toimialan jäsenet ovat osallistuneet
hallintoviranomaisen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Tällä valmistaudutaan myös
osaltaan tulevaan välittävän toimielimen tehtävien haltuun ottoon vuoden 2020 alusta.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - toimenpiteet
Satakunnan AIKO-rahoitus
Satakuntaliitto osoittaa vuonna 2017 rahoitusta Satakunnassa toteutettaviin AIKO-kokeiluihin.
Kokeilut pohjautuvat Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan, jonka
Satakuntaliitto laati keväällä 2016. AIKO-toiminnan avainsanoja ovat elinkeinojen ja
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yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa
edistävät kokeilut.
Satakunnan ERM-suunnitelman pääteemoja ovat uudistuva teollisuus, kasvava biotalous sekä
muuttuvat palvelut. Valtioneuvoston päättämä Satakunnan alustava julkinen rahoituskehys
AIKO-toimintaan vuosille 2016-18 on 925 000 euroa. Vuonna 2016 käytettävissä ollut
rahoituskehys oli 271.000 euroa. AIKO-toiminnasta järjestetään erilliset haut vuonna 2017.
Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään
vuosittain noin 10 AIKO-kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 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, jolloin myönnettiin
rahoitusta kolmelle hankkeelle. Vuoden 2017 aikana on rahoitusta saanut 14 kokeiluhankkeetta. Rahoitusta on myönnetty yhteensä 598 466 euroa. Koko ohjelman kehys on
925 000 euroa.


Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa alueiden AIKO –rahoituksen toteutuksen etenemistä
kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä, jossa mm. rahoituksen toteutumisen lisäksi
tiedustellaan eri indikaattoreiden toteutumista. Satakuntaliitto on raportoinut
ministeriölle alkuvuonna ko. kyselyyn. Myös loppuvuodesta hallintoviranomainen
lähetti tiedustelun AIKO-hankkeiden indikaattoritietoihin liittyen, johon vastattiin.
Lisäksi kaikille AIKO-hankkeille lähetettiin erillinen ohjekirje indikaattoritietojen
tarkistamiseen ja ilmoittamiseen liittyen.

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
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yhtenäisen työmarkkina- ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten skaalautuvia
etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän
toimintaympäristönä.
Valtio-osapuoli sitoutuu kasvusopimukseen AIKO-rahoituksella. Kasvusopimushakemuksessa
AIKO-rahoituksen osuudeksi muodostui 1,08 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lopullinen
päätös AIKO-rahoituksen suuruudesta tehdään 9.6.2016, jolloin sopimus allekirjoitetaan.
Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen
kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)
käynnistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisia strategisia
yhteistyösopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten
kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia ja ne tehdään
vuosille 2016 – 2018. Hallitus on linjannut tavoitteet sopimuksellisen politiikan toteuttamiselle
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 20.10.2015.
Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien kahden hankekokonaisuuden toteuttamisesta
AIKO-rahoituksella.
1. Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen
2. Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoitus ja logistiikka-alueiden profilointi -selvitys
Esitettyjen hankkeiden rahoitus
sopimuskumppaneiden kesken.

jaetaan

puoliksi

valtion

ja

puoliksi

muiden

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


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



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

Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut vuoden 2017 aikana kasvuvyöhykkeen
johtoryhmän työskentelyyn.

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen
Interreg – ohjelmat
Kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitus on pienentynyt ohjelmakaudella 2014–2020
merkittävästi. Satakuntalaiset kehittämis-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ovat aktiivisesti
lähteneet hyödyntämään myös muuta EU-rahoitusta 2014 käynnistyneellä ohjelmakaudella.
Satakuntaliitto on rahoittanut EAKR -osarahoituksella mm. kansainvälisiin hankehakuihin
tähtääviä pieniä (Lumpsum) valmisteluhankkeita maakunnan toimijoille.
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Interreg - ohjelmista Satakuntaliitolle keskeisin on Central Baltic -ohjelma eli Keskisen Itämeren
rajat ylittävä ohjelma. Central Baltic 2014 - 2020 on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon
osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. Suomessa ohjelma-alue kattaa
Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen,
Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ohjelman toimintalinjat liittyvät talouden
kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä teemoina
ovat ICT ja vähähiilinen talous. Ohjelmakauden rahoitus on noin 122 miljoonaa euroa.
Itämeren alueen Interreg-ohjelma 2014–2020 (Itämeriohjelma) tukee yhtenäistä aluekehitystä
ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren
alueella. Ohjelman monikansalliset hankkeet keskittyvät yhteisiin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin, ja niihin osallistuu kumppaneita koko Itämeren alueelta. EU-rahoitus
ohjelmakaudella 2014–2020 yht. 278,6 milj. euroa. Ohjelmassa ovat mukana jäsenmaat Suomi,
Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja (Pohjois-)Saksa sekä kumppanuusmaat Norja,
Valko-Venäjä ja (Luoteis-)Venäjä.


Osallistutaan Central Baltic -ohjelman hallinto- ja seurantakomitean toimintaan.
Välitetään tietoa avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita
osallistumaan ohjelman hankehakuihin. Seuraava haku 2.1.-27.2.2017.



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



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



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

Toteutus:
 Osallistuttiin Central Baltic –ohjelman kansallisen vastinrahatyöryhmä kokoukseen
8.2.2017 Helsingissä, seurantakomitean kokoukseen 24.-25.4.2017 Tartossa,
hallintokomitean kokoukseen 8.-9.6.2017 Jurmalassa, kansallisen vastinrahatyöryhmän
kokoukseen 1.9.2017 Helsingissä sekä hallintokomitean kokoukseen 29.-30.11.2017
Riikassa.


Osallistuttiin Itämeri-ohjelman (INTERREG Baltic Sea Region) kansalliseen subkomitean
12.5.2017 Helsingissä ja 15.9.2017 Helsingissä.



Toteutettu seurantaa satakuntalaisten toimijoiden Interreg hankkeista ja välitetty tietoa
avoimista hauista.

Muu kv-verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3. EU 2020 -strategian yhtenä
kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni-strategia, jossa korostetaan erityisesti kahta
lähestymistapaa:
Älykäs
erikoistuminen
(Smart
specialisation)
ja
Euroopan
innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).
Smart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa ohjelmakautta 2014-2020 alueelliseen
innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”smart
specialisation” S3–ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart
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Specialisation Platformilla ja sen eri teema-alustoissa (uudistuva teollisuus, energia sekä maa- ja
elintarviketalous).
Älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty maakuntaohjelmaan ja on laadittu
maakunnan osaamisalueisiin perustuva smart specialisation -konsepti (www.satakuntaliitto/s3).
Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän EU-ohjelmien toteuttamisen
ohjaajana.


Laaditaan älykkään erikoistumisen kokonaisuutta varten seurantaindikaattorit

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


Tavoitteena on myös järjestää Satakunnan teollisuuden uudistumista edistävä
verkostotapahtuma Brysselissä.

Toteutus:
Toteutettiin teollisuuden uudistumiseen liittyvä robotiikka-alan verkostoitumistapahtuma
Brysselissä 14.6.2017.
KV-näkökulma ja siihen liittyvät ajankohtaiskysymykset (kumppanuudet, verkostoyhteistyö,
rahoitusmahdollisuudet) on otettu konkreettiseksi osaksi TKI-foorumeiden työskentelyä ja
maakuntaohjelman 2018-2021 sisältöä.
Maakunnan Kiina-yhteistyön toimijoita on kutsuttu vuoden 2017 aikana keskustelemaan
kansainvälisen toiminnan yhteisestä koordinaatiosta. Tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn
ja elinvoimaisuuden edistäminen sekä yhtenevyys maakuntaohjelman 2018–2021
kehittämisteemoihin.
Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden eurooppalaisessa
innovaatiokumppanuudessa
(ERIAFF-verkosto).
Innovaatiokumppanuus
tähtää
resurssitehokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä
innovaatioiden lisäämiseen maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella
halutaan tuoda tärkeimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus- ja
käytäntö). Satakuntaliitto on mukana myös viidentoista eri työryhmän kautta toimivassa ERRINverkostossa, joka vaikuttaa aktiivisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan alueiden
näkökulmasta sekä edesauttaa alueiden välistä yhteistyötä.


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

Toteutus:
 osallistuttiin aktiivisesti ERIAFF- ja ERRIN –verkostojen työkokouksiin Brysselissä
(WFEO:n kautta) – ERRIN-verkoston osalta erityisesti työryhmiin (Advanced
Manufacturing and nanotech, ICT, Energy and Climate Change, BioEconomy)


Hakeuduttiin ERAFF:n ja S3 Agrifood –platformin verkostoyhteistyöhön (Traceability and
big data) johon TTY:n Porin laitos osallistuu operatiivisena toimijana
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Osallistuttiin WFEO:n kautta EU:n biotalousmanifestin valmisteluun ja sen sisällön
rakentamiseen



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



Konferenssissa Satakunnasta esillä
o

Satakunnan ammattikorkeakoulu: hyvinvointiteknologia

o

Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö: automaatio ja robotiikka.

o

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Teollisuuden uudistumis- ja
kilpailukyky, uudet liiketoimintamallit verkostoissa.

o

Prizztech Oy: kiertotalous ja teolliset symbioosit.

o

Pyhäjärvi-instituutti: Ruokaketjun kiertotalous.
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Alueiden käytön toimiala
Maakuntasuunnitelma strategisena suunnitelmana pohjustaa maakunnan tavoiteltua kehitystä.
Maakuntakaavalla tavoiteltu kehitys konkretisoidaan maakunnan alueiden käytön pitkän
aikavälin suunnitelmaksi. Alueiden käytön toimialan keskeinen tehtävä on maankäyttö- ja
rakennuslain 27 §:n mukaisesti maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja
kaavan kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu myös
uutena lakisääteisenä tehtävän merialuesuunnitelman laatiminen vuoteen 2021 mennessä.
Toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1
toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen kuntakaavoituksen ja muun
alueiden käytön suunnittelun kautta.
Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnointia koskevan lain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja jatkuvan
liikennejärjestelmätyön koordinoinnista sekä alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja
ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta koskien suunnitteluprosessin käynnistämistä, siihen
liittyvän yhteistyön johtamista ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamista maakunnan muun
suunnittelun kanssa.
Vuoden 2017 erikoispiirteinä on hallinnonuudistustyö, jossa tähdätään uuden maakunnan
toiminnan aloittamiseen vuonna 2019. Hallinnonuudistusta varten laaditaan nykytilan
kartoitukset vuonna 2016-17 sekä valmistellaan väliaikaishallintoa varten tarvittavat päätökset.
Merialuesuunnitelman laatimisprosessi käynnistetään yhdessä rannikkomaakuntien ja
ministeriön kanssa. Tämän johdosta alueiden käytön toiminnan painopistettä muutetaan ja
tehtäviä organisoidaan uudelleen. Vuonna 2017 paikkatietotoiminta vakiinnutetaan osaksi
liiton tietopalvelu- ja analyysien tuotantoa niin oman suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja
erityisesti merialuesuunnitelman laatimiseksi vuoteen 2021 mennessä. Lisää resurssia tarvitaan
maakuntakaavojen toteutumisen seurannan järjestämiseksi ja maakuntakaavan
muutostarpeisiin reagoimiseksi. Tehtävien hoitaminen ja merialuesuunnitelman laatiminen
lisää aineistojen käsittelyä liitossa siinä määrin, että erillishankkeiden sijaan
paikkatietoasiantuntija vakinaistetaan ja uuden maakunnan strategista alueiden käytön
suunnittelua varten käynnistetään selvitystyö loppuvuonna 2017.
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KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Alueiden käytön suunnittelu MRL:n mukaisesti niin, että suunnittelulla luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä Satakunnassa.
 Maakuntakaavalla edistetään erityisesti Satakunnan kärkitavoitteiden; energia-alan sekä
biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, puhtaan veden ja ruoantuotannon ja
niihin liittyvän teknologiaosaamisen eteenpäinviemistä sekä puhtaan luonnonympäristön
huomioonottamista
 Merialuesuunnittelulla edistetään Selkämeren sinisen talouden kestävää kasvua
 Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista seurataan ja edistetään
 Alueiden käytön suunnittelua edistetään yhteistyössä toimijoiden kanssa
 Aluekehityslain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta koordinoidaan jatkuvaa
liikennejärjestelmätyötä
 Jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä tavoitellaan sujuvia arjen yhteyksiä sekä fyysisen
ympäristön että järjestelmien tasolla niin, että Satakunnan kilpailukyky ja aluekehityksen
edellytykset paranevat osana verkostoituvaa aluerakennetta
 Edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta osana ympäristöohjelman
toteuttamista

Maakuntakaavoitus / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana ovat energiantuotanto (turve, bioenergia,
aurinkoenergia, tuulivoimatuotanto). Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve,
soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt.
Vaihemaakuntakaavalla 2 tarkistetaan ja täydennetään v 2013 lainvoiman saanutta
kokonaismaakuntakaavaa.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelua jatketaan v. 2017 jatkamalla valmisteluvaiheen
aineiston työstämistä ehdotusvaiheeseen valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.
Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään
sekä
maakuntakaavatoimikunnassa
että
vaihemaakuntakaavan yhteistyöryhmässä.
Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan muuttamassa ja osa muutoksista koskee myös
maakuntakaavoitusta, erityisesti vähittäiskauppaa koskevien pykälien osalta. Lain uudistustyötä
seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan ja kaavan laatimisen aikatauluun arvioidaan.
Toteutus:
Maakuntahallitus hyväksyi 15.12.2016 valmisteluvaiheen aineiston kuulemista varten nähtäville
ja lausunnoille Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetettiin
nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi Satakuntaliiton ja kuntien virastoihin, sekä
Satakuntaliiton verkkosivulle. Erillisiä esittely- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin neljässä
seudullisessa tilaisuudessa Porissa, Eurassa, Karviassa ja Kokemäellä. Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaihetta koskevia lausuntopyyntöjä lähetettiin Satakunnan
kuntien (17 kpl) ja Satakunnan naapurikuntien (13 kpl) lisäksi noin 45 eri taholle.
Valmisteluvaihetta
koskevia
erillisiä
mielipiteitä
toimitettiin
Satakuntaliiton
maakuntahallitukselle noin 250 kappaletta. Lausuntoja vastaanotettiin 45 kappaletta. Alustavia
vastineita käsiteltiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä 30.5.2017 ja
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maakuntakaavatoimikunnassa 31.5.2017. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen
valmistelu käynnistettiin maakuntahallituksessa 19.6.2017 hyväksyttyjen vastineiden
perusteella.
Kevään aikana kilpailutettiin, ja kesäkauden aikana laadittiin ehdotusvaiheen ratkaisujen
valmistelemiseksi tarpeelliset selvitykset; vaihemaakuntakaavassa osoitettujen uusien
turvetuotantoalueiden luokan 2 soiden luontoarvot, turvetuotannon vesistövaikutusten
arviointi sekä Natura-arvioinnin tarveharkinta. Lisäksi laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain
vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan 1.5.2017 voimaan tulleen lainmuutoksen vuoksi kaupan
palveluverkkoselvityksen täydennys lakimuutoksen vaatimilta osin.
Ehdotusvaiheen valmistelun aikana maakuntahallitukselle esiteltiin vaihemaakuntakaavan 2
ratkaisuehdotuksia (30.10.2017) turvetuotannon ja kaupan teemojen osalta, ja jatkokäsittelyä
varten maakuntahallitukselle järjestettiin iltakoulu (2.11.2017), jossa käsiteltiin maisema- ja
kulttuuriympäristöteemaa ja bioenergia- ja puuterminaalien alueita sekä aurinkoenergian
tuotantoa. Maisema-alueita, erityisesti maisema-alueiden määräyksen oikeusvaikutuksia,
käsiteltiin Pohjois-Satakunnan kuntien kanssa ELY-keskuksen vuosittain järjestämässä
kehittämiskeskustelussa 14.12.2017. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ratkaisuehdotuksista
käytiin lisäksi toinen viranomaistyöneuvottelu (18.12.2017). Työneuvottelussa käytiin läpi
kaupan teemaan, maisemateemaan ja varalaskupaikkojen suojavyöhykkeeseen liittyviä, liiton
esiin nostamia kysymyksiä. Lisäksi yksittäisistä ratkaisuesityksistä neuvoteltiin kuntien
edustajien kanssa. Vuoden 2018 alkupuolella järjestettiin ylimääräinen Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmän kokous maisemateeman käsittelemiseksi ja koko
Satakuntaan soveltuvan ratkaisun hakemiseksi.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 hyväksyttiin valtioneuvostossa 14.12.2017, ja ne
tulevat voimaan 1.4.2018. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa
valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja vuonna 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat olleet Satakunnan vaihemaakuntakaavatyön taustana.
Uudistuksen voimaantuloa ennakoitiin ja vaihemaakuntakaavan 2 selostuksessa käytiin läpi
uudistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.

Merialuesuunnitelman laatiminen
Merten aluesuunnittelua koskeva lakimuutos (482/2016) osana maankäyttö- ja rakennuslakia
hyväksyttiin 17.6.2016. Lakimuutos tuli voimaan lokakuun 2016 alussa ja vastuu
merialuesuunnitelmien laadinnasta on maakunnan liitoilla. Satakuntaliitto käynnistää
merialuesuunnitelman laatimisen yhteistyössä ministeriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja
sidosryhmien kanssa.
Suunnittelua tuetaan valtakunnallisesti Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston rahoituksella palkkaamalla rannikkomaakunnille yhteinen koordinaattori
koko rannikkoalueen kattavaa koordinointiryhmän ja yhteistyöverkon toimintaa varten. Samoin
erillisselvityspohjan mahdollisiin täydennyksiin varaudutaan meri- ja kalatalousrahaston
käyttösuunnitelmassa. Itse suunnitelman laatimiseksi ja alueellisen tehtävän hoitamiseksi
alueidenkäyttö organisoi tehtäviä uudelleen aikaisemmin kuvatulla tavalla.
Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.
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Toteutus:
Satakunnan maakuntahallitus päätti käynnistää merialuesuunnitelman laatimisen Satakuntaa
vastaaville aluevesille sekä sitä vastaavalle talousvyöhykkeelle 8.5.2017. Suunnitelma laaditaan
yhteisesti sekä Saaristomerelle että Selkämerelle yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa.
Koko Suomen merialuesuunnitteluyhteistyötä varten koottiin ohjaamaan merialuesuunnittelun
koordinaatio-ryhmä, jonka jäseninä ovat kunkin rannikon maakunnan liiton suunnittelusta
vastaavat virkamiehet ja heidän varahenkilönsä sekä ympäristöministeriön edustajat sekä
Ahvenanmaan edustus.
Satakuntaliiton alueiden käytön edustajat toimivat
koordinaatioryhmässä. Koordinaatioryhmä kokoontui vuonna 2017 kymmenen (10) kertaa,
lisäksi koordinaatioryhmä järjesti suunnittelun organisoimiseksi työpajoja kaksi (2) kertaa ja
osallistui meritietoportaalin suunnitteluun, jota valmistellaan erillishankkeessa Suomen
ympäristökeskuksessa merialan toimijoiden yhteishankkeena. Meritietoportaalista on tarkoitus
koota kaikille avoin, mutta erityisesti tutkijoita ja suunnittelijoita palveleva perustiedot kokoava
alusta.
Merialuesuunnitteluyhteistyötä
varten
valmisteltiin
koordinaatioryhmän
toimesta
”Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio” -hanke, johon saatiin rahoitusta Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta 22.12.2016 alkaen. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio 100 % rahoituksella vuosille 2016–2021 on 850 000 euroa.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella n. 3 000 eur/vuosi.
Koordinaatiohankkeeseen palkattiin Varsinais-Suomen liittoon rannikkoliittojen yhteinen
yhteistyön koordinaattori 1.4.2017 alkaen.
Käynnissä on myös ympäristöministeriön vetämä merialuesuunnittelun Sapluuna –hanke, jossa
pyritään yhtenäistämään laadittavana olevien kolmen merialuesuunnitelman lähestymis- ja
esitystapaa, esitystekniikkaa jne.
Koordinaatioryhmä toimi myös tämän hankkeen
ohjausryhmänä. Sapluunahankkeessa järjestettiin neljä (4) työpajaa, joissa hahmoteltiin
yhteistä työtapaa. Sapluunahankkeen raportti on valmistumisvaiheessa ja tarkistettavana.
Näiden lisäksi järjestettiin ministeriön ja koordinaatioryhmän toimesta kaksi (2)
merialuesuunnittelua koskevaa ajankohtaistilaisuutta valtakunnallisille sidosryhmille
valmistelutyön esittelemiseksi ja toimijoiden osallistamiseksi.
Lisäksi on osallistuttu merialuesuunnittelua palveleviin hankkeisiin kuten VELMU2
projektiryhmään ja Plan4Blue työpajaan sidosryhmänä.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosaa koskevan yhteissuunnittelualueen prosessia on
suunniteltu yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa, ja alueen kick-off –eli käynnistystilaisuus on
suunniteltu pidettäväksi keväällä 2018.

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


Käydään maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön
toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön.
Toteutus:
Satakuntaliiton alueiden käyttö osallistui tarvittaviin viranomaisneuvotteluihin ja
viranomaisyhteistyöhön,
joita
käytiin
etenkin
kuntayleiskaavoihin
liittyen.
Viranomaisneuvottelujen määrä on vähentynyt etenkin uusien tuulivoimayleiskaavojen
vähetessä.
 Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt lausunnot
Toteutus:
Alueiden käyttö antoi vuonna 2017 yhteensä 105 lausuntoa, joista ranta‐asema‐ ja
asemakaavoista 45 kpl, osayleiskaavoista 14 kpl, maa‐aineslausuntoja 4 kpl, ympäristövaikutusten arvioinneista 10 kpl, maakuntakaavoista 4 kpl, suunnittelutarveharkinnoista 2 kpl ja
tie‐ ja liikenneasioista 6 lausuntoa. Alkuvuonna 2017 painottuivat valtion valmisteluihin liittyvät
lausunnot, kuten erilaisista lakiesityksistä ja -ohjelmista annetut lausunnot, joita annettiin koko
vuonna yhteensä 14 kpl. Lisäksi annettiin yksittäisiin hoito- ja käyttösuunnitelmiin ja
ympäristölupiin tmv. liittyviä lausuntoja 6 kappaletta. Toimialan antamien lausuntojen lisäksi
valmisteltiin maakuntahallituksen toimialaa koskevat keskeiset lausunnot, kuten hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-,
ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.


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


Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä keskittyy Satakunnan maakuntakaavan
toteutumisen seurantaan ja edistämistä koskeviin kysymyksiin.
Toteutus:
Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui viisi kertaa edistämään Satakunnan
maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista.
Yhteistyöryhmä keskittyi
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maakuntaohjelman 2018-2021 laadintaan sekä maakuntaohjelmatyöhön liittyvään
osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Maakuntaohjelma linjaa erityisesti neljän vuoden
rahoitettavia hankkeita, jotka omalta osaltaan pyrkivät edistämään Satakunnan kehittämistä ja
siten myös maakuntatason kaavojen toteuttamista.
Ensimmäisessä kokoontumisessa tarkasteltiin tulevaisuuden muutosilmiöitä ja toisessa
kokoontumisessa keskityttiin Satakunnan tilannekuvaan ja maakuntaohjelmassa
esiinnostettaviin näkökulmiin ja työpajassa työstettiin maakuntaohjelman kehittämislinjauksia,
kolmannessa otettiin kantaa kehittämislinjauksiin, neljännessä käsiteltiin maakuntauudistusta
ja maakuntaohjelmaluonnosta sekä sen ympäristöarviointia ja viimeisessä sinistä kasvua ja
merialuesuunnittelua, maakuntauudistusta sekä rannikkoaluesuunnittelua ja matkailua.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät
Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä
lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.
Toteutus:
Alueiden käytön toimiala on osallistunut erilaisiin neuvotteluihin ja tilaisuuksiin sekä edistänyt
maakunnan suunnittelun merkitystä erilaisin alustuksin. Maakunnan suunnittelusta sekä
merialuesuunnittelusta on pidetty alustuksia mm. ympäristöministeriössä, maakunnan
yhteistyöryhmässä, Porin yliopistokeskuksessa, ELY‐keskuksen kaavoituksen ajankohtaispäivillä,
Metsäneuvostossa, metsävaliokunnassa ja metsäalan toimijoille järjestetyssä tilaisuudessa, sekä
erilaisissa liikennehankkeita koskevissa tilaisuuksissa kuten Pori‐Tampere ratatyöryhmässä,
Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunnan kokouksissa, RAINE-ryhmässä ja Rauman ja Satakunnan
kauppakamarien liikennevaliokunnissa. Merialuesuunnittelua koskevia alustuksia on pidetty
mm. SmartSean merialuesuunnittelua koskevissa työpajoissa, Suomen ympäristökeskuksessa ja
aluesuunnittelun yhteistyöryhmässä.
Maakuntauudistukseen liittyen on alustettu maakuntaliiton toimintatavoista useissa eri
yhteyksissä, ja maakuntauudistusta on viety eteenpäin valmisteluryhmissä myös
kuntaedustajien
kanssa
yhteistyössä.
Kevään
2017
maakuntauudistuksen
esivalmisteluvaiheessa 1 valmisteluryhmässä oli mukana kuntien seutuedustajat ja
valmisteluryhmä järjesti uudistusta koskevan sidosryhmätilaisuuden keväällä 2017.


Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan
lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu- ja
ohjelmatyössä.
Toteutus:
Satakunnan maakuntaohjelman 2018‐2021 osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman laatiminen
käynnistettiin loppusyksyllä 2016 ja alueiden käytön toimiala osallistui OAS:n laatimiseen sekä
SOVA‐lain soveltamista koskevaan tarkasteluun sekä keväällä 2017 ohjelman valmistelun
osallistamiseen mm Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmässä. Alueiden käyttö vastasi
ohjelman SOVA-arvioinnista.


Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin,
ylimaakunnallisiin,
maakunnallisiin
ja
ylikunnallisiin
suunnitteluryhmiin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.
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Toteutus:
Osallistuttiin Harjavallan sairaalan uusiokäytön jatkosuunnittelutyöryhmään, jonka työ valmistui
alkuvuodesta 2017. Harjavallan sairaalan uusiokäyttö tulee ajankohtaiseksi toimintojen
siirtyessä tulevaisuudessa Poriin. Yleissuunnitelman valmistuttua työryhmän tavoitteena oli
Harjavallan sairaalan uusiokäytön hankkeen yleissuunnitelman hankkeistuksen suunnittelu.
Osallistuttiin Lounais‐Suomen metsäneuvoston jäsenenä metsäneuvoston kokouksiin.
Lounais‐Suomen metsäneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2015 Lounais‐Suomen
alueellisen
metsäohjelman
2016
–
2020.
Ohjelma
sisältää
myös
luonnonhoidontoteutusohjelman. Metsäneuvosto seuraa ohjelman toteuttamista ja pyrkii
edistämään sen painopisteiden toteuttamista. Osallistuttiin lisäksi erilaisiin maakunnallisiin
metsäalan kehittämistilaisuuksiin sekä edistettiin yhteisen kumppanuusstrategian mukaisesti
alan toimintaedellytyksiä.
Osallistuttiin esimerkiksi Metsähallituksen vetämään Pinkjärven hoito‐ ja käyttösuunnitelman
laadintatyöhön ja Metsähallituksen vetämän Life Freshhabit –hankkeen alueelliseen
ohjausryhmään Lounais‐Suomea koskien, Kokemäenjoen vesivisiotyöryhmän työhön,
Satakunnan riistaneuvoston, Geopark-hankkeen ohjausryhmän, Kivikkotyöryhmän ja
Satakunnan Kulttuuriympäristötyöryhmän työhön, Etelä-Satakunnan pohjavesivarat aktiiviseen
hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnasssa ja Laitilassa, Maisemanhoitoalue Satakuntaan –
hankkeen ohjausryhmään jne.



Selvitetään paikkatietoyhteistyön jatkamista Varsinais-Suomen paikkatietokeskuksen
Lounaispaikan kanssa. Lounaispaikka yhteistyökumppaneineen tarjoaa mm. tietoa
hankkeista, ympäristön tilasta sekä paikkatiedosta että avoimista lähteistä ladattavista
aineistoista. Varsinais-Suomeen ollaan suunnittelemassa Avoimen tiedon keskusta.
Toteutus:
On osallistuttu ohjausryhmän kokouksiin. Paikkatiedon kehittämisen osalta lisäksi on
osallistuttu harmonisoidut maakuntakaavat –(HAME-) hankkeeseen sekä digitaalisen
maakuntakaavan kehittämiseen.


Jatketaan
kansallisen
rannikkostrategian
soveltamisen
suunnittelun
ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämerellä (ICZM, rannikko ja merialueen
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) ryhmien kautta. Osallistutaan merten
aluesuunnittelun rajat ylittävän toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen
toimeenpanoon yhteistyössä ympäristöministeriön, naapurimaakuntien sekä Ruotsin
kanssa.
Toteutus:
Satakuntaliitossa käynnistettiinvuoden 2017 alussa
Central Baltic‐ohjelmaan kuuluva
SustainBaltic‐hanke (=ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human‐ecological Networks
in the Baltic Region), jossa Satakuntaliitto vastaa kahden ICZM-suunnitelman laadinnasta
erikseen valittaville alueille. Hankkeen vetovastuu on Turun yliopistolla ja Satakuntaliitto on yksi
hankkeen partnereista. Kts Hankkeet


Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan
yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.
Toteutus:
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Sata-Peto –työryhmä kokoontui marraskuussa käsittelemään suurpetotilannetta sekä erikseen
tarvetta työryhmälle. Suurpetoyhteistyöryhmää pidettiin ainoana alustana, jossa eri
näkemyksistä voidaan käydä avointa vuoropuhelua, ja ryhmän jatkamista pidettiin tärkeänä.
Valmisteltiin yhteistyöryhmän jatkamista koskevaa päätöksentekoa.
 Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamista
Toteutus:
On otettu tulvariskit huomioon kaavoituksessa, erityisesti annettaessa lausuntoja. Varsinaisen
tulvaryhmän toimintakausi päättyi 2016 vuoden lopussa, ja tulvariskien hallintaan liittyvät
kysymykset ovat nyt yksi asiakokonaisuus Kokemäenjoki vesivisio –työssä.


Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto-ohjelmien toteuttamista
koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen
hakijana
Toteutus:
Satakuntaliitto valmisteli BalticScope II –hanketta yhdessä aikaisemman BalticScope hankkeen
osapuolien ja Ahvenanmaan kanssa. Satakunnan maakuntahallitus päätti varautua hankkeen
toteutumiseen 6.3.2017. BalticSCOPE II –hankkeen tavoitteena on edistää merialuesuunnittelun suunnitteluyhteistyötä naapurialueiden kanssa erityisesti alueille keskeisten
yhteisten suunnittelukysymysten määrittelemiseksi ja tiedonvaihdon varmistamiseksi.
Satakuntaliiton osuus hankehakemuksessa on 221 422 eur. Hanke sai myönteisen päätöksen
Euroopan komission alaiselta EMFF:lta ja hanke käynnistyy 2018 alussa. Hankkeen nimeksi
vakiintui hakuprosessin kuluessa PanBalticScope.


Uusittavan yhteistyösopimuksen mukaisesti osallistutaan Satakunnan vesien-ja
merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATAVESI)
Toteutus:
Yhteistyösopimus vuosille 2017-18 sekä toimenpidesuunnitelma uusittiin loppuvuodesta 2016
ja alkuvuonna on osallistuttu Satakunnan vesien ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen
osallistumalla vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän ohella Kokemäenjoen Visiotyöryhmään. Visiotyössä tulvasuojelu on yksi näkökulma Kokemäenjoen valuma‐alueella.
Tavoitteena saada aikaan yhteinen, koko vesistöalueen laajuinen näkemys siitä, mitä vesistöön
liittyvissä asioissa tavoitellaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä ja miten asiassa edetään
konkreettisella toimenpidetasolla. Osallisia ovat mm Vanajavesikeskus, Pyhäjärvi‐instituutti ja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Lisäksi osallistuttiin vesien ja merenhoidon
toteuttamisen edistämiseen esimerkiksi Eurajoen-Lapinjoen, Karvianjoen ja Kokemäenjoen
erillisissä ryhmissä.


Osallistutaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin
Toteutus:
Loppuvuodesta 2017 osallistuttiin ELY-keskuksen järjestämiin kehittämiskeskusteluihin koskien
seuraavia kuntia: Eura, Säkylä, Kankaanpää, Honkajoki, Siikainen, Karvia, Jämijärvi ja Harjavalta.
Kehittämiskeskusteluissa pidettiin alustuksia alueiden käytön ajankohtaisista asioista.


Osallistutaan
yhteistyössä
Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen
kanssa
ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen
arviointiin ja päivitykseen.
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Toteutus:
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kuuleminen ja siihen laadittavat vastineet
ovat ympäristöministeriön käsittelyssä, ja teemaa käsiteltiin vaihemaakuntakaavan 2
viranomaisneuvottelussa, sillä ympäristöministeriön teettämän alustavan kuulemisen mukaiset
ehdotukset uudeksi valtioneuvoston päätökseksi ovat mukana vaihemaakuntakaavan 2
aineistossa.
 Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus
Toteutus:
Satakuntaliiton kaavoituskatsaus laadittiin joulukuussa 2017. Kaavoituskatsaus lähetettiin
tiedoksi Satakunnan kunnille ja muille yhteistyötahoille.


Edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteuttamista osana vuonna 2015
laadittua kestävän kehityksen sitoumusta
 Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa
Toteutus:
Edistettiin Lounais‐Suomen ympäristöohjelman toteuttamista tilaisuuksissa ja pyrittiin
edistämään ympäristöohjelman toteuttamista ja kestävän kehityksen sitoumusta liiton
omassa toiminnassa.
Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto on jatkanut aktiivisesti toimintaansa siten,
että Satakuntaliitto hoitaa yhteistyöverkoston sihteerin tehtävät. Samalla osallistuttiin Lounais‐
Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän toimintaan. Lisäksi osallistuttiin Raumalla
pidetyn Meremme tähden tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen SustainBaltic –hankeesittelyllä.

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


koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien
kanssa.
Toteutus:
Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä kokoontui vuonna 2017 vuosikellon mukaisesti
30.3.2017 ja 20.12.2017. Ryhmässä on edustus Raumalta ja Porista, satamista, Satakunnan
kolmelta seutukunnasta, kauppakamareista sekä Varsinais-Suomen ELY‐keskuksesta ja
Liikennevirastosta. Työryhmä on seurannut liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden
edistymistä, laatinut toimenpiteiden seurantataulukon sekä priorisoinut hankkeita niiden
edistymisen pohjalta maakuntahallituksen käsittelyyn.
Lisäksi on kokoontunut Porin seudun alueellinen liikennejärjestelmätyöryhmä, jossa
Satakuntaliitolla on edustus. Pohjois‐Satakunnan osalta alueellisesta jatkuvasta
liikennejärjestelmätyöstä vastaa Kankaanpään kaupunki ja Etelä‐Satakunnan jatkuva
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liikennejärjestelmätyö
organisoitiin
syksyllä
2016.
liikennejärjestelmätyöryhmä ei ole kokoontunut vuonna 2017.



Etelä-Satakunnan

Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö-, edunvalvonta- ja hankeryhmiin

Toteutus:
Satakuntaliiton alueiden käyttö on osallistunut seuraavien yhteistyö‐ ja edunvalvontaryhmien
toimintaan:
o Kasitie ry, hallituksen jäsenyys
o Helsinki – Forssa – Pori –yhteyden neuvottelukunta
o Pori – Tampere –rataryhmä
o Päärataryhmä
o Pori – Parkano –Haapamäki –rataryhmä
o Varsinais‐Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä
o Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät
o Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä
o Rauman ja Satakunnan kauppakamarien liikennevaliokunnat sekä työryhmät
o Pro Rautatiet ry, hallituksen jäsenyys
Satakuntaliiton alueiden käyttö on mukana seuraavien liikennehankkeiden ohjausryhmissä:
o VT 8:n Turku-Pori kehittämishankkeen suunnittelu
o VT 2:n palvelutason määrittelyhanke ja kehittämissuunnitelma, joka valmistui 12/2017
o Vihreä rahtirata –hanke


Edistetään liikennehankkeiden EU-rahoituksen kohdentamista Satakuntaan

Toteutus:
Osallistuttiin TEN-T-päiville Tallinnassa. Osana yhteistyöryhmiä, varsinkin Pohjoinen
kasvuvyöhyke –verkostossa, on edistetty mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa EU-rahaa
liikennehankkeisiin myös Satakuntaan.



Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta
varten
Toteutus:
Liikennesuunnittelija on osallistunut aktiivisesti vaihemaakuntakaavatyön liikennesuunnittelua
koskeviin osuuksiin erityisesti vaikutusten arvioinnin osalta. Suunnittelussa on keskitytty
kaupan saavutettavuuteen sekä bioenergiaterminaalien logistiseen sijaintiin.
 Pori-Tampere ratatyöryhmän sihteeriys 2016-2017.
Toteutus:
Liikennesuunnittelija on toiminut ryhmän sihteerinä. Ryhmässä on valmisteltu aloitteita välin
henkilöliikenteen kehittämiseksi ja niihin liittyen on neuvoteltu Liikenneviraston, Liikenne- ja
viestintäministeriön ja VR:n kanssa.
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Erillisprojektit ja selvitykset
”Katson maalaismaisemaa” –hanke
”Katson maalaismaisemaa” –hankkeessa syntyneen tiedon jatkojalostaminen Satakuntaliitto
hankkeistaa Satakunnan maisema-alueiden selvityksen pohjalta maisema-alueiden
tunnettuutta. Maisema-alueita ja niiden arvoa tuodaan esille maakunnan markkinoinnissa,
matkailuhankkeissa ja esimerkiksi maisemanhoitoon tähtääviä toimenpiteitä suunniteltaessa
maaseudun arvon ja arvostuksen lisäämiseksi.
Toteutus:
Satakuntaliitto osallistuu valtakunnallisesti arvokasta Köyliöjärven kulttuurimaisemaa
koskevaan hankkeeseen. Vuoden 2017 keväällä käynnistynyttä hanketta koordinoi Satakunnan
Museo. Hankkeen tavoitteena on saada Satakunnassa sijaitsevalle valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle maisemanhoitoalueen status. Maisemanhoitoalueen perustamisen
edellytyksenä on alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava
maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma, jota koskeva alustava luonnos on ollut nähtävillä ja
kommentoitavana 20.12.2017 asti. Palautteen perusteella suunnitelma viimeistellään 2018.
Maakunnallinen aluerakenneanalyysi
Maakunnallinen aluerakenneanalyysi maakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien pohjaksi
valmistui 2015 ja sen tunnettuutta lisätään. Päivittyvä analyysityökalu edistää maakuntakaavan
toteutumisen seurantaa, ja analyysin hyödyntämistä jatketaan. Tietohallintahankkeen pohjalta
vahvistetaan aluekehityksen ja alueiden käytön tilastotiedon edelleen hyödyntämistä paikkaan
sidotun tiedon ja sen esilletuomisen kautta.
Toteutus:
Satakunnan aluerakenneanalyysin raportti ja siihen liittyvät kartat valmistuivat vuonna 2015, ja
ne ovat saatavissa osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/aluerakenne2014. Ylläpidettiin sivustoa
ja tehtiin tunnetuksi alustuksissa ym tilaisuuksissa sivuston osoitetta jakamalla toimijoiden
käyttöön. Analyysin keskeiset teemat ovat karttapohjaiset väestö, taajamat sekä työpaikat ja
työssäkäynti, joita tarkastellaan paikkatietomenetelmien avulla. Teemoja hyödynnettiin mm
maakuntaohjelmatyössä alkuvuonna 2017.
Pohjanlahden teemavuosi
Satakuntaliitto toimii aktiivisesti Pohjanlahden teemavuoden suunnittelemiseksi ja
eteenpäinviemiseksi.
Projektiryhmän tilaama Turun yliopiston Brahea-keskuksen
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Pohjanlahden teemavuotta koskeva esiselvitys
on valmistunut .
Selvitys esittää teemavuoden keskiöön tapahtumat, joilla teemavuosi nostaa esiin Pohjanlahden
erityispiirteet ja tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Teemavuosi nostaa Pohjanlahden meri- ja
rannikkoalueen kokonaisuutena ja osana Itämerta. Teemavuoden aikana voidaan lisätä
koheesiota yli sektori- ja aluerajojen ja samalla vahvistetaan Ruotsi-yhteyksiä.
Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää
hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea-hankkeeseen
09/2015.
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SmartSea-hankkeen tavoitteet tukevat Pohjanlahtea koskevan teemavuoden tavoitteita ja
Pohjanlahden seudun merialaa koskevan elinkeinotoiminnan kasvua. SmartSea-hanke arvioi,
miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana.
Ilmastonmuutoksen
vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja
voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja kehitetään
uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen rahoitus on lähes
kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta, jotka
ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian
tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä Ruotsin
ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää
tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden tilaisuuksissa.
Toteutus:
Satakuntaliitto on osallistunut aktiivisesti SmartSea hankkeeseen hankkeen ohjausryhmässä.
Lisäksi on järjestetty SmartSea hankkeen työpajoja, joista yksi pidettiin Porissa tammikuussa
2017 ja SmartSean General Assembly tutkijoille järjestettiin Porin Yyterissä syyskuussa 2017.
Mahdollista Pohjanlahden teemavuoden toteuttamista koskeva työ jatkuu osana merten
aluesuunnittelutyön edistymistä.
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet / Laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke käynnistyi 1.10.2015 ja hanke jatkuu 31.8.2017 asti. Hankkeen tavoitteena on
laatia paikkatietoaineistoon perustuva esiselvitys Satakunnan alueella jo toimivista
yritysalueista ja valtakunnallisesti merkittävistä yritysalueista; niiden ominaisuuksista,
sijoittumisesta ja hyvistä sijoittumisedellytyksistä suhteessa yhdyskuntarakenteeseen sekä
hakea uusia potentiaalisia alueita uusiutuvaa teollisuutta varten ja selvittää mahdollisesti uusien
toimintojen sijoittumisedellytyksiä. Samalla pyritään nostamaan esille olemassa olevien
valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden merkitys Satakunnan yhdyskuntarakenteessa ja
niiden merkitys koko Suomen kannalta.
Laajoja aurinkokennoalueita koskevan esiselvityshankkeen keskeinen tavoite on edistää laajojen
aurinkokennoalueiden sijoittamisen selvittämistä maakuntatasoisessa suunnittelussa sekä
alueiden osoittamista maakuntakaavoihin. Samalla pohditaan maakuntakaavan ohjaus- ja
oikeusvaikutuksia ja aurinkoenergiakeräimien huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa.
Hanke liittyy myös teollisuuden kasvuohjelmaan ja sisältö tarkentuu teollisuuspilotin edetessä.
Toteutus:
Valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden analyysia ja teollisuusalueiden potentiaalin
selvittämistä jatkettiin edelleen 2017 ja hanke päättyi 31.8.2017. Valtakunnallisesti merkittävät
yritysalueet -hankkeen loppuraportti sekä siihen liittyvä osahankeraportti ”Esiselvitys
aurinkoenergian
tuotantoalueista”
jatkotarkasteluineen
löytyvät
osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntakaavan-seuranta.
Työssä laadittiin koko Satakunnan olemassa olevia teollisuusalueita koskeva analyysi peilaten
alueita maakuntakaavan teollisuus- ja työpaikka-aluevarauksiin sekä osahankkeena Pöyry
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Finland Oy:n laatima laajoja aurinkoenergia-alueita koskevaa esiselvitys. Pöyryn esiselvitystä
täydennettiin hankkeessa liiton omin paikkatietoanalyysein, ja tältä pohjalta laadittiin
vaihemaakuntakaavan 2 luonnos laajojen aurinkoenergia-alueiden mahdollisesta sijoittumisesta
Satakunnassa, ja lisäksi analyysejä hyödynnettiin saadun palautteen arvioimisessa.
Hankkeen tuloksena on syntynyt käsitys Satakunnan valtakunnallisesti merkittävien
yritysalueiden tilannekuvasta.
Hankkeen päätyttyä paikkatietoasiantuntija vakinaistettiin, ja samalla vahvistettiin
Satakuntaliiton aluetiedon tuottamista niin maakuntastrategia-, maakuntaohjelma-,
maakuntakaava- kuin merialuesuunnittelutyöhön.
SustainBaltic –hanke
Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella sekä osallistuu merten
aluesuunnittelun rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen
toimeenpanoon.
Satakuntaliitto on saanut rahoituksen Central Baltic-ohjelmasta SustainBaltic (ICZM Plans for
Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region) –nimiselle
hankkeelle ja rekrytoinut hankkeeseen projektisuunnittelijan.
SustainBaltic-hankkeen tavoitteena on edistää rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa
(Integrated Coastal Zone Management, ICZM) Virossa ja Suomessa rajat ylittävän
yhteistyöhankkeen avulla. Erityisteemana hankkeessa on meri- ja rannikkovyöhyke.
SustainBaltic-hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–28.2.2019, josta viimeiset kolme kuukautta on
varattu pääpartnerin hankkeesta tekemään raportointiin. ICZM-suunnitelma tullaan laatimaan
kahdelle alueelle Lounais-Suomessa
Hankkeen vetovastuu on Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksella. hankkeen muut
partnerit ovat Suomen ympäristökeskus, Satakuntaliitto, Tarton ammattikorkeakoulu (Estonian
University of Life Sciense,Tartu) sekä Tallinnan yliopisto.
Toteutus:
SustainBaltic-hankkeessa on tehty lähtötietojen kerääminen ja lähtötietojen yhteensovitus
virolaisten toimijoiden kanssa työpaketissa 1. Suomen ympäristökeskus on vastannut hankkeen
koko Satakuntaa koskevista analyyseistä ja niitä on hyödynnetty Satakuntaliitossa ICZMsuunnitelmien kohdealueiden valinnassa.
Satakunnassa kohdealueiksi valikoituivat 1)
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu luontomatkailun kehittämisvyöhyke Selkämeren
rannikolla, sekä 2) Kokemäenjoen valuma-alueen alaosat sekä joen merellinen vaikutusalue.
Rannikkoaluesuunnitelun painopisteinä ovat erityisesti meri- ja rannikkomatkailun kehittäminen
(kohdealue 1) sekä Kokemäenjoen kestävä kehitys ekosysteemipalveluihin perustuvan
suunnittelun kautta. Suunnittelu on käynnissä ja työpaketti 2 jatkuu vuonna 2018. Hankkeen
eteneminen
on
kuvattu
Satakuntaliiton
nettisivuilla
osoitteessa:
http://www.satakuntaliitto.fi/sustainbaltic-ajankohtaista
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan käynnistäminen
Uuden ampumaratalain (763/2015, 12 §) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan
tasalla
kehittämissuunnitelmaa,
jossa
esitetään
arvio
maakunnallisten
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ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden
sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden
käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja
ampumaurheiluorganisaatioita.
Toteutus:
On käyty keskusteluja mahdollisesta toteutustavasta ja yhteistyöstä. Toimeenpano siirtyy
resurssien puutteen johdosta.
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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
 Osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun
 Luodaan kuntalain mukaiset sähköiset jakelukanavat
 Kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osoitetaan siihen riittävät voimavarat.
 Mahdollistetaan henkilöstölle osallistua tehtäväkuvansa mukaiseen ammattitaitoa
kehittävään koulutukseen
 Huolehditaan, että virastolla on asianmukaiset työtilat ja -välineet

Luottamushenkilöhallinto
Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto.
Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta,
hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 57 jäsentä.
Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017 ja nykyisen maakuntavaltuuston toimikausi päättyy.
Valtuusto kokoontuu vielä keväällä 2017 ja hyväksyy mm. vuoden 2016 tilinpäätöksen. Uusi
valtuusto valitaan edustajain kokouksessa uusista kunnanvaltuutetuista. Uusi valtuusto vastaa
mm. maakuntaliiton lakkauttamisesta 31.12.2018.
Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo
Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntavaltuuston valitsemassa maakuntahallituksessa
on 2013-2016 vaalikaudella 13 jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.
Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n ja BSSSC:n vuosikokouksiin.
Maakuntahallitus on asettanut toimikaudekseen mm. maakunnan yhteistyöryhmän ja
maakuntakaavatoimikunnan.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen
päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin.
Maakuntahallituksen toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella.

53

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle
asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.
Tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella.
Keväällä nykyinen tarkastuslautakunta valmistelee vielä tilintarkastusyhteisön valinnan
vuosille 2017-2018.
Toteutus:
Maakuntavaltuusto
o Maakuntavaltuusto kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa
o Maakuntavaltuuston toimikausi alkoi 22.9.2017, jäsenmäärä on 53
o Suomen hallituksen 5.7.2017 linjauksen mukaan maakuntauudistuksen voimaantuloa
siirrettiin alun perin suunniteltua vuodella eteenpäin siten, että uudistus tulee
voimaan 1.1.2020 alkaen. Nykyinen valtuusto vastaa mm. maakuntaliiton
lakkauttamisesta 31.12.2019
Maakuntahallitus on pitänyt 10 kokousta.
Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi järjestettiin 21.11.2017 Jyväskylässä.
Maakuntahallituksen edustajana AER:n varsinaisessa yleiskokouksessa ST Pöltenissä Itävallassa
31.5-1.6.2017 oli Reijo Kallio ja viraston edustajana Jukka Mäkilä.
BSSSC:n vuosikokoukseen ei osallistuttu.
Tarkastuslautakunta on pitänyt 4 kokousta. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Audiator Oy.

Virasto ja tukipalvelut
Satakuntaliiton virasto Porin Puuvillassa on toimiva ja tarkoituksenmukainen liiton tarpeisiin
nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan tasalla. Satakuntaliitto
omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrattu Porin kaupungille.
Satakuntaliiton palveluksessa on 24 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevaa
työntekijää. Lisäksi hankerahoituksella tai työharjoittelussa liiton palveluksessa voi olla 2-3
tilapäistä henkilöä.
Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti
erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoiman tarve
kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja
tehtäväalueen ratkaistaan tehtäviä auki julkistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai
erillistehtäviin vastataan määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä sisäisin
järjestelyin.
Koko henkilöstö osallistuu maakuntauudistuksen esivalmisteluun keväällä 2017. Henkilöstö
siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon palvelukseen ns.
vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.
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Toteutus:
Hallintopalvelujen työntekijät osallistuivat maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen
toteuttamiseen Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat ja sopimukset –ryhmässä, jonka
puheenjohtajana toimi hallintojohtaja.
Maakuntauudistuksen projektitoimisto aloitti toimintansa asteittain heinäkuussa 2017.
Projektitoimistoon siirtyi maakuntaliitosta kaksi henkilöä muutosjohtajiksi.
Maakunnan kehittämisrahaa maksatettiin 0,5 M eur.
Kuntalain mukainen uusi hallintosääntö hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa
28.4.2017. Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017.
Henkilökunnan virkistyspäivä pidettiin 2.6.2017 Porissa. Satakunnan, Kanta-Hämeen ja
Varsinais-Suomen urheilutapahtuma järjestettiin 23.8.2017 Hämeenlinnassa ja Länsi-Suomen
liittojen yhteinen virkistyspäivä oli 8.9.2017 Tampereella.
Vuoden lopussa Satakuntaliiton palveluksessa oli 24 vakinaista henkilöä ja 11 määräaikaista
henkilöä. Vuoden aikana vakinaistettiin yhden määräaikaisen henkilön työsuhde.

Europe Direct tiedotuspiste
Tiedotuspisteen toimintaan kuuluvat EU-kansalaisille suunnattu tiedottaminen ajankohtaisista
aiheista. Pisteestä voi noutaa EU-aiheista materiaalia tai etsiä tietoa yleisöpäätteeltä.
Kansalaisten kysymyksiin vastataan paikan päällä, sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi ollaan
mukana erilaisissa tapahtumissa. Yleisen tiedotuksen lisäksi koko henkilökunta osallistuu
tiedotustoimintaan omalla osaamisalallaan.
Komissio osallistui tiedotuspisteen ylläpitokustannuksiin 20.550 eurolla vuonna 2017.
Vuonna 2017 toiminnan tavoitteena oli EU-tietouden ja vuorovaikutuksen lisääminen
Satakunnan alueella. Erityisenä tavoitteena oli lisätä tiedottamista komission
rahoitusinstrumenttien käyttömahdollisuuksista erityisesti start-up yrityksille. Digitaalisten
sisämarkkinoiden strategian toteuttamiseen panostetaan komissaari Junckerin puheen
mukaan nykyistä enemmän lähitulevaisuudessa. Tiedotettiin sähköpostitse ja facebookissa
uusista
toimenpiteistä
ja
tukimuodoista
kansalaisille,
hanketoteuttajille
ja
yhteistyökumppaneille.
Toteutus:
Tiedotuspiste järjesti Eurooppa-päivän tapahtuman 9.5.2017 Porin kaupunginkirjastossa, jossa
jaettiin materiaalia kansalaisille ja keskusteltiin ajankohtaisista aiheista.
Viisi kappaletta sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin laajalla sähköpostijakelulla vuoden aikana.
Tiedotuspisteen materiaalia jaettiin tilaisuuksissa, joihin Satakuntaliitto osallistui.
Toteutettiin yksi EU-aiheinen vierailuluento Kokemäen lukiossa.
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TALOUS
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
 Tavoitteena on toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan toiminnan
liiton tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.
Liiton taloudellisessa toiminnassa varsinaisen toiminnan kulut (kuten vakituisten työntekijöiden
palkat, vuokrat, luottamushenkilöiden kulut tms.) katetaan kuntien maksuosuuksilla.
Liitolla on merkittävästi myös toimintaa, jonka kulut katetaan maakunnan kehittämisrahalla,
EU-tuella tai yhteistyökumppanien rahoitusosuuksilla (lukuun ottamatta omarahoitusosuuksia). Näiden määräaikaisten projektien lukumäärä vaihtelee vuosittain.

Kuntien maksuosuuksilla katettu toiminta
Varsinaiseen toimintaan eli kuntien maksuosuuksilla katettuun toimintaan kuuluvat
Luottamushenkilöhallinto ja Virasto, johon sisältyvät, Europe Direct tiedotuspiste sekä LänsiSuomen Allianssin kanssa tehtävä yhteistyö.
Kokonaisuutena varsinaisen toiminnan tulos oli 32.504,61 euroa oli budjetoidun ylijäämän
(36.500 eur) mukainen.
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TP 2017

Varsinainen toiminta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Muut suoritteiden myyntituotot

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

2 432 984,80

2 435 022

2 037

99,92%

2 330 769,61

2 340 022

9 252

99,60%

2 330 493,00

2 330 494

1

100,00%

276,61

9 528

9 251

2,90%

Maksutuotot

0

Tuet ja avustukset

24 619,86

24 000

-620

102,58%

Muut toimintatuotot

77 595,33

71 000

-6 595

109,29%

TOIMINTAKULUT

-2 409 567,71

-2 403 522

6 046

100,25%

Henkilöstökulut

-1 484 200,37

-1 537 175

-52 975

96,55%

-1 184 955,84

-1 159 366

25 590

102,21%

Henkilösivukulut

-299 244,53

-377 809

-78 565

79,21%

Palvelujen ostot

-625 218,76

-565 943

59 275

110,47%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-23 575,36

-54 308

-30 733

43,41%

Avustukset

-42 450,00

-4 400

38 050

964,77%

-234 123,22

-241 695

-7 572

96,87%

23 417,09

31 500

8 083

74,34%

9 087,52

5 000

-4 088

181,75%

Korkotuotot

1 194,84

5 000

3 805

23,90%

Muut rahoitustuotot

8 000,00

-8 000

Korkokulut

-17,69

18

Muut rahoituskulut

-89,63

90

Palkat ja palkkiot yhteensä

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

32 504,61

36 500

3 996

89,05%

TILIKAUDEN TULOS

32 504,61

36 500

3 996

89,05%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

32 504,61

36 500

3 996

89,05%
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Luottamushenkilöhallinnon toimintakulut alittivat budjetin 9493 eurolla, mm. matkustuskustannuksista toteutui vain 74 %. Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat maakuntavaltuuston,
maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kustannukset sekä tilintarkastuksesta aiheutuvat
kustannukset.
TP 2017

Luottamushenkilöhallinto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Muut toimintatuotot

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

5 762,25

-5 762

0,00

0

5 762,25

-5 762

TOIMINTAKULUT

-115 732,33

-125 225

-9 493

92,42%

Henkilöstökulut

-69 361,84

-55 168

14 194

125,73%

-65 581,24

-53 000

12 581

123,74%

Henkilösivukulut

-3 780,60

-2 168

1 613

174,41%

Palvelujen ostot

-40 201,11

-54 657

-14 456

73,55%

Palkat ja palkkiot yhteensä

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-0,48

Avustukset

-3 400,00

Muut toimintakulut

0
-3 400

0

100,00%

-2 768,90

-12 000

-9 231

23,07%

TOIMINTAKATE

-109 970,08

-125 225

-15 255

87,82%

VUOSIKATE

-109 970,08

-125 225

-15 255

87,82%

TILIKAUDEN TULOS

-109 970,08

-125 225

-15 255

87,82%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-109 970,08

-125 225

-15 255

87,82%
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Viraston toimintatuotot toteutuivat 99,7 % ja toimintakulut toteutuivat 100,7 %. Rahoituserien
jälkeen (+9.088 eur) tilikauden tulos oli 19.251 euroa talousarviota positiivisempi.
Viraston kuluihin sisältyy Europe Direct pisteen ylläpitoon liittyvät erät (erittely), Länsi-Suomen
liittojen Brysselin toimiston ylläpitoon -77.000 eur ja maakunnan markkinointiin käytetyt menot
-55.368,01 eur.

TP 2017

Virasto
(Perustoiminnot)
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Muut suoritteiden myyntituotot

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

2 427 222,55

2 435 022

7 799

99,68%

2 330 769,61

2 340 022

9 252

99,60%

2 330 493,00

2 330 494

1

100,00%

276,61

9 528

9 251

2,90%

Maksutuotot

0

Tuet ja avustukset

24 619,86

24 000

-620

102,58%

Muut toimintatuotot

71 833,08

71 000

-833

101,17%

TOIMINTAKULUT

-2 293 835,38

-2 278 297

15 539

100,68%

Henkilöstökulut

-1 414 838,53

-1 482 008

-67 169

95,47%

-1 119 374,60

-1 106 366

13 009

101,18%

Henkilösivukulut

-295 463,93

-375 642

-80 178

78,66%

Palvelujen ostot

-585 017,65

-511 286

73 732

114,42%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-23 574,88

-54 308

-30 733

43,41%

Avustukset

-39 050,00

-1 000

38 050

3 905,00%

-231 354,32

-229 695

1 659

100,72%

133 387,17

156 725

23 338

85,11%

9 087,52

5 000

-4 088

181,75%

Korkotuotot

1 194,84

5 000

3 805

23,90%

Muut rahoitustuotot

8 000,00

-8 000

Korkokulut

-17,69

18

Muut rahoituskulut

-89,63

90

Palkat ja palkkiot yhteensä

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

142 474,69

161 725

19 251

88,10%

TILIKAUDEN TULOS

142 474,69

161 725

19 251

88,10%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

142 474,69

161 725

19 251

88,10%
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TP 2017

Europe direct
TOIMINTATUOTOT

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

20 550,00

18 500

-2 050

111,08%

20 550,00

18 500

-2 050

111,08%

TOIMINTAKULUT

-22 253,91

-27 507

-5 253

80,90%

Henkilöstökulut

-21 018,56

-21 499

-480

97,77%

-16 595,72

-16 068

528

103,28%

Henkilösivukulut

-4 422,84

-5 431

-1 008

81,44%

Palvelujen ostot

-878,25

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-348,23

Tuet ja avustukset

Palkat ja palkkiot yhteensä

Muut toimintakulut

878
-6 008

-8,87

-5 660

5,80%

9

TOIMINTAKATE

-1 703,91

-9 007

-7 303

18,92%

VUOSIKATE

-1 703,91

-9 007

-7 303

18,92%

TILIKAUDEN TULOS

-1 703,91

-9 007

-7 303

18,92%

Maakuntauudistuksen rahoitus
Maakuntauudistuksen valmistelun rahoitus on vuonna 2017 ollut kaksivaiheinen.
Esivalmisteluvaiheessa (1.8.2016 - 30.6.2017) valtion rahoitusosuus oli 70 %.
Esivalmisteluvaihe 2-projekti alkoi 1.7.2017 Satakuntaliiton projektina ja jatkuu arvioidun
aikataulun mukaan 31.5.2018 saakka. Rahoitusosuus on 90 %.
Talousarviossa ei ollut määrärahavarausta maakuntauudistukseen, alijäämä yhteensä vuonna
2017 oli -67.692 euroa.
Maakuntauudistuksen omarahoitusosuuden kattaminen aikaisempien tilikausien ali-/ylijäämistä
on merkitty maakuntahallituksessa tiedoksi 4.9.2017 § 98 ja maakuntavaltuustossa 22.9.2017 §
23, Vuoden 2017 toiminnan ja talouden puolivuotisraportin käsittelyn yhteydessä.
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TP 2017

Maakuntauudistus 2020
TOIMINTATUOTOT

464 548,00

-464 548

464 548,00

-464 548

TOIMINTAKULUT

-532 178,84

532 179

Henkilöstökulut

-273 028,36

273 028

-223 814,32

223 814

Henkilösivukulut

-49 214,04

49 214

Palvelujen ostot

-179 227,78

179 228

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-61 955,31

61 955

Muut toimintakulut

-17 967,39

17 967

-67 630,84

67 631

-61,52

62

-61,52

62

VUOSIKATE

-67 692,36

67 692

TILIKAUDEN TULOS

-67 692,36

67 692

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-67 692,36

67 692

Tuet ja avustukset

Palkat ja palkkiot yhteensä

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut

Muulla rahoituksella katettu toiminta
Muulla kuin kuntien maksuosuuksilla katettuun toimintaan on laskettu muulla rahoituksella
rahoitetut määräaikaiset hankkeet ja projektit ja EU-hankkeiden hallinnointiin sekä MYR:n
toimintaan tarkoitettu tekninen tuki. Niissä syntyneet kulut katetaan lähtökohtaisesti projektien
omilla tuloilla sekä niissä syntyneitä kustannuksia vastaan saadulla tuella.
Itse toteutetut projektit
Maakuntauudistuksen lisäksi Satakuntaliitto on toteuttanut itse vuonna 2017 viittä projektia:
−

Valtakunnallisesti
merkittävät
yritysalueet
ja
teollisuuden
uusiutumisen
mahdollistaminen, toteutusaika 2015 – 2017, rahoitus maakunnan kehittämisraha

−

Satakurssi 2015 – 2017, rahoitus maakunnan kehittämisraha

−

Sustain Baltic 2016 - 2018, rahoitus EU Central Baltic ohjelma

−

Suomi100 hanke, rahoitus valtiovarainministeriö

−

100visio hanke, rahoitus valtiovarainministeriö

Lisäksi yhteisrahoitteisesti
− Merialuesuunnittelun koordinointikustannuksia katetaan Euroopan Meri- ja
kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta. Hankkeen omavastuuosuudet
jaetaan 8 rannikkoliiton kesken.
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TP 2017

Projektit
TOIMINTATUOTOT

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

135 248,35

243 864

108 616

55,46%

135 248,35

243 864

108 616

55,46%

TOIMINTAKULUT

-268 480,69

-280 364

-11 883

95,76%

Henkilöstökulut

-216 344,95

-205 378

10 967

105,34%

-171 827,42

-153 496

18 331

111,94%

Henkilösivukulut

-44 517,53

-51 882

-7 364

85,81%

Palvelujen ostot

-41 523,74

-72 236

-30 712

57,48%

Tuet ja avustukset

Palkat ja palkkiot yhteensä

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

-363,62

364

-7 631,02

7 631

-2 617,36

-2 750

-133

95,18%

TOIMINTAKATE

-133 232,34

-36 500

96 732

365,02%

VUOSIKATE

-133 232,34

-36 500

96 732

365,02%

TILIKAUDEN TULOS

-133 232,34

-36 500

96 732

365,02%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-133 232,34

-36 500

96 732

365,02%

Projekteista aiheutui maakuntaliiton tilikauden 2017 tulokseen ennakoitua enemmän
alijäämää. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden rahoitus oli VM:n 90.000 euron avustus ja
maakuntahallituksen päättämä omarahoitusosuus vuosille 2016-2017 oli yhteensä 130.000
euroa. Omarahoitusosuudella katettiin juhlavuoden projektitoimintaa tilikaudella 2017 yli
100.000 eurolla. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion 2017 mukaan kustannuksista
aiheutuva mahdollinen alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.
Muiden projektien omarahoitusosuus oli 27.007,22 euroa.

Teknisellä tuella rahoitettu toiminta
EU-ohjelmakauden vaihduttua vuoden 2014 alussa rakennerahastojen hallinnointiin myönnetty
tekninen tuki on laskenut n. 150 000 eurosta/vuosi 10 000 euroon/vuosi. Teknisen tuen rahoitus
ei riitä enää kuin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimintaan.
Satakuntaliitto valmistelee edelleen Satakunnan alueen EU-rakennerahastovaroista rahoitettavia
hankkeita. Valmistelutyö tehdään liiton omin varoin. Maakuntahallitus käsittelee edelleen
hankehakemukset ja tekee päätökset rahoituksen kohdentamisesta hankkeille maakunnan
rahoituskehyksestä. Sen jälkeen koordinoiva liitto eli Pirkanmaan liitto tekee muodolliset
rahoitus- ja maksatuspäätökset.
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TP 2017

Tekninen tuki
TOIMINTATUOTOT

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

10 741,89

10 000

-742

107,42%

10 741,89

10 000

-742

107,42%

TOIMINTAKULUT

-10 377,01

-10 000

377

103,77%

Henkilöstökulut

-5 188,95

-6 245

-1 056

83,08%

Palvelujen ostot

-5 188,06

-3 350

1 838

154,87%

0,00

-405

-405

0,00%

TOIMINTAKATE

364,88

0

-365

VUOSIKATE

364,88

0

-365

TILIKAUDEN TULOS

364,88

0

-365

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

364,88

0

-365

Tuet ja avustukset

Muut toimintakulut

Satakuntaliiton toiminta yhteensä
Koko toiminnan tasolla tuotot olivat 113 % budjetoitua suuremmat ja vastaavasti toiminnan kulut
120 %. Maakuntauudistuksen vaikutus toimintakulujen ylitykseen on 532.178 euroa.
Tilikauden alijäämä rahoituserien jälkeen on -168.055,21 euroa.
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TP 2017

SATAKUNTALIITTO
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Muut suoritteiden myyntituotot

TA 2017

Jäljellä

Toteuma-%

3 043 523,04

2 688 886

-354 637

113,19%

2 330 769,61

2 340 022

9 252

99,60%

2 330 493,00

2 330 494

1

100,00%

276,61

9 528

9 251

2,90%

Maksutuotot

0

Tuet ja avustukset

635 158,10

277 864

-357 294

228,59%

77 595,33

71 000

-6 595

109,29%

70 152,84

69 000

-1 153

101,67%

7 442,49

2 000

-5 442

372,12%

TOIMINTAKULUT

-3 220 604,25

-2 693 886

526 719

119,55%

Henkilöstökulut

-1 978 762,63

-1 748 798

229 964

113,15%

Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Palkat ja palkkiot yhteensä

-1 585 607,93

-1 318 862

266 746

120,23%

Henkilösivukulut

-393 154,70

-429 936

-36 782

91,44%

Palvelujen ostot

-851 158,34

-641 530

209 629

132,68%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-85 894,29

-54 308

31 586

158,16%

Avustukset

-50 081,02

-4 400

45 681

1 138,21%

-254 707,97

-244 850

9 858

104,03%

-177 081,21

-5 000

172 082

3 541,94%

9 026,00

5 000

-4 026

180,52%

Korkotuotot

1 194,84

5 000

3 805

23,90%

Muut rahoitustuotot

8 000,00

-8 000

-17,69

18

-151,15

151

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE

-168 055,21

0

168 056

TILIKAUDEN TULOS

-168 055,21

0

168 056

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-168 055,21

0

168 056

Maakuntavaltuusto on oikeuttanut talousarviota hyväksyessään maakuntahallituksen ylittämään
talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä -168.055,21 euroa
kirjataan voitto- ja tappio-tilille.

Selonteko Satakuntaliiton sisäisen valvonnan järjestämisestä
Satakunnan maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakuntaliitossa
järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla.
Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin:
Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat olennaisilta osiltaan ajan tasalla. Liiton lakisääteiset
tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt liiton
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sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeet 25.10.1999. Ohjeita on viimeksi tarkistettu
hankehallinnoinnin osalta 14.6.2010.
Sisäisen valvonnan osalta ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.
Toimialat ovat omalta osaltaan raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valvontansa
järjestämisestä.
Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Lakisääteisten
vakuutusten lisäksi liiton keskeinen käyttöomaisuus, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
toiminnanvastuu sekä luottamustoimen tapaturmat ja matkat on vakuutettu If
vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutukset kilpailutetaan tulevan valtuustokauden aikana. Liitossa ei
ole tapahtunut kuluneella tilikaudella sellaisia vahinkotapahtumia jotka olisivat edellyttäneet
korvauksia joko liitolle itselleen, liiton työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle.
Henkilöriskien osalta on varahenkilöjärjestelmä, mutta se kaipaa kehittämistä etenkin, jos eräiden
avainhenkilöiden poissaolot jatkuisivat pitemmän ajan.
Tietoturvariskien varalta liitolla on henkilökuntaa varten kirjallinen ohjeistus sekä ajantasaiset
palomuurit ja virustorjunnat.
Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan. Erityinen huomio sopimusehtoihin
kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja.
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MAAKUNTAUUDISTUS
Yleistä
Maakuntauudistuksen valmistelu eteni Satakunnassa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
valmistelun että maakunnan muiden tehtävien valmistelun osalta kuntien rahoittaman
esivalmisteluvaihe I:n kautta kesäkuun 2017 loppuun saakka. Vaiheen aikana valmisteltiin
maakuntauudistukseen fuusioituvien muutosorganisaatioiden nykytilan kuvaukset. Keväällä
2017 Satakuntaliitto johti sopimusneuvotteluja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon
muodostamiseksi Satakuntaan. Valmistelutyön tuloksena Satakunnan maakuntahallitus asetti
epävirallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen 19.6.2017. Ennen päätöstä esitys oli
hyväksytty maakuntaan henkilöstöä siirtävissä organisaatioissa. Esivalmisteluvaihe I:n
loppuraportti hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmässä 20.6.2017.
Suomen hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten,
että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit päätettiin järjestää lokakuussa
2018.
Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin on päätetty tehdä
perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 edellyttämät muutokset.
Jatkoajan yhteydessä tarkennetaan maakunta- ja soteuudistuksen lainsäädäntöä. Tavoitteena
on, että maakunta- ja soteuudistusta koskeva lakipaketti annetaan eduskunnalle maaliskuussa
ja Eduskunta vahvistaa maakunta- ja soteuudistusta koskevat lait toukokuussa 2018.
Valmistelun tilanteesta saa tietoa nettisivuilta www.alueuudistus.fi.
Valmistelutilanne Satakunnassa
Päätös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun kansallisesta lisäajasta on luonut
viitekehyksen maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun myös Satakunnassa. Heinäkuusta
2017 maakuntavalmistelu siirtyi uuteen vaiheeseen, kun valmistelulle saatiin
valtiovarainministeriön (VM) 90 % rahoitus. Satakuntaliiton omarahoitusosuus hankkeesta on
10 %. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu jatkuu Satakuntaliiton hallinnoimana
”Esivalmisteluvaihe 2-projektina” 31.5.2018 saakka.
Valmistelussa olleen maakuntalakiluonnoksen mukainen toimielin, epävirallinen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE) käynnisti työnsä Satakunnassa kesäkuussa 2017. Väliaikaisen
valmisteluelimen puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Lisäksi
perustettiin epävirallinen poliittinen ohjausryhmä kevään kuntavaalien maakunnallisen
tuloksen perusteella. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen
puheenjohtaja Reijo Kallio. Ohjausryhmä ensimmäinen kokous oli elokuussa 2017.
Väliaikaishallinnon toiminta on luonteeltaan epävirallista ja valmistelevaa. Lisäksi on
perustettu 29 eri valmisteluryhmää ja epävirallinen väliaikainen yt-elin.
Maakuntavalmistelun projektitoimisto perustettiin 1.7.2017 alkaen. Valmistelulle palkattiin
kolme muutosjohtajaa, jotka vastaavat sotevalmistelusta, konsernipalvelujen valmistelusta ja
elinvoimapalvelujen valmistelusta.
Sote- ja pelastuspalvelut- linjassa valmistellaan Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämistä ja tuottamista uudessa maakunnassa. Linjaa valmistelee myös pelastusalan
organisoitumista sekä uuden maakunnan läpäiseviä turvallisuus- ja varautumisasioita. Linjan
muutosjohtajana toimii Terttu Nordman.
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Konsernipalvelut-linja luo perustan uuden Satakunnan maakunnan syntymiselle mm.
konsernirakenteen, talouden simuloinnin sekä maakuntavaalien järjestämisen osalta. Linjan
muutosjohtajana toimii Jukka Mäkilä.
Maakunnan elinvoimapalvelut-linja valmistelee uuden maakunnan nk. non sote-palveluja,
joita ovat aluekehitys, kasvupalvelut, maaseutupalvelut, alueiden käyttö, ympäristöasiat ja
liikennepalvelut. Linja koordinoi myös uuden maakuntastrategian valmistelua. Linjan
muutosjohtajana toimii Timo Vesiluoma.
Esivalmisteluvaiheen 2 alkaessa palvelujen myös sisältöä valmistelevia ryhmiä tiivistettiin ja
voitiin palkata valmistelijoita mm. ICT-, henkilöstö-, talous-, ja kiinteistövalmisteluille ja sote
hankevalmistelulle. Projektitoimiston henkilövahvuus oli vuoden 2017 lopussa 12 henkilöä (11
htv). Satakunnan valmistelulle on myönnetty valtionavustusta vuoden 2017 aikana yhteensä
1,6 milj. euroa, josta ICT-valmistelun osuus on 0,6 milj. euroa. Osa avustuksesta siirtyy
käytettäväksi kevään 2018 aikana. Esivalmisteluvaihe 2 jatkuu vielä 31.5.2018 saakka.
Esivalmisteluvaihe 2:lle on laadittu toimintasuunnitelma, johon on pyydetty
muutosorganisaatioiden lausunnot. Toimintasuunnitelma on hyväksytty väliaikaisessa
valmisteluelimessä 15.12.2017. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua Satakunnassa voi
seurata nettisivulta www.satakunta2019.fi.
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Liitteet
Liite 1 – Maakuntavaltuuston käsittelemät asiat

28.4.2017 Porin yliopistokeskus, Pori
-

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen tilannekatsaus
Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 3. seurantaraportti
Maakuntaohjelman 2018-2021 laadinnan tilannekatsaus
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2017-2018
Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen kuntaliitoksen vuoksi
Hallintosääntö
Lausunto kunnallisvalitukseen, maakuntajohtajan valinta, Simo Riuttamäki
Valtuutettujen aloitteet

22.9.2017 Porin yliopistokeskus, Pori
-

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien valinta
Maakuntahallituksen valinta
Tarkastuslautakunnan valitseminen
Maakuntavaltuuston ilmoituslehdet
Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman puolivuotisraportti
Maakuntavaltuuston perehdytys keskeisiin valmistelussa oleviin asioihin
Valtuutettujen aloitteet

15.12.2017 Porin yliopistokeskus, Pori
-

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Maakuntaohjelman 2018-2021 hyväksyminen
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
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Liite 2 – Maakuntahallituksen käsittelemät asiat
MH 1/2017 30.1.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Tilannekatsaus Itsenäisyyden juhlavuoden Satakunnan tapahtumiin ja 100visio -hankkeeseen
Maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville
asettaminen
Tapahtumien digiloikka - AIKO -hanke
Verkkokoulutuksilla uutta osaamista ja liiketoimintaa (VEKOLI) - AIKO -hanke
Satakuntalaisen peliekosysteemin rakentaminen - AIKO -hanke
Maakuntavaltuuston 16.12.2016 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma
Satakunnan historian V (1550-1750) taitto- ja painotyö
Maakuntajohtajan viransijaisuus 1.3.2017 alkaen
Luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen vs. maakuntajohtajalle
Satakuntaliiton laskujen hyväksyminen 6. - 28.2.2017
Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu Satakunnassa
Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtajan nimeäminen
Maakuntahallituksen kevään 2017 kokouspäivät
Viranhaltijoiden päätökset ja viraston lausunnot
Lausunto kunnallisvalitukseen, maakuntajohtajan valinta, Simo Riuttamäki

MH 2/2017 6.3.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Edunvalvonnan tilannekatsaus ja vuoden 2017 painopisteet
Satakunnan budjettitavoitteet valtion vuoden 2018 talousarvioon
Lausunto poliisin lupahallinnon muutossuunnitelmasta
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
Ohjausryhmän nimeäminen maakuntauudistuksen Satakunnan esiselvityshankkeelle
Johtoryhmän sekä valmisteluryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimeäminen
maakuntauudistuksen Satakunnan esiselvityshankkeelle
Maakuntaohjelman 2018-2021 laadinnan tilannekatsaus
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta
Kaasuautokokeilu -AIKO -hanke
Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaussäädännöksi
Lausunto Tulevaisuuden kunta -reformin parlamentaarisen työryhmän väliraportista
Varautuminen Baltic SCOPE II -hankkeen toteuttamiseen

MH 3/2017 10.4.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan vuoden 2017 maakuntakylän haku
Maakuntaohjelman 2018-2021 laadinnan tilannekatsaus
Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 3. seurantaraportti
Edustajainkokouksen koolle kutsuminen
Hallintosääntö
Maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkistaminen
Eurooppa-toimiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Kannanotto raporttiin liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana
Lausunto kunnallisvalitukseen, maakuntajohtajan valinta, Simo Riuttamäki
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-

Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu Satakunnassa
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen tilannekatsaus
Venyvän elektroniikan COST -verkoston valmistelu EAKR -hanke
Lausuntopyyntö maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi
Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen kuntaliitoksen vuoksi

MH 4/2017 8.5.2017 Etappi 22, Rauma
-

Maakuntavaltuuston 28.4.2017 päätösten täytäntöönpano
Maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkistaminen
Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen AER:n yleiskokoukseen
Maakuntajohtajan viran hoitaminen 1.6.2017 alkaen
Vuoden 2018 talousarvio
Maakuntahallituksen kevään 2017 kokouspäivät
Satakuntaliiton uusien toimielimien muodostaminen ja alustava syksyn kokousaikataulu
Edustajan valitseminen valtakunnallisille kotiseutupäiville 10. - 13.8.2017
Merialuesuunnittelun käynnistäminen
Johtoryhmän sekä valmisteluryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimeäminen
maakuntauudistuksen Satakunnan esiselvityshankkeelle
Satakunnan maakuntahallinnon vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän asettamisprosessi

MH 5/2017 19.6.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Maakuntaohjelman 2018-2021 laadinnan tilannekatsaus
Osakassopimuksen tekeminen KuntaPro Oy:n kanssa
Rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja rahoituksen siirtyminen ELY-keskuksista ja maakuntien
liitoista maakuntiin 1.1.2019 alkaen
Henkilöstöraportti 2016
Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
Maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän asettaminen
Valinnanvapauspilotointeihin osallistuminen Satakunnassa
Uudet kokeilut sivuvirtojen hyödyntämisessä - AIKO -hanke
Biotuotetehdas-käynnistämisen edellytykset - AIKO -hanke
Kirurgian laatuseurannan kehittäminen pelillistämisen avulla - AIKO -hanke
Helpompi elämä - AIKO -hanke
Hydrometallurginen kestomagneettien kierrätys (HYMAG) - AIKO -hanke
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä
valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tilanne ja seuranta
Tapahtumakokonaisuus "Makuja Satakunnasta" eduskunnassa 21.9.2017

MH 6/2017 4.9.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksen 2 hyväksyminen
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman puolivuotisraportti
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien valinta
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-

Maakuntahallituksen valinta
Tarkastuslautakunnan valitseminen
Maakuntavaltuuston ilmoituslehdet
Luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen vs. hallintojohtajalle ja vs. aluekehitysjohtajalle
Hakemus Europe Direct -tiedotuspisteen tehtävien hoitamiseksi sopimuskaudelle 2018-2020
Satakuntaliiton antama lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta
PeHa Pro Turvallisuusvalmennuskeskus - AIKO -hanke
Rauman veden laadun kehittäminen - AIKO -hanke
3d- tulostuskokeilulla uusia innovaatioita - personnoinnilla, joustavuudella ja on-site tuotannolla
tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia - AIKO -hanke
Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen
matkailun koulutuskokeilu - AIKO -hanke
Kokeillaanks keskustaa - AIKO -hanke
Huomionosoitukset 2017 - Satakunta-mitali, Satakunnan aluesuunnittelumitali ja Nuori
satakuntalainen palkitseminen
Satakunnan brändikäsikirja
Lausunto valtatie 2 Pori - Helsinki kehittämisselvityksestä
Lausunto laista maantielain muuttamiseksi
Kasvun mahdollisuus- positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen mielipiteisiin annettuja vastineita koskeva
oikaisuvaatimus
Vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän työskentelyyn osallistuminen

MH 7/2017 2.10.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakuntaliiton KIINA-yhteistyö
Maakuntavaltuuston 22.9.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Satakunnan Keskustan valtuustoaloite "Kuntayhtymän jäljelle jäävien varojen käyttäminen"
Osallistuminen Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Jyväskylän paviljongilla 21.11.2017
KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus
Kasvun mahdollisuus - positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa
Satakuntaliiton sidonnaisuusrekisterin ylläpito
Laskujen hyväksyminen Satakuntaliitossa
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen
HFP neuvottelukunnan Satakunnan jäsenten nimeäminen kaudelle 2018-2019
Satakuntaliiton edustajat Länsi-Suomen liittojen puheenjohtajien kokouksessa
Edustajan nimeäminen Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän työryhmään
Maakuntakaavatoimikunnan asettaminen
Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän Satapeto asettaminen
Edustajien nimeäminen toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan
Maakuntahallituksen kehittämistoimikunnan asettaminen
Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen valtion ja Lounais-Suomen yhteiseen kasvun
mahdollisuuksien hyödyntämistä valmistelevaan työryhmään
Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys
Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmisteluvaihe 2:n toimintasuunnitelma
Satakunnan maakunnan väliaikaisen YT-elimen asettaminen
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MH 8/2017 30.10.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta saadut lausunnot
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Palvelusetelikokeiluun hakeutuminen
Läntisen Suomen yhteinen raideliikenteen kehittämisesitys "Päärata plus"
Edustajien nimeäminen Ningbo -yhteistyön komiteoihin
Yhteistyösopimus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelman alueellisesta valmistelusta, toteutuksesta ja
rahoituksesta
100visio - nuorten uusi itsenäisyysjulistus, Satakunnan parhaan julistuksen palkitseminen
Huomionosoitukset 2017 - Satakunta-mitali, Satakunnan aluesuunnittelumitali ja Nuori
satakuntalainen palkitseminen
Satakunnan vanhusneuvoston asettaminen
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen
Maakuntahallituksen edustajien nimeäminen Satakurssi - maakunnallisen yhteistoiminnan
edistäminen alue-ennakoinnissa ja edunvalvontatyössä - hankkeen ohjausryhmään
Satakunnan maakunnan väliaikaisen YT-elimen asettaminen
Maakuntahallituksen kevään 2018 kokouspäivät

MH 9/2017 27.11.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnosta koskeva lausunto
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen alustava valinta
Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksen hyväksyminen
Valmistautuminen Satakunnan ja valtion aluekehittämisen keskusteluun
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
Satakuntaliiton KIINA -yhteistyö
Satakunnan vanhusneuvoston asettaminen

MH 10/2017 15.12.2017 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Visio- ja teknologiajalostamo (VTR) -EAKR -hanke
SOTE-yritysten palveluverkostoselvitys -EAKR -hanke
Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen -EAKR -hanke
Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa: SataMari -EAKR -hanke
Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan -EAKR -hanke
Autonominen robottiekosysteemi -EAKR -hanke
Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC) -EAKR -hanke
Valmistautuminen Satakunnan ja valtion aluekehittämisen keskusteluun
Erityishuoltoneuvoston toiminnan jatkaminen Satakunnan mahdollisessa sotessa
Maakuntauudistuksen vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän jäsenen vaihtuminen
Satakuntaliiton yhteistoimintaelin toimikaudeksi 2018-2019
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Liite 3 - Satakuntaliiton viraston lausunnot ja esitykset 2017
Satakuntaliiton viraston
lausunnot ja kannantotot
v. 2017

Lausunnon pyytäjä /
Esityksen tekijä

Aihe

pvm

Lausunto Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan
valmisteluaineistosta
Lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan II
vaihemaakuntakaavan muutoksesta
Lausunto Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 luonnoksesta

8.3.2017

Lausunto Etelä-Pohjanmaan rakennemallista

17.5.2017

Maakuntakaavat
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Hämeen liitto

29.12.2017
28.3.2017

Yleiskaavat
Etelä-Pohjanmaan liitto
Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Karvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Porin kaupunki
Rauman kaupunki

21.6.2017
Lausunto Huittisten kaupungin Jokilevon teollisuusalueen
osayleiskaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Huittisten kaupungin Jokilevon teollisuusalueen
osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Karvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta Sarvelan
kylässä koskien tiloja Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1,
Rahkoranta 230-411-4-177, Jaanala 230-411-4-176
Lausunto Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta
koskien Malskerin ja Demasöörin aluetta
Lausunto Merikarvian kunnan Korvennevan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan luonnoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta
koskien Malskerin ja Demasöörin aluetta
Lausunto Merikarvian kunnan Korvennevan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan ehdotuksesta
Lausunto Porin kaupungin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston
osayleiskaavan 2. ehdotuksesta

22.6.2017

Lausunto Rauman kaupungin pohjoisten kyläalueiden
osayleiskaavan ehdotuksesta

17.3.2017
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Rauman kaupunki

Lausunto Rauman kaupungin koillisen teollisuusalueen
osayleiskaavan luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin keskustan osayleiskaavan muutoksen
ja laajennuksen luonnoksesta (Vanha Rauma)
Lausunto Siikaisten kunnan rantayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta Makkarajärvellä koskien tiloja Erkkilä 747-402-6-98 ja
Elisabet 747-402-7-60

29.6.2017

Euran kunta

Lausunto Euran kunnan Yhdystien teollisuusalueen asemakaavan
muutoksesta

9.2.2017

Euran kunta

Lausunto Euran kunnan Panelian asemakaavan muutoksen
luonnoksesta

15.11.2017

Euran kunta

Lausunto Euran kunnan Käräjämäen asemakaavan muutoksen
luonnoksesta (kortteli 539)

15.12.2017

Euran kunta

Lausunto Euran kunnan Satakunnankadun asemakaavan muutoksen 15.12.2017
luonnoksesta (korttelit 553-563)

Euran kunta

Lausunto Euran kunnan Kiiskinmäen asemakaavan laajennuksesta

22.12.2017

Kankaanpään kaupunki

Kannanotto Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala)
korttelin 304 asemakaavasta (Rivieran pikkutalot)

17.1.2017

Kankaanpään kaupunki

Lausunto Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala)
kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan
asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) luonnoksesta
Lausunto Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala)
kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan
asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) ehdotuksesta
Lausunto Kokemäen kaupungin Tulkkilan kylän turvapalvelun
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
luonnoksesta
Lausunto Kokemäen kaupungin Tulkkilan kylän turvapalvelun
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Kokemäen kaupungin Pitkäjärven majan asemakaavan
muutoksen luonnoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän, Värenmäen alueen ja
koivukujan ympäristön asemakaavan muutoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta (Ylisensahantien ympäristö)
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta (Kauppatien kortteli 66)
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan
luonnoksesta (Oloneuvoksentie)
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta (Oloneuvoksentie)

23.1.2017

Rauman kaupunki
Siikaisten kunta

26.10.2017
24.10.2017

Asemakaavat

Kankaanpään kaupunki
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
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Merikarvian kunta
Nakkilan kunta
Nakkilan kunta

Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksen 28.11.2017
ehdotuksesta (Krookan alue)
Lausunto Nakkilan kunnan liikuntakeskuksen asemakaavan muutos 22.8.2017Lausunto Nakkilan kunnan Villilän yritysalueen asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Porin kaupungin Pormestarinluodon (53.) kaupunginosan
Messipojanpuistoa koskevan asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Porin kaupungin Sampolan 47. kaupunginosan
palvelukeskuksen ympäristön asemakaavan muutoksesta
Lausunto Porin kaupungin Klasipruukin (89.) kkaupunginosan ja
Länsiväylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Rauman kaupungin Jaakonkuruntien teollisuusalueen
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Kuusjaskarin asemakaavasta ja
asemakaavamuutoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Kairakatu 1 asemakaavan
luonnoksesta

21.8.2017

21.8.2017

Siikaisten kunta

Lausunto Rauman kaupungin Nallenpolun asemakaavasta (AK 14007)
Lausunto Rauman kaupungin Tuomolantien asemakaavan
muutoksen luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Kuokkamaantien asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Aronahteen asemakaavan muutoksen
luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen
luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin
-asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Siikaisten kunnan Heinijoen asemakaavasta

Siikaisten kunta

Lausunto Siikaisten kunnan Mäkitalon asemakaavan muutoksesta

16.11.2017

Säkylän kunta

Lausunto Säkylän kunnan Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutoksen 9.10.2017
ja laajennuksen luonnoksesta

Säkylän kunta

Lausunto Säkylän kunnan Köörnummen teollisuusalueen korttelin
60 asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

9.10.2017

Lausunto Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja
ranta-asemakaavan muutoksesta
Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan
muutoksesta (osa korttelia 19), luonnosvaihe

14.2.2017

Porin kaupunki
Porin kaupunki
Porin kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki

7.3.2017
8.11.2017
9.11.2017
8.3.2017
2.6.2017
5.6.2017

22.9.2017
22.9.2017
5.10.2017
5.10.2017
17.11.2017
15.3.2017

Ranta-asemakaavat
Euran kunta
Euran kunta

75

27.6.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Euran kunta
Euran kunta
Euran kunta
Euran kunta
Jämijärven kunta
Kankaanpään kaupunki
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta

Suunnittelutarveratkaisut,
rakennusluvat
Huittisten kaupunki
Opetus- ja
kulttuuriministeriö
Punkalaitumen kunta
Ulvilan kaupunki
Ympäristöministeriö

Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan
II muutoksesta (kortteli 36), luonnosvaihe
Lausunto Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja
ranta-asemakaavan muutoksesta
Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan
II muutoksesta (kortteli 36), ehdotusvaihe
Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan
muutoksesta (osa korttelia 19)
Lausunto Jämijärven kunnan Kauppilan kylän Ainajärven rantaasemakaavan muutoksesta, koskee kiinteistöjä Kesäranta 181-4032-171 ja Mäki 181-403-2-172
Lausunto Kankaanpään kaupungin Veneskosken kylässä Iso-Mateella
Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta, koskee
korttelin 1 tontteja 1 ja 2 (tiloja 214-424-6-30, 214-424-6-31)
Lausunto Merikarvian kunnan Malskerin ranta-asemakaavan
muutoksen luonnoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan Malskerin ranta-asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta

27.6.2017

Lausunto Seppo ja Tarja Matomäen (Mattilan marjatila) hakemasta
poikkeusluvasta / suunnittelutarveratkaisusta
Lausunto museopoliittisesta ohjelmasta

23.10.2017

Lausunto tuulivoimalan rakentamisesta Punkalaitumen kunnan
arkkuinsuolle, suunnittelutarveratkaisu
Lausunto Ulvilan kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta

29.6.2017

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
uudistamisesta

27.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain
muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi

18.8.2017

4.7.2017
24.10.2017
24.10.2017
2.3.2017
21.11.2017
4.4.2017
13.7.2017

26.6.2017

4.7.2017

Ympäristöasiat
Ympäristö - Jätehuolto
Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö

Ympäristö - Kalat,
nisäkkäät, linnut
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Maa- ja
metsätalousministeriö

Ympäristö Luonnonsuojelu, virkistys
Metsähallitus
Metsähallitus
Säkylän kunta

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen 1.3.2017
rajoituksista

Lausunto Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman
lausuntoversiosta 12.12.2016
Lausunto Metsähallituksen Etelä-Suomen
luonnonvarasuunnitelmasta
Kommentti Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta

30.1.2017

Lausunto Juha Helkiön maankaatopaikan
ympäristölupahakemuksesta Luvian Hanninkylän kylässä kiinteistöllä
Santaharju 442-401-1-54
Lausunto Maanrakennus Jouko Kärkkänen maaaineslupahakemuksesta koskien Kokemäen kaupungin Purjalan
kylän tiloja Metsäjenni 271-444-2-87 ja Metsätuija 271-444-1-51
Lausunto Soraset Antti Salmela Oy:n maa-ainesten
ottamislupahakemuksesta koskien Kokemäen kaupungin
Kakkulaisten kylää
Lausunto Vesa Hietikon maa-ainesten ottamista sekä kiviaineksen
murskausta koskevasta lupahakemuksesta koskien Karvian kunnan
kirkonkylän tilaa Metsärouvali 230-405-12-23
Lausunto Vesa Hietikon maa-ainesten ottamista sekä kiviaineksen
murskausta koskevasta muutetusta lupahakemuksesta koskien
Karvian kunnan kirkonkylän tilaa Metsärouvali 230-405-12-23

16.1.2017

Lausunto kuntalaisaloitteesta koskien Säkylän Pyhäjärven
pelastamista Kankaanjärven kohtalolta

21.12.2017

8.5.2017
14.12.2017

Ympäristö - Maa-ainesasiat
Eurajoen kunnan
ympäristötoimi
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymä

27.2.2017
2.10.2017
12.7.2017
23.10.2017

Ympäristö - Maisema,
kulttuuriperintö

Ympäristö Vesienhoitoasiat
Säkylän kunta

Ympäristö Ympäristöstrategiat
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Ympäristövaikutusten
arviointi
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

YVA suunnitelmien ja
ohjelmien arviointi
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto
Vaasan hallinto-oikeus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamistarpeesta koskien Pyhäjärven ja Näsijärven vesilain
mukaisten säännöstelylupien muuttamista
Lausunto Vapo Oy:n Karvian ja Parkanon Jouppilankeitaalle
sijoittuvan turvetuotantoalueen perustamista koskevasta
arviointiselostuksesta

9.1.2017

Lausunto Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja
toiminnanaloittamisluvasta, Ulvila
Vastine Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja
toiminnanaloittamislupaa koskevista valituksista
Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamistarpeesta Mäntyluodon sataman laiturirakentamista
koskevaan hankkeeseen
Lausunto Eurajoen Romu Oy:n toimipaikalleen Eurajoen
Kuusimäkelän teollisuusalueen eteläpuolelle suunnittelemaa
akkuterminaalihanketta koskevaa arviointiohjelmaa
Lausunto Offshore Finland Oy:n Luvian ulkomerialueen
kalankasvattamoa koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
Lausunto Metsä Fibre Oy:n Rauman Maanpään alueelle suunnitellun
kiviainesten ottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

24.3.2017

Lausunto Envor Group Oy:n Porin Luotsinmäen alueelle
suunnitelmaa biokaasulaitosta koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
Lausunto Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalin perustamista ja
metalliromun käsittelymäärien nostamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

20.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto maantien 204 (Säkyläntie) parantaminen rakentamalla
asemakaavan mukainen Kauniinsannantien liittymä, Säkylä

21.3.2017

24.5.2017

4.12.2017
17.2.2017
25.4.2017
24.5.2017
20.6.2017

6.10.2017

Energia
Liikennejärjestelmä Raideliikenne

Liikennejärjestelmä Tieliikenne
Liikenne- ja
viestintäministeriö
Varsinais-Suomen ELYkeskus

78

28.2.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Varsinais-Suomen ELYkeskus

Lausunto Kantatien 43 (Eurantie) parantaminen rakentamalla
kiertoliittymä valtatien 2 ramppiliittymään ja Liikuntatien kohdalle,
Harjavalta
Lausunto valtateiden 8 ja 23 parantamisesta rakentamalla
Söörmarkun eritasoliittymä, Pori

28.2.2017

Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Vesiliikennelain
463/1996 mukaisesta asiasta: vesiliikenteen rajoittaminen
määräajaksi autonomisen vesiliikenteen testausalueeksi
tarkoitetulla merialueella Eurajoen kunnan edustalla

24.4.2017

Lausunto parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan
työryhmän sidosryhmäkuuleminen perusväylänpidosta,
korjausvelasta ja rahoitusmalleista
Lausunto valtatie 2 Pori-Helsinki kehittämisselvityksestä

13.10.2017

Lausunto Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja 2
ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöä koskevasta lupahakemuksesta

8.5.2017

Hämeen liitto

Lausunto Häme-ohjelma 2018+ luonnoksesta

17.10.2017

Liikenne- ja
viestintäministeriö

Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

21.3.2017

Liikenne- ja
viestintäministeriö

Lausunto hallituksen esityksestä maantielain muuttamisesta

4.9.2017

Varsinais-Suomen ELYkeskus

5.5.2017

Liikennejärjestelmä Vesiliikenne
Varsinais-Suomen ELYkeskus

Liikennejärjestelmä Liikennestrategiat
Liikenne- ja
viestintäministeriö
Varsinais-Suomen ELYkeskus

15.9.2017

Voimajohdot

Ydinvoima
Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuulivoima

Muut lausunnot ja
kannanotot
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Liikenne- ja
viestintäministeriö
Maa- ja
metsätalousministeriö

Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta
31.10.2017
valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaation
edistämiseksi
Lausunto MMM:n luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 28.11.2017
laiksi ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pohjanmaan liitto

Lausunto Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta

5.10.2017

Sosiaali- ja
terveysministeriö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun
siirtämisestä maakunnalta kunnalle
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun
3A, 3C ja 3D§ muuttamisesta
VASTINE Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Heidi Rannikon ja
asiakumppaneiden valitusta Eurajoen ympäristölautakunnan
päätöksestä 23.8.2016 § 29 myöntää ympäristölupa
kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen maanrakennus Jouko
Kärkkänen Oy:lle
Kommentit Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaluonnoksesta

6.6.2017

lausunto Ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja
rakennusasetuksen muuttamisesta

3.4.2017

Sosiaali- ja
terveysministeriö
Vaasan hallinto-oikeus

Varsinais-Suomen liitto
Ympäristöministeriö

Liite 4 – Satakuntaliiton vuoden 2017 julkaisut

ISBN 978-952-5862-56-0

satakunnan kulttuuristrategia 2015—2020 (pdf)

ISBN 978-952-5862-57-7

Satakunnan teollisuuspilotti (eng) (print)

ISBN 978-952-5862-58-4

Satakunnan teollisuuspilotti (eng) (pdf)

ISBN 978-952-5862-59-1

Satakunnan maakuntauudistuksen väliraportti (print)

ISBN 978-952-5862-60-7

Satakunnan maakuntauudistuksen väliraportti (pdf)

ISBN 978-952-5862-61-4

Satakunnan maakuntauudistuksen loppuraportti (print)

ISBN 978-952-5862-62-1

Satakunnan maakuntauudistuksen loppuraportti (pdf)

ISBN 978-952-5862-63-8

Satakunnan brändikäsikirja (print)

ISBN 978-952-5862-64-5

Satakunnan brändikäsikirja (pdf)

ISBN 978-952-5862-65-2

Satakunnan tiet – kinttupoluista tulevaisuuden liikennekäytäviin (print)

ISBN 978-952-5862-66-9

Satakunnan tiet – kinttupoluista tulevaisuuden liikennekäytäviin (pdf)
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Liite 5 – Maakuntavaltuuston kokoonpano 2017-2019
Jäsen

Varajäsen

Eura (4)
Junnila Vesa-Matti (PS)
Kallio Juha (Kesk.)
Korhonen Esko (Vas.)
Susi Pertti (SDP)

Suvanto Vesa
Kyllöinen Päivi
Salminen Petri
Arvola Hannu

Eurajoki (3)
Jalonen Vesa (Kesk.)
Sjöman Ilona (SDP)
Syväsalmi Emilia (Kok.)

Lempainen Seppo
From Minna
Tuominen Hanna

Harjavalta (2)
Juvela Maaria (Kok.)
Rauta Markku (SDP) 2. vpj.

Pohjala Heikki
Nummikari Reijo

Honkajoki (1)
Laitila Tommi (PS)

Koivisto Marjo

Huittinen (3)
Kaunisto Mikko (Vas.) 1. vpj.
Kuisma Aulikki (Kesk.)
Tähtinen Tinja (Kok.)

Sarjomaa Sisko
Manninen Helena
Tammi Aino

Jämijärvi (1)
Kujansuu Anneli (Kesk.)

Jokela Satu

Kankaanpää (3)
Joutsenlahti Anssi (PS)
Korvala Seppo (Kesk.)
Pihlajaniemi Sari (SDP)

Latvajärvi Sofia
Elomaa Irmeli
Kujanpää Katri

Karvia (1)
Kannisto Jari (SDP)

Aalto Kari

Kokemäki (2)
Prinkkala Ari (SDP)
Seppälä Juhani (Kesk.)

Kivenmaa Aapo
Teini Pertti

Merikarvia (1)
Vastamäki-Ahola Anne (Kesk.)

Heikintalo Anne-Mari

Nakkila (2)
Aalto Harri (Kok.)

Ahola Kelpo
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Pöysti Martti (Kesk.)

Myllymaa Ilmo

Pomarkku (1)
Heininen Jaana (Vas.)

Salmela Aila

Pori (12)
Heino Mirva (SDP)
Hildén Hanna (Kok.)
Huhtanen Tapio (Kesk.) 3. vpj.
Huhtasaari Laura (PS)
Korpela Simo (KD)
Lahti Petteri (SDP)
Liinamaa Anne (Vihr.)
Lundén Martti (SDP)
Myllykoski Sonja (SDP)
Ostamo Marianne (PS)
Ranta Raisa (Vas.)
Vasama Juha (Kok.) pj.

Alenius Sinikka
Kyhä Henna
Reponen Petri
Nurmi Arto
Roininen Irma
Anttila Esa J.
Ranne Kaarina
Joensuu Jarno
Puska Tiina
Läntinen Ismo
Tommila Milka
Ropo Mikael

Rauma (10)
Ahvenjärvi Sauli (KD)
Alonen Pasi (Vihr.)
Eklöf Mikael (Kok.)
Hakonen Kerttu (SDP)
Lampi Iida (Kok.)
Lehto Jouni (Vas.)
Mäenranta Pasi (PS)
Ollila Helena (Kesk.)
Virtanen Olli (SDP)
Ylijoki Mirja (SDP)

Vainila Johanna
Helamaa Elina
Vilo Pentti
Seimelä Sari
Isotupa Tuula
Ailasmaa Tapio
Toivonen Jami
Gustafsson Piia
Viitala Juha
Viitanen Sirpa

Siikainen (1)
Lahtinen Anneli (SDP)

Kurtti Arja

Säkylä (2)
Hulmi Reetta (Vihr.)
Rautiainen Pekka (SDP)

Suni Veli-Pekka (Kesk.)
Jalonen Veikko

Ulvila (4)
Ahonen Tiina (Kok.)
Hellsberg Raija (Vas.)
Mattila Johanna (SDP)
Vepsä Kimmo (Kok.)

Lahtinen Jani
Raune Vesa-Pekka
Mäntylä Anne
Saari Heikki
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Liite 6 - Maakuntahallituksen kokoonpano 2017-2019
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kallio Reijo, VTM (SDP)
Rauma, puheenjohtaja

Salonen Kristiina
Rauma

Holmlund Anne (Kok.)
Ulvila, varapuheenjohtaja

Kristiina Puolakka
Harjavalta

Ervelä Mari (Kesk.)
Karvia

Rosenberg Irmeli
Kankaanpää

Huhtala Johanna (SDP)
Pori

Vaitiniemi Ari
Pori

Huhtanen Riikka (Kesk.)
Kokemäki

Lankinen Satu
Nakkila

Kivenmaa Harri (SDP)
Kokemäki

Helander-Nieminen Eija
Eura

Kähkönen Kari (Kok.)
Kankaanpää

Aromaa Jaakko
Pomarkku

Lehmussalmi Riina (PS)
Jämijärvi

Kalliokorpi Sari
Nakkila

Mansikkamäki Kati (SDP)
Jämijärvi

Koivisto Jari
Kankaanpää

Marttinen Matias (Kok.)
Rauma

Saarela Jere
Rauma

Pajukoski Jari (Vas.)
Pori

Välkkynen Jari-Matti
Kokemäki

Riuttamäki Simo (PS)
Huittinen

Salonen Tomi
Eurajoki

Simula Antti (Kesk.)
Rauma

Jalonen Vesa
Eurajoki
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Liite 7 – Henkilökunta 2017
Tilanne 31.12.2017

Varsinainen toiminta
Aro-Heinilä Asko
10 Vakituinen
Fagerlund Jonna
12 Määräaikainen
Hentunen Karolina
12 Määräaikainen
Hietala Kari
10 Vakituinen
Koivula Ulla
10 Vakituinen
Kuikka Marika
10 Vakituinen
Laitinen Katja
10 Vakituinen
Lehtoranta Pirjo
10 Vakituinen
Leino Tiina
10 Vakituinen
Liuska-Kankaanpää Päivi 10 Vakituinen
Luoma Marika
10 Vakituinen
Mäntylä Pirjo
10 Vakituinen
Nummela Anne
10 Vakituinen
Oja Outi
10 Vakituinen
Rekola Virpi
10 Vakituinen
Rintala Veli-Matti
10 Vakituinen
Roslöf Susanna
10 Vakituinen
Savola Anne
10 Vakituinen
Sipari Virpi
10 Vakituinen
Suominen Sami
10 Vakituinen
Tomberg Jyrki
10 Vakituinen
Tupala Krista
10 Vakituinen
Turunen Ville
10 Vakituinen
Vähäsantanen Saku-Ville 10 Vakituinen
Projektit
Ijäs Asko
12 Määräaikainen
Pursiheimo Essi
12 Määräaikainen
Virkki Susanna
12 Määräaikainen
Maakuntauudistuksen projektitoimisto
Hietapakka Miia
12 Määräaikainen
Kausto-Uski Kaisa
12 Määräaikainen
Mäkilä Jukka
10 Vakituinen
Naskali Taru
12 Määräaikainen
Perttula Arttu
12 Määräaikainen
Uusi-Uola Satu
12 Määräaikainen
Vesiluoma Timo
10 Vakituinen
Vuorinen Päivi
12 Määräaikainen

Virkasuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
Työsuhde
Työsuhde
Virkasuhde
Työsuhde
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Liite 8 – Tunnustukset 2017
Hopeinen Satakunta-mitali
Mika Kares, bassolaulaja
Laura Lilja, käsitetaiteilija
Liisa Nojonen, tanssipedagogi ja koreografi
Pertti Rajala, maakuntajohtaja
Jaakko Hirvonsalo, toimitusjohtaja
Pronssinen Satakunta-mitali
Satakunnan elävän kuvan keskus
Satakunnan aluesuunnittelumitali
Kalle Saarinen, neuvonta-arkkitehti
Nuori Satakuntalainen
Liisa Lilja, paratriathlonisti
Sebastian Anttila, Agrifutura Oy:n toimitusjohtaja / Nams-tomaatit
100visio - nuorten uusi itsenäisyysjulistus 2017-2117
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Satakuntaliitto kutsui Suomen koululuokkia ja opiskelijoita tekemään
Suomelle uuden itsenäisyysjulistuksen eli vision Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta.
Hanke on osa sekä eduskunnan että Suomi 100 juhlavuoden virallista ohjelmaa. Kilpailutöitä tuli kaikkiaan
151 ehdotusta 15 maakunnasta.
Satakunnan raati valitsi maakunnasta lähetetyistä 90 kilpailutyöstä Satakunnan parhaan julistuksen.
Harri Kivenmaa pj, Susanna Virkki sihteeri, Pirkko Nevalainen, Päivi Nieminen vpj, Sonja Töyrylä, Karoliina
Suoniemi, Essi Pursiheimo, Eeva-Maija Talasma ja Elli-Noora Mäkelä
Satakunnan parhaaksi itsenäisyysjulistukseksi valittiin
Yhdessä video
sävellys, kuvat, tekstit: Kalle Seppälä & Enni Rajala, Porin lyseon lukio
Kunniamaininnat:
Animaatio Onnellinen ja itsenäinen Suomi
Inka, Karita ja Veikka, Kankaanpään yhteislyseo
Suomi 100 –kukat
Luokat 7B, 7C, 7E, 7G ja 8A, Länsi-Porin koulu
Satakunnan maakuntakylä 2017
Vuoden 2017 maakuntakyläksi julkistettiin Panelian kylä Eurasta. Voittajakylä palkittiin 19.8.2017
Satakunnan kyläpäivillä Rauman Kauklasissa
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Liite 9 – Aloitteet
Vuonna 2017 valtuustoryhmät jättivät kaksi aloitetta:
28.4.2017 Keskustan maakuntavaltuustoryhmä
Selvitys peruspääoman jakamisesta kuntayhtymän purkautumisen jälkeen
22.9.2017 Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmä
Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kasvatettava Satakunnassa
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Liite 10 - Tilinpäätösasiakirjat
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TULOSLASKELMA
TP 2017
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Myyntituotot kunnilta
Myyntituotot muilta
Maksutuotot
Osallistumismaksut
Muut palvelumaksut
Tuet ja avustukset
Tuet ja avustukset valtiolta
Rakennerahastotuet
Tuet ja avustukset muilta
Muut toimintatuotot

TP 2016

3 043 523,04
2 330 769,61
2 330 493,00
276,61
0,00
0,00
0,00
635 158,10
531 029,96
10 741,89
93 386,25
77 595,33

2 676 389,90
2 338 668,98
2 330 495,00
8 173,98
5 916,30
5 916,30
0,00
254 562,32
208 256,95
10 000,00
36 305,37
77 242,30

-3 220 604,25
-1 978 762,63
-1 585 607,93
-393 154,70
-360 665,48
-32 489,22
0,00
-851 158,34
-85 894,29
-50 081,02
-254 707,97

-2 680 711,00
-1 719 704,47
-1 309 336,00
-410 781,19
-368 679,43
-42 101,76
412,72
-700 231,32
-36 238,52
-3 000,00
-221 536,69

-177 081,21

-4 321,10

9 026,00

5 746,88

1 194,84
8 000,00
-17,69
-151,15

5 838,32
37,24
-8,91
-119,77

VUOSIKATE

-168 055,21

1 425,78

TILIKAUDEN TULOS

-168 055,21

1 425,78

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-168 055,21

1 425,78

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
joista Eläkekulut
joista Muut henkilösivukulut
joista Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
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TASE
VASTAAVAA

31.12.2017

31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

238 806,02

238 806,02

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

238 806,02
238 806,02

238 806,02
238 806,02

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot

738 806,89
738 806,89

798 155,29
798 155,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Rahat ja pankkisaamiset

2 718 143,52
636 147,95
0,00
0,00
636 147,95
38 423,71
85 716,02
512 008,22
2 576,52
2 576,52
2 079 419,05

1 395 857,50
388 796,99
90 000,00
90 000,00
298 796,99
4 695,52
35 730,49
258 370,98
2 576,52
2 576,52
1 004 483,99

VASTAAVAA

3 695 756,43

2 432 818,81
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TASE
VASTATTAVAA

31.12.2017

OMA PÄÄOMA

31.12.2016

1 008 841,29

1 176 896,50

290 233,98
886 662,52
-168 055,21

290 233,98
885 236,74
1 425,78

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

738 806,89

875 655,29

Valtion toimeksiannot
Maakunnan kehittämisraha
Muut valtion toimeksiantojen
pääomat
AIKO-rahoitus

738 806,89
159 495,12

875 655,29
466 821,12

0,00
579 311,77

137 500,00
271 334,17

VIERAS PÄÄOMA

1 948 108,25

380 267,02

Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat

1 948 108,25
148 758,12
1 730 207,14
69 142,99

380 267,02
61 969,69
265 979,84
52 317,49

VASTATTAVAA

3 695 756,43

2 432 818,81

Peruspääoma
Edellisten tilikausien y/a
Tilikauden y/a
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RAHOITUSLASKELMA
2017
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Toiminnan rahavirta

2016

-168 055,21
-168 055,21

1 425,78
1 425,78

0,00
0,00

0,00
0,00

-168 055,21

1 425,78

0,00

0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

1 242 990,27

-114 162,99

-77 500,00
-247 350,96
1 567 841,23

77 500,00
-213 831,75
22 168,76

Rahoituksen rahavirta

1 242 990,27

-114 162,99

Rahavarojen muutos

1 074 935,06

-112 737,21

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

2 079 419,05
1 004 483,99
1 074 935,06

1 004 483,99
1 117 221,20
-112 737,21

Investointien rahavirta
Investointimenot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Liitetietojen numerointi viittaa Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen (25.10.2016) Kunnan ja kuntayhtymän
tilinpäätöksen liitetiedoista. Puuttuva numerointi tarkoittaa, ettei liitetietoa ole laadittu, koska se ei ole
oleellinen tai se selviää toimintakertomuksesta tai laskelmista. Liitetiedot täydentävät
tilinpäätöslaskelmissa esitettyjä tietoja.
1 ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Sijoitusten arvostus:
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo
palvelutuotannossa.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan
todennäköiseen luovutushintaan.
Rahoitusomaisuuden arvostus:
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusarvopaperit:
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
6 TOIMINTATUOTOT
TP 2017
VARSINAINEN TOIMINTA
Myyntituotot kunnilta
Myyntituotot muilta
Tuet ja avustukset muilta
Muut tuotot
YHTEENSÄ
TEKNINEN TUKI
Rakennerahastotuet
Tuet ja avustukset muilta
YHTEENSÄ
PROJEKTIT
Tuet ja avustukset valtiolta
YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TP 2016

2 330 493,00 2 330 495,00
276,61
8 173,98
93 386,25
36 305,37
73 967,33
83 158,60
2 498 123,19 2 458 132,95

10 741,89
3 628,00
14 369,89

10 000,00
0,00
10 000,00

531 029,96
531 029,96

208 256,95
208 256,95

3 043 523,04 2 676 389,90
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9 PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY
TP 2017
851 158,34
851 158,34

Muiden palvelujen ostot
Palveluostot yhteensä

TP 2016
700 231,32
700 231,32

11 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.409,40 euroa on kirjattu vuosikuluiksi.
Ei aktivoituja investointeja vuonna 2017.

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
19 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI
Osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Huoneistoosakkeet

216 457,86
0,00
0,00
216 457,86
216 457,86

Rahoitusarvopaperit
Jälleen hankintahinta:
Finda puhelinosakkeet 1600 kpl
Nordea Bank FDR 350 kpl

YHTEENSÄ

Paikoitustaso- Muut
osakkeet
osakkeet

18 164,28
0,00
0,00
18 164,28
18 164,28

4 183,88
0,00
0,00
4 183,88
4 183,88

TP 2017

238 806,02
0,00
0,00
238 806,02
238 806,02

TP 2016

1 749,17
3 535,00

1 749,17
3 710,00

Kirjanpitoarvo:
Finda puhelinosakkeet 1600 kpl
Nordea Bank FDR 350 kpl
Erotus

1 749,17
827,35
2 707,65

1 749,17
827,35
2 882,65

Yhteensä rahoitusarvopaperit

2 576,52

2 576,52
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24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
MUUT SAAMISET

31.12.2017

31.12.2016

Verohallinto
Muut saamiset
YHTEENSÄ

19 725,03
5 176,25
24 901,28

26 515,99
9 214,50
35 730,49

SIIRTOSAAMISET
KELAn korvaus, arvio työterveyshuollon
kustannuksista
Menoennakot, palkat
YHTEENSÄ

5 000,00
60 814,74
65 814,74

5 300,00
56 865,83
62 165,83

5 550,00
0,00
0,00

3 500,00
5 805,15
18 800,00

13 558,22
0,00
20 900,00
0,00
49 600,00
0,00
339 700,00
77 700,00
507 008,22

63 500,00
27 000,00
9 200,00
36 500,00
12 700,00
19 200,00
0,00
0,00
196 205,15

Muut siirtosaamiset
Europe Direct
MYR 2014-2020
Luo oma elämyksesi Satakunnassa
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja
teoll.uusiut.mahd.
Sanojen Satakunta
Satakurssi
Suomi 100
SustainBaltic
100visio
VATE
ICT-valmistelu
YHTEENSÄ
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25 TIEDOT TASEEN VASTATTAVAA TASE-ERÄKOHTAISESTI
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 01.01.2017
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä 31.12.2017
JÄSENKUNTA

EURA
EURAJOKI
HARJAVALTA
HONKAJOKI
HUITTINEN
JÄMIJÄRVI
KANKAANPÄÄ
KARVIA
KOKEMÄKI
MERIKARVIA
NAKKILA
POMARKKU
PORI
RAUMA
SIIKAINEN
SÄKYLÄ
ULVILA
YHTEENSÄ

Maksuosuus
v. 2017
127 364,00
94 243,00
87 308,00
17 249,00
92 547,00
16 073,00
115 489,00
18 210,00
74 556,00
25 990,00
54 864,00
18 644,00
875 673,00
482 875,00
12 146,00
77 769,00
139 493,00
2 330 493,00

290 233,98
886 662,52
-168 055,21
1 008 841,29
Osuus
peruspääomasta
15 861,61
11 736,80
10 873,13
2 148,15
11 525,58
2 001,69
14 382,72
2 267,83
9 285,02
3 236,73
6 832,63
2 321,88
109 054,20
60 136,09
1 512,63
9 685,16
17 372,12
290 233,98

%
5,47
4,04
3,75
0,74
3,97
0,69
4,96
0,78
3,20
1,12
2,35
0,80
37,57
20,72
0,52
3,34
5,99
100,00

33 SIIRTOVELKOIHIN LIITTYVÄT OLENNAISET ERÄT
KuEL-maksu työnantaja
KuEL-maksu työntekijä
Lomapalkkavaraus
Maakuntien esivalmisteluavustus

31.12.2017
26 016,36
10 311,31
293 395,30
1 402 869,00

31.12.2016
18 243,76
6 977,88
246 199,89
0,00

YHTEENSÄ

1 732 591,97

271 421,53
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TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
38 VUOKRA-JA LEASINGVASTUUT
Vuokravastuut voimassa 31.8.2020 asti
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

TP 2017
338 711
127 017

TP 2016
460 904
125 701

Leasingvastuut
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusvastuut

13 632
0

13 346
0

41 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
Sopimusvastuu
Yhteistyösopimus 29.10.2008 Länsi-Suomen Allianssi (West Finland Allince WFA)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto Satakuntaliitto ja Österbottens förbund –
Pohjanmaan liitto.
Satakuntaliiton osuus vuosikustannuksista on 73.000 euroa.

95

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOJA KOSKEVAT LIITETIEDOT
42 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
TP 2017

TP 2016

Virasto
toistaiseksi palkatut
toistaiseksi palkatut osa-aikaiset
määräaikaisesti palkatut
Satakunta Tourist
toistaiseksi palkattu

20
2
2

22
2
0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

8
35

0
30

Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja
teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen
määräaikaisesti palkattu
Suomi100
määräaikaisesti palkattu
100visio
määräaikaisesti palkattu
Satakurssi
määräaikaisesti palkattu
SustainBaltic
määräaikaisesti palkattu
Maakuntauudistus
määräaikaisesti palkattu
YHTEENSÄ 31.12

44 LUOTTAMUSHENKILÖILTÄ PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT
TP 2017

TP 2016

Keskustan Satakunnan piiri ry
Keskustan Säkylän kunnallisjärjestö
Porin Seudun Vihreät ry
Satakunnan Vihreät ry
Rauman Vihreät ry
Satakunnan Kokoomus ry
Satakunnan Perussuomalaiset
Satakunnan Sosiaalidemokraatit ry
Satakunnan Vasemmistoliitto
Puolueverot yhteensä

2 934,40
17,25
34,50
34,40
17,25
2 696,10
51,60
5 276,22
711,38
11 773,10

2 440,80
0,00
34,50
0,00
17,25
2 457,80
12,90
4 759,83
819,30
10 542,38

Palkoista perityt

12 649,20

11 174,78
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45 TILINTARKASTIEN PALKKIOT
TP 2017
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Sihteerin tehtävät
Muut palvelut
Palkkiot yhteensä

3 219,20
1 501,50
2 029,07
6 749,77
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TP 2016
2 472,00
1 190,00
0,00
3 662,00
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Satakuntaliiton käyttämät tositesarjat 2017
AX2012
2xxxxxx
10xxxxxxxx
11xxxx
17xxxx
21xxxx
22xxxx
31xxxx
32xxxx
33xxxxxx
34xxxxxx
37xxxxx
38xxxxxx
39xxxxx
120xxxxx
233xxxxxx
AIFxxxxxxxx
ALVxxxxxx
HYVxxxxxx

Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistio- ja palkkatositteet, MKR,EAKR ja ESR
Muistiotositteet Excelistä
Ostoreskontran maksut
Ostoreskontran kurssioikaisutapahtumat
Viitesuoritukset
Myren kohdistustapahtumat
Myren kohdistustapahtumat
Myren manuaaliset suoritukset
Korkolaskut
Luottotappiot
Maksukehoitukset
Pankkitositteet
Ostoreskontran kohdistustapahtumat
Konversiotositteet
Arvonlisäveromaksut
Hyvityslaskut

Luettelo tilikirjoista
Palkkakortisto
Luottamushenkilöiden palkkakortisto
Irtaimistoluettelo
Päiväkirja
Pääkirja
Talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

ATK
ATK
ATK
ATK
ATK
ATK
ATK
ATK

Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä
Satakuntaliito tasekirja sidotaan erilliseksi kirjaksi ja säilytetään pysyvästi (KA 158/43/01)
Tase-erittelyt säilytetään vähintään kuusi vuotta (KPL 2:10§)
Tositteet säilytetään kuusi vuotta, lukuun ottamatta kehitysrahatositteita, jotka säilytetään vähintään 10
vuotta ohjelmakauden viimeisestä maksatuksesta laskien (KPL 2 luvun 8 § 1 ja 2 mom sekä Kuntaliiton
suositus).
Palkkakortit säilytetään 50 vuotta tai kunnes on kulunut 75 vuotta palkansaajan syntymästä.
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