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1 Johdanto
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut
ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan samoja säännöksiä.
Talousarviossa ja ‐suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio‐ ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
kunnan tai kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Satakuntaliiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Talousarvio ja suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja
investointien osalta hankkeittain.
Satakuntaliiton hallintosäännön 25 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa
toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Maakuntahallitus voi
siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen
viranhaltijoille.
Maan hallituksen käynnistämä maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen
uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Taloussuunnitelmassa tuleva maakuntauudistus näkyy
niin, että viimeinen taloussuunnitelman vuosi 2019 on jätetty tyhjäksi. Maakuntalain
valmistelu lähtee siitä, että nykyiset maakunnan liitot lakkautetaan 31.12.2018 ja toiminta
siirtyy valtion varoin rahoitettavien maakuntien toiminnaksi. Näin ollen perusteita kuntien
maksuosuuksien perimiselle vuonna 2019 ei ole.
Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän sote‐uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään
vaiheeseen:
1) esivalmistelu (1.7.2017 saakka),
2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin ajalla
1.7.2017 – 1.3.2018),
3) maakunnan käynnistymisvaihe (ajalla 1.3.2018 – 31.12.2018) ja
4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen).
Maakuntauudistuksen esivalmistelu on käynnistynyt Satakunnassa elokuussa 2016 hyvässä
yhteistyössä jo alkuvuodesta 2016 alkaneen sote‐valmistelun kanssa.
Edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman (2014‐2017) ja sen
toimeenpanosuunnitelman sisällöistä ja hankkeista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat
liikenneinvestointien (mm. vt 8, Pori‐Tampere ‐rata ja perustienpito) ja muiden
valtioneuvoston kärkihankkeiden toteuttamisen edistäminen Satakunnassa.
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Ollaan mukana SuomiAreena‐tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liiton viestintää
ja tiedotusta kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan kehittämistavoitteiden edistäminen
ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien kanssa.
Talousarvioesityksessä toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 88 364 euroa liiton
hallinnoimiin projekteihin saatavien avustusten vuoksi. Varsinaisen kuntarahoitteisen
toiminnan toimintatuotot pysyvät ennallaan.
Toimintakulut kasvavat niin ikään 88 364 euroa lähinnä kahden projektihenkilön
palkkauskuluista johtuen. Hankkeiden omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston työpanoksella
ja vähentäen muita toimintakuluja.
Alueidenkäytön keskeisiä painopisteitä ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
laatimisvaiheen läpivienti ja ehdotuksen valmistelu, sekä Satakunnan jatkuvan
liikennejärjestelmätyön kehittäminen. Uutena lakisääteisenä tehtävänä käynnistetään
merialuesuunnitelman laatiminen yhteistyössä rannikkoliittojen ja ministeriön kanssa.
Satakuntaa
energiamaakuntana
viedään
vahvasti
eteenpäin
edistämällä
kokonaismaakuntakaavan sekä vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista. Uudistuvaa teollisuutta
ja
uusien
potentiaalisten
työpaikka‐alueiden
sijoittumisedellytyksiä
selvitetään
”Valtakunnallisesti merkittäviä teollisuusalueita” koskevassa selvityksessä.
Lisäksi
käynnistetään SustainBaltic –hanke, jossa tavoitteena on laatia kaksi ICZM‐suunnitelmaa
yhteistyössä Turun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja virolaisten partnerien kanssa.
Talousarviovuonna valmistellaan aluekehitysyksikön vetämänä uusi maakuntaohjelma, koska
nykyisen maakuntaohjelma päättyy vuoden 2017 lopussa. Uusi ohjelma on luonteeltaan
muutosmaakuntaohjelma, jonka laadinnasta TEM antaa ohjeet loppuvuodesta 2016.
Aluekehitysrahoitukseen liittyen jatketaan EAKR‐ohjelman toteuttamista ja järjestetään siihen
liittyvä rahoitushaku syksyllä 2017. Ennakoidun rakennemuutosohjelman toteutukseen liittyen
jatketaan AIKO‐rahoitushakuja.
Huolehditaan Satakunnan TKI‐foorumien koordinoinnista. Jatketaan Satakunnan alue‐
ennakoinnin kehittämistä mm. osana Satakurssi‐hankkeen toteutusta. Osallistutaan
kansainvälisten hankkeiden, mm. Interreg‐hankkeiden arviointiin. Suunnitellaan yhdessä Länsi‐
Suomen liittojen Brysselin toimiston kanssa kansainvälisen projektiverkottumispäivän
järjestämistä uudistuva teollisuus‐teemaan liittyen.
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2 Liiton toiminta‐ajatus
Satakuntaliiton toiminta‐ajatus on 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 aluekehitys‐toimenpiteiden 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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3 Toimialojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet
3.1 Maakuntauudistus
Osana aluehallinnon uudistusta Satakuntaliiton kaikki lakisääteiset tehtävät siirtyvät uudelle
maakunnalle 1.1.2019 lukien. Satakuntaliiton nykyisen muotoinen toiminta päättyy
31.12.2018. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja
maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja
kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen
tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille. Nykyisen
Satakuntaliiton henkilökunta siirtyy uudistuksessa uuden maakunnan palvelukseen 1.1.2019
alkaen vanhoina työntekijöinä.
Myös pääosa ELY‐keskusten tehtävistä siirtyy maakuntiin. Osa tehtävistä jää edelleen valtion
vastuulle, mutta tehtävät järjestellään uudelleen. TE‐toimistojen vastuulla olevien palvelujen
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja niiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä‐
tuottaja ‐mallia. Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE‐palvelujen tuottamisesta laissa
säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajien kanssa.
Kuntien vastuulla olevista tehtävistä myös pelastustoimi sekä maaseudun lomituspalvelut
siirtyvät maakuntien järjestettäviksi.
Maakuntauudistuksen ja sote‐uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen:
1) esivalmistelu (1.7.2017 saakka),
2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin ajalla
1.7.2017 – 1.3.2018),
3) maakunnan käynnistymisvaihe (ajalla 1.3.2018 – 31.12.2018) ja
4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen).
Maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe
Satakunnassa on kesällä 2016 käynnistetty Valtionvarainministeriön 26.5.2016 antamien
ohjeiden mukaisesti uuden maakuntahallinnon perustamisen yleinen esivalmistelu.
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe toteutetaan yhteistyönä Satakuntaliiton, Satakunnan
ja Varsinais‐Suomen elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen, Satakunnan työ‐ ja
elinkeinotoimiston, Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan alueen kuntien sekä
henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken. Maakuntauudistuksen esiselvitysvaihetta toteutetaan
myös tiiviissä yhteistyössä Satasote‐valmisteluprosessin kanssa.
Esivalmisteluvaihe kestää sote‐järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon eli 1.7.2017
saakka. Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen tavoitteena on luoda pohja
maakuntauudistukselle ja tuottaa maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen,
valtion ja muiden sidosryhmien käyttöön riittävän yksityiskohtaiset kuvaukset uuteen
maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytilanteesta. Esivalmisteluvaiheessa luodaan myös
edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien
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toiminnan käynnistämiselle. Tavoitteena on varmistaa myös Satakunnan maakuntauudistuksen
osallistava suunnittelu, mukana olevien organisaatioiden, sidosryhmien ja henkilöstön välinen
riittävä vuorovaikutus sekä kattava muutosviestintä.
Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheelle on nimetty 5.9.2016 laaja‐alainen ohjausryhmä,
johon kuuluu tasapuolisesti kaikkien muutosta koskettavien keskeisten tahojen sekä tärkeiden
sidosryhmien edustus.
Maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen operatiivista toteutusta vetää maakuntahallituksen
asettama johtoryhmä, joka muodostuu Satakuntaliiton, ELY:jen, Satakunnan TE‐toimiston sekä
pelastuslaitoksen
edustajista.
Mukana
johtoryhmässä
ovat
myös
Satasoten,
palkansaajajärjestöjen ja seutukuntien edustajat.
Valmisteluryhmät ovat esiselvitysvaiheessa keskeisiä sisällön tuottajia, Etenkin ryhmien
puheenjohtajat ja sihteerit ovat avainasemassa valmistelutyön etenemisen ja raportoinnin
suhteen. Työryhmien jäseniltä edellytetään myös aktiivista osallistumista sisällön
tuottamiseen. Valmisteluryhmät voivat asettaa työlleen tarvittaessa alatyöryhmiä.
Maakuntauudistuksen
esiselvityksen
valmisteluryhmien
ja
Satasote‐työryhmien
puheenjohtajien tulevat olemaan keskenään vuorovaikutuksessa yhteensovittamisen
varmistamiseksi. Lisäksi voidaan järjestää Satasote‐ ja maakuntauudistustyöryhmien yhteisiä
kokouksia.
Satakunnan maakuntahallitus on 5.9.2016 nimennyt esiselvitysvaiheen projektipäälliköiksi
oman virkansa ohella Satakuntaliiton hallintojohtaja Jukka Mäkilän sekä aluekehitysjohtaja
Timo Vesiluoman. He työskentelevät tehtävässä 30.6.2017 saakka.
Maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen viestintää tukee valmisteluryhmien sihteereistä sekä
eri organisaatioiden tiedottajista koostuva muutosviestintätiimi. Sen tehtävänä on mm.
tiedottaa muutosprosessin etenemisestä, päivittää hankeen nettisivut ja järjestää tarvittavia
infoja. Muutos viestintätiimin vetäjinä toimivat esiselvitysvaiheen projektipäälliköt.
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3.2 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä
Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi
maakuntajohtajan työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden,
keskeisten sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta
 Satakunnan etujen ajaminen maakuntia ja kuntia koskevien hallinnollisten ja toiminnallisten
uudistusten valmistelussa
 Maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi
 Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen
 Kansainvälisten suhteiden edistäminen
Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella
myös koko virastoa palvelevia toimintoja.

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


Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoon
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.



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



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



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



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.

ja

edunvalvontatyön
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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.

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


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

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



Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen
toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa
syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka ovat/ovat olleet
yhteiskunnan eri osa‐alueilla merkittävissä tehtävissä, ja haluavat toimia Satakunta‐
tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle
tiedotetaan aktiivisesti, järjestetään kokoontumisia Helsingissä ja maakunnassa sekä
suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia yhteistyömalleja, kuten Ruokalähettiläs‐konsepti.
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Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto jatkaa vuorovaikutteista
yhteistyötä Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen ja muiden ikäihmisten parissa
toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.



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



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



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.

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


panostetaan maakuntauudistuksen viestintään

Ulkoinen viestintä






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

Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen
Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maakunnan markkinoinnissa muun muassa seudullisten
kehitysyhtiöiden, kuntien matkailutoimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä satakuntalaisten
oppilaitosten yhteismarkkinoinnin kanssa.







Satakunnan maakuntaportaalin www.satakunta.fi sekä siihen liittyvien sähköisten
kanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto
Satakunnan markkinointi pääosin sähköisissä välineissä
tapahtumat Satakunnassa ja muualla Suomessa, 4 tapahtumaa Satakunnassa ja 1‐2
valtakunnallista tapahtumaa
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)

Itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlavuosi 2017
Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlavuotta. Satakuntaliitto toimii
maakunnallisena koordinaattorina ja 100visio ‐nuorten itsenäisyysjulistus valtakunnallisen
hankkeen koordinaattorina.
Maakunnallinen toteutus
 juhlavuosi rakennetaan kansalaisten ja organisaatioiden yhteistyönä
 jokaisessa kunnassa on oma Suomi100‐yhteyshenkilö, joka koordinoi Suomi100‐
ohjelmaa omassa kunnassaan
 pidetään yllä maakunnan tapahtuma ja tiedotetaan niistä Suomi100 nettisivujen
facebookin avulla
 seurataan ja tuetaan Suomi100 ‐maakunnallisten avustuksen saaneiden hankkeiden
toteutusta
 järjestetään juhlavuoden päätapahtuma
 osallistutaan Turun kirjamessuille ja muihin Suomi100 ‐sihteeristön järjestämiin
tapahtumiin
 toteutetaan yhteistyöprojekti Satakunnan ystävyysmaakunta Changzhoun kanssa
osana itsenäisyyden juhlavuoden kansainvälisiä hankkeita. Käytännön toteutuksena on
esim. Kiina ‐tapahtuma Porissa (taidekäsityö ja muu kulttuuri) ja satakuntalaisen
kulttuurin ja ruuan esittely Changzhoussa osana Samkin Step C ‐hanketta ja
valtakunnallista Syödään yhdessä ‐hanketta.
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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.
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3.3 Aluekehityksen toimiala
Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat pääosin lakiin alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014). Keskeisiä
tehtäväkokonaisuuksia ovat:
 Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
 Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
 Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten
edistäminen
 Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman
toteuttamista
 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
 Alueellisten rakennerahasto ‐ ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007‐ 2013 ja 2014 ‐
2020)
 Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa
vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue‐ennakoinnin toteuttamiseksi.
 Satakuntaliiton aluekehittämisen ajantasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa
Satakunnan kehityksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan
edunvalvontaa.
 Maakunnan yhteistyöryhmä MYR ohjaa ja seuraa maakuntaohjelman ja EU:n
rakennerahasto‐ohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta
Satakunnassa
 Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri
kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien
kesken.

Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue‐ennakoinnin yhteensovittamisesta
maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin
koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelu.
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
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sekä analysoidun tiedon vaihtoa ja tietopalvelua. Tietotarjonta maakunnallisen kehityksen
seurantaan ja aluepoliittisen päätöksenteon tueksi uudistuu merkittävästi kaiken aikaa.








Kehitetään ja ylläpidetään maakunnan aluetietopalvelua.
Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön tehtävässään
tarvittavan tiedon hankinnasta ja analysoinnista, selvitysten laadinnasta sekä
tiedottamisesta.
Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle
Edistetään kehitysorganisaatioiden ja oppilaitosten johdon yhteistyötä jatkamalla
aluekehityksen aamukahvitilaisuuksien järjestämistä
Vuoden 2017 aikana kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana
Satakurssi‐hanketta.
Toteutetaan alue‐ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen
(ERM) toimintatapa. Alue‐ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen
seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta:
1) Maakunnallinen alue‐ennakoinnin foorumi järjestetään keväällä. Foorumin
tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu‐ ja kehittämistyölle
ennakoinnin keskustelufoorumi.
2‐3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät‐
syksy) Satakunnan ELY‐keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.
Satakuntaliitto osallistuu alueellisten kehitysnäkymien laadintaan.
4) Satakuntaliitto koordinoi osaamis‐ ja työvoimatarvekatsauksen laadinnan
syksyllä. Laadintaprosessi sisältää mm. asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja
aineiston analysoinnin.
5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan
maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden
ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.



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

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 tarkoituksen‐
mukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi ja välivuotena se
tarkistetaan. Käytännöksi tullee menettely, että toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka vuosi
syyskuussa. Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen käyttösuunnitelman
maakunnassa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
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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
seurantaraportti
laaditaan
maakuntavaltuustolle keväällä 2017.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018‐2019 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
(AIKO)
–
rahoitusinstrumentin
koordinointitoimenpiteiden toteutus 2017

Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten
edistäminen
Maakuntien yhteistoiminta‐alue
Satakunta ja Varsinais‐Suomi muodostavat alueiden kehittämislain tarkoittaman
yhteistoiminta‐alueen. Yhteistoiminta‐alueen osalta Satakunnan ja Varsinais‐Suomen
maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II‐vaiheen toteuttamisen,
meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan
parantamisen. Muita yhteisiä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal,
Lounais‐rannikkoyhteistyö (LOURA) ja vuosina 2016‐2018 toteutettava Pohjoinen
kasvuvyöhyke. Maakuntien liittojen uusi lakisääteinen tehtävä on merisuunnittelu.
Merialuesuunnittelua koskeva laki tulee voimaan lokakuussa 2016. Satakunta tekee
merialuesuunnittelua yhteistyössä Varsinais‐Suomen kanssa.


Vuonna 2017 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais‐
Suomen liiton kanssa.

Maakunnallisen tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatio ‐yhteistyön (TKI) edistäminen. TKI‐
yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k‐
organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille.
Tarkoituksena on mm. että maakunnan TKI‐toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on
selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus‐
/yhteishankkeita.
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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

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


Vuoden 2017 aikana edistetään
Teollisuuspilotin toteutumista

Satakunnan teollisuuden

kasvuohjelman ‐

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


Vuoden 2017 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA‐yhteyshenkilönä

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,
15

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY‐keskus, Satakunnan kauppakamari,
Satakunnan Yrittäjät ja Tekes.



Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Satakunta yhteyshenkilönä vuonna
2017

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.
Valitaan Satakunnan maakuntakylä 2017 yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa
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.

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
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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.

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen


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

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



Seurataan Satakunnan kulttuuristrategian 2015‐2020 toteuttamista.
Kutsutaan koolle kulttuuristrategiafoorumi, joka tarkastelee kulttuuristrategian
toteutusta ja päivittämistarpeita sekä sovittaa yhteen kulttuuria koskevia suunnitelmia
ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteuttamista.

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


Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan
yhteistyöryhmällä on 3‐5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2017 ‐ 2018. Sihteeristö
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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.

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
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.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut ‐ toimenpiteet
Satakunnan AIKO‐rahoitus
Satakuntaliitto osoittaa vuonna 2017 rahoitusta Satakunnassa toteutettaviin AIKO‐kokeiluihin.
Kokeilut pohjautuvat Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan, jonka
Satakuntaliitto laati keväällä 2016. AIKO‐toiminnan avainsanoja ovat elinkeinojen ja
yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa
edistävät kokeilut.
Satakunnan ERM‐suunnitelman pääteemoja ovat uudistuva teollisuus, kasvava biotalous sekä
muuttuvat palvelut. Valtioneuvoston päättämä Satakunnan alustava julkinen rahoituskehys
AIKO‐toimintaan vuosille 2016‐18 on 925 000 euroa. Vuonna 2016 käytettävissä ollut
rahoituskehys oli 271.000 euroa. AIKO‐toiminnasta järjestetään erilliset haut vuonna 2017.
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Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään
vuosittain noin 10 AIKO‐kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 € välillä. Satakunnan
ERM‐suunnitelma
löytyy
Satakuntaliiton
www‐sivuilta
osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/aiko‐satakunta.

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017‐2019 2016–2018
Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakunnat ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen
kasvusopimuksessa, joka muodostaa Etelä‐Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan
yhteistyöverkoston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin,
Porvoon, Rauman, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Etelä‐Karjalan,
Kymenlaakson, Päijät‐Hämeen, Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen
kasvuvyöhyke ‐yhteistyön koordinaatiosta vastaavat yhdessä hankkeen isäntäorganisaatiot
Turun
kaupunki
ja
Uudenmaan
liitto.
Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus‐ ja
kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja
elinvoimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti,
toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille
digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen
kehittäminen pohjautuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä
on Suomen ja sen alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen.
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne‐ ja
kuljetuspalveluita, tuottaa ketterä innovaatioiden kehitysalusta ja hyödyntää kansainvälisen
yhteistyön mahdollisuudet innovaatioiden kaupallistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä
yhtenäisen työmarkkina‐ ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten
skaalautuvia etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän
toimintaympäristönä.
Valtio‐osapuoli sitoutuu kasvusopimukseen AIKO‐rahoituksella. Kasvusopimushakemuksessa
AIKO‐rahoituksen osuudeksi muodostui 1,08 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lopullinen
päätös AIKO‐rahoituksen suuruudesta tehdään 9.6.2016, jolloin sopimus allekirjoitetaan.
Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen
kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)
käynnistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisia strategisia
yhteistyösopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten
kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia ja ne tehdään
vuosille 2016 – 2018. Hallitus on linjannut tavoitteet sopimuksellisen politiikan toteuttamiselle
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 20.10.2015.
Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan
innovaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin
perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.
Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien kahden hankekokonaisuuden toteuttamisesta
AIKO‐rahoituksella.
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1. Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen
2. Etelä‐Suomen logistiikka‐alan tarvekartoitus ja logistiikka‐alueiden profilointi ‐selvitys
Esitettyjen hankkeiden rahoitus jaetaan puoliksi valtion ja puoliksi muiden
sopimuskumppaneiden kesken.
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.

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




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.
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Kannustetaan satakuntalaisia toimijoita hyödyntämään myös muita kv‐ohjelmia
kansainvälistymisen vahvistamiseksi.
Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv‐ohjelmien hankehakuihin
osana maakuntaohjelman seurantaa.

Muu kv‐verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3. EU 2020 ‐strategian yhtenä
kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni‐strategia, jossa korostetaan erityisesti kahta
lähestymistapaa:
Älykäs
erikoistuminen
(Smart
specialisation)
ja
Euroopan
innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).
Smart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa uutta ohjelmakautta alueelliseen
innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”smart
specialisation” S3–ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart
Specialisation Platformilla ja 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.



Vuoden 2016 aikana laaditaan älykkään erikoistumisen kokonaisuutta varten
seurantaindikaattorit
Tavoitteena on myös järjestää Satakunnan teollisuuden uudistumista edistävä
verkostotapahtuma Brysselissä.

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on myös 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).
ERRIN‐verkosto


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

Maakuntakaavoitus / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana ovat energiantuotanto (turve, bioenergia,
aurinkoenergia, tuulivoimatuotanto). Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve,
soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema‐alueet ja kulttuuriympäristöt.
Vaihemaakuntakaavalla 2 tarkistetaan ja täydennetään v 2013 lainvoiman saanutta
kokonaismaakuntakaavaa.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelussa on edetty luonnosvaiheeseen. Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmistelua jatketaan v.2017 jatkamalla valmisteluvaiheen aineiston
työstämistä ehdotusvaiheeseen valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään
sekä
vaihemaakuntakaavatoimikunnassa
että
vaihemaakuntakaavan
yhteistyöryhmässä.
Maankäyttö‐ ja rakennuslakia ollaan muuttamassa ja osa muutoksista koskee myös
maakuntakaavoitusta, erityisesti vähittäiskauppaa koskevien pykälien osalta.
Lain
uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan ja kaavan laatimisen aikatauluun
arvioidaan.
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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 03/2021.

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.







Käydään maakunta‐, yleis‐, asema‐ ja ranta‐asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön
toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön.
Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt
lausunnot
Edistetään
maakuntakaavan
ja
vaihemaakuntakaavan
1
toteuttamista
yhteistoiminnassa kuntien ja eri viranomaisten kanssa kuntakaavoitukseen, teiden
suunnitteluun, johtokäytävien suunnitteluun, loma‐asuntorakentamiseen, maa‐
ainesten ottamiseen, jätehuoltoon ja vaikutusten arviointeihin liittyvissä asioissa
osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja työryhmiin. Maakuntakaava strategisena
työkaluna varmistaa pitkän aikavälin kehityksen eri maankäyttömuotojen osalta.
Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä keskittyy Satakunnan maakuntakaavan
toteutumisen seurantaan ja edistämistä koskeviin kysymyksiin.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät
Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä
lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.




Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan
lainsäädännön (SOVA‐laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu‐ ja
ohjelmatyössä.
Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin,
ylimaakunnallisiin,
maakunnallisiin
ja
ylikunnallisiin
suunnitteluryhmiin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.
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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.
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.
Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan
yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.
Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamista
Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto‐ohjelmien toteuttamista
koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen
hakijana
Uusittavan yhteistyösopimuksen mukaisesti osallistutaan Satakunnan vesien‐ja
merenhoidon toteuttamisen edistämiseen (SATAVESI)
Osallistutaan yhdessä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen kanssa maankäyttö‐ ja
rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin
Osallistutaan
yhteistyössä
Varsinais‐Suomen
ELY‐keskuksen
kanssa
ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden uudelleen
arviointiin ja päivitykseen Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus
Edistetään Lounais‐Suomen ympäristöohjelman toteuttamista osana vuonna 2015
laadittua kestävän kehityksen sitoumusta
Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa

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.
Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö‐, edunvalvonta‐ ja hankeryhmiin
Edistetään liikennehankkeiden EU‐rahoituksen kohdentamista Satakuntaan
Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta
varten
Pori‐Tampere ratatyöryhmän sihteeriys 2016‐2017.
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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.
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.
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.
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.
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Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke
Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet / Laajoja aurinkokennoalueita koskeva
esiselvityshanke käynnistyi 1.10.2105 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.
SustainBaltic –hanke
Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko‐ ja
merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun
rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.
Satakuntaliitto on saanut rahoituksen Central Baltic‐ohjelmasta SustainBaltic (ICZM Plans for
Sustaining Coastal and Marine Human‐ecological Networks in the Baltic Region) –nimiselle
hankkeelle ja rekrytoinut hankkeeseen projektisuunnittelijan.
SustainBaltic‐hankkeen tavoitteena on edistää rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa
(Integrated Coastal Zone Management, ICZM) Virossa ja Suomessa rajat ylittävän
yhteistyöhankkeen avulla. Erityisteemana hankkeessa on meri‐ ja rannikkovyöhyke.
SustainBaltic‐hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–28.2.2019, josta viimeiset kolme kuukautta
on varattu pääpartnerin hankkeesta tekemään raportointiin. ICZM‐suunnitelma tullaan
laatimaan kahdelle alueelle Lounais‐Suomessa
Hankkeen vetovastuu on Turun yliopistolla ja muut partnerit ovat Suomen ympäristökeskus,
Satakuntaliitto, Estonian University of Life Sciensis (Tartu), Tallinn University ja Lääne‐Viru
County Government.
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan käynnistäminen
Uuden ampumaratalain (763/2015, 12 §) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan
tasalla
kehittämissuunnitelmaa,
jossa
esitetään
arvio
maakunnallisten
ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden
sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden
käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys‐ ja
ampumaurheiluorganisaatioita.
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3.5 Hallintopalveluiden toimiala
Toimialan tehtävänä on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä
ja varmistaa, että muut toimialat pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan liiton
toiminnalliset tavoitteet.
KESKEISIMMÄT TAVOITTEET





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

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

toimikaudekseen

mm.

maakunnan

yhteistyöryhmän

Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta‐alueen
päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin.
Maakuntahallituksen toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle
asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.
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Tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy 2017 ja uusi maakuntahallitus valitaan uuden
valtuuston 1. kokouksessa, joka pidettäneen kesän 2017 loppupuolella. Keväällä 2017 nykyinen
tarkastuslautakunta valmistelee vielä tilintarkastusyhteisön valinnan vuosille 2017 – 2018.

Virasto ja tukipalvelut
Satakuntaliiton virasto Porin puuvillassa on toimiva ja tarkoituksenmukainen liiton tarpeisiin
nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan tasalla. Satakuntaliitto
omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrattu Porin kaupungille.
Satakuntaliiton palveluksessa on 24 vakituisessa työ‐ tai virkasuhteessa olevaa sekä
keskimäärin 2 määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi esimerkiksi
työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton palveluksessa voi olla 1‐2 tilapäistä henkilöä
Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti
erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve
kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet
ratkaistaan tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan
määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin.
Koko henkilöstö osallistuu maakuntauudistuksen esivalmisteluun keväällä 2017. Henkilöstö
siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon palvelukseen ns.
vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.
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4 Talous
 Tavoitteena on toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan toiminnan liiton
tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.

Talousarvio 2017 sekä taloussuunnitelma 2017 – 2019
Taloussuunnitelmassa tuleva maakuntauudistus näkyy niin, että viimeinen taloussuunnitelman
vuosi 2019 on jätetty tyhjäksi. Maakuntalain valmistelu lähtee siitä, että nykyiset maakunnan
liitot lakkautetaan 31.12.2018 ja toiminta siirtyy valtion varoin rahoitettavien maakuntien
toiminnaksi. Näin ollen perusteita kuntien maksuosuuksien perimiselle vuonna 2019 ei ole.
Kuntien maksuosuuksilla katettu toiminta
Vuoden 2017 talousarvioon ja sen laadintaan ovat vaikuttaneet mm.:
 kunnallisissa sopimuksissa lomarahojen leikkauksen arvioitu kustannusvaikutus
 Satakuntaliiton jo hallinnoimat tai haettavaksi esitettävät projektit; erityisesti
projektien omarahoitusosuudet ja kokonaiskustannukset

Toimintatuotot
Varsinaisen toiminnan osalta toimintatuotot pysyvät ennallaan.
Varsinainen toiminta katetaan lähes täysimääräisesti jäsenkuntien jäsenmaksuosuuksilla.

Toimintakulut
Henkilöstökulujen osuus viraston toimintakuluista on 63,9 %. Henkilöstökulujen arvioidaan
laskevan n. 1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Arviossa on otettu huomioon
lomarahojen 30 % leikkaus sekä yhden osa‐aikaisen henkilön eläköityminen. Toisaalta on
varauduttu maakuntien vastuulle tulevan merialuesuunnittelun ja myös maakuntakaavojen
toteutumisen seurannan vahvistamiseen yhden henkilön työpanoksen lisäyksellä
loppuvuodesta 2017. Tämä nostaa henkilöstökuluja vuonna 2018.
Muista kuluista, joihin talousarvioissa on varauduttu, merkittävimpiä ovat
‐ maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kustannukset
‐ yhteistyö Länsi‐Suomen maakuntien kanssa
‐ Suomen kuntaliiton palvelumaksu
‐ vuokramenot (liiton toimitilavuokrat Puuvillassa sekä koneet ja laitteet)
‐ asiantuntijapalveluiden hankintaan varautuminen ja omien hankkeiden omarahoitusosuudet
Vuonna 2017 Satakuntaliitto vastaa Suomen itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlatapahtumien
koordinoinnista Satakunnassa. Valtioneuvosto vastaa kustannuksista 50% osuudella 180.000
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euroon saakka. Satakuntaliiton osuus, enintään 45.000 euroa/v. sisältyy budjettiesitykseen
kuitenkin niin, että kustannuksista aiheutuva mahdollinen alijäämä katetaan edellisten vuosien
ylijäämästä.

Varsinainen toiminta
TOIMINTATUOTOT

TP 2015

TA 2016

2 432 037

2 435 022

2 435 022

2 435 022

0

Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot

2 334 775

2 340 022

2 340 022

2 340 022

0

2 330 494

2 330 494

2 330 494

2 330 494

0

4 281

9 528

9 528

9 528

0

Maksutuotot

TAE 2017

2 047

2018

2019

0

Tuet ja avustukset

23 067

24 000

24 000

24 000

0

Muut toimintatuotot

72 148

71 000

71 000

71 000

0

69 865

69 000

69 000

69 000

0

-2 278 362

-2 423 022

-2 403 522

-2 432 679

0

-1 424 351

-1 552 272

-1 537 175

-1 565 714

0

-1 069 595

-1 170 649

-1 159 366

-1 180 695

0

-354 757

-381 623

-377 809

-385 019

0

-577 339

-550 757

-565 943

-566 562

0

-47 437

-58 308

-54 308

-54 308

0

-3 600

-4 400

-4 400

-4 400

0

-225 635

-257 285

-241 695

-241 695

0

-178 590

-194 000

-180 000

-180 000

0

-47 044

-63 285

-61 695

-61 695

0

153 674

12 000

31 500

2 343

0

5 106

5 000

5 000

5 000

0

5 300

5 000

5 000

5 000

0

VUOSIKATE

158 780

17 000

36 500

7 343

0

TILIKAUDEN TULOS

158 780

17 000

36 500

7 343

0

Vuokratuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot

Tekninen tuki
Satakuntaliitto on rakennerahastojen osalta ns. perusliitto, joka valmistelee hankkeet ja seuraa
niiden toteutumista. Rahoitus‐ ja maksatuspäätökset tekee Länsi‐Suomen alueella välittävänä
viranomaisena toimiva Pirkanmaan liitto. Satakuntaliitto vastaa maakunnan yhteistyöryhmän
toiminnasta ja saa tätä toimintaa varten vuosittain teknistä tukea rakennerahastovaroista.
Vuoden 2017 määräraha on 10 000 euroa.
Tekninen tuki
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
EAKR
TOIMINTAKULUT

TP 2015

TA 2016

TAE 2017

2018

2019

88 767

10 000

10 000

10 000

0

88 767

10 000

10 000

10 000

0

88 767

10 000

10 000

10 000

-105 966

-10 000

-10 000

-10 000

0
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Henkilöstökulut

-97 818

-6 245

-6 245

-6 245

0

Palkat ja palkkiot yhteensä

-74 384

-6 000

-6 000

-6 000

0

Henkilösivukulut

-23 434

-245

-245

-245

0

-8 130

-3 350

-3 350

-3 350

0

-19

-405

-405

-405

0

TOIMINTAKATE

-17 199

0

0

0

0

VUOSIKATE

-17 199

0

0

0

0

TILIKAUDEN TULOS

-17 199

0

0

0

0

Palvelujen ostot
Muut toimintakulut

Liiton hallinnoimat projektit
Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa
omarahoitusosuutta lukuun ottamatta.
Toimintatuotot kasvavat edelliseen toimintavuoteen verrattuna 3,3 prosenttia (84 949 euroa).
Muutos johtuu Suomi100 hankkeen valtionosuudesta sekä Central Baltic‐ohjelmasta
rahoitettavan Sustain Baltic‐hankkeen avustuksesta.
Projekteista syntyneet menot katetaan EU‐ tuella, kansallisella tuella sekä projektien omilla
tuloilla.
Toimintakulut kasvavat 126 074 euroa uusien projektien myötä.
Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 91 % (97 828 eur). Lisäys johtuu Suomi100 hankkeen
ja Sustain Baltic hankkeen määräaikaisten henkilöiden (2) henkilöstökuluista.
Talousarviovuonna 2017 liiton hallinnoitaviin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin
projekteihin varataan omarahoitusosuutta 36 500 euroa. Lisäystä vuoteen 2016 on 19 500
euroa.
TP 2015 TA 2016
172 225

155 500

TAE
2017
243 864

172 225

155 500

243 864

72 526

0

90 680

116 445

81 010

4 500

0

54 139

54 276

0

108 715

13 750

0

-134 608 -172 500

-280 364 -79 869

0

-86 587 -107 550

-205 378 -53 119

0

Palkat ja palkkiot yhteensä

-65 309

-80 381

-153 496 -39 700

0

Henkilösivukulut

-21 278

-27 169

-51 882 -13 419

0

-47 405

-44 000

-72 236 -24 000

0

Projektit
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Maakunnan kehittämisraha
EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin,
suoraan EU:lta
Muut tuet ja avustukset valtiolta

42 860

Muut tuet ja avustukset muilta

38 685

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-57

39 055

2018

2019

72 526

0

0
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Muut toimintakulut

-558

-20 950

-2 750

-2 750

0

TOIMINTAKATE

37 617

-17 000

-36 500

-7 343

0

VUOSIKATE

37 617

-17 000

-36 500

-7 343

0

TILIKAUDEN TULOS

37 617

-17 000

-36 500

-7 343

0

Talouden tulos
Vuoden 2017 talousarvioesityksen tulos rahoituserien jälkeen on 0,00 € eli se on tasapainossa.
Taseessa oleva edellisten kausien ylijäämä on vuoden 2017 talousarvion toteutuessa n. 800
000 euroa.

4.1

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielin‐ ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet
sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion hyväksymisen
jälkeen maakuntahallitus hyväksyy tarkemman käyttösuunnitelman liiton hallintosäännön
mukaisesti.

Toimintatuotot
Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 88 364 euroa liiton hallinnoimiin projekteihin
(Suomi100 ja Sustain Baltic) saatavien avustusten vuoksi. Muilta osin tuottojen arvioidaan
pysyvän ennallaan

Toimintakulut
Toimintakulut kasvavat niin ikään 88 364 euroa lähinnä kahden projektihenkilön
palkkauskuluista johtuen. Hankkeiden omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston työpanoksella
ja vähentäen muita toimintakuluja.
Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen
päätehtävien jälkeen on lueteltu ne toimenpiteet/tehtävä, joiden toteutumiseen
toimintavuonna erityisesti panostetaan. Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot
ilmenevät käyttötalousosasta.
Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään
maakuntahallituksen ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien
jäsenmaksuosuudet nouse.
Jäsenkuntien vuoden 2017 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2015 kunnallisverotuksessa
maksuunpantujen kunnallis‐ ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.
Tulevina suunnitelmavuosina 2017 ja 2018 liiton varsinaisten toimintakulujen on arvioitu
pysyvän ennallaan.
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TP 2015

TA 2016

TAE 2017

2018

2019

Tilin nimi
SATAKUNTALIITTO
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset

10
2 693 029

2 600 522

2 688 886

2 517 548

0

2 334 775

2 340 022

2 340 022

2 340 022

0

2 330 494

2 330 494

2 330 494

2 330 494

0

4 281

9 528

9 528

9 528

0

2 047

0

284 059

189 500

277 864

106 526

0

72 148

71 000

71 000

71 000

0

69 865

69 000

69 000

69 000

0

2 283

2 000

2 000

2 000

0

-2 518 936

-2 605 522

-2 693 886

-2 522 548

0

-1 608 756

-1 666 068

-1 748 798

-1 625 078

0

-1 209 287

-1 257 030

-1 318 862

-1 226 395

0

-399 469

-409 037

-429 936

-398 683

0

-632 875

-598 107

-641 530

-593 912

0

-47 494

-58 308

-54 308

-54 308

0

-3 600

-4 400

-4 400

-4 400

0

-226 211

-278 640

-244 850

-244 850

0

-179 148

-201 405

-183 155

-183 155

0

-47 063

-77 235

-61 695

-61 695

0

174 093

-5 000

-5 000

-5 000

0

5 106

5 000

5 000

5 000

0

5 300

5 000

5 000

5 000

0

VUOSIKATE

179 198

0

0

0

0

TILIKAUDEN TULOS

179 198

0

0

0

0

Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
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Jäsenkuntien maksuosuudet
Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta
edeltävänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero‐ ja yhteisöverokertymien
mukaisessa suhteessa. Taulukossa esitetty maksuosuuksien jakauma perustuu verohallinnon
ennakkotietoon, jota tarkennetaan lopullisen verotustiedon perusteella ennen
maakuntavaltuuston kokousta.
VEROHALLINTO

TIETO VEROVUODEN VEROISTA

KUNNAT

VEROVUOSI

Nimi

Kunnallisvero

N101
22.08.2016

Eura

2015

Yhteisövero-osuus

Yhteensä

Maksuosuus
2017

39 304 159

2 593 055

41 897 214

127 364

28 757 707

2 244 306

31 002 013

94 243

Harjavalta

23 597 563

5 123 106

28 720 669

87 308

Honkajoki

4 691 651

982 564

5 674 215

17 249

Huittinen

28 633 932

1 810 114

30 444 045

92 547

Eurajoki

1

Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Kokemäki
Merikarvia

4 995 459

291 902

5 287 361

16 073

35 368 339

2 622 804

37 991 143

115 489

5 362 072

628 309

5 990 381

18 210

22 878 648

1 647 211

24 525 860

74 556

7 803 638

745 990

8 549 628

25 990

17 350 177

697 758

18 047 934

54 864

5 660 873

472 341

6 133 214

18 644

Pori

270 042 382

18 016 897

288 059 278

875 673

Rauma

137 092 698

21 752 575

158 845 273

482 875

3 399 167

596 222

3 995 389

12 146

Säkylä

23 853 450

1 729 312

25 582 763

77 769

Ulvila

44 305 207

1 582 068

45 887 275

139 493

703 097 122

63 536 532

766 633 654

2 330 494

Nakkila
Pomarkku

Siikainen

1

sisältää Luvian verokertymän ja maksuosuuden
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