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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 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi.
Satakuntaliiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa
sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Talousarviosta päätettäessä maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina
hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista
koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. Lisäksi
39 §:n mukaan maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.
Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

Maakuntauudistukseen valmistautuminen:
Maan hallituksen käynnistämä maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen
uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Satakuntaliiton taloussuunnitelmassa tuleva
maakuntauudistus näkyy niin, että suunnitelma tehdään vain vuosille 2018 ja 2019, koska
maakuntauudistuksen voimaantulo on ajoitettu vuoden 2020 alkuun ja nykyisen
maakuntaliiton toiminta päättyy siten vuoden 2019 loppuun. Maakuntalain valmistelu lähtee
siitä, että nykyiset maakunnan liitot lakkautetaan 31.12.2019 ja toiminta siirtyy valtion varoin
rahoitettavien maakuntien toiminnaksi. Näin ollen perusteita kuntien maksuosuuksien
perimiselle vuonna 2020 ei ole.
Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän sote‐uudistuksen toimeenpano jakautuu kaikkiaan
viiteen vaiheeseen:
1) esivalmistelun ensimmäinen vaihe päättyi 5.7.2017, jolloin maan hallitus linjasi
maakuntauudistuksen aikataulun uudelleen perustuslakivaliokunnan
valinnanvapauslakiehdotuksesta antaman lausunnon takia,
2) esivalmisteluvaihe 2, jota koordinoivat maakuntaliitot, 31.5.2018 asti,
3) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin
ajalla 1.6.2018 – 31.12.2018),
4) maakunnan käynnistymisvaihe (ajalla 1.1.2019 – 31.12.2019) ja
5) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2020 alkaen).
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Maakuntauudistuksen esivalmistelu on käynnistynyt Satakunnassa elokuussa 2016 hyvässä
yhteistyössä jo alkuvuodesta 2016 alkaneen sote‐valmistelun kanssa. Maakunta‐ ja sote‐
valmistelut yhdistyivät yhdeksi maakuntauudistusvalmisteluksi kesällä 2017.
Edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman (2018‐2021) 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.
Liiton viestintää ja tiedotusta kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan
kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien
kanssa.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot (3,8 Me) arvioidaan kasvavan 1,1 Me eurolla, johtuen
maakuntauudistuksen valtioavusta ja samanaikaisesti liiton hallinnoimien projektien
vähentyessä. Muilta osin tuotot pysyvät ennallaan. Toimintakulut (3,9 Me) kasvavat 1,2 Me
euroa maakuntauudistuksesta johtuen ja toisaalta hanketoiminnan vähentyessä. Hankkeiden
omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston työpanoksella ja vähentäen muita toimintakuluja.
Alueiden käytön toimialalla jatketaan vaihemaakuntakaava 2:n (energiantuotanto, soiden
moninaiskäyttö, kauppa, maisema‐alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt) valmistelua
arviointeineen. Lisäksi panostetaan jatkuvan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin
eteenpäin viemiseen, Satakunnan liikenteellisen aseman edistämiseen, maakuntakaavojen
toteutumisen seurantaan ja uuden strategian alkuvalmisteluun sekä uutena lakisääteisenä
tehtävänä merialuesuunnitteluun.
Aluekehityksen toimialalla seurataan ja edistetään maakuntaohjelman 2018–2021
temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista, vahvistetaan kuntien ja maakuntien
välistä yhteistyötä, jatketaan maaseudun kehittämisen yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä,
edistetään aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista, yhteensovitetaan kulttuuria koskevia
suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteutusta, huolehditaan
maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta, toteutetaan alueellisia rakennerahasto‐
ohjelmia (2007‐2013ja 2014–2020) ja osallistutaan uuden ohjelmakauden valmisteluun
yhteistyössä maakuntauudistuksen projektiorganisaation kanssa, edistetään aluekehitykseen
liittyviä kansainvälisiä asioita, kehitetään ja ylläpidetään maakunnan alue‐ennakointia ja
aluetietopalvelua.
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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 1.1.2020 lukien. Satakuntaliiton nykyisen muotoinen toiminta päättyy
31.12.2019. 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 1.1.2020
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 siihen liittyvän sote‐uudistuksen toimeenpano jakautuu kaikkiaan
viiteen vaiheeseen:
1) esivalmistelun ensimmäinen vaihe päättyi 5.7.2017, jolloin maan hallitus linjasi
maakuntauudistuksen aikataulun uudelleen perustuslakivaliokunnan
valinnanvapauslakiehdotuksesta antaman lausunnon takia,
2) esivalmisteluvaihe 2, jota koordinoivat maakuntaliitot, 31.5.2018 asti,
3) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin
ajalla 1.6.2018 – 31.12.2018),
4) maakunnan käynnistymisvaihe (ajalla 1.1.2019 – 31.12.2019) ja
5) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2020 alkaen).
Maakuntauudistuksen eteneminen vuonna 2018
Satakunnassa kesällä 2016 käynnistetty, Valtionvarainministeriön 26.5.2016 antamien
ohjeiden mukainen, uuden maakuntahallinnon perustamisen yleisen esivalmistelun
ensimmäinen vaihe päättyi kesällä 2017. Maakuntauudistuksen esivalmistelun ensimmäinen
vaihe toteutettiin yhteistyönä Satakuntaliiton, Satakunnan ja Varsinais‐Suomen elinkeino‐,
liikenne‐ ja ympäristökeskuksen, Satakunnan työ‐ ja elinkeinotoimiston, Satakunnan
pelastuslaitoksen, Satakunnan alueen kuntien sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken.
Maakuntauudistuksen esivalmistelun ensimmäinen vaihe toteutettiin myös tiiviissä
yhteistyössä Satasote‐valmisteluprosessin kanssa.
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Maakuntauudistuksen valmistelu siirtyi toiseen esivalmisteluvaiheeseen kesällä 2017, kun
maan hallitus linjasi 5.7.2017 maakuntauudistuksen tulevan voimaan vuotta alun perin
suunniteltua myöhemmin. Maakuntauudistus toteutetaan uudella aikataululla niin, että
uudistus astuu voimaan 1.1.2020. Maakuntauudistuksen toinen esivalmistelu vaihe kestää
sote‐järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon eli 1.6.2018 saakka. Satakunnan
maakuntauudistuksen esivalmistelun toisen vaiheen 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
toiminnan käynnistämiselle. Tavoitteena on varmistaa myös Satakunnan maakuntauudistuksen
osallistava suunnittelu, mukana olevien organisaatioiden, sidosryhmien ja henkilöstön välinen
riittävä vuorovaikutus sekä kattava muutosviestintä.
Maakuntauudistuksen esivalmistelun toisen vaiheen toteutuksesta vastaa
maakuntahallituksen asettama väliaikainen valmistelutoimielin, jonka toimintaa ohjaa myös
maakuntahallituksen asettama vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Väliaikaisessa
valmistelutoimielimessä ovat edustettuina ne tahot, joiden toiminta / toimintaa tulee
siirtymään uuteen maakuntaan.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen ohjauksessa on maakuntauudistuksen projektitoimisto ja
projektitoimiston johdolla toimivat maakuntauudistuksen valmisteluryhmät, jotka ovat
esivalmistelun toisessa vaiheessa keskeisiä sisällön tuottajia.

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 Satakunnan brändikäsikirjan ja
maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti
 Kansainvälisten suhteiden edistäminen osana maakuntahallinnon tekemää työtä
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Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella
myös koko virastoa palvelevia toimintoja.

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


Satakuntaliiton edunvalvontastrategian toimeenpanoon
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.



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



Edunvalvontatavoitteet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman 2018‐2021
sisällöistä ja hankkeista. Vaikutetaan ja reagoidaan ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin
kysymyksiin mm. positiivisen rakennemuutoksen selvityksen mukaisiin asioihin.



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.



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



Kehitetään ja systematisoidaan edelleen edunvalvonta‐asioiden sisäistä ja ulkoista
valmistelua, koordinointia ja viestintää.

ja

edunvalvontatyön

Kuntayhteistyö
Satakuntaliitto tarjoaa jäsenkunnilleen foorumin yhteisille keskusteluille uudistuksista ja
rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista. Tarvittaessa liitto edesauttaa valmistelua esim.
erillisten työryhmien perustamisen kautta.
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Jatketaan yhteistyötä jäsenkuntien kanssa
Järjestetään jäsenkuntien toiveiden mukaan
johtavien kunnallisten luottamushenkilöiden
kokoukset ja seminaarit. Yhteiset tapaamiset
valmistelun kanssa.

uuden maakunnan valmistelussa.
erilaisia yhteisiä tapaamisia esim.
ja kunnallisjohdon maakunnalliset
koordinoidaan maakuntauudistuksen

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

-

VT 8 valtuuskunta

-

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

-

Helsinki‐Forssa‐Pori ‐kuljetuskäytävän neuvottelukunta. Vuodet 2018‐2019
vetovastuu neuvottelukunnan toiminnasta on Satakuntaliitolla.

-

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

-

päärataryhmä (11 maakuntaa)

-

Rauman radan henkilöjunaliikenneryhmän työskentelyyn osallistuminen

-

valtion lentoliikennestrategian toteutuksen aluetyöryhmä

-

Kasitie ry, joka ajaa valtatien 8 kehittämistä etelästä pohjoiseen.



Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen
toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa
syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta‐
tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle
tiedotetaan aktiivisesti maakunnan asioista ja järjestetään kokoontumisia Helsingissä
ja maakunnassa. Yksittäisten valtuuskunnan jäsenten kanssa tehdään tapauskohtaista
yhteistyötä.



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



Osallistutaan Länsi‐Suomen maakuntien (Etelä‐Pohjanmaa, Keski‐Suomi, Pohjanmaa,
Pirkanmaa, Satakunta) kotimaan yhteistoimintaan.
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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 tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn vaikuttavuuden sekä
tunnettuuden lisääminen Satakunnassa, Suomessa ja muualla maailmassa.
Sisäinen viestintä


edistetään Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita



edistetään maakuntaohjelman ja muiden strategisten asiakirjojen tavoitteita



osallistutaan maakuntauudistuksen viestintään

Ulkoinen viestintä


viestitään Satakuntaliiton toimialaan kuuluvista asioista eri keinoin ja välineissä



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



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



tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin



kehitetään, koordinoidaan ja lisätään englanninkielisiä aineistoja sekä soveltuvin osin
muita kieliä
9



julkaistaan verkkolehti Satasta



kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä

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


ylläpidetään sivustoja www.satakunta.fi ja www.koesatakunta.fi ja tuotetaan niihin
sekä niihin liittyviin kanaviin sisältöä



tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin



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



toteutetaan 2‐3 maakunnan sisäistä ja 2‐3 maakunnan ulkopuolista markkinointi‐
tapahtumaa, joissa Satakunnan maakuntaa tuodaan eri tavoin esille. Markkinoinnilla
toteutetaan Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia tavoitteita (mm. asuminen,
työpaikat ja koulutusmahdollisuudet). Osallistumiset toteutetaan tarvittaessa
maakunnan yhteistyönä Satakuntaliiton toimiessa koordinoivana tahona.
Painopistealueet ovat pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja Vaasa.


Pohjanmaan Suurmessut Vaasa 7.‐8.4.2018



Tampereen kotimaan matkailumessut 20.‐22.4.2018



Pyhäjärvimessut Eura 26.‐27.5.2018



Maaseutunäyttely Pori elokuu



Paras koti ‐messut Karhuhalli Pori marraskuu 2018



Kulttuurialan tempaus tai tapahtuma (esim. esittävät taiteet, kuvataide,
musiikki). Huom. Turun kirjamessujen kautta kirjallisuus on ollut vahvasti
esillä jo viitenä vuonna ja nyt panostetaan muuhun kulttuuriesittelyyn.



tutkitaan mahdollisuutta esittäytyä Slushissa Helsingissä 2018
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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.
Vuoden 2018 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 (Tulevaisuuskäsikirja 2035) perustuva Satakunnan maakuntaohjelma
2018‐2021 valmistuu syksyllä 2017. Ohjelmaa toteutetaan EU‐ ja kansallisin varoin sekä
edunvalvonnan keinoin. Maakuntaohjelman toteutumista edistetään vuoden 2018 aikana
vuorovaikutuksessa muiden maakuntien, kuntaliiton, työ‐ ja elinkeinoministeriön, opetus‐ ja
kulttuuriministeriön, ELY‐keskusten sekä tarkoituksenmukaisesti muiden mahdollisten tahojen
kanssa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi ja välivuotena se
tarkistetaan. Käytännöksi tullee menettely, että toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka vuosi
syyskuussa. Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen käyttösuunnitelman
maakunnassa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman täydennykseksi on keväällä 2016
laadittu ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM) perustuen Sipilän hallitusohjelman
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mukaiseen Työ‐ ja elinkeinoministeriön (TEM) kärkihankkeeseen Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut (AIKO).
Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 ovat:






Maakuntaohjelman
2014‐2017
toteutumisen
seurantaraportti
laaditaan
maakuntavaltuustolle keväällä 2018.
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 2018
Alueelliset
innovaatiot
ja
kokeilut
(AIKO)
–
rahoitusinstrumentin
koordinointitoimenpiteiden toteutus 2018.

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


Vuonna 2018 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais‐
Suomen liiton kanssa.

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


Jatketaan maakunnallisten TKI‐yhteistyöryhmien koordinointia vuonna 2018

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



Vuoden 2018 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman ‐
Teollisuuspilotin toteutumista
Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden
toteutus vuoden 2018 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 2018 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,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY‐keskus, Satakunnan kauppakamari,
Satakunnan Yrittäjät ja Tekes.
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Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Satakunta yhteyshenkilönä vuonna
2018

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





Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden,
maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kesken.
Valitaan Satakunnan maakuntakylä 2017 yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa
Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja
tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.
Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2018, joka osallistuu
Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä –kilpailuun.

Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi
Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla koolle
maakunnan keskeisistä matkailun kehittäjistä ja ‐toimijoista koostuvan Matkailufoorumin.
Foorumin tehtävänä on seurata ja arvioida Satakunnan matkailun tavoite‐ ja
toimenpidesuunnitelman toteuttamista, keskustella matkailun strategiseen kehittämiseen
liittyvistä aiheista osana maakuntaohjelman toteuttamista sekä välittää tietoa ajankohtaisista
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun liittyvistä asiakokonaisuuksista.
Lisäksi matkailufoorumi toimii yhtenä aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevana
TKI‐yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkailualan osaamis‐ ja työvoima‐
sekä kehittämistarpeista alueelliseen ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman
toteuttamisen seurantaan.





Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista
kehittämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien
edustajien kesken.
Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2018.

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen
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Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin,
ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

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


Seurataan Satakunnan kulttuuristrategian 2015‐2020 toteuttamista sekä sovitetaan
yhteen kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana
maakuntaohjelman toteuttamista.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta
Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto‐
ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristö ja maaseutujaosto.


Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan
yhteistyöryhmällä on 3‐5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018 ‐ 2019. Sihteeristö
valmistelee MYR:n kokoukset ja lisäksi koordinoi ELY‐keskuksen ja liiton käytännön
hanketyötä maakunnassa. Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman
toteuttamista ja päättää itsenäisesti kokoontumisaikataulustaan.

Alueellisten rakennerahasto ‐ ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007‐ 2013 ja 2014 ‐
2020)
EU:n päättyneen ohjelmakauden 2007 ‐ 2013 rakennerahasto‐ohjelmien toteuttaminen on
päättynyt vuonna 2015. Satakunnassa on toteutettu vielä joitakin hankkeita vuoden 2015
puolella. Näiden hankkeiden viimeisimmät maksatukset hyväksyttiin helmikuun loppuun
mennessä 2016. Kaikki vanhan ohjelmakauden hankkeet suljettiin kesään 2016 mennessä.
Komissio hyväksynee syksyn 2017 aikana ohjelman loppuraportin, jonka jälkeen koko
ohjelmatyö on saatettu loppuun.
Uusi valtakunnallinen rakennerahasto‐ohjelma 2014 ‐ 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla
syksyllä 2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR‐ että ESR‐rahastojen toimet. Maakunnassa
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rahoittajaviranomaisina toimivat maakunnan liitto ja ELY‐keskus. Ohjelman hallintoa on
keskitetty Suomessa neljään ELY‐keskukseen ja neljään maakuntien liittoon. Länsi‐Suomessa
toimivat koordinoivina viranomaisina Keski‐Suomen ELY‐keskus ja Pirkanmaan liitto.
Maakunnilla on kuitenkin omat rahoituskehyksensä. Perusliitossa (Satakuntaliitto) hoidetaan
edelleen hankevalmistelu kokonaisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa.
Hankkeiden yhteyshenkilöt ovat edelleen perusliitoista, jotka osallistuvat hankkeiden
ohjausryhmätyöskentelyyn maakunnassa. ELY‐keskus vastaa lähinnä yritysten tukemisesta ja
maakunnan liitto tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä
kattavana tavoitteena on vähähiilisen talouden edistäminen.


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

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut ‐ toimenpiteet
Satakunnan AIKO‐rahoitus
Satakuntaliitto osoittaa vuonna 2018 rahoitusta Satakunnassa toteutettaviin AIKO‐kokeiluihin.
Kokeilut pohjautuvat Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan, jonka
Satakuntaliitto laati keväällä 2016. AIKO‐toiminnan avainsanoja ovat elinkeinojen ja
yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa
edistävät kokeilut.
Satakunnan ERM‐suunnitelman pääteemoja ovat uudistuva teollisuus, kasvava biotalous sekä
muuttuvat palvelut. Valtioneuvoston päättämä Satakunnan alustava julkinen rahoituskehys
AIKO‐toimintaan vuosille 2016‐18 on 925 000 euroa. Vuonna 2017 käytettävissä ollut
rahoituskehys oli 334.000 euroa. AIKO‐toiminnasta järjestetään erillinen haku vuonna 2018.
Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään
vuosittain noin 10 AIKO‐kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 € välillä. Satakunnan
ERM‐suunnitelma
löytyy
Satakuntaliiton
www‐sivuilta
osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/aiko‐satakunta.

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.
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Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus‐ ja
kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja
elinvoimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti,
toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille
digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen
kehittäminen pohjautuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä
on Suomen ja sen alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen.
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne‐ ja
kuljetuspalveluita, tuottaa ketterä innovaatioiden kehitysalusta ja hyödyntää kansainvälisen
yhteistyön mahdollisuudet innovaatioiden kaupallistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä
yhtenäisen työmarkkina‐ ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten
skaalautuvia etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän
toimintaympäristönä.
Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen
kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)
käynnistämisestä. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisia strategisia
yhteistyösopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten
kaupunkiverkostojen kanssa. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia ja ne tehdään
vuosille 2016 – 2018. Hallitus on linjannut tavoitteet sopimuksellisen politiikan toteuttamiselle
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 20.10.2015.
Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä
kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan
innovaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin
perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.
Sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavien kahden hankekokonaisuuden toteuttamisesta
AIKO‐rahoituksella.
1. Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen
2. Etelä‐Suomen logistiikka‐alan tarvekartoitus ja logistiikka‐alueiden profilointi ‐selvitys
Esitettyjen hankkeiden rahoitus
sopimuskumppaneiden kesken.

jaetaan

puoliksi

valtion

ja

puoliksi

muiden

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



Vuoden 2018 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.



Edistetään ja seurataan valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen
kasvusopimuksen etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa.
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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. Satakuntaliiton edustaja on varsinaisena jäsenenä ohjelman hallintokomiteassa ja
varajäsenenä seurantakomiteassa.
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.
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.

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).
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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 lisäksi on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart
specialisation ‐konsepti (www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa
entistä enemmän EU‐ohjelmien toteuttamisen ohjaajana.




S3‐temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, energia, agri‐food) haetaan
aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia uuden maakuntaohjelman
(2018‐2021) painotusten mukaisesti
Vuonna 2018 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja
kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden
eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF‐verkosto). Innovaatiokumppanuus
tähtää resurssitehokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä
innovaatioiden lisäämiseen maa‐, metsä‐ ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella
halutaan tuoda tärkeimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus‐ ja
käytäntö).
Satakuntaliitto on lisäksi mukana yhdessä Länsi‐Suomen Eurooppa‐toimiston (WFEO) kanssa
eurooppalaisten alueiden tutkimus‐ ja innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen
teematyöryhmissä.


Vuoden 2018 aikana osallistutaan ERRIN‐ sekä ERIAFF‐verkostojen ja näiden eri
työryhmien toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä
elintarvikealan kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä

Kiina‐yhteistyö


Toimintavuoden 2018 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina‐
yhteistyötä

Europe Direct –tiedotuspiste – Satakunta
Satakuntaliitto on hakenut Europe Direct –tiedotuspistettä sopimuskaudelle 2018‐2020.
Europe Direct –tiedotuspisteen palveluita on sopimuskaudella 2013‐2017 toteutettu pääosin
hallintopalveluiden toimesta (palkkakulut). Mikäli Satakuntaliiton hakemus hyväksytään,
toteutus muuttuu sopimuskaudella 2018‐2020 siten, että päävastuullinen tiedotuspisteen
ylläpitämisessä on aluekehityksen toimiala.
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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. Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien lakihankkeiden
edetessä laaditaan maakunnalle uusi maakuntastrategia, minkä jälkeen MRL:n mukainen
maakuntasuunnitelma sisältyisi yhteen maakuntastrategiaan. Maakuntastrategiassa tullaan
pohjustamaan aikaisempaa laajemmin koko maakunnan kehitystä, ja maakuntakaavaa
uudistetaan tulevassa maakunnassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden ja
maakunnan tahtotilan mukaisesti.
Alueiden käytön toimialan keskeinen tehtävä on maankäyttö‐ ja rakennuslain 27 §:n
mukaisesti maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja kaavan kehittäminen.
Maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen 2 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia
maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue‐ ja yhdyskuntasuunnittelun
rakennetun ympäristön sekä kulttuuri‐ ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta
alueellaan.
Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu myös uutena lakisääteisenä
tehtävänä maakunnan suunnittelujärjestelmästä erillisen merialuesuunnitelman laatiminen
vuoteen 2021 mennessä. Merialuesuunnitelman laatimisprosessi käynnistettiin vuonna 2017
yhdessä rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa. Merialuesuunnittelussa edetään vuonna
2018 kaikille rannikkomaakunnille yhteisen koordinaation, yhtenäistetyn laatimisprosessin,
sekä tietopohjan keräämisen ja kartuttamisen kautta. Myös hanketyössä syntyviä tuloksia
hyödynnetään merialuesuunnittelutyössä.
Toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1
toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen kuntakaavoituksen ja muun
alueiden käytön suunnittelun kautta.
Vuonna 2018 paikkatietotoiminta keskittyy liiton tietopalvelu‐ ja analyysien tuotantoon niin
alueiden käytön suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja merialuesuunnitelman laatimiseksi.
Paikkatietotoiminta tähtää samalla maakuntastrategian laatimisen edistämiseen sekä
maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi.
Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnointia koskevan lain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja jatkuvan
liikennejärjestelmätyön koordinoinnista sekä alueellisten laaja‐alaisten luonnonvaroja ja
ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta koskien suunnitteluprosessin käynnistämistä,
siihen liittyvän yhteistyön johtamista ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamista maakunnan
muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmätyötä suunnataan myös uudelleen
maakuntauudistuksen edetessä ohjaamaan mm tienpidon järjestämistä.
Vuonna 2018 jatketaan hallinnonuudistustyötä, jossa tähdätään uuden maakunnan toiminnan
aloittamiseen vuonna 2020. Hallinnonuudistusta varten laadittiin alueiden käytön, liikenteen
ja luonnonvarojen toimialojen nykytilan kartoitukset vuonna 2016‐17 sekä valmisteltiin
väliaikaishallintoa varten tarvittavat päätökset. Vuonna 2018 hallinnonuudistustyötä vie
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eteenpäin väliaikaisen toimielimen johdolla Satakuntaliiton projektitoimisto siihen asti, kunnes
uusi maakunta on perustettu.
Alueiden käytön toimialalla valmistaudutaan
maakuntauudistukseen perustamalla työryhmiä, vapauttamalla tarvittavia resursseja ja
tilaipäisrekrytoinnein valmisteluprosessin kuluessa.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
 Alueiden käytön suunnittelu MRL:n mukaisesti niin, että suunnittelulla luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä Satakunnassa.
 Maakuntakaavalla edistetään erityisesti Satakunnan kärkitavoitteiden; energia‐alan sekä
biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, puhtaan veden ja ruoantuotannon ja
niihin liittyvän teknologiaosaamisen eteenpäinviemistä sekä puhtaan luonnonympäristön
huomioonottamista
 Merialuesuunnittelulla edistetään Selkämeren sinisen talouden kestävää kasvua
 Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista seurataan ja
edistetään
 Alueiden käytön suunnittelua edistetään yhteistyössä toimijoiden kanssa.
 Liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä ja
maakuntauudistuksen edetessä uudistetaan LIS‐suunnitelmaa.
 Jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä tavoitellaan sujuvia arjen yhteyksiä sekä fyysisen
ympäristön että järjestelmien tasolla niin, että Satakunnan kilpailukyky ja aluekehityksen
edellytykset paranevat osana verkostoituvaa aluerakennetta.
 Edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta osana ympäristöohjelman
toteuttamista.
 Alueiden käytön hanketoiminta linkittyy mm. sinisen talouden kestävään kasvuun sekä rajat
ylittävän yhteistyön kehittämiseen.
 Valmistaudutaan maakuntauudistukseen sekä uuden maakunnan strategian laatimiseen ja
maakuntakaavan uudistamiseen.

Maakuntakaavoitus / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana on energiantuotanto (turve, bioenergia,
aurinkoenergia, tuulivoimatuotanto). Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve,
soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema‐alueet ja kulttuuriympäristöt.
Vaihemaakuntakaavalla 2 tarkistetaan ja täydennetään v 2013 lainvoiman saanutta
kokonaismaakuntakaavaa. Teemat kohdentuvat pääosin Satakunnan maakuntasuunnitelman
kärkitavoitteisiin.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelussa on edetty ehdotusvaiheeseen. Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmistelua jatketaan v.2018 ehdotusvaiheen toimenpiteillä ja
tarvittaessa viedään eteenpäin kaksivaiheisen päätöksenteon kautta. Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään
sekä
maakuntakaavatoimikunnassa
että
vaihemaakuntakaavan
2
yhteistyöryhmässä.
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Maankäyttö‐ ja rakennuslakia ollaan muuttamassa rinnan maakuntauudistuksen kanssa. Lain
uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan arvioidaan.
Itse
maakuntauudistuksen arvioidaan vaikuttavan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen aikatauluun.

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








Osallistutaan suunnitteluyhteistyöhön merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä
Koordinaatioryhmässä pyritään yhtenäistämään suunnitteluprosessia koko
rannikkoalueella nk Sabloonahankkeen kautta
Vuonna 2018 edetään määrittelyvaiheesta valmisteluvaiheeseen
Määritellään suunnittelu‐ ja päätöksentekoprosessi, sekä suunnitteluyhteistyö‐ ja
osallistumismuodot sekä käytettävä aineisto ja suunnittelutyökalut
Kootaan lähtötietoja ja osallistutaan Meritietoportaalin kokoamiseen
suunnittelualustaksi
Koordinoidaan sidosryhmäyhteistyötä ja pidetään työpajoja suunnittelun
edistämiseksi.
Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristöministeriö MRL:n mukaisesti, ja
kansainvälistä rajat ylittävää merialuesuunnitteluyhteistyötä edistetään liiton
hanketyöllä sekä osallistumalla meneillään oleviin merialuesuunnittelua koskeviin
tilaisuuksiin ja hankkeisiin.

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamisen seuranta ja
edistäminen
Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutumista seurataan
ja analysoidaan. Työssä hyödynnetään myös Valtakunnalliset yritysalueet –hankkeessa
syntynyttä tietopohjaa. Toteutuneisuuden seurannalla ja siihen liittyvillä analyyseillä
kootaan tietopohjaa sekä tulevan maakunnan strategian laatimista että maakuntakaavojen
uudistustyötä varten.

23











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.
Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteutuneisuutta analysoidaan ja
seurataan
Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä
maakuntakaavoituksen pohjaksi
Vaihemaakuntakaavan kaava‐asiakirjojen viimeistely, taitto, painatus ja jakelu
aikataulutetaan vaihemaakuntakaava 2:n valmisteluaikataulujen mukaan.
Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja –
kulttuureja ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita
kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla

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.
Suunnittelun digitalisaatiota edistetään. Seurataan ja osallistutaan maakuntakaavojen
digiloikka‐hankkeeseen sekä suunnittelun digitalisaation edistämiseen. Osallistutaan
paikkatietoyhteistyöhön mm. Meritietoportaalin ja Lounaispaikan kanssa.
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 (esim. Kokemäenjoen
vesivisio‐työn kautta).
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Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto‐ohjelmien toteuttamista
koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen
hakijana.
Osallistutaan Satakunnan vesien‐ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen
(SATAVESI).
Osallistutaan yhdessä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen kanssa maankäyttö‐ ja
rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin.
Nostetaan alueiden käytön tilasto‐ ja paikkatietoa esille suunnittelun ja päätöksenteon
tueksi.
Osallistutaan
yhteistyössä
Varsinais‐Suomen
ELY‐keskuksen
kanssa
ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden uudelleen
arviointiin ja päivitykseen.
Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus.
Edistetään Lounais‐Suomen ympäristöohjelman 2014‐2030 toteuttamista osana
vuonna 2015 laadittua kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta 2015‐2020.
Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa.
Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja –
kulttuureja ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita
kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla

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







koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien
kanssa ja ELY‐keskuksen kanssa
Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö‐, edunvalvonta‐ ja hankeryhmiin
Edistetään liikennehankkeiden EU‐rahoituksen kohdentamista Satakuntaan
Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta
ja merialuesuunnittelua varten
Helsinki‐Forssa‐Pori neuvottelukunnan sihteeriys 2018‐2019
Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY‐keskuksen toimintaprosesseja ja ‐
kulttuureja ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita
kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla
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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.

Pohjanlahden teemavuosi
Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää
hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea‐hankkeeseen
09/2015.
SmartSea‐hankkeen tavoitteet tukevat Pohjanlahtea koskevan teemavuoden tavoitteita ja
Pohjanlahden seudun merialaa koskevan elinkeinotoiminnan kasvua. SmartSea‐hanke arvioi,
miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana.
Ilmastonmuutoksen
vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja
voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja
kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen rahoitus on
lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta,
jotka ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian
tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä
Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää
tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden tilaisuuksissa.
Satakuntaliitto tähtää teemavuoden järjestämiseen merialuesuunnittelun ja SmartSea –
hankkeen edetessä ja etenkin hankkeessa kertyvän tietopohjan kartuttua
SustainBaltic –hanke
Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko‐ ja
merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun
rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.
Satakuntaliitto on saanut rahoituksen Central Baltic‐ohjelmasta SustainBaltic (ICZM Plans for
Sustaining Coastal and Marine Human‐ecological Networks in the Baltic Region) –
hankkeeseen.
SustainBaltic‐hankkeen tavoitteena on edistää rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa
(Integrated Coastal Zone Management, ICZM) Virossa ja Suomessa rajat ylittävän
yhteistyöhankkeen avulla. Erityisteemana hankkeessa on meri‐ ja rannikkovyöhyke.
SustainBaltic‐hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–28.2.2019, josta viimeiset kolme kuukautta
on varattu pääpartnerin hankkeesta tekemään raportointiin. ICZM‐suunnitelma tullaan
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laatimaan kahdelle alueelle Lounais‐Suomessa.
analysointiin ja suunnitteluun.

Vuonna 2018 keskitytään case‐alueiden

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

Pan Baltic SCOPE (BalticSCOPEII) –hanke

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

Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan käynnistäminen
Ampumaratalain (763/2015, 12 §) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla
kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä
muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa.
Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä
laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys‐ ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Uuden maakunnan kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvitykset
Satakuntaliitto käynnistää tarvittavien taustaselvitysten päivitys‐ ja laadintatyön. Tarvittavia
analyyseja ja selvityksiä laaditaan sekä liiton omana työnä että kilpailutetaan tarvittaessa.
Tällaisia tulevia selvityksiä ovat mm kulttuuriympäristökohteiden päivitys (erityisesti moderni
kulttuuriympäristö), Satakunnan vanhentuneen luontokartoituksen 1996 ajantasaistus, maa‐
ainesten oton nykytilannekartoitus ja tulevaisuus, liikennejärjestelmien kehittämiseen
tähtäävät selvitykset esim Pori‐Tampere‐ratayhteyden kehittämiseen tähtäävä selvitys. Lisäksi
pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan kohdealueena
Kankaanpään ja Jämijärven alueella sijaitsevan Hämeenkankaan (sekä Ikaalisissa ja
Hämeenkyrössä sijaitsevien Vatulanharjun ja Ulvaanharjun alueet).
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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
 Ylläpidetään maakunnan tietoverkkoa siten, että sähköisten jakelukanavien ja palvelujen
saatavuus on tietoturvallista ja tietosuojattua
 Kehitetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osoitetaan siihen riittävät voimavarat.
 Mahdollistetaan henkilöstölle osallistua tehtäväkuvansa mukaiseen ammattitaitoa
kehittävään koulutukseen
 Huolehditaan, että virastolla on asianmukaiset työtilat ja –välineet
 Valmistellaan maakuntaliiton lopettamiseen liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä

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

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo
Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on vuonna 2017 alkaneella
vaalikaudella 13 jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.
Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n ja BSSSC:n vuosikokouksiin.
Maakuntahallitus on asettanut
maakuntakaavatoimikunnan.

toimikaudekseen

mm.

maakunnan

yhteistyöryhmän

Satakunnan ja Varsinais‐Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta‐alueen
päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle
asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.
Tarkastuslautakunta on valittu 2017 alkaneelle vaalikaudelle.
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Virasto ja tukipalvelut
Satakuntaliiton virasto Porin puuvillassa on toimiva ja tarkoituksenmukainen liiton tarpeisiin
nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet pidetään ajan tasalla. Satakuntaliitto
omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2, joka on vuokrattu Porin kaupungille.
Satakuntaliiton palveluksessa on 25 vakituisessa työ‐ tai virkasuhteessa olevaa sekä
keskimäärin 2,5 määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi esimerkiksi
työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton palveluksessa voi olla 1‐2 tilapäistä henkilöä
Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti
erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve
kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet
ratkaistaan tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan
määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin.
Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvaa henkilöstöä on 1.1.‐31.5.2018 maakuntaliiton
projektitoimistossa 10‐15 työntekijää eripituisissa tehtävissä.
Henkilöstö siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.
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4 Talous
 Tavoitteena on varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan
toiminnan liiton tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.

Talousarvio 2018 sekä taloussuunnitelma 2018 – 2019
Talousarviosuunnitelmassa Satakuntaliiton varsinainen toiminta on vuosina 2018‐2019
samassa laajuudessa kuin vuonna 2017.
Kuntien maksuosuuksilla katetaan maakuntaliiton varsinaisen toiminnan ja jo hallinnoitavien
tai haettavaksi esitettävien projektien omarahoitusosuudet ja kokonaiskustannukset, ilman
maakuntauudistuksen projektitoiminnan osuutta.
Vuoden 2018 talousarviossa Satakuntaliiton kehittämishankkeita ovat Baltic Sustain ja Pan
Baltic Scope.
Talousarvio sisältää maakuntauudistuksen projektitoimiston toiminnan kulut 1.1‐31.5.2018 ja
90 %:n valtion avustuksen. Projektin omarahoitusosuus katetaan edellisten tilikausien
ylijäämistä.
Taloussuunnitelmassa tuleva maakuntauudistus näkyy niin, että nykyiset maakunnan liitot
lakkautetaan 31.12.2019, eikä vuodelle 2020 laadita taloussuunnitelmaa.

Toimintatuotot
Varsinaisen toiminnan osalta toimintatuotot pysyvät ennallaan. Varsinainen toiminta katetaan
lähes täysimääräisesti jäsenkuntien jäsenmaksuosuuksilla ja perittävän maksuosuuden
kokonaismäärään ei tule korotuksia.
Toimintatuotot (3,8 Me) kasvavat vuoden 2017 talousarvioon nähden 40,7 %, mikä selittyy
lähes kokonaan maakuntauudistuksen projektitoiminnan valtionosuudella, mikä on 90 %
hyväksytyistä kustannuksista.

Toimintakulut
Toimintakulut (3,9 Me) kasvavat 2017 talousarvioon nähden 44,5 %. Maakuntauudistuksen
projektitoiminnan osuus toimintamenoista on 33,0 % (1,3 Me). Varsinaisen toiminnan kulut
(2,4 Me) ovat vuoden 2017 tasolla ja liiton hallinnoimien muiden hankkeiden kulut ovat
vähentyneet yli kolmanneksen edellisestä talousarvioista.
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Viraston palkkakustannuksissa on huomioitu osa‐aikaisesta toimesta eläköityminen ja toimen
täyttö kokoaikaisena vuoden 2018 alusta. Henkilöstösivukulut vähenevät vuoteen 2017
verrattuna Kuntien eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisen maksun pienentyessä.
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

Varsinainen toiminta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot

TP 2016
2 445 433

TA 2017
2 435 022

TAE 2018
2 437 234

TS 2019
2 437 234

2 338 669

2 340 022

2 333 494

2 333 494

2 330 495

2 330 494

2 330 494

2 330 494

8 174

9 528

3 000

3 000

5 916

Tuet ja avustukset

23 605

24 000

32 740

32 740

Muut toimintatuotot

77 242

71 000

71 000

71 000

69 865

69 000

69 000

69 000

7 377

2 000

2 000

2 000

TOIMINTAKULUT

-2 391 203

-2 403 522

-2 384 216

-2 384 232

Henkilöstökulut

-1 540 532

-1 537 175

-1 525 837

-1 525 837

-597 932

-565 943

-565 000

-565 000

-35 385

-54 308

-48 300

-48 300

-3 000

-4 400

-3 400

-3 400

-214 354

-241 695

-241 679

-241 695

-186 569

-180 000

-180 000

-180 000

-27 785

-61 695

-61 679

-61 695

54 230

31 500

53 018

53 002

5 747

5 000

7 750

5 000

5 838

5 000

7 750

5 000

VUOSIKATE

59 977

36 500

60 768

58 002

TILIKAUDEN TULOS

59 977

36 500

60 768

58 002

Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korko- ja muut rahoitustuotot

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 2018 määrärahaksi on varattu 10.000 euroa.
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Tekninen tuki
TOIMINTATUOTOT

TP 2016

Tuet ja avustukset

TA 2017

TAE 2018

TS 2019

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta
EAKR

10 000

TOIMINTAKULUT

-6 926

-10 000

-10 000

-10 000

Henkilöstökulut

-4 176

-6 245

-6 245

-6 245

Palvelujen ostot

-2 671

-3 350

-3 350

-3 350

-79

-405

-405

-405

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

3 074

0

0

0

VUOSIKATE

3 074

0

0

0

TILIKAUDEN TULOS

3 074

0

0

0

Projektit
Maakuntauudistuksen projektitoimisto
Maakuntauudistuksen projektitoimiston talousarvio sisältää 1.1 – 31.5.2018 jakson, minkä
jälkeen projektitoimisto päättyy ja toiminta siirtyy uuden maakunnan väliaikaishallinnolle
1.6.2018 alkaen.
Toimintakulut (1,3 Me) muodostuvat projektitoimiston ns. VATE‐henkilöstön ja eri työryhmien
työskentelystä, toimipisteen kustannuksista (0,7 Me) sekä ICT‐valmisteluun liittyvistä eri asian
tuntijapalveluista (0,6 Me).
Valtionosuus on 90 % kuluista ja maakuntauudistuksen omarahoitusosuus on 130.000 eur,
mikä katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.
Maakuntauudistuksen projekti
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot yhteensä

TP 2016

TA 2017

TAE 2018

TS 2019

1 182 500
1 182 500
1 182 500
-1 313 920
-405 720
-315 000

Henkilösivukulut

-90 720

Palvelujen ostot

-865 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-30 000

Muut toimintakulut

-13 200

TOIMINTAKATE

-131 420

VUOSIKATE

-131 420

TILIKAUDEN TULOS

-131 420
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Liiton hallinnoimat muut projektit
Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa
omarahoitusosuutta lukuun ottamatta. Projekteista syntyneet menot katetaan EU‐tuella,
kansallisella tuella sekä projektien omilla tuloilla.
Hallinnoitavia hankkeita ovat Central Baltic‐ohjelmasta rahoitettavat Sustain Baltic ja Pan Baltic
Scope. Hanketoimintaa ei ole samassa laajuudessa kuin vuonna 2017, jolloin Suomen 100‐
vuotisjuhlavuoden hankkeilla oli merkittävä osa hanketoiminnassa.
Toimintatuotot vähenevät edelliseen toimintavuoteen verrattuna ‐37 % ja toimintakulut
vähenevät ‐34 % euroa.
Talousarviovuonna 2018 liiton hallinnoitaviin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin
projekteihin varataan omarahoitusosuutta n. 30.000 euroa, mikä on samalla tasolla kuin
vuonna 2017.

Projektit
TOIMINTATUOTOT

TP 2016

TA 2017

TAE 2018

TS 2019

220 957

243 864

154 393

126 420

220 957

243 864

154 393

126 420

152 557

81 010

12 700

54 139

141 089

118 770

55 700

108 715

13 304

7 650

-282 582

-280 364

-183 741

-184 422

-174 997

-205 378

-131 112

-107 406

-134 818

-153 496

-101 795

-83 390

Henkilösivukulut

-40 179

-51 882

-29 317

-24 016

Palvelujen ostot

-99 629

-72 236

-50 430

-75 567

-7 103

-2 750

-750

-1 449

TOIMINTAKATE

-61 625

-36 500

-29 348

-58 002

VUOSIKATE

-61 625

-36 500

-29 348

-58 002

TILIKAUDEN TULOS

-61 625

-36 500

-29 348

-58 002

Tuet ja avustukset
Maakunnan kehittämisraha
EU-tuki omiin
kehittämisprojekteihin,
suoraan EU:lta
Muut tuet ja avustukset
valtiolta
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot yhteensä

Muut toimintakulut

Talouden tulos
Vuoden 2018 talousarvioesityksen tulos rahoituserien jälkeen on ‐100.000 euroa. Taseessa
oleva edellisten kausien ylijäämä on vuoden 2018 talousarvion toteutuessa 700 000 euroa.
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4.1 Käyttötalousosa
Maakuntavaltuusto määrittelee talousarviota päättäessään, mitkä ovat sen sitovina
hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista
koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.
Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

Toimintatuotot
Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1,1 Me euroa maakuntauudistuksen valtioavusta
johtuen ja samanaikaisesti liiton hallinnoimien projektien vähentyessä. Muilta osin tuottojen
arvioidaan pysyvän ennallaan.

Toimintakulut
Toimintakulut kasvavat niin ikään 1,2 Me euroa maakuntauudistuksesta johtuen ja toisaalta
hanketoiminnan vähentyessä. Hankkeiden omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston
työpanoksella ja vähentäen muita toimintakuluja.
Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen
päätehtävien jälkeen on lueteltu ne toimenpiteet tai tehtävä(t), joiden toteutumiseen
toimintavuonna erityisesti panostetaan. Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot
ilmenevät talousosasta.
Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään
maakuntahallituksen ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien
jäsenmaksuosuudet nouse.
Jäsenkuntien vuoden 2018 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2016 kunnallisverotuksessa
maksuunpantujen kunnallis‐ ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.
Tulevana suunnitelmavuonna 2019 liiton varsinaisten toimintakulujen on arvioitu pysyvän
ennallaan.
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SATAKUNTALIITTO
TOIMINTATUOTOT

TP 2016
2 676 390

TA 2017
2 688 886

TAE 2018
3 784 127

TS 2019
2 573 654

2 338 669

2 340 022

2 333 494

2 333 494

2 330 495

2 330 494

2 330 494

2 330 494

8 174

9 528

3 000

3 000

254 562

277 864

1 379 633

169 160

77 242

71 000

71 000

71 000

69 865

69 000

69 000

69 000

7 377

2 000

2 000

2 000

TOIMINTAKULUT

-2 680 711

-2 693 886

-3 891 877

-2 578 654

Henkilöstökulut

-1 719 704

-1 748 798

-2 068 914

-1 639 489

-1 308 923

-1 318 862

-1 617 619

-1 284 214

Henkilösivukulut

-410 781

-429 936

-451 295

-355 275

Palvelujen ostot

-700 231

-641 530

-1 483 780

-643 917

-36 239

-54 308

-79 749

-49 749

-3 000

-4 400

-3 400

-3 400

-221 537

-244 850

-256 034

-242 100

-193 691

-183 155

-194 355

-180 405

-27 846

-61 695

-61 679

-61 695

-4 321

-5 000

-107 750

-5 000

5 747

5 000

7 750

5 000

5 838

5 000

7 750

5 000

VUOSIKATE

1 426

0

-100 000

0

TILIKAUDEN TULOS

1 426

0

-100 000

0

Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Muut suoritteiden myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

Palkat ja palkkiot yhteensä

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korko- ja muut rahoitustuotot

5 916
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Jäsenkuntien maksuosuudet
Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta
edeltävänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero‐ ja yhteisöverokertymien
mukaisessa suhteessa.

VEROHALLINTO

TIETO VEROVUODEN VEROISTA

N101
25.10.2017

KUNNAT

VEROVUOSI

Nimi

Kunnallisvero

Eura
Eurajoki

1)

Harjavalta

Yhteisöveroosuus

Yhteensä

2016

Maksuosuus
2018

39 060 356

2 378 723

41 439 078

124 740

30 198 339

2 045 056

32 243 395

97 059

23 282 206

5 771 761

29 053 967

87 458

Honkajoki

4 666 408

910 963

5 577 371

16 789

Huittinen

29 322 574

1 901 611

31 224 184

93 991

Jämijärvi

4 882 177

306 608

5 188 785

15 619

34 857 867

2 525 966

37 383 833

112 533

Kankaanpää
Karvia

5 444 453

667 974

6 112 426

18 400

Kokemäki

22 634 350

1 692 620

24 326 971

73 229

Merikarvia

7 841 964

778 694

8 620 658

25 950

17 069 265

738 976

17 808 241

53 606

Nakkila
Pomarkku

5 551 809

482 518

6 034 327

18 165

Pori

267 270 323

15 462 980

282 733 303

851 084

Rauma

147 902 653

22 522 186

170 424 839

513 013
11 921

Siikainen

3 362 354

598 002

3 960 356

Säkylä

24 754 184

1 877 134

26 631 318

80 166

Ulvila

43 847 504

1 588 113

45 435 617

136 770

711 948 785

62 249 885

774 198 670

2 330 494

1)

sisältää Luvian verokertymän
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