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1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Maakuntajohtajan katsaus
Yleisesti
Satakunta on profiililtaan uudistuvan, vastuullisen, osaamisintensiivisen teollisuuden alue, joka tuottaa
väestömääräänsä (noin 4 % Suomen väestöstä asuu Satakunnassa) nähden noin 1,5 kertaisen määrän
Suomen ulkomaankaupan arvosta ja teollisuuden työpaikoista. Satakunnassa on Suomen monipuolisimpiin
kuuluva teollinen rakenne. Satakunnassa on myös hyvin avoin talous, sillä viennin suhde BKT:hen on 50 %,
kun se maassa keskimäärin on 34 %. Maakunnan elinkeinorakennetta uudistavat hankkeet (mm.
automaatioon, robotiikkaan, sekä tekoälyyn liittyvät, akkuteknologiaan ja teollisuuspuistojen uudistumiseen
liittyvät sekä meriteollisuuden hankkeet) olivat vuoden 2019 aikana vahvassa myötätuulessa. Vuoden 2019
osalta voidaan perustellusti sanoa, että ”Suomi tarvitsee Satakunnan”.
Vuosi 2019
Vuotta 2019 Satakunnassa voi luonnehtia työllisyyden ja taloudellisen kasvun osalta edelleen yleisarviolla
positiivinen edellisten vuosien tapaan, mutta kuitenkin niin, että vuonna 2019 talouden kasvu tasaantui ja
työllisyyskehityksessä alkoi loppuvuodesta näkyä myös heikkenemisen merkkejä, erityisesti nuorten
työllisyyden kohdalla.
Maakunnan elinvoiman kannalta sekä määrällinen että eri ikäluokkiin eri tavoin kohdistuva väestö- ja
työllisyyskehitys on yhä suurin huolen ja tarvittavien toimenpiteiden aihe. Väestö- ja työllisyyskehitykseen
voidaan vaikuttaa monin eri tavoin, mutta aivan keskiössä ovat koulutukseen, tutkimukseen, työvoiman ja
työpaikkojen kohtaantoon sekä viihtyvyyteen kuuluvat asiat.
Maakunnan väestömäärän negatiivinen kehitys kumuloituu opiskeluikäisiin nuoriin, heitä
lähteen maakunnasta muualle opiskelun takia runsaasti enemmän kuin muualta tulee nuoria
opiskelemaan Satakuntaan. Luonnollisesti nuoret opiskelunsa yhteydessä hankkivat
harjoittelu- ja työpaikkoja sekä luovat sosiaalisia suhteitaan opiskelualueelleen ja siten jäävät
myös pysyvämmin luomaan lisäarvoa näille alueille, eivät kotimaakuntaansa Satakuntaan.
Maakunnassa on edelleen laajaa työttömyyttä, joulukuun 2019 lopussa maakunnan
työttömyysaste oli 10,7 % (valtakunnallinen työttömyysaste vuoden 2019 lopussa oli 9,8 %),
mikä tarkoittaa, että Satakunnassa oli noin 10.600 työtöntä työnhakijaa (noin 400 enemmän
kuin vuoden 2018 lopussa). Toisaalta myös avautuvien työpaikkojen määrä on noussut vuoden
takaiseen verrattuna ja kuitenkin samaan aikaan merkittävä osa yrityksistä kokee työvoiman
saatavuuteen liittyviä ongelmia.
Keskeiset nostot Satakuntaliiton vuoden 2019 toiminnasta
Maakunnan edunvalvonnan ja kehitystoimenpiteiden kärjen pitää jatkossa olla entistä vahvemmin
maakunnan elinkeinorakenteen uudistumiseen perustuvassa ja uudistumista mahdollistavassa osaamisen
kehittämisessä ja siinä, miltä Satakunta erityisesti nuorten mielessä näyttää, miten viihtyisäksi ja turvalliseksi
maakuntamme koetaan.
Vuotta 2019 voi hyvällä syyllä luonnehtia Satakunnan kuntatoimintojen ja -talouden kannalta
poikkeuksellisen vaikeaksi ja epävarmaksi. Koko maan ja myös Satakunnan kuntien talousvaikeudet
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vaikuttivat vuoden 2019 aikana läpi koko vuoden kuntien toimintaan ja tulevaisuusnäkymiin. Kun esimerkiksi
kuntien toiminnan kannalta hyvin merkittävä sosiaali- ja terveystoimeen kohdistunut uudistustyö päättyi
vuoden 2019 maaliskuussa ja käynnistyi uudelleen jonkin verran erityyppisenä marraskuussa 2019, niin on
hyvin ymmärrettävää, että kuntien toiminnan painopisteiden johdonmukaisuus ja kuntaresurssien
suuntaaminen on tällaisessa tilanteessa erityisen hankalaa.
Satakuntaliiton näkökulmasta yhteistyö omistajakuntien kanssa on kehittynyt hyvään ja avoimesti
vuorovaikutteiseen suuntaan. Satakunnan kuntien keskinäiset näkemykset maakunnan tilanteesta ovat
varsin hyvin yhteensopivia ja maakunnan keskeistä kehittämistoimenpiteistä pystytään keskustelemaan ja
sopimaan yhdessä.
Satakuntaliiton toiminnassa painottuivat vuoden 2019 aikana:
Edunvalvonnalliset asiat erityisesti eduskuntavaalien aikaan ja vaalien jälkeiseen uuden
hallituksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä yhteyksien luomiseen hallituksen eri
ministereihin, ministeriöihin ja ministerien esikuntiin.
Vuosi 2019 oli hyvin merkittävä myös valtakunnallisen ja läntisen Suomen
liikennejärjestelmien suunnittelun kannalta. Painopistealueina olivat mm. ensimmäistä kertaa
toteutettava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelutyö ja myös ensimmäistä kertaa
toteutettavan läntisen Suomen kuuden maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, KeskiSuomi,
Pirkanmaa,
Pohjanmaa
ja
Satakunta)
ylimaakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnittelun käynnistäminen.
Valtateiden 8 ja 2 kehittämishankkeet ja selvitysten päivittämistyöt sekä rautateiden
kehittämiseen liittyvät kokonaisuudet (Pori / Rauma – Tampere rata ja sen tarpeet + maan
hallituksen hallitusohjelmankin kautta uuteen tarkastelutasoon noussut Pori - Parkano –
Haapamäki – radan liikennekäyttöön palauttamisen selvittäminen) olivat myös vuoden 2019
aikana keskeisiä asioita.
Osaamisen kehittämisessä painottuvat koulutuksen laatuun ja työvoiman kysynnän
vastaavuuteen sekä työpaikkarakenteen muutokseen vastaaminen sekä toisen asteen että
korkeakoulutason koulutuksessa. Erityisesti vuoden 2019 aikana painopisteenä olivat
hallitusohjelman mukaisesti lisääntyvät ammattikorkeakoulujen aloituspaikat ja näiden
paikkojen suuntautuminen Satakuntaan.
EU:n uuden ohjelmakauden 2021 – 2027 kansallinen valmistelu oli myös vuonna 2019 hyvin
keskeisessä roolissa maakuntaliiton toiminnassa. EU:n tuleva ohjelmakausi, sen painopisteet
ja resurssien jakautuminen maan eri osien kesken on hyvin merkittävä alueellisten
kehittämisresurssien kannalta, koska lähes kaikki kansallisetkin aluekehitysvarat tullaan
suuntaamaan omarahoitusosuuksina näiden EU:n tulevan ohjelmakauden resursointien
mukaisesti.
Satakuntaliitossa panostettiin vuonna 2019 valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen
valmistelun päätyttyä Satakunnan oman strategisen suunnittelun uudelleenkäynnistämiseen
ja maakunnan omien kehitysnäkymien ja -tavoitteiden päivittämiseen. Käynnistynyt
maakuntasuunnitelmatyö toimii aikanaan pohjana niin uudelle maakuntaohjelmatyölle kuin
myös maakuntakaavan kokonaisuusuudistukselle.
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Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi kevään 2019 kokouksessaan Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2, jonka tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden
kasvumahdollisuuksien
edistäminen,
kotimaisen
energiantuotannon
lisääminen,
huoltovarmuuden edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä
maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö
huomioiden. Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 koskeva päätös sai lainvoiman kesällä ja
kaava kuulutettiin voimaan syksyllä 2019.
Merialuesuunnittelun osalta vuosi 2019 oli aktiivisen tietojen kokoamisen ja
yhteensovittamisen aikaa.
Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen
järjestettiin keväällä. Kuulemisaineistona olivat valmisteluvaiheen tilannekuvan muodostavat
selvitykset sekä valtakunnallisen merialueita koskevan tulevaisuusskenaarion luonnos.
Kuulemisen ja alueellisten tulevaisuustyöpajojen pohjalta toteutetaan varsinaisten
suunnitelmaluonnosten valmistelu. Tavoitteena on, että kaikissa Suomen kahdeksassa
rannikkomaakunnassa merialuesuunnitelmat voidaan hyväksyä maakuntavaltuustoissa
vuoden 2020 lopussa.
Lainsäädännöllisesti sekä maankäyttö- että rakennuslain että aluekehityslainsäädännön
uudistaminen olivat vuoden 2019 aikana kansallisesti sellaisessa valmisteluvaiheessa, että
myös Satakuntaliiton toimijat osallistuivat aktiivisesti valmistelutyöhön ja maakuntaliiton
näkökulmien esilletuontiin. Ennen kuin lakiuudistusten sisällöt saavat selkeät suuntaviivat
sekä maakuntaohjelman että maakuntakaavan uudistamistyöt kannattaa pitää vain taustaaineistojen selvitystyön tasolla.
Satakuntaliiton talous vuonna 2019
Satakuntaliiton talous toteutui vuonna 2019 alun perin arvioita paremmin eritysesti siksi, että maakuntasoteuudistus päättyi kesken talousarviovuoden ja uudistuksen takia määräaikaisesti palkatun henkilöstön
palkkavaraukset voitiin vuoden 2019 tilinpäätöksessä purkaa ja maakuntaliiton oman henkilöstön
työpanoksesta aiheutuneet kustannukset voitiin kokonaisuudessaan kohdistaa lopullisille
kustannuspaikoilleen. Satakuntaliiton vuoden 2019 tilinpäätös päätyy 171 600,50 euron ylijäämään. Taseessa
olevien aikaisempien tilikausien ja vuoden 2019 tilinpäätöksen eli yhteensä 950 191,09 euron ylijäämän
avulla maakuntaliiton talous on tasapainossa ja suunnilleen se panostus, jonka maakuntaliitto vuonna 2017
teki omista varoistaan maakunta- soteuudistuksen käynnistämiseen on saatu nyt palautettua vuoden 2019
tilinpäätöksen yhteydessä.
Tulevaisuuden osalta Satakuntaliitto valmistautuu olemaan aktiivinen toimija omilla tehtäväalueillaan
aluekehitys-, alueidenkäyttö-, edunvalvonta- ja viestintäroolissaan sekä osallistumaan Satakunnan
kehittämistoimenpiteisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Satakunnassa 10.3.2020
Asko Aro-Heinilä
Maakuntajohtaja
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1.2. Liiton toiminta-ajatus ja keskeiset painopisteet
Satakuntaliiton toiminta-ajatus perussopimuksen mukaan:
Satakuntaliitto toimii maakunnan ja sen kuntien sekä asukkaiden eduksi kehittämis-,
edunvalvonta-,
tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.
Satakuntaliiton tehtävänä on perussopimuksen mukaan:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Satakuntaliiton toiminnan perustan muodostavat lakisääteiset tehtävät, joista säädetään
alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.
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1.3. Toimialojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet
1.3.1 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä
Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi maakuntajohtajan
työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden, keskeisten sidosryhmien
sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta
• Satakunnan etujen ajaminen maakuntia ja kuntia koskevien hallinnollisten ja toiminnallisten
uudistusten valmistelussa
• Maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi
• Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen Satakunnan brändikäsikirjan ja
maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti
• Kansainvälisten suhteiden edistäminen osana maakuntahallinnon tekemää työtä
Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella myös
koko virastoa palvelevia toimintoja.

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

Satakuntaliiton edunvalvontatyön kehittäminen ja edunvalvontatyöhön liittyvien
toimenpiteiden toteuttaminen.

•

Vaikutetaan seuraavan hallituksen ohjelmaan ja ohjelman toteuttamiseen.

•

Kehitetään edelleen SuomiAreena-viikkoon liittyvää edunvalvontatyötä yhdessä Porin
kaupungin kanssa.
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•

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.

•

Toteutetaan ja kehitetään satakuntalaisille nuorille tarkoitettua yhteiskunnallista
vaikuttamistyötä koskevaa koulutusta (Satakunnan vaikuttajakoulu).

Toteutus:
•

•

•

•

Valmisteltiin Satakunnan hallitusohjelmatavoitteista aineistokokonaisuus, joka
hyväksyttiin maakuntahallituksessa 7.3.2019. Tavoitteita jaettiin ja esiteltiin laajasti
sidosryhmille ja vaikuttajatahoille. Ajettiin aktiivisesti tavoitteita Suomen
hallitusohjelmaan yhteistyössä Rud Pedersen Public Affairs -toimiston kanssa. Toimia
seurattiin ja koordinoitiin säännöllisesti yhteisillä palavereilla.
Laadittiin kooste hallitusohjelman Satakuntaa koskevista sisällöistä ja käytiin sitä läpi
maakuntahallituksen ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena systematisoitu tavoitteiden
edistäminen ja seuranta.
Analysoitiin valtion v. 2019 budjettikirjauksia. Suoraan Satakuntaan kohdentui useita
määrärahoja mm. kansallispuistoihin, Jämin alueen kehittämiseen sekä elintarvike- ja
metsätoimialoihin liittyen. Organisoitiin em. määrärahakirjausten toteuttaminen.
Lounais-Suomen Siltasopimusprosessi saatettiin loppuun. Sihteeristö kokoontui 12.2.,
ministerityöryhmä 5.3., ja Satakunnan seurantaryhmä 21.1. ja 10.6.2019. Prosessin
tuloksiin oltiin tyytyväisiä.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ns. Vaikuttajien, Suomi tarvitsee Satakunnan -suunnitteluryhmän tapaamisia
järjestettiin 25.2., 26.4., 27.5., 30.8., 2.9. kansanedustajien kanssa, ja 21.11.
Tapaamisissa käsiteltiin Satakunnalle edunvalvonnallisesti keskeisiä ja ajankohtaisia
aiheita, ja suunniteltiin yhteisteemoja ja -toimia mm. työvoiman saantiin ja maakunnan
vetovoimaan liittyen. Järjestettiin laajemman toimijaryhmän tapaaminen 8.11., aiheina
mm. SAMKn strategia ja maakuntasuunnitelma.
Edunvalvonnan kärkihankkeiden tilannekatsaus annettiin maakuntahallitukselle 18.3. ja
kuntajohtajille 28.3. Edunvalvonnan kärkiä esiteltiin syksyn aikana myös mm.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokoukselle ja joillekin
sidosryhmille.
Valmisteltiin SuomiAreena/Jazz-viikkoa varten kattava edunvalvontaesite.
Järjestettiin tapaamisia Satakunnassa ja Helsingissä ministereiden, ministeriöiden
virkamiesten ja muiden päättäjien kanssa maakunnan ajankohtaisista asioista.
Tavattiin Pori Jazzin uusi johto 25.6.
Osallistuttiin sidosryhmien järjestämiin maakunnan kehitystä ja edunvalvontaa
koskeviin tilaisuuksiin.
Osallistuttiin ns. Teollisuuspilotin työsuunnitelman päivitysprosessiin ja Selkämeren
kansallispuistoa koskevaan neuvotteluun.
Avustettiin ulkoministeriötä maakunnallisen tilaisuuden (7.3.) järjestämisessä.
On järjestetty yhteensä yhdeksän tapaamista Satakunnan kansanedustajille.
Tammikuussa Satakunnan kansanedustajat kokoontuivat Suomalaiselle klubille
keskustelemaan
Satakunnan
yhteisistä
asioista
Sivistystyönantajat
ry:n,
Talonrakennusteollisuus ry:n, Teknologiateollisuus ry:n sekä Infran edustajien kanssa.
Helmikuussa
Satakunnan
kansanedustajat
kokoontuivat
Satakunnan
Ammattikorkeakoululle keskustelemaan ammatillisen koulutuksen haasteista ja
korkeakoulun tulevaisuuden näkymistä. Tilaisuudessa kuultiin myös opiskelijakunnan
puheenvuoro.
Toukokuussa järjestettiin uusille kansanedustajille järjestäytymiskokoontuminen
Helsingissä, jossa Satakunnan kansanedustajien puheenjohtajaksi valittiin
kansanedustaja Kristiina Salonen.
Kesäkuussa kansanedustajat kokoontuivat eduskuntatalolle keskustelemaan
Satakunnan kannalta merkittävistä liikennehankkeista sekä hallitusohjelmasta.
Valmisteltiin kansanedustajien yhteistä SuomiAreena-tilaisuutta.
Satakunnan kansanedustajat lauteilla – keskustelutilaisuus järjestettiin SuomiAreenassa
15.7. Eetunaukion lavalla.
Syyskuussa tavattiin kansanedustajat kahdesti, keskusteltiin Satakunnan näkyvyydestä
ja edunvalvontatarpeista yhdessä ”Suomi tarvitsee Satakunnan – yhteistyöryhmän
kanssa, sekä tutustuttiin Valmet Automotiven toimintaan Uudessakaupungissa.
Marraskuussa vierailtiin kansanedustajien kanssa MetsäFibren tehtailla saamassa
tärkeää tietoa metsäteollisuuden tilanteesta ja Raumalle suunnitellusta
sahahankkeesta.
Joulukuussa kansanedustajat kokoontuivat taas kaksi kertaa, ensimmäisellä kerralla
nimikkoyrittäjien kanssa Temalillle Nakkilaan keskustelemaan Suomen yrittäjien
kuulumisista Mikael Pentikäisen johdolla. Toisen tapaaminen oli Helsingissä ja
tapaamisessa käsiteltiin Satakuntaliiton edunvalvontatoimenpiteitä ja seuraavan
kevään aikatauluja.
Järjestettiin maakuntainfo 7.3. kansanedustajaehdokkaille yhteistyössä keskeisten
muiden toimijoiden kanssa.
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•

•
•

•

•
•

•
•

On toteutettu yhteensä 6 Satakunnan Vaikuttajakoulun koulutusta. Tammikuun
koulutuksen aiheena oli vaikuttaminen verkostojen kautta. Helmikuussa järjestettiin
Helsinki-päivä, jolloin käytiin tutustumassa Kuntaliittoon, ministeriöihin sekä
eduskuntaan. Maaliskuun koulutus EU-tason vaikuttamisesta järjestettiin
Satakuntaliitolla. Yritysvaikuttamisesta käsittelevä koulutus toteutettiin yhteistyössä
TVO:n kanssa Eurajoella huhtikuussa. Viimeinen Vaikuttajakoulun tapaaminen pidettiin
toukokuussa yhteenvedon merkeissä.
osallistuttiin SataNuvan järjestämän Nuorisofoorumin toteuttamiseen.
järjestettiin Satakuntaliiton Edunvalvontafoorumi Porin Yliopistokeskuksella 17.5.
Puhujina olivat mm. Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja Minna Karhunen sekä Rud
Pedersenin toimitusjohtaja Esa Suominen.
Valmisteltiin SuomiAreena-viikolla tapahtuvaa edunvalvontatyötä lähestymällä hyvissä
ajoin ministeriöitä tapaamiskutsulla, jota tarkennettiin hallituksen kokoonpanon
selvittyä.
Valmisteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa SuomiAreenaan koulutusaiheista tilaisuutta.
Toteutettiin SuomiAreenassa Satakunnan kansanedustajat lauteilla – keskustelu,
osallistuttiin yhteistyökumppanina From Brussels Politics to Pori Practice – keskustelun
järjestämiseen, sekä Ensiduuni alttarilla – keskustelun järjestämiseen.
Satakunnan vahvuuksia, myönteisiä uutisia ja edunvalvontatavoitteita ja -työtä on
pyritty viestimään ja tekemään näkyväksi erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta.
Vuoden aikana on julkaistu yhteensä kaksitoista Maakuntajohtajan työpöydällä blogikirjoitusta. Kirjoitukset ovat saaneet hyvän vastaanoton ja niitä on jaettu myös
Satakuntaliiton sosiaalisessa mediassa.

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

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

Toteutus:
•

On järjestetty Satakunnan kuntajohtajille viisi kuntajohtajatapaamista. Tammikuussa
kuntajohtajat
keskustelivat
mm.
rakennerahastokauden
valmistelusta,
maakunnallisesta bio- ja kiertotalousohjelmasta sekä valtion vuoden 2019 talousarvion
Satakuntaan kohdistuneista rahoituksista. Samassa tilaisuudessa Kuultiin Honkajoen
Kirkkokallion teollisuusalueen esittely.
Maaliskuun kuntajohtajakokouksessa keskusteltiin kaatuneesta soteuudistuksesta,
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Satakuntaliiton
hallitusohjelmatavoitteista,
12-vuotisesta
suunnitelmasta sekä vaihemaakuntakaavan 2 etenemisestä.

liikennejärjestelmä-

Toukokuussa keskustelunaiheina olivat Satakunnan menestystekijät Porin
Yliopistokeskuksen näkökulmasta sekä varautumisen yhteistyömuistio että vuoden
2020 paikallispuolustusharjoitus, joita oli esittelemässä everstiluutnantti Pasi Tolvanen
Porin prikaatista.
Elokuussa kokoonnuttiin keskustelemaan Satasairaalan,
Satakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelmista.

Satapelastuksen

ja

Marraskuussa kuntajohtajat keskustelivat Alma Median kaupallisesta yhteistyöstä
Satakunnan
esille
nostamiseksi,
NHG:n
Satasairaalaa
koskevasta
tuottavuuspotentiaaliselvityksestä sekä Satakunnan sote-valmistelua koskevasta
tilaisuuden annista.

•

Osallistuttiin kutsusta Satakunnan kuntien järjestämiin tilaisuuksiin.

•

Perehdytettiin valitut uudet kunnanjohtajat maakuntaliiton toimintaan.

•

Järjestettiin Satakunnan kuntapäivä 29.10. yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa
Porissa Pripolissa.

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 2019 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.
12
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•

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

•

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 ja mahdollistetaan yhteistoimintaalueen laajeneminen maakuntien yhteisellä päätöksellä.

•

Ylläpidetään Brysselissä, Belgiassa yhteistä Eurooppa-toimistoa Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa. Selvitetään toimiston resurssit ja
tavoitteet suhteessa muihin vastaaviin toimistoihin. Valmistellaan toimiston toiminnan
jatkumista mukana maakuntahallintotilanteessa.

•

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.

•

Osallistutaan aktiivisesti CPMR:n ja sen alaisen Itämeri-komission toimintaan.

•

Jatketaan yhteistyötä Kiinan Changzhoun ja Ningbon alueiden sekä CASST- ja SAWS organisaatioiden kanssa. Viron Viljandin ja Harjumaan (Tallinnan alue) maakuntien
kanssa yhteistyösopimusten sisällöt saatetaan ajan tasalle Suomen maakuntauudistusta
ajatellen.
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Toteutus:
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

On ylläpidetty Brysselissä, Belgiassa yhteistä Eurooppa-toimistoa Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa. Alkuvuoden aikana on selvitetty
toimiston resurssit ja tavoitteet suhteessa muihin vastaaviin toimistoihin. On valmisteltu
ja varmistettu toimiston toiminnan jatkuminen myös maakuntauudistustilanteessa.
On osallistuttu BSSSC:n (Itämeren valtioiden alueiden yhteistyö) ja sen työryhmien
toimintaan.
AER (Euroopan alueiden liitto) -jäsenyyttä on jatkettu toistaiseksi. Yhteistyössä Suomen
muiden AER-jäsenliittojen kanssa arvioidaan jatkuvasti jäsenyyden hyötyjä. Pyritään
vaikuttamisen parantamiseen Satakunnan kannalta keskeisissä teemoissa.
On osallistuttu aktiivisesti CPMR:n ja sen alaisen Itämeri-komission toimintaan. On
nimetty poliittiset jäsenet Itämeri-komission Meripolitiikka-, Liikenne- ja Energiatyöryhmiin.
On jatkettu yhteistyötä Kiinan Changzhoun ja Ningbon alueiden sekä CASST- ja SAWS organisaatioiden kanssa. Viron Viljandin ja Harjumaan (Tallinnan alue) maakuntien
kanssa yhteistyösopimusten sisällöt saatetaan ajan tasalle.
27.2.2019 maakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen
yhdessä Satakunnan vanhusneuvoston jäsenten kanssa.
Satakunnan vanhusneuvoston kokoukset 26.3., 7.6., 10.9. ja 26.11.2019. Satakunnan
vanhusneuvoston pientyöryhmä kokoontui 17.1., 10.4., 22.5., 3.9., 25.9., 19.11. ja
11.12.2019. Lisäksi Satakunnan vanhusneuvosto tapasi satakuntalaisia kansanedustajia
yhdessä SataNuvan kanssa 15.7.2019. Satakunnan vanhusneuvoston ryhmät tapasivat
maakunnan vanhusneuvostoja seuraavasti: 8.5. Säkylä, 24.9. Harjavalta, 26.9. Ulvila,
15.10. Rauma, 14.11. Kokemäki ja 18.11.2019 Nakkila. Järjestettiin maakunnan
vanhusneuvostojen ja Satakunnan vanhusneuvoston yhteinen työseminaari 4.10.2019.
Osallistuttu Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY:n verkostotapaamisiin
kumppanijäsenenä 14.3, 13.5, 2.9. ja 4.11. Nuorten Ääni Satakunnassa ohjausryhmän kokoukset 15.1. ja 21.8. sekä SataNuvan kokous 12.2.2019.
Osallistuttu Kokeilimo-hankkeen ohjausryhmän kokouksiin 16.4. ja 14.11.2019.
Aloitettiin SataDigi -hanke osana valtakunnallista digitukihanketta 20.8.2019, kick-off
3.12.2019
Järjestettiin Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmän kokoukset Tampereella 1.2.,
3.5.2019 sekä seminaari ja kokous Parkanossa 6.11. Ryhmän edustajat (ml. Satli)
tapasivat EK:n ja sen alaisten liittojen edustajia 23.1. ja raideliikennealan yritysedustajia
mm. 27.2. Keskusteltiin mm. tulevista edunvalvontatoimista sekä mahdollisuudesta
selvittää kaasuveturien konvertointia. Valmisteltiin poikittaisiin raideliikenneyhteyksiin
liittyvä selvityshanke.
On järjestetty Helsinki-Forssa-Pori-neuvottelukunnan valmisteleva virkamieskokous
Tampereella 6.2.2019 sekä Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan kokous Karkkilassa
15.2.ja Forssassa 13.9.2019.
VT 8 ohjausryhmä kokoontui 28.2., 22.5. 8.11., 27.11. ja 17.12.
Osallistuttiin VT 8 -valtuuskunnan työskentelyyn, mm. kampanjaan Kasitien Turku-Pori
nelikaistaistuksen puolesta (adressi päättäjille 8.4.). Tehtiin edunvalvontatyötä valtatien
Turku-Pori
-yhteysvälin kehittämisselvityksen
päivittämiseksi.
Osallistuttiin
päivitystyöhön, selvitys valmistui joulukuussa 2019.
Kasitie ry:n hallitus kokoontui 25.3.
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•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Satakuntaliitto valmisteli ja julkaisi yhdessä Länsireitti-sivustolla Glad Median kanssa
Kasitie-reportaasin, Ratareportaasin ja sekä Pori-Huittinen teollisuusvyöhykettä
koskevan reportaasin. Kaikki nämä ovat saaneet erittäin hyvin näkyvyyttä.
VT 8 ohituskaistat saivat rahoitusta valtion 6/2019 lisätalousarviossa.
Päärata+ -valmistelijat kokoontuivat 6.3., 16.4., 22.5., 3.10. ja 12.12. sekä tapasivat
Väylän johtoa 24.10. Aihetta koskeva mediajunatapahtuma järjestettiin 11.1. LVM:n
johtaja Sabina Lindströmin tapaaminen sekä infotilaisuus medialle järjestettiin 10.5.
Valmisteltiin ja toteutettiin Päärata+-aiheinen keskustelutilaisuus kesän
SuomiAreenaan.
Päärataryhmä kokoontui 21.3., 19.6., 3.10. ja 18.12.
Päärata Tampere-Riihimäki sai 11 M€ suunnittelurahoitusta valtion 6/2019
lisätalousarviossa.
Pori-Tampere -ratatyöryhmä kokoontui 20.3. ja 14.8., ja rataselvitystä valmisteleva
”työnyrkki” (ml. Satlin edustaja) 7.5. Lisäksi Satakuntaliitto valmisteli kesällä julkaistun
Pori/Rauma-Tampere-rata -ratareportaasin Glad Median kanssa.
Syksyn aikana Pori/Rauma-Tampere -liikennöintiselvityksen (rataryhmä) ja PoriTampere -radan tarveselvityksen (Väylä) puitteissa pidettiin yhteensä 7 hankekokousta.
Valtio myönsi Pori-Tampere -radan tasoristeysten poistoon 40 milj.€ ja Pori-Mäntyluoto
-rataosuuden peruskorjaukseen 20 milj.€ vuoden 2020 talousarviossa.
Osallistuttiin Rauman radan henkilöliikenneselvitykseen ja seisakkeen ratasuunnitelman
valmisteluun, kokoukset 7.11. ja 9.12.
Pro Rautatie ry:n vuosikokous oli 14.3.
Satakunnan edustajat lähtivät mukaan VT 3 edunvalvontaan. VT 3 vaikuttamisen
ohjausryhmä kokoontui 3.6., 20.8., 7.10. ja 8.11. Myös eduskuntaverkosto kokoontui.
VT 3 Hämeenkyrön ohitus sai rahoitusta valtion 6/2019 lisätalousarviossa.
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen liikenteen ja logistiikan EU-rahoitusta pohtiva ryhmä
kokoontui 12.2.
Neuvoteltiin Yrityskylä-konseptin jalkauttamisesta Satakuntaan.
Organisoitiin monitoimijatapaaminen 12.11. Porin lentokentän alueen kehittämisestä
(sis. ilmailualan koulutuksen ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen toiminnan).
Otettiin osaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun
kommentoimalla
Traficomin
ns.
nykytilaraporttia
ja
valmistelemalla
kommentointeja/lausuntoja tavoiteaihioista, vaikutusten arviointiohjelmasta (LVM) ja
suunnitelman rahoituksesta.
Edunvalvonta osallistui myös mm. Satakunnan LJS-työhön, Länsi-Suomen
liikennestrategia -valmisteluun sekä Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman
työohjelmien valmisteluun.
Satakuntavaltuuskunnalle järjestettiin tapaaminen Satakuntatalolla Helsingissä
5.6.2019. Satakuntavaltuuskunta kokoontui perinteiseen tapaan kesätapaamiseensa
SuomiAreena – viikon perjantaina 19.7. Syystalven tapaaminen järjestettiin yhteistyössä
Pori Jazzin kanssa 6.11. Storyvillessa Helsingissä.
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Satakuntaliiton viestintä
Satakuntaliiton viestinnän tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn vaikuttavuuden sekä
tunnettuuden lisääminen Satakunnassa, Suomessa ja muualla maailmassa.
Sisäinen viestintä
•

edistetään Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita

•

edistetään maakuntaohjelman ja muiden strategisten asiakirjojen tavoitteita

•

tuetaan viestinnän keinoin maakunnan kehityksen kannalta merkittävien muutosten,
mm. maakuntauudistuksen, tavoitteiden esillä oloa

Toteutus:
•
•
•

Satakunnan brändikäsikirjan teemat ovat ohjanneet Satakuntaliiton sisäistä viestintää.
On tuettu strategisten asiakirjojen tavoitteita viestinnän keinoin.
On toteutettu organisaation yhteistyöllä Satakuntaliiton verkkosivujen sisällön
päivitysprojekti.

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
tuetaan maakuntauudistuksen viestintää

•

tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin

•

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

•

julkaistaan verkkolehti Satasta

•

kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä

Toteutus:
•
•
•
•

Satakunnan brändikäsikirjan teemat ovat ohjanneet Satakuntaliiton ulkoista viestintää.
On julkaistu verkkolehti Satanen 1/2019 ja 2/2019. On päätetty luopua verkkolehden
julkaisusta ja siirrytty aktiivisemmin sosiaalisen median pariin.
Ylläpidetään aktiivisesti Satakuntaliiton facebook-sivuja sekä Satakunta.fi facebooksivuja lähes päivittäin Satakuntaan liittyvillä uutisilla ja tapahtumilla.
Tuotetaan sisältöä Instagramiin ja facebookiin yhteistyössä Sisältötoimisto
Pumpulikadun sekä Gladmedian kanssa.

16

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
•
•

On kilpailutettu viestintätoimistojen palvelut ja valittu yhteistyökumppaniksi Glad
Media.
On valmisteltu ja tuotettu edunvalvonnallisia reportaaseja (valtatie 8 ja rautatieliikenne
sekä Pori-Huittinen teollisuusvyöhyke)

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 muistaen, että
vuosi 2020 on suunnittelussa Satakuntaliiton viimeinen toimintavuosi

•

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

•

toteutetaan yhdessä uuden maakunnan kanssa 2-3 maakunnan sisäistä ja 2-3
maakunnan ulkopuolista markkinointitapahtumaa, joissa Satakunnan maakuntaa
tuodaan eri tavoin esille. Markkinoinnilla toteutetaan maakuntaohjelman,
edunvalvonnan kärkien ja Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia tavoitteita (mm.
asuminen, työpaikat ja koulutusmahdollisuudet).

Toteutus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On tuotettu Satakuntaa positiivisella tavalla esille nostavia artikkeleita ja sisältöjä
verkkosivuilla, Instagramissa ja Facebookissa.
On osallistuttu Töihin tänne -yhteiskampanjan suunnitteluun.
Urastartti -messut, Rauma 7.2.2019
Satakunta hyvää kohdetta -tapahtuma, Rauma 28.3.2019
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien kevätpäivät - maakunnan esittely 6.4.2019
Mukulatori -tapahtuma, Pori 7.6.2019
Tuuks töihin? -rekrytointitapahtuma 10.9.2019
Maakuntalaulutapahtuma 12.10.2019
RekryExpo Turku 20.11.2019
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1.3.2 Aluekehityksen toimiala
Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat pääosin lakiin alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014). Keskeisiä
tehtäväkokonaisuuksia ovat:
• Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
• Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
• Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten
edistäminen
• Kulttuuriin liittyvien
toteuttamista

suunnitelmien

yhteensovittaminen

osana

maakuntaohjelman

• 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 sekä tutkimus-kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan toteuttamiseksi.
• Satakuntaliiton aluekehittämisen ajantasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa
Satakunnan kehityksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan
edunvalvontaa.
• Maakunnan yhteistyöryhmä MYR ohjaa ja seuraa maakuntaohjelman ja EU:n rakennerahastoohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta Satakunnassa
• Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri
kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien
kesken.

Aluekehityksen ennakointi ja seuranta
Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue-ennakoinnin yhteensovittamisesta
maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin
koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelu.
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Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa
toimintaympäristöstä ja kehityksen tilasta. Aluekehityksen toimiala arvioi ja seuraa maakunnan
ja sen osien kehitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Käytännössä aluekehityksen
seuranta ja alue-ennakointi on numeerisen, teemakarttapohjaisen ja paikkatiedon hallintaa sekä
analysoidun tiedon vaihtoa ja tietopalvelua. Tietotarjonta maakunnallisen kehityksen
seurantaan ja aluepoliittisen päätöksenteon tueksi uudistuu merkittävästi kaiken aikaa.
• Kehitetään ja ylläpidetään maakunnan aluetietopalvelua.
• Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön tehtävässään tarvittavan
tiedon hankinnasta ja analysoinnista, selvitysten laadinnasta sekä tiedottamisesta.
Toteutus:

Aluetalouden infograafeja on päivitetty sekä laadittu tilastotietopalveluita
maakunnan toimijoille.
Keväällä 2019 laadittiin alueellinen kehityskuvaraportti, jossa keskityttiin
ilmiöpohjaiseen tarkasteluun. Syksyllä 2019 laadittiin laaja aluekehityksen
tilannekuvaraportti
maakuntasuunnitelman
tausta-aineistoksi.
Syksyn
tilannekuvaraportti esitettiin maakuntavaltuustolle joulukuussa 2019.

• Vuoden 2019 aikana kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana Satakurssihanketta.
Toteutus:

Vuoden 2019 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018 – 2021
kehittämisen toimintalinjojen mukaiset
tutkimus- kehittämis- ja
innovaatiofoorumit.
Alue-ennakoinnin
ilmiötarkastelut
sisältyvät
maakunnalliseen TKI-kokonaisuuteen.

• Toteutetaan alue-ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen (ERM)
toimintatapa. Alue-ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen seurantaa ja
ennakointia palvelevaa tilaisuutta:
1) Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit. Foorumien tehtävänä on tarjota
maakunnalliselle
suunnitteluja
kehittämistyölle
ennakoinnin
keskustelufoorumi. Foorumit kytkeytyvät maakunnallisen osaamisprofiilin
laadintaan.
2-3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevätsyksy) Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.
Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala osallistuu alueellisten kehitysnäkymien
laadintaan.
4)
Satakuntaliitto
laatii
aluekehityksen
tilannekuvaraportin
puolivuosittain. Laadintaprosessi sisältää mm. trendi- ja ilmiötarkastelut,
asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja aineiston analysoinnin.
5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan
maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden
ennakointiteemoja aluekehittämisen ja edunvalvonnan lähtökohdista.
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Toteutus:

Vuoden 2019 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018-2021
kehittämisen toimintalinjojen mukaiset tutkimus- kehittämis- ja
innovaatiofoorumit Kannustavan yhteisöllisyyden - foorumi 5.9.2019, Puhtaan
elinvoiman – foorumi 10.4.2019 ja 12.9.2019 sekä Ihmislähtöisten ratkaisujen –
foorumi 16.4.2019, 19.9.2019. Aluekehityksen toimialan edustaja on
osallistunut
Satakunnan
ELY-keskuksen
koordinoiman
Alueelliset
kehitysnäkymät -raportin laadintaan. Satakunnan Tulevaisuusfoorumi
järjestettiin 29.11.2019 Raumalla.

• Jatketaan alue-ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue-ennakoinnin vuosikellon
koordinoinnissa.
Toteutus:

Alue-ennakoinnin johtoryhmä kokoontui 6.2.2019, 6.6.2019 sekä 11.10.2019
käsittelemään
mm.
aluekehityksen
tilannekuvaa
ja
trendejä,
maakuntasuunnitelma 2050 laadintaa sekä aluetietopalvelujen yhteistyön
vahvistamista.

• Yhteensovitetaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja koulutustarpeita
osana alue-ennakoinnin vuosikelloa.
Toteutus:

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta kokoontui vuoden
2019 aikana neljä kertaa ja käsitteli kokouksissaan mm. ammatillisen
koulutuksen osaamis- ja koulutustarpeita, alueellisia kehitysnäkemyksiä sekä
maakuntasuunnitelma 2050 laadintaa.

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen
Maakuntasuunnitelmaan (Tulevaisuuskäsikirja 2035) perustuva Satakunnan maakuntaohjelma
2018-2021 valmistui 2017. Ohjelmaa toteutetaan EU- ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan
keinoin. Maakuntaohjelman toteutumista edistetään vuoden 2019 aikana vuorovaikutuksessa
muiden maakuntien, kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
ELY-keskusten sekä tarkoituksenmukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2018 syksyllä ja sen jälkeen
joka
toinen
vuosi.
Välivuosina
toimeenpanosuunnitelma
tarkistetaan.
Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen käyttösuunnitelman maakunnassa.
Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2019 ovat:
• Maakuntaohjelman
2018-2021
toteutumisen
seurantaraportti
tilannekuvaraportti) laaditaan maakuntavaltuustolle keväällä 2019.

(aluekehityksen

• Toimeenpanosuunnitelman tarkistus syksyllä 2019
• Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – rahoitusinstrumentin koordinointitoimenpiteiden
toteutus 2019.
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Toteutus:

Aluekehityksen tilannekuvaraportti laadittiin keväällä 2019. Raportissa
tarkasteltiin aluekehitykseen vaikuttavia muutosilmiöitä ja niiden
kytkeytymistä maakuntaohjelman kehittämisteemoihin.
Syksyn 2019 aluekehityksen tilannekuvaraportti laadittiin tausta-aineistoksi
Satakunnan uuden maakuntasuunnitelman valmistelutyötä varten.
Toimitettiin Työ- ja elinkeinoministeriöön Alueelliset innovaatiot ja kokeilut
(AIKO) 2016-2018 toimenpiteen loppuraportointi.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistukseen liittyvää pyyntöä
ei vuonna 2019 ei tullut työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Maakuntahallitus käynnisti Satakunnan maakuntasuunnitelma 2050:n
valmistelutyön kesäkuussa 2019. Maakuntasuunnitelman valmistelua varten
koottiin Satakuntaliittoon ydinryhmä, johon kuuluu aluekehityksen, alueiden
käytön ja maakuntajohtajatiimin asiantuntijoita.
Maakuntasuunnitelman laadintaa varten laadittiin osallisuus- ja
arviointisuunnitelma, jonka maakuntahallitus hyväksyi marraskuussa 2019.
Marraskuussa Raumalla järjestetty Satakunnan tulevaisuusfoorumi toimi
maakuntasuunnitelman valmistelutyön käynnistysseminaarina.
Satakuntaliitto kilpailutti maakuntasuunnitelman valmistelutyöhön kuuluvan
skenaariotyön ohjauksen loka-marraskuussa. Tarjouksensa jätti kolme yritystä,
joista kokonaisedullisuuden perusteella työn toteuttajaksi valittiin MDI Oy
alihankkijanaan FuturesGarden.

Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen
Maakuntien yhteistoiminta-alue
Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat alueiden kehittämislain tarkoittaman yhteistoimintaalueen. Yhteistoiminta-alueen osalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset ovat
linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II-vaiheen toteuttamisen, meriklusterin ja sen
alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantamisen. Muita
yhteisiä
kehittämisalueita
ovat
ammattikorkeakouluyhteistyö
Coastal,
Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA) ja vuosina 2016-2019 toteutettava Pohjoinen kasvuvyöhyke.
Maakuntien liittojen uusi lakisääteinen tehtävä on merisuunnittelu. Merialuesuunnittelua
koskeva laki tuli voimaan lokakuussa 2016. Satakunta tekee merialuesuunnittelua yhteistyössä
Varsinais-Suomen kanssa.
• Vuonna 2019 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais-Suomen
liiton kanssa.
Toteutus:

Vuoden
2019
tammikuussa
järjestettiin
Satakunnassa
yhteistoimintatapaaminen, johon kutsuttiin Varsinais-Suomen liiton
aluekehityksen toimialan edustajat. Keskeisiä yhteisiä valmisteluteemoja ovat
olleet esim. EU-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu, CPMR, PORE ja
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siltaseuranta, matkailu, PKV, Loura, bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma sekä
teollisuuden kasvuohjelman työsuunnitelma 2019
Maakunnallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -yhteistyön (TKI) edistäminen
TKI-yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&korganisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille.
Tarkoituksena on mm., että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on
selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.
• Jatketaan maakunnallisten alue-ennakoinnin teemafoorumien (TKI-foorumien) koordinointia
vuonna 2019
Toteutus:

Vuoden 2019 aikana kutsuttiin koolle maakuntaohjelman 2018-2021
kehittämisen toimintalinjojen mukaiset Tutkimus- kehittämis- ja
innovaatiofoorumit. Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet
toteuttavat
osaltaan
maakunnallista
tutkimuskehittämisja
innovaatiotoimintaa. Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI)toiminnan
koordinoinnin
tavoitteena
on muodostaa
strategisia
verkostokumppanuuksia
keskeisten
t&k-organisaatioiden,
tutkimuskehittämis- ja koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden
välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia
maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia
sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi.
Tavoitteena on, että maakunnan TKI- toimijat muodostavat strategiseen
kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta
Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti Satakuntaliitto on
kutsunut maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen
keskustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta,
tulevaisuudesta ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen ammatillisen
koulutuksen murros sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö- kuin laajemmat
uudistustavoitteet (ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia haasteita
koulutusorganisaatioille.
• Jatketaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan koordinointia vuonna
2019
Toteutus:

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta on kokoontunut
vuoden 2019 aikana ja käsitellyt kokouksissaan mm. ammatillisen koulutuksen
strategiarahoituksen hakua.

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
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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
ympäristökysymyksissä (YM).

ja

dialogi

teollisuuteen

liittyvissä

3. Teollisuuspuistot työelämän uudistajana
d) Käynnistetään keskustelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa siitä, miten räätälöity
erikoiskoulutus mahdollistaa joustavat opintopolut yritysten tarpeisiin.
• Vuoden 2019 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman - Teollisuuspilotin
toteutumista ja seurantaa
Toteutus:
Teollisuuspilotin seurantaryhmä kokoontui 29.8.2019, jolloin kuultiin mm.
ajankohtaiset kuulumiset toimenpidekokonaisuuksista.
• Laaditaan Teollisuuspilotin työsuunnitelma vuodelle 2019
Toteutus:

Keväällä 2019 laadittiin Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman Teollisuuspilotin vuoden 2019 työsuunnitelma. Vuoden 2019 lopulla
toteutettiin sidosryhmäkysely vuoden 2020 työsuunnitelman laadinnan
taustaksi.

• Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutus
vuoden 2019 aikana
Toteutus:

Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen seurantaryhmä kokoontui
21.1.2019 käymään läpi käynnistyneitä ja valmisteilla olevia toimenpiteitä sekä
uusien siltasopimusalueiden kokonaisuutta. Siltasopimussihteeristö kokoontui
12.2.2019 ja Siltasopimuksen ministerityöryhmä 5.3.2019.

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019-2030
Kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle
kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja
kiertotalouden osa-alueilla.
• Kasvuohjelman laadintaa jatketaan vuonna 2019
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Toteutus:

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma – Kohti kestävää
biokiertotaloutta valmistui helmikuussa 2019. Bio- ja kiertotalouden
kasvuohjelmassa kuvataan maakunnan biokiertotalouden tilannekuva sekä
tavoitteet vuodelle 2030. Keskeiset teemat ovat biokiertotalouden
toimintaympäristön kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä tietouden ja
innostuksen lisääminen, biopohjaisten sivuvirtamassojen potentiaalin
hyödyntäminen,
kiertotalouden
symbioosien
kehittäminen
sekä
kierrätysravinteiden käytön lisääminen. Kasvuohjelma on laadittu
täsmentämään maakuntaohjelman strategisia kehittämislinjauksia.

• edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa
Toteutus:

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman toteutusta on vuoden 2019 aikana
seurattu puhtaan elinvoiman TKI-foorumilla.
Käynnistettiin Satakunnan metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoja selvittävä
hanke.

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 2019 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA-yhteyshenkilönä
Toteutus:

LOURA-yhteistyötilaisuuksiin osallistuminen vuoden 2019 aikana.

Satakunnan Team Finland toiminta
Satakunnassa Team Finland –toiminta on organisoitu Team Satakunnaksi, jonka tehtävänä on
alueen
kansainvälistymispalveluita
tarjoavien
tahojen
tiedonvaihto
ja
kansainvälistymistoiminnan koordinointi. Team Satakunta järjestää yrityksille suunnattuja
tietoiskutilaisuuksia
kansainvälistymiseen
liittyvistä
kysymyksistä
ja
tarjoaa
kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja yhteyksiä muihin Team Finland –toimijoihin.
Team Satakunnan jäseniä ovat Finnvera, Finpro, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy, Porin
yliopistokeskus, Prizztech Oy, Rauman kauppakamari, Rauman kaupunki, Satakuntaliitto,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan kauppakamari,
Satakunnan Yrittäjät ja Tekes.
• Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Satakunta yhteyshenkilönä vuonna 2019
Toteutus:

TEAM-Satakunta yhteistyöhön osallistuminen vuoden 2019 aikana.
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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 kanssa.
• Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän
tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.

toiminnan

ja

• Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2019, joka osallistuu Suomen
Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä –kilpailuun.
Toteutus:
-

Maaseudun kehittämisen yhteistyötä on jatkettu mm. osallistumalla
Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston toimintaan.

-

On osallistuttu järjestöyhteistyöryhmän (JYTRY) kokouksiin maakunnallisen
järjestökentän toiminnan ja tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen
kehittämistyöhön.

-

Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa järjestetyssä maakuntakyläkilpailussa
valittiin vuoden 2019 maakuntakyläksi Eurajoen Sydänmaan kylä, joka
osallistuu Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden
kylä –kilpailuun Satakunnan edustajana.

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 TKIyhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkailualan osaamis- ja työvoima- sekä
25

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
kehittämistarpeista alueelliseen ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamisen
seurantaan.
• Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista kehittämistä

matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien edustajien kesken.
• Laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Satakunnan matkailualan kasvuohjelma
• Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2019.
Toteutus:

Keskeiset matkailutoimijat kutsuttiin koolle 30.1.2019 käsittelemään mm.
matkailun kannalta keskeisiä kehittämistarpeita. Matkailufoorumi järjestettiin
27.2.2019, foorumin yhteydessä toteutettiin lisäksi matkailun kasvuohjelman
laadintaan liittynyt työpajatyöskentely.
Satakunnan matkailun kasvuohjelma laadittiin 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana
laajassa yhteistyössä matkailun toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma toteutettiin
osana Ketteryyttä alueellisiin ohjelmaprosesseihin –AIKO-hanketta.
Kasvuohjelmaan koottiin mm. alueen yhteiset näkemykset matkailutoimialan
kehittämisestä ja tunnistettiin ratkaisevassa asemassa toimialan kehittymisen
ja kasvun näkökulmassa olevat voimavarat ja rajoitteet sekä selkiytettiin
vastuutahoja.
Satakunnan matkailufoorumi järjestettiin 5.11.2019, jossa mm. esiteltiin kesällä
2019 valmistunut Satakunnan matkailun kasvuohjelma.
Matkailun kasvuohjelman tarkemman työsuunnitelman laatimiseksi
käynnistettiin joulukuussa 2019 kysely, jolla selvitetään mitä kasvuohjelman
strategisiin linjauksiin liittyviä toimenpiteitä maakunnassa toteutetaan vuonna
2020.

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

Aluekehityksen toimialan edustajat ovat vuoden 2019 aikana osallistuneet
toimialan maakunnallisiin, seudullisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin
yhteistyöverkostoihin ja niiden toimintaan.
Vuoden 2019 aikana käynnistyi alueellisen digituen koordinaatiohanke sekä
rekrytointiin hankkeelle projektipäällikkö.

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
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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.
• Järjestetään maakunnallinen kulttuurifoorumi syksyllä 2019.
Toteutus:
Maakunnallinen kulttuurifoorumi järjestettiin 20.11.2019. Foorumissa
käynnistettiin Satakunnan kulttuuristrategian päivitystyö ja toteutettiin
strategian päivitystyötä pohjustava kysely foorumin osallistujille.
Järjestettiin kulttuurifoorumin yhteydessä kuntien sivistystoimenjohtajille ja
kulttuuriasioista vastaaville tapaaminen, jossa keskusteltiin kuntien
kulttuuriasioista.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen
Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta
Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahastoohjelman 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.
Toteutus:
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa.
Kokouksissa
on
käsitelty
työjärjestyksen
edellyttämien
isojen
hankekokonaisuuksien rahoittamista. Katsauksenomaisesti maakunnan
yhteistyöryhmälle on kerrottu rakennerahasto-ohjelman sekä maaseudun
kehittämisohjelman toimeenpanon etenemisestä jokaisessa kokouksessa.
Maakuntauudistuksen kaatumista käsiteltiin heti asian varmistuttua. Useassa
kokouksessa on keskitytty EU:n alue -ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 20212027 valmisteluun.
• Sihteeristö on kokoontunut vuoden aikana myös viisi kertaa. MYR-sihteeristössä
on käsitelty kaikki rakennerahasto-ohjelman valmistelussa olevat hankkeet ja
valmisteltu MYR:n käsittelyyn menevät asiat.
• Maaseutujaosto on kokoontunut työpajaan uuden ohjelmakauden CAP valmisteluun liittyen. Sen lisäksi maaseutujaosto on pitänyt yhden kokouksen
vuoden 2019 lopulla.
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Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelma 2014 - 2020)
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.
• Vuoden 2019 aikana osallistutaan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun.
Toteutus:
-

Vuoden 2019 aikana tehtiin uusia EAKR -hankepäätöksiä 5.10.2018 päättyneen
haun hakemuksista yhteensä kymmenen kappaletta. Keväällä 4.3.2019
päättyneen haun hakemuksista tehtiin vuoden 2019 aikana vielä viisi
rahoituspäätöstä.

-

Satakuntaliiton valmistelemia käynnistyneitä EAKR –hankkeita oli vuoden
loppuun mennessä yhteensä 89 ja hylkäyspäätöksiä yhteensä 11 kpl. Tällä
hetkellä rahoitusta on sidottu n. 13,5 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan
varaukset tulevillekin vuosille, käynnissä oleviin hankkeisiin, on rahoitusta
sidottu ja varattu yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Koko ohjelmakauden kehys
(mukaan lukien Silta EAKR -erillisrahoituksen 1,9 miljoonaa euroa) on n. 19,7
miljoonaa euroa.

-

Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut Länsi-Suomen
rakennerahasto-ohjelman koordinaatiotyöryhmän toimintaan.

-

Aluekehityksen toimialan edustajat ovat osallistuneet CAP-suunnitelman
maaseudun kehittämistoimenpiteitä valmistelevan ryhmän toimintaan sekä
Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston (EMKR) uuden ohjelman valmisteluun..

-

Uuden rakennerahastokauden 2021-27 valmistelu: Länsi-Suomessa on
perustettu tulevan rakennerahastokauden valmisteluun liittyen erillinen
’Läntinen valmisteluryhmä’, jonka puheenjohtajuus on Satakunnalla ja
varapuheenjohtaja Pirkanmaalta. Ryhmä on kokoontunut aktiivisesti vuoden
2019 aikana.

-

Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelma-alueiden alueella on perustettu ns. ELSA ryhmä, jonka alla on aloittanut mm. Indikaattoriryhmä ja laskentaryhmä. Ko.
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ryhmät kaikki valmistelevat osaltaan uuden ohjelmakauden tausta-aineistoja
päätöksenteon tueksi. Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut ELSAydinryhmä sekä ELSA -kirjoittajaryhmän toimintaan.
-

aluekehityksen toimialan edustaja on vuoden 2019 aikana osallistunut uuden
ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun EU4- jaoston toimintaan.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut – toimenpiteet
Satakunnan AIKO-rahoitus
Satakuntaliitto on osoittanut vuosina 2016-2018 kansallista aluekehittämisrahoitusta
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. AIKO- rahoitusta ei vuonna 2019 ole enää
käytettävissä, rahoitusta saaneiden hankkeiden toteutusaika on 30.4. 2019 asti.
• alueelliset innovaatiot ja -kokeilut rahoituksen viranomaistehtävät vuoden 2019 aikana
Toteutus:
-

AIKO-rahoituksen myöntäminen lähti käyntiin vuoden 2016 lopussa. Vuoden
2019 aikana hyväksyttiin vielä neljä uutta kokeilu -hanketta. Rahoitusta
myönnettiin yhteensä 58 000 euroa. Koko ohjelman kehys pieneni
hallintoviranomaisen viimeisessä irrotuspäätöksessä oletetusta alkuperäisestä
(925 000 euroa) niin, että Satakunnan kokonaismyöntövaltuus on 900 000 €.
Neljän viimeisimmän myöntöpäätöksen jälkeen on Satakunnan AIKO ohjelmavarat sidottu.

-

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa alueiden AIKO –rahoituksen toteutuksen
etenemistä kyselyillä, jossa mm. rahoituksen toteutumisen lisäksi tiedustellaan
eri indikaattoreiden toteutumista. Kaikkiaan rahoitettuja hankkeita on ollut 29
kpl. Rahoitusta on kohdennettu n. 940 000 euroa (summassa mukana
palautuneista
varoista
tehdyt
rahoituspäätökset).
Ministeriön
raportointipyyntöön (1.8.209) on vastattu ohjekirjeen mukaisesti
määräpäivään mennessä.

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.
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 2019 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.
Toteutus:
Aluekehityksen toimialan edustaja on osallistunut vuoden 2019 aikana
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöhön ja johtoryhmän toimintaan.

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen
CPMR
Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
muodostaa Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin keskittyvän verkoston, joka vaikuttaa
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EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla merkittävillä politiikan ja aluekehityksen
sektoreilla. CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta. Suomalaisia jäseniä ovat
Satakunta, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja PohjoisPohjanmaa.
Järjestön alaisuudessa toimii kuusi maantieteellisesti muodostettua alueellista komissiota.
Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämeri-komissiossa. Verkoston keskeisiä
aluekehittämisteemoja ovat koheesiopolitiikka, merenkulun ja muun liikenteen kysymykset,
energiapolitiikka, kalastusasiat sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. CPMR edustaa
Satakunnalle tärkeitä teemoja, joita ovat merelliselle rannikkoalueelle erityisesti aluepolitiikka, meripolitiikka sekä liikenne- ja energiakysymykset Itämeren alueella.
• Vuoden 2019 aikana aluekehityksen toimialan asiantuntijat valmistelevat maakunnan sisällöt
verkoston teematyöryhmiin.
• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu CPMR:n tilaisuuksiin asiantuntijana.
Toteutus:

Satakuntaliitto on ollut CPMR:n täysjäsen 1.1.2019 lähtien. Liiton poliittiset
edustajat on nimetty CPMR:n Core Groupiin (aluepolitiikka) ja CPMR:n Itämerikomission meripolitiikka-, liikenne- sekä energiatyöryhmiin. Täysipainoinen
työryhmätyöskentely on käynnistynyt vuoden 2019 aikana. Lisäksi
Satakuntaliitto on osallistunut CPMR:n suomalaisjäsenalueiden kokouksiin sekä
CPMR:n Itämeri-komission yleiskokouksiin.

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 kuluvalla ohjelmakaudella ollut 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 (Interreg Baltic Sea Region) 2014–2020 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,
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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 mahdollisuuksien mukaan uuden ohjelmakauden
ohjelmavalmisteluun.
• Osallistutaan INTERREG Baltic Sea Region -ohjelman kansalliseen subkomiteaan sekä
osallistutaan sen kautta uuden ohjelmakauden ohjelmavalmisteluun mahdollisuuksien
mukaan.
• Kannustetaan
satakuntalaisia
toimijoita
kansainvälistymisen vahvistamiseksi.

hyödyntämään

kv-rahoitusohjelmia

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv-ohjelmien hankehakuihin osana
maakuntaohjelman seurantaa.
Toteutus:
On osallistuttu seuraaviin INTERREG -ohjelmien kokouksiin:
-

Central
Baltic
-ohjelman
hallintokomitean
kokous
5.-6.3.2019
Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. Kokouksessa päätettiin 4. hakukierroksen
rahoitettavista hankkeista.

-

Central Baltic ohjelman seurantakomitean kokous (varajäsenenä) 23.24.4.2019 Riikassa Latviassa. Kokouksessa päätettiin mm. 5. rahoitushaun
yksityiskohdista. Välitettiin maakunnassa tietoa Central Baltic -ohjelmassa
avautuneesta 5. hausta.

-

Baltic Sea Region -ohjelman kansallisen työryhmän kokous 4.4.2019.
Kokouksessa esillä mm. tulevaan ohjelmakauteen ja BSR Interregin uuden
ohjelman laadintaan valmistautuminen.

-

Baltic Sea Region -ohjelman kansallisen työryhmän kokous 13.9.2019. Esillä
mm. tulevan ohjelmakauden valmistelu sekä ohjelman seurantakomitean
kokousasioiden läpikäynti.

-

Central Baltic -ohjelman kansallinen vastinraha työryhmän kokous 3.10.2019.
Ohjelman viidennen hakukierroksen hankearviointipalaveri

-

Central Baltic -ohjelman seurantakomitean kokous 12.11.2019 Riikassa
Latviassa. Kokouksessa käsiteltiin ohjelman toteutustilanne, vaikuttavuuden
arviointiraportti, työsuunnitelma ja budjetti vuodelle 2020 sekä käytiin
keskustelua uuden ohjelmakauden valmistelutilanteesta.

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 on toteuttanut kuluvaa ohjelmakautta alueelliseen
innovaatiojärjestelmään ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan ”Smart specialisation” S3
kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart Specialisation Platformeilla ja
älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty uuteen maakuntaohjelmaan 2018 –
2021. Lisäksi on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart specialisation -konsepti
(www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa entistä enemmän EUohjelmien toteuttamisen ohjaajana.
• S3-temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, energia, agrifood) haetaan aktiivisesti
kansainvälisiä
yhteistyömahdollisuuksia
uuden
maakuntaohjelman
(2018-2021) painotusten mukaisesti
• Vuonna 2019 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja
kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista
Toteutus:
Maakunnan S3-painopisteet ja näiden sisällöt on ajantasaistettu Euroopan
komissiolle (JRC). S3-temaattisten platformien alla on haettu aktiivisesti
kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä kannustettu maakunnan toimijoita
kansainväliseen yhteistyöhön maakunnan S3-painopisteiden mukaisesti.
- Vuoden 2019 aikana on jatkettu edelleen automaation ja robotiikan
kansainvälistä verkostoitumista ja kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan
teollisuuden uudistumista. Osana tätä on tuettu erityisesti maakunnan
Robocoast DIH -osaamiskeskittymää.
-

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 2019 aikana osallistutaan ERRIN- sekä ERIAFF-verkostojen ja näiden eri työryhmien
toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä elintarvikealan
kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä
Toteutus:
-

Vuoden 2019 aikana on osallistuttu ERRIN-verkoston työryhmätyöskentelyyn
Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) kautta. Lisäksi on kannustettu
maakunnan toimijoita osallistumaan ERRINin järjestämiin seminaareihin ja
työpajoihin.
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-

ERIAFF.n myötävaikutuksella on osallistuttu S3P Agri-Food -platformin alla
Traceability & Big Data kumppanuusyhteistyöhön. Keskeinen toimija
kumppanuudessa on Tampereen yliopisto, Pori (TAU).

Kiina-yhteistyö
• Toimintavuoden 2019 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-yhteistyötä
Toteutus:

Vuoden 2019 aikana on jatkettu edelleen yhteistyötä Kiinan Changzhoun ja
Ningbon alueiden sekä maan keskushallintoviranomaisten (SAW, CASST,
SAFEA) kanssa solmittujen yhteistyösopimusten pohjalta. Lisäksi on tuettu
maakunnan operatiivisia toimijoita (mm. Prizztech, SAMK, SataEdu, UCPori,
Pyhäjärvi-instituutti) heidän yhteistyötoimissaan näiden em. tahojen kanssa.

Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyvä KV -yhteistyö
IQ-Net on Euroopan laajuinen verkosto, jonka tarkoituksena on rakennerahastohallinnoinnin
laadun parantaminen oppimisen kautta ja kokemuksia vaihtamalla. Verkosto tuottaa tietoa
partnereiden käyttöön erilaisten tutkimusraporttien muodossa. Tavoitteena on tuottaa
relevanttia sisältöä rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon osallistuville organisaatioille
jäsenvaltioissa. Verkoston toiminta on säännöllistä (tapaamiset 2 kertaa vuodessa) ja sen teemat
noudattelevat aina kunkin ajankohdan kannalta oleellisia aihepiirejä.
Länsi-Suomen liitot maksavat vuosittain 9000 € jäsenmaksua (jaettuna viiden Länsi-Suomen
liiton kesken) IQ-Net -verkostoa ylläpitävälle Glasgow’n Strathclyden yliopiston Euroopan
politiikan tutkimuskeskukselle (EPRC). Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen suuralueelta on
mahdollista
osallistua
kahden
edustajan
voimin
tapaamisiin.
Länsi-Suomen
koordinaatioryhmässä pyritään sopimaan tapaamiskohtaisesti edustajat.
• Toimintavuoden 2019 aikana edistetään rakennerahasto-ohjelman
osallistumalla Euroopan laajuisen IQ-Net -verkoston toimintaan
Toteutus:

toimeenpanoa

Verkosto on kokoontunut vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Kesäkuussa
konferenssi on pidetty Helsingissä ja joulukuussa Hollannin Delft:ssä, johon on
osallistuttu myös Satakuntaliitosta.
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1.3.3. Alueiden käytön toimiala
Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä aloitettiin vuonna 2018 Satakunnan
maakuntastrategian laadinta. Laatimistyö ei kuitenkaan jatkunut uudistusprosessin päättymisen
(8.3.2019) jälkeen. Kesällä 2019 maakuntahallitus päätti käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen
Satakunnan
maakuntasuunnitelman
2050
laatimistyön. Laadittavasta
maakuntasuunnitelmasta käyvät ilmi maakunnan tavoiteltu tulevaisuus ja kehittämisen
pääsuuntaviivat pitkällä aikavälillä. Maakuntasuunnitelmassa esitetty tavoiteltu kehitys
konkretisoidaan maakuntakaavassa maakunnan alueiden käytön pitkän aikavälin
suunnitelmaksi. Satakunnan maakuntakaavaa uudistetaan lähitulevaisuudessa 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 yhdyskuntarakenteen, rakennetun
ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 67 b §:ssä on rannikkomaakunnille osoitettu tehtäväksi
maakunnan
suunnittelujärjestelmästä
erillisen
merialuesuunnitelman
laatiminen.
Valtioneuvoston merialuesuunnittelua koskevan asetuksen 2 §:n mukaan maakuntien liittojen
tulee laatia ja hyväksyä merialuesuunnitelmat 31 päivään maaliskuuta 2021 mennessä. Jatkossa
maakuntien liittojen tulee tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään
kymmenen vuoden välein.
Merialuesuunnitelman
laatimisprosessi
käynnistettiin
vuonna
2017
yhdessä
rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa. Merialuesuunnittelussa on edetty vuonna 2019
kaikille rannikkomaakunnille yhteisen koordinaation, yhtenäistetyn laatimisprosessin, sekä
tietopohjan keräämisen ja kartuttamisen kautta ensimmäiseen kuulemiseen syksyllä 2018
valmistuneen vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. Myös hanketyössä syntyviä tuloksia on
hyödynnetty merialuesuunnittelutyössä.
Alueiden käytön toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja
vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen
kuntakaavoituksen ja muun alueiden käytön suunnittelun kautta.
Vuonna 2019 paikkatietotoiminta keskittyi liiton tietopalvelu- ja analyysien tuotantoon niin
alueiden käytön suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja merialuesuunnitelman laatimiseksi.
Paikkatietotoiminta tähtää samalla maakuntasuunnitelman laatimisen edistämiseen sekä
maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi.
Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnointia koskevan lain 17 §:n mukaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen
käynnistämisestä, ja jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinoinnista ja kyseisen suunnittelun
yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Lisäksi toimiala vastaa alueellisten
laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta koskien
suunnitteluprosessin käynnistämistä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen
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suunnittelun yhteensovittamista maakunnan muun suunnittelun kanssa. Laki alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista on muuttumassa.
Valtakunnan tasolla liikennejärjestelmäsuunnittelu perustuu 1.8.2018 voimaantulleen lain
liikennejärjestelmästä ja maanteistä 15 b §:n mukaisesti valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio,
liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset. Valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi laadittava ohjelma, joka sisältää
valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä sitä koskeva rahoitusohjelma. Ohjelmaa voidaan tarkistaa
tarvittaessa.
Liikenneja
viestintäministeriö
valmistelee
valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (ml. maakuntaliitoilta).
Myös muiden tahojen on mahdollista esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksesta.
Satakunnassa on voimassa 2015 valmistunut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa
toimenpiteet on jaettu I-III kiireellisyysluokkaan sekä erikseen nostettu viisi (5)
kärkitoimenpidettä.
Toimenpideohjelma
on
toteutunut
I-kiireellisyysluokan
kärkitoimenpiteiden osalta kohtuullisen hyvin. Keväällä 2018 arvioitiin jatkuvan
liikennejärjestelmätyön työryhmissä ja maakunnallisessa ohjausryhmässä, että toistaiseksi
toimenpideohjelma ohjaa maakunnan liikennejärjestelmätyötä riittävästi. Hyvin toteutuneet
kärkitoimenpiteet
kuitenkin
uusitaan
vastaamaan
nykytilannetta.
Satakunnan
kärkitoimenpiteet tullaan viemään valtakunnalliseen suunnitelmaan ja sen 12 vuotiseen
rahoitusohjelmaan osana edunvalvontatyötä.
Vuoden 2019 alkupuolella jatkettiin hallinnonuudistustyötä, jossa tähdättiin uuden maakunnan
toiminnan aloittamiseen vuonna 2021. Hallinnonuudistusta varten laadittiin alueiden käytön,
liikenteen ja luonnonvarojen toimialojen nykytilan kartoitukset vuosina 2016-17 sekä
valmisteltiin väliaikaishallintoa varten tarvittavat päätökset. Vuosina 2018-2019
hallinnonuudistustyötä vietiin eteenpäin väliaikaisen toimielimen johdolla.
Alueiden
käytön
toimialalla
on
osallistuttu
maankäyttöja
rakennuslain
kokonaisuudistustyöhön. Lain kokonaisuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain
toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon laajoja ilmiöitä kuten ilmasto- ja
energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros,
elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.
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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.
• Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistettujen kärkitoimenpiteiden pohjalta seurataan ja
osallistutaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä sen 12-vuotisen
rahoitusohjelman laatimiseen, sekä koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.
Toimintaympäristön muuttuessa valmistaudutaan maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen.
• 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 on viety eteenpäin kaksivaiheisen päätöksenteon kautta. Tavoitteena
on, että maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan 2 touko-kesäkuussa 2019.
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Vaihemaakuntakaavaa
käsitellään
sekä
vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä.

maakuntakaavatoimikunnassa

että

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan muuttamassa rinnan maakuntauudistuksen kanssa. Lain
uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan arvioidaan.
Toteutus:

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 2 saatuja muistutuksia
käsitellessä ja vastineita laadittaessa tehtiin yhteistyötä kuntien, viranomaisten
ja maanomistajien kanssa. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 2
saatuja muistutuksia ja alustavia vastineita käsiteltiin (26.2.2019) Satakunnan
vaihemaakuntakaavan
2
yhteistyöryhmässä
ja
Satakuntaliiton
maakuntakaavatoimikunnassa. Lisäksi järjestettiin palaverit Merikarvian
kunnan (5.3.2019) ja Kokemäen kaupungin (11.3.2019) kanssa. Satakuntaliiton
maakuntahallitus
hyväksyi
(18.3.2019)
vastineet
Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 2 annettuihin muistutuksiin.
Maakuntahallituksen hyväksymät vastineet lähetettiin kirjeenä tai sähköpostin
liitteenä muistutuksen antaneille tahoille.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineistoon tehtiin muutoksia
muistutuksiin laadittujen vastineiden perusteella. Lisäksi Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 aineistoon tehtiin täydennyksiä ja teknisiä korjauksia
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin.
Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti
(MH 15.4.2019) esittää
maakuntavaltuustolle,
että
valtuusto
hyväksyisi
Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2. Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 esiteltiin
Satakuntaliiton maakuntavaltuustolle 7.5.2019 järjestetyssä seminaarissa.
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä
tiedotettiin maankäyttö- ja rakennuslain ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen
mukaisesti.
Hyväksymispäätöksestä ei valitettu valitusaikana Turun hallinto-oikeuteen,
joten kaavaa koskeva valtuuston päätös sai lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan
vaihemaakuntakaava 2 kuulutettiin voimaan 20.9.2019 Satakunnan kuntien ja
Satakuntaliiton sähköisillä ilmoitustauluilla.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 asiakirjat tarkistettiin ja täydennettiin
hyväksymiskäsittelyn osalta. Kaava-asiakirjat painatettiin loppusyksyllä ja
jaettiin Satakuntaliiton maakuntavaltuuston jäsenille.
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua on seurattu ja
osallistuttu mm. Kuntaliiton järjestämiin verkkotuokioihin, lainsäädäntöä
valmisteleviin sidosryhmäfoorumin työpajoihin ja alueiden käytön johtajien
ajankohtaistilaisuuksiin. Maankäytön ohjauksen rakenteita pohdittaessa
keskusteluissa on ollut useita erilaisia malleja, joissa myös maakuntakaavan
roolia ja laatua sekä koko kaavajärjestelmän rakennetta on tarkasteltu.
Prosessissa on tunnistettu ja tunnustettu maakuntakaavan rooli koko maan
kattavana ja ohjaavana kaavana, sillä detaljikaavoitetut tai -kaavoitettavat
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alueet ovat murto-osa maa- ja vesialueiden pinta-alasta. Maakuntakaavalla on
merkittävä rooli myös merialueilla, sillä merialuesuunnittelu Suomessa luotiin
pohjalle, jossa maakunta- ja kuntakaavoilla on rooli myös jatkossakin.

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

Satakuntaliiton edustajat ovat mukana rannikon maakuntaliittojen ja
ympäristöministeriön muodostamassa koordinaatioryhmässä, joka on
kokoontunut yhteensä 35 kertaa, joista vuoden 2019 aikana on kokoonnuttu
kahdeksan kertaa. Alkuvuonna 2019 Koordinaatioryhmän työ on keskittynyt
erityisesti skenaariotyöhön, jossa on pyritty hahmottamaan erilaisia
mahdollisia tulevaisuuksia, joihin merialuesuunnittelulla tulisi mahdollisesti
varautua. Skenaariotyötä on tehty sekä valtakunnallisella että alueellisella
tasolla. Työpajoja on pidetty kaksi kappaletta kaikilla suunnittelualueilla ja
niiden lisäksi on pidetty valtakunnallinen työpaja. Satakuntaliitto on sekä
osallistunut että osaltaan huolehtinut Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
työpajojen järjestelyistä. Valmis skenaariotyö esiteltiin syksyllä kansallisessa
tilaisuudessa.
Vuoden jälkimäisellä puoliskolla on keskitytty merialuesuunnittelun
visiotyöhön ja tavoitteiden laatimiseen ja itse merialuesuunnitelman
laatimiseen. Merialuesuunnittelun tavoitteet ja visiot laadittiin erillisen
hankeen avulla: Vuorovaikutusfoorumit merialuesuunnitelmien tavoitetilan
kuvaajana –Suomen merialueen kestävän käytön vision ja tiekartan sekä
suunnittelualueiden tavoitteidenlaatiminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Hanketta toteuttavat konsulttitoimistot WSP Finland Oy ja Capful yhdessä
koordinaatioryhmän kanssa.
Kaikkien teemojen ensimmäisiä ajatuksia esiteltiin sidosryhmille ideakartan
avulla marraskuussa pidetyissä alueellisissa vuorovaikutustyöpajoissa.
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen työpaja pidettiin
Uudessakaupungissa 28.11.2019.

• Koordinaatioryhmässä pyritään yhtenäistämään suunnitteluprosessia
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Toteutus:

Suunnitteluprosessissa
edetään
koordinaatioryhmän
valmisteleman
vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti, ja tavoitteena on saada suunnitelmat
mahdollisimman yhteensopiviksi ja koko prosessi aikataulultaan
yhteensopivaksi kaikilla kolmella suunnittelualueella ja Ahvenanmaalla.
Varsinaisten koordinaatiokokousten lisäksi on alkuvuoden aikana pidetty kolme
pidempää työpajaa, joissa suunnittelun liittyviä kysymyksiä (mm.
suunnittelutyökalut ja niiden käytön koulutus kuten Esrin tarinakartta-työkalu,
meriekologia ja ekosysteemilähestymistapa sekä suunnitelmassa käytettävät
merkintäperiaatteet) on viety eteenpäin yhdessä liittojen suunnittelijoiden ja
paikkatietoasiantuntijoiden kanssa.
Suunnittelun edetessä pidettiin suunnittelijoiden kesken vielä joulukuussa yksi
työpaja, missä käsiteltiin kattavasti eri teemojen suunnitteluperiaatteita ja
merkintätapoja.

• Vuonna 2019 perustetaan työn edistämiseen maakunnallinen ”sparrausryhmä”, edetään
valmisteluvaiheeseen, sekä ensimmäiseen kuulemiseen.
Toteutus:

Merialuesuunnitelman ensimmäinen kuuleminen pidettiin sähköisesti
10.4.2019-10.5.2019
ja
se
keskittyi
tilannekuvaan
ja
tulevaisuusskenaarioluonnoksista
kuulemiseen.
Tilannekuva
sisältää
ekologisen tilannekuvan 2018, sinisen talouden tilannekuvan 2018, ja
merialueiden ominaispiirteiden esittelyn kultakin suunnittelualueelta erikseen.
Satakunnan edustaman merialueen ominaispiirteet ovat raportissa
”Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen ominaispiirteet
2019”. Näiden lisäksi on laadittu Merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvaus
2019 sekä luonnos Suomen merenrannikon rakennetuista ja
rakentamattomista
rannoista.
Aineisto
löytyy
osoitteesta:
https://www.merialuesuunnittelu.fi/merialuesuunnitelma-2021/osallistusuunnitteluun/kuuleminen/
Skenaarioiden
pohjalta
muodostettiin
tavoitekuvaa ja suunnitelmaluonnosta lähdettiin työstämään loppusyksyllä
niin, että itse suunnitelma olisi kesällä 2020 virallisesti kuultavana.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntaliittojen edustajien ja VarsinaisSuomen Ely-keskuksen edustajien muodostama alueellinen Saaristomeren ja
Selkämeren eteläosan projektiryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja sen avulla
on viety eteenpäin alueellista näkökulmaa niin prosessissa kuin
valtakunnallisissa hankkeissa. Alueellisessa työssä skenaariotyöpajoihin
kutsuttiin kaikki merialuesuunnittelusta kiinnostuneet yhteistyöverkostoon
kuuluvat tahot. Myös vuorovaikutushankkeen tavoitetyöpajaan marraskuussa
saatiin laaja alueellinen edustus. Maakunnallinen sparrausryhmä kutsutaan
suunnitelman luonnosvaiheessa.

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan merialuesuunnittelua edistäviin hankkeisiin, sekä
hyödynnetään jo valmistuneita hankkeita, kuten
• Meritietoportaali (SYKE)
• Plan4Blue (SYKE), valmis.
• SeaGIS 2.0 (County Administrative Board of Västerbotten), valmis.
• SmartSea (FMI), (ohjausryhmässä Anne Savola) meneillään. Tutkimusten
välituloksia löytyy osoitteesta http://smartsea.fmi.fi/
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• Sustain Baltic (Turun yliopisto), (Satakuntaliitto /Asko Ijäs), valmis.
• Smart Blue Regions (Ministry for Economic Affairs, Employment, Transport
and Technology Schleswig-Holstein)
• Baltic Lines (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)
• Basmati (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)
• Baltic Scope (Swedish Agency for Marine and Water Management), valmis
• Pan Baltic Scope (Swedish Agency for Marine and Water Management),
(Satakuntaliitto / Mari Pohja-Mykrä), meneillään
• BalticRim (State Archaeological Department of Schleswig-Holstein)
• BlueAdapt (SYKE)
• SEAmBOTH (Metsähallitus)
• ARKMAS (SYKE)
• ECOnnect (Metsähallitus)
• Meriavain (Syke)

Toteutus:

Pan Baltic Scope -hankkeen toimiin on osallistuttu aktiivisesti kuten myös
SmartSea -hankkeen ohjausryhmän toimintaan. Lisäksi on annettu asiantuntijaapua BlueAdapt -hankkeelle.
Kansallisessa merialuesuunnittelun
koordinaatioryhmässä on tuotu esille keskitetysti tietoa mm. edellä mainittujen
eri hankkeiden hyödynnettävistä tuloksista. Satakunnan, Ahvenenmaan ja
Ruotsin FiAxSe-työpaketin kolmas sidosryhmäkokous järjestettiin Porissa
syyskuussa 2019. Tilaisuuteen kutsuttiin myös muiden liittojen
merialuesuunnittelijoita
ja
järjestettiin
mahdollisuus
tutustua
merituulivoimaan Porin Tahkoluodossa. PanBalticScope- hankkeen
loppuseminaarit järjestettiin 19.-21.11. Riikassa pidetyn The Maritime Spatial
Planning Forum: Global Meets Regional (MSPforum) yhteydessä. Hankkeen
virallinen loppukokous pidettiin joulukuussa 2019.

• Edetään vuorovaikutussuunnitelman 2018 pohjalta ja määritellään yhteiset suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessit, sekä suunnitteluyhteistyö- ja osallistumismuodot sekä käytettävä
aineisto, ja suunnittelutyökalut.
Toteutus:

Yhteistä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia on viety eteenpäin
vuorovaikutussuunnitelman pohjalta ja sitä tarkentaen sekä valtakunnallisessa
koordinaatioryhmässä että Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan
alueellisessa ryhmässä. Tarkennettua aikataulua valmisteltiin ja käsiteltiin sekä
alueellisessa
kokouksessa
että
28-29.6
työpajassa
Helsingissä.
Sparrauskonsultiksi on valittu WSP, ja he työstävät suunnittelutyökalulle
merkintäperiaatteita ja -kirjastoa sabloonahankkeen ja koordinaatioryhmän
työpajan pohjalta.
Suunnittelun edetessä jatkettiin merkintätapojen ja suunnitteluperiaatteiden
yhtenäistämistä eri maakuntaliittojen ja suunnittelualueiden välillä.
Koordinaatioryhmästä nimettiin kultakin suunnittelualueelta henkilöt ns. GISryhmään. Ryhmän jäsenien tehtävänä on keskittyä suunnitteluperiaatteiden ja
merkintöjen tekniseen toteutukseen.

• Kootaan lähtötietoja ja osallistutaan Meritietoportaalin kokoamiseen suunnittelualustaksi
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Toteutus:

Ominaispiirreraportti, ja sen tiivistelmä Esrin tarinakartta-muodossa saatiin
valmiiksi ja sähköisesti kommentoitavaksi kevään 2019 aikana
Merialuesuunnittelusivuille. Meritietoportaalin etenemistä seurataan osana
merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän työskentelyä.
Merialuesuunnitelmaa on työstetty ArcGisPron ja ArcGis Online sovellusten
avulla.
Teknisesti
varaudutaan
suunnitelman
jakamiseen
myös
Meritietoportaalin kautta.

• Koordinoidaan sidosryhmäyhteistyötä ja pidetään työpajoja suunnittelun edistämiseksi.
Hankkeen sidosryhmäyhteistyötä varten on koottu laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto.
Ylläpidetään eri vuorovaikutuskanavilla aineistoja yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.
Toteutus:

Merialuesuunnittelussa on pyritty monisuuntaiseen ja interaktiiviseen
tiedonvaihtoon eri sidosryhmien ja merialuesuunnittelusta vastaavien
viranomaisten kesken. Tietoa merialuesuunnittelusta on välitetty perinteisen
median avulla, sekä omien tiedotuskanavien kuten valtakunnallisen
yhteistyöverkoston ja sosiaalisen median kautta.
Valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta on saavutettu alueelliset toimijat,
joita on informoitu ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, kuten alueellisesta
skenaariotyöpajasta ja visiotyöpajasta. Alueellista sidosryhmäyhteistyötä on
tuettu PanBaltic Scope -hankkeen sidosryhmien osallistamisprosessilla,
esimerkkinä kalatyöpajat rannikon kalastajille ja kalankasvattajille. Lisäksi on
osallistuttu tuottamalla sisältötyöpaja Meremme tähden tapahtumassa
Raumalla.
Vuorovaikutuskanavina on otettu käyttöön seuraavia:
Yhteistyöryhmä (https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu):
- Sähköpostit
- Uutiskirjeet
Twitter: #Merialuesuunnittelu
FaceBook: Merialuesuunnittelu -sivu sekä Sinistä kasvua Satakunnasta -sivu
Merialuesuunnittelun kotisivu www.merialuesuunnittelu.fi

• Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristöministeriö MRL:n mukaisesti, ja kansainvälistä
rajat ylittävää merialuesuunnitteluyhteistyötä edistetään liiton hanketyöllä sekä
osallistumalla meneillään oleviin kansainvälisiin merialuesuunnittelua koskeviin tilaisuuksiin
ja hankkeisiin.
Toteutus:

Satakuntaliiton edustajat ovat osallistuneet PanBaltic Scope -hankkeen eri
työpakettien tilaisuuksiin ja hankkeen kokouksiin mm. Hampuri 02/19,
Göteborg 02/2019, Uumaja 03/2019, Tallinna 05/19, Pori 09/19, Helsinki 09/19,
Riika 11/19 ja Göteborg 12/09. Ympäristöministeriö on kuullut toimijoita Viron
merialuesuunnitelmasta lausuntopalvelun kautta, ja ministeriö on valmistellut
kootusti kannanoton Virolle.

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
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tietopohjaa. Toteutuneisuuden seurannalla ja siihen liittyvillä analyyseillä kootaan tietopohjaa
sekä tulevan maakunnan strategian laatimista että maakuntakaavojen uudistustyötä varten.
• Käydään maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön
toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön.
Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala on osallistunut Satakunnan kuntien
yleiskaavoja,
asemakaavoja
ja
ranta-asemakaavoja
koskeviin
viranomaisneuvotteluihin ja viranomaisyhteistyöhön.

• Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt lausunnot

Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala antaa lausuntoja Satakunnan
maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 nojalla ja muutoin liittyen alueiden käytön toimialan
tehtäviin esimerkiksi valtakunnallisissa valmisteluissa.
Satakuntaliitossa valmisteltiin alueiden käytön toimialalla vuonna 2019
yhteensä 108 lausuntoa. Lausunnoista 1 kpl koski maakuntakaavaa,
yleiskaavoja 16 kpl, ranta-asema- ja asemakaavoja 59 kpl ja maaaineslausuntoja 7 kpl. Ympäristönvaikutusten arviointiin liittyviä lausuntoja
annettiin 12 kpl, tie- ja liikenneasioista 6 kpl ja energia-asioista 1 kpl sekä
oppaisiin ja lainsäädäntöön liittyviä lausuntoja annettiin yhteensä 6 kpl.
Annettujen lausuntojen määrä on hieman laskenut verrattuna vuoteen 2018.

• Edistetään maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 toteuttamista yhteistoiminnassa
kuntien ja eri viranomaisten kanssa kuntakaavoitukseen, teiden suunnitteluun, johtokäytävien
suunnitteluun, loma-asuntorakentamiseen, maa-ainesten ottamiseen, jätehuoltoon ja
vaikutusten arviointeihin liittyvissä asioissa osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja
työryhmiin. Maakuntakaava strategisena työkaluna varmistaa pitkän aikavälin kehityksen eri
maankäyttömuotojen osalta.
Toteutus:

Kuntien ja viranomaistahojen maankäytön suunnittelua koskevissa
asiantuntijaneuvotteluissa, työryhmissä ja yhteistyössä on nostettu esiin
Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1
toteuttamista edistäviä toimenpiteitä ja huolehdittu siitä, ettei suunnittelulla,
hankkeille ja toimenpiteillä vaikeuteta maakuntakaavojen toteuttamista.

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

Vuonna 2019 yhteistyöryhmä (Sata-alsu) kokoontui kolme kertaa.
Ajankohtaisten kuulumisten ohella aiheina olivat mm. tulevaisuuden
kaupunkeihin ja maaseutuun liittyviä näkökulmia, Satakunnan maakunnallisen
luontoselvitystyön
ja
ampumarataselvityksen
käynnistäminen,
merialuesuunnittelu ja Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen
osana Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta.
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Satakunnan ammattikorkeakoulu on yksi hankepartnereista SYKE:n
koordinoimassa mittavassa EU LIFE-IP -hankkeessa. Lisäksi on käyty läpi muita,
alueidenkäytön suunnitteluun liittyviä ajankohtaisia asioita.
Ryhmän jäsenet ovat alueiden käytön suunnittelun asiantuntijoita eri puolilta
Satakuntaa sekä keskeisten maakunnallisten sidosryhmien asiantuntijoita eri
toimialoilta.

• Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 toteutuneisuutta
analysoidaan ja seurataan.
Toteutus:

Satakunnan kokonaismaakuntakaavan toteutumista seurataan analyysityöllä,
jolla samalla valmistellaan kokonaismaakuntakaavan uudistamistyön
käynnistämistä. Alkuvuonna valmistui esiselvitys Satakunnan luontoarvojen
päivittämistyötä varten. Esiselvityksessä analysoitiin mm. luonnonsuojelu- ja
suojelualueiden (S, SL) tilannetta kartoitustyötä varten ja laadittiin työohjelma
varsinaisen työn laadinnan pohjaksi.
Satakuntaliitto käynnisti esiselvityksen työohjelman mukaisesti Satakunnan
maakuntakaavassa
osoitettujen
luonnonsuojelualueiden
(SL)
ja
suojelualueiden (S) tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsitti olemassa
olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit kohdennettiin
alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa. Suojelualueiden tilan arviointi on osa
maakuntakaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa keskityttiin Natura
2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Seurantaraportissa
on kuvattu 122 Satakunnan maakuntakaavassa osoitettua luontokohdetta.
Selvitys valmistui marraskuussa 2019.
Satakunnan maakunnallista luontoselvitystä koskevaksi yhteistyö- ja
vuorovaikutuskanavaksi on muodostettu SataLuonto-niminen yhteistyöryhmä,
johon on kutsuttu viranomaisten, maakunnallisten sidosryhmien ja kuntien
edustajia seutukunnittain.
Myös maakuntauudistuksen valmisteluun kuulunut Satakuntaliiton
valmistelema kuntien sote-rakennuksia koskeva paikkatietotyö ArcGIS
Onlineen valmistui toukokuussa 2019. Koottu aineisto palvelee myös jatkossa
niin palvelurakennetyötä kuin kokonaismaakuntakaavan päivitystyötä
Käynnissä olevan ampumarataselvityksen nykytilaa kartoittavan osuuden
tiedoilla voidaan myös arvioida Satakunnan maakuntakaavan toteutuneisuutta.

• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä
maakuntakaavoituksen pohjaksi
Toteutus:

On laadittu Satakunnan talouslukujen kehityksestä karttoja ja kartogrammeja.
Aluerakenneanalyysia päivitettiin palvelemaan soveltuvin osin myös
maakuntasuunnitelmaa.
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• Vaihemaakuntakaavan 2 kaava-asiakirjojen viimeistely, taitto, painatus
aikataulutetaan ja toteutetaan vaihemaakuntakaavan 2 saatua lainvoiman.
Toteutus:

ja

jakelu

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston päätös Satakunnan vaihemaakuntakaavan
2 hyväksymisestä sai lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
kuulutettiin voimaan 20.9.2019. Kaavan tultua voimaan, asiakirjat tarkistettiin
ja täydennettiin hyväksymiskäsittelyn osalta. Asiakirjat taitettiin ja painatettiin
loppusyksyllä. Kaava-asiakirjojen jakelu aloitettiin joulukuussa jakamalla
asiakirjat Satakuntaliiton maakuntavaltuuston jäsenille.

• Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY-keskuksen toimintaprosesseja ja -kulttuureja
ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia
päätöksiä valmistelemalla. Työtä jatketaan valtakunnallisen valmistelun etenemisen tahdissa
ja maakunnan päätöksien mukaisesti.
Toteutus:

Tammikuussa arvioitiin valmiina olevaa ja hyödynnettävissä olevaa
maakuntauudistuksen valmistelua, sekä käynnistettiin alueiden käytön osalta
maakuntastrategian
laadintaa
suunnittelemalla
kokonaisaikataulujen
yhteensovittamista
strategiatyöhön,
valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun, kokonaismaakuntakaavan
tarkistustyöhön, sekä mahdollisen Porin seudun rakennemallityön
uudistamisen aikatauluun. Lisäksi arvioitiin alustavasti käytettävissä olevien
selvitysten tilannetta. Helmikuussa annettiin lausunnot maakuntalakipakettiin
kuuluneesta Hallituksen esityksestä eduskunnalle maankuntauudistuksen
täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi oltiin
liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana sanotun lain osalta. Maaliskuussa
maakuntauudistus päättyi, minkä jälkeen osallistuttiin yt-menettelyyn sekä
laadittiin raportit ja luovutettiin arkistoitavaksi valmistuneet raportit.

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

Alueiden käytön toimiala on osallistunut Satakuntaliiton viraston laatimien
suunnitelmien ja ohjelmien laadintatyöhön kommentoimalla SOVA-lain
mukaisia tarpeita (Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma ja
Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan käynnistyminen). Lisäksi
on pidetty alustuksia Turun yliopiston maisemantutkimuslaitoksen
yhdyskuntasuunnittelun kurssilla Porin yliopistokeskuksessa ja Hämeen
ammattikorkeakoulun liikennealan opiskelijoille Satakuntaliitossa.
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• Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,
valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin suunnitteluryhmiin,
ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.
Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala on tehnyt yhteistyötä kuntien ja
muiden viranomaisten kanssa kulttuuriympäristöjä ja kaupunkikuvaa
koskevissa hankkeissa (Porin modernin rakennuskannan inventointi, Porin
korkean rakentamisen selvitys, Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelman
päivitys).
Satakuntaliiton alueiden käytön edustaja oli mukana valtakunnallisesti
arvokkaiden kivikkojen selvitystyön ohjausryhmässä. Tämä Geologian
tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti
arvokkaat kivikot valmistui keväällä 2019.
Alueiden käytön toimialalta on ollut edustaja Satakunnan alueellisen
riistaneuvostossa sekä metsäneuvostossa.
Alueiden
käytön
toimiala
on
osallistunut
valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman sidosryhmätilaisuuksiin, antanut siihen
liittyviä lausuntoja ja kommentteja. Lisäksi toimiala on ollut mukana
valmistelemassa Länsi-Suomen liikennestrategian esiselvitystä ja varsinaista
liikennestrategian konsultin kilpailuttamista. Alueiden käytön edustaja on ollut
mukana Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman esisuunnitteluryhmässä.
Alueidenkäytön toimiala on osallistunut vt 8 kehityssuunnitelman
päivittämiseen, Tampere-Pori/Rauma rataosan kehittämissuunnitteluryhmään,
Tampere-Pori radan tarveselvityksen hankeryhmään, Rauma-Tampere radan
henkilöliikenteen
kehittämissuunnitelman
päivitykseen,
Rauman
rataseisakkeen ratasuunnitteluryhmään ja Tampere-Pori radan tärinöitä
käsittelevään työryhmään.

• Suunnittelun digitalisaatiota edistetään.
Osallistutaan paikkatietoyhteistyöhön mm.
Meritietoportaalin kanssa. Satakuntaliitto on Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon
jäsen, ja edistää sitä kautta mm. maakuntakaavojen digitaalisten aineistojen ylläpitoa ja
hallintaa.
Toteutus:

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä on
seurattu ja osallistuttu mm. Kuntaliiton järjestämiin verkkotuokioihin, joissa on
pohdittu osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavoituksen digitaalisia
mahdollisuuksia.
Valtakunnallinen maakuntakaavojen digitaalinen kehitystyö on keskittynyt
Paikkatietoalusta-hankkeeseen (PTA), ja sen maakunta-osahankkeen alla
tapahtuvaan työhön. Kokonaisuuteen kytkeytyy myös jo aiemmin käynnistynyt
Harmonisoidut
maakuntakaavat
e-palveluksi
(HAME-hanke),
jossa
Satakuntaliitto on mukana. Hankkeessa luodaan pohja maakuntakaavojen
ylläpidon siirtyminen HAME-tietomalliin, joka vastaa INSPIRE:n vaatimuksiin.
Lounaistieto jatkaa maakuntakaavojen ylläpitoa liittojen kanssa tehtyjen
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sopimusten mukaisesti. Vuonna 2020 siirrytään ylläpitämään vain HAMEtietomallissa olevaa maakuntakaavayhdistelmää. Lisäksi mukana on
maakuntakaavojen oikeellisuuteen liittyvän uuden työkalun, Laatuvahdin,
laatiminen ja testaus.
Hame-hankkeessa tehtyyn HAME-tietomallin viedään Satakunnan
maakuntakaavayhdistelmä.
Osa-aineistoa on jo tietomallin mukaisessa muodossa, mutta julkaistuna on
vasta tuulivoimaloiden alueet Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 1.
Satakunnan tuulivoimaloiden alueet on viety Lounaistiedon PostGistietokantaan ja ovat muiden liittojen aineistojen kanssa Maakuntakaavat.fi
sivustolla.
Satakuntaliitto on mukana HAME-tietomallin mukaisessa työskentelyssä, kun
maakunnan liittojen kesken neuvotellaan ylläpitomallista ja tulevaisuuden
haasteista siirryttäessä yhä enemmän ArcGis Pro-ohjelman käyttöön.
HAME-ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa pääsääntöisesti Skypekokouksin.
Paikkatietoalustan Laatuvahti-palvelun käyttöön oton koulutukseen ja
KiraDigi-hankkeeseen liittyen HAME-tietomallin visualisointisäännöistä
käytävään keskustelutyöpajaan on osallistuttu.
Paikkatietoalusta-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa, ja hankkeessa
aloitettuja toimenpiteitä tullaan jatkamaan maakuntien yhteistyönä.

• Jatketaan kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja toteuttamistoimien
edistämistä Selkämerellä (ICZM, rannikko ja merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon
suunnittelu) ryhmien kautta ja hyödynnetään SustainBaltic hankkeen tuloksia suunnittelussa.
Osallistutaan merten aluesuunnittelun rajat ylittävän toimeenpanon edistämiseen sekä
kansalliseen toimeenpanoon yhteistyössä ympäristöministeriön, naapurimaakuntien sekä
Ruotsin kanssa.
Toteutus:

SustainBaltic-hankkeessa tuotettuja aineistoja on hyödynnetty Selkämerta ja
Kokemäenjokea koskevien asiakirjojen ja esitysten laadinnassa, sekä
merialuesuunnittelun ominaispiirreraportin laadinnassa. SustainBaltic
hankkeen aineistoa on käytetty suoraan merialuesuunnittelun maan- ja meren
vuorovaikutusta käsittelevissä kokonaisuuksissa, mm. matkailua koskevissa
merkinnöissä.

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

Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä, Satapeto, kokoontui vuonna 2019 kaksi
kertaa. Kevätkokouksen teemoina olivat MetsäpeuraLIFE-hankkeen
kuulumiset, Suomen riistakeskus Satakunnan ja Luonnonvarakeskuksen
ajankohtaiset kuulumiset ja Satakunnan ampumarataselvityksen laadinnan
käynnistyminen.
Satapeto-ryhmän
jäsenet
osallistuivat
maaja
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metsätalousministeriön
kutsumana
susikannan
päivittämistä koskevaan sidosryhmätilaisuuteen.

hoitosuunnitelman

Syksyn kokous oli yhteiskokous Varsinais-Suomessa toimivan vastaavan ryhmän
kanssa. Suomen riistakeskuksen ja luonnonvarakeskuksen Satakuntaa
koskievien ajankohtaisten kuulumisten ohella aiheina olivat mm.
MetsäpeuraLIFE,
ampumarataselvityksen
laadinta,
susikannan
hoitosuunnitelman päivitys ja hallinto-oikeuden näkökulma susia koskeviin
valitusasioihin.

• Tulvariskien hallintaa ohjaavat laki ja asetus tulvariskien hallinnasta. Maa- ja
metsätalousministeriö nimesi joulukuussa 2011 alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta
aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Näille tulvariskialueille on laadittu tulvakartat.
Tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet kuvataan tulvariskien hallintasuunnitelmissa,
jotka valmistuivat joulukuussa 2015 ja päivitetään kuuden vuoden välein. ELY-keskukset ovat
2018 tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä ja Maa- ja metsätalousministeriö nimeää
tarkistetut, merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti vuoden 2018
lopulla sekä asettaa tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille. Edistetään tulvariskien
hallintasuunnitelman toteuttamista ja päivitettävien suunnitelmien laadintaa erityisesti
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintatyöryhmässä.
Toteutus:

Tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukausi käynnistyi ja vuoden 2018 lopulla
asetettiin uudet tulvaryhmät. Tulvaryhmään asetetut tahot nimesivät
edustajansa Kokemäenjoen tulvaryhmään ja Satakuntaliitto kutsui koolle
tulvaryhmän ensimmäisen kokouksen, joka pidettiin Satakuntaliitossa 4.4.2019.
Satakuntaliitto toimii ryhmän puheenjohtajatahona. Tulvaryhmän toinen
kokous pidettiin Huittisissa 7.11.2019.

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

Alueiden käytön toimialalta osallistuttiin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR),
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRS) ja Satakuntaliiton
hankeryhmän kokouksiin.

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

Päivitettin Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämistä
koskeva sopimus ja toimintasuunnitelma vuoden 2019 alussa. Osallistuttiin
SATAVESI-ryhmän ohjausryhmän ja vesistöalueryhmien kokouksiin
(Karvianjoki-ryhmä, Kokemäenjoki-ryhmä ja Eurajoki-Lapinjoki-ryhmä.
Selkämeren rannikon vesienhoitoa käsitellään em. jokialueryhmissä.)
Lisäksi osallistuttiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen vesienhoidon
yhteistyöryhmän kokouksiin. Teemoina ovat olleet nykyisen suunnittelukauden
ohjelmien toteutus ja uuden suunnittelukauden valmistelu.
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Osallistuttiin aktiivisesti vuoden 2018 lopussa käynnistyneen Ikaalisten reitin
neuvottelukunnan ja neuvottelukunnan työryhmien kokouksiin. Satakuntaliitto
allekirjoitti neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen joulukuussa 2018 ja
perustamiskokous pidettiin joulukuussa Ikaalisissa. Neuvottelukunnan toinen
kokous pidettiin toukokuussa Jämijärvellä. Ikaalisten reitin vesienhoidon
neuvottelukunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikön yhteistyössä
laatima Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma julkaistiin hankkeen
loppuseminaarissa 7.11.2019. Toimintaohjelma ulottuu aina vuoden 2027
loppuun saakka ja ohjelman edistymistä ja päivitystä seurataan vuosittain.
Lisäksi on pyritty edistämään vuonna 2017 valmistuneen ”Hämeen järviltä
Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050” toteuttamista, osallistuttu ohjausryhmän kokouksiin ja kirjoitettu maisema- ja
äänimaisemateemoista sekä vieraslajeista vesivision blogiin.
Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on kokonaisvaltainen näkemys ja
tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja
kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Sivuston blogissa ilmestyy
lähes viikoittain ajankohtaisia artikkeleita Kokemäenjoen vesistöalueella.
Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä
tavoiteasiakirjana, jolla edistetään vesien tilan parantumista ja
käyttömahdollisuuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä
tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään
vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision
tavoitteita.
Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona Pirkanmaan
ELY-keskus joulukuuhun 2020 saakka tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien
kanssa. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja
ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!
• Osallistutaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin.
Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala on osallistunut Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kutsumana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kuntien
kehittämiskeskusteluihin, joita alkuvuonna pidettiin yhdeksän kappaletta
(Säkylä, Merikarvia, Pomarkku, Nakkila, Ulvila, Pori, Harjavalta, Kokemäki ja
Rauma). Satakuntaliitto on pitänyt tilaisuuksissa ajankohtaiskatsauksen
maakunnan suunnittelutilanteesta.

• Nostetaan alueiden käytön tilasto- ja paikkatietoa esille suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
Hyödynnetään 2017 valmistunutta valtakunnallisesti merkittävien yritysalueiden kehittämistä
koskevan hankkeen analyysejä.
Toteutus:

Kuntien kaavoitusta on edistetty tuomalla esiin tarpeita yritystoiminnan
tonttitarjonnan lisäämiseksi. Porin seudun rakennemallityön käynnistämistä on
edistetty ja hyödynnetty työssä analyysitietoa.
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• Osallistutaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa ympäristöministeriön
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen arviointiin ja päivitykseen.
Toteutus:

Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitys- ja täydennysinventointityö jatkuu. Satakuntaliiton alueiden käytön
toimiala on seurannut hankkeen edistymistä.

• Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus.
Toteutus:

Satakuntaliiton kaavoituskatsausta 2018 on jaettu tulosteena VarsinaisSuomen ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kehittämiskeskusteluissa ja
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston kokouksessa toukokuussa. Satakuntaliiton
kaavoituskatsaus 2019 laadittiin vuoden lopussa. Satakuntaliiton
kaavoituskatsaus 2019 lähettiin Satakunnan kunnille sekä tiedoksi
Satakuntaliiton päättäjille, yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille. Tulosteena
kaavoituskatsausta jaettiin Satakuntaliiton maakuntavaltuuston joulukuun
kokouksessa.

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

Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014-2030 tavoitteet on nostettu esiin
niin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnassa kuin muussakin viraston
suunnitelma- ja ohjelmatyössä. Yhteistyötä on tehty Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kanssa koskien mm. Satakunnan aluekehityksen tilakatsauksen 2019
ympäristöä koskevan tietoaineiston osalta. Aineistot ovat hyödynnettävissä
myös Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 tausta-aineistona.

• Jatketaan
Satakunnan
ympäristökasvatusyhteistyön
ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa.
Toteutus:

edistämistä

Satakunnan

Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2019 kolme
kertaa. Osallistujien ajankohtaisten kuulumisten ohella aiheina olivat mm.
ympäristökasvatustoiminta
Satakunnan
Museossa,
Satakunnan
ammattikorkeakoulun kuulumiset ja käynnissä olevat ympäristöön liittyvät
hankkeet, Satakunnan vihertietokeskuksen esittely ja tutustuminen
Hanhiluotoon sekä näyttelypuutarhaan ja kompostointipuistoon. Myös
äänimaisema-asiaa pidettiin esillä äänimaisemakävelyllä Polsanluotoon.
Syksyllä kokoustettiin Pinkärven Vuotavan laavulla Eurajoella.
Satakuntaliitto on myös pyrkinyt edistämään kuntien, viranomaisten,
sidosryhmien ja tutkimuksen välistä ympäristöntutkimukseen liittyvää
yhteistyötä
järjestämällä
Ympäristöntutkimus
ja
Satakunta
verkostoitumistapahtuman vuosittain.

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

Työ käynnistettiin osana MAKU-prosessia. Jatkossa yhteensovitustarpeita
tarkastellaan osana yhteistyöprosesseja. Hyviä käytäntöjä jatketaan.
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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 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
vahvistettiin liikennesuunnittelun roolia Satakunnassa päättämällä käynnistää jatkuva
liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.
Syksyllä 2018 liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteet päivitettiin osana jatkuvaa
liikennejärjestelmätyötä. Maakuntahallituksessa hyväksytyt kärkitoimenpiteet täydentävät
vuoden 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Tarkistettu Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 toimii maakunnan viestinä
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Satakuntaliitto seuraa ja osallistuu
valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimiseen.
Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee antamaan uusia tavoitteita aikanaan myös uusittavalle
maakunnalliselle
liikennejärjestelmäsuunnitelmalle
esimerkiksi
ilmastonmuutokseen
sopeutumisen, käyttövoimakysymysten, robottiliikenteen sekä digitalisaation huomioimisen
osalta.
• koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien kanssa ja
ELY-keskuksen kanssa
Toteutus:

Käynnistettiin jatkuvan liikennejärjestelmäsuunnittelun konsulttipalveluna
laaditutetun työohjelman pohjalta VT8 kehittämissuunnitelman päivitys
vastaamaan liikenteessä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia.
Kehittämissuunnitelman päivitys valmistui vuoden 2019 joulukuussa.
On
vaikutettu
marraskuussa
2018
päivitetyn
Satakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitettyjen kärkitoimenpiteiden pohjalta, ja
jaettu tiivistelmäpainosta. Kevään 2019 seudullisissa LJS-kokouksissa tehtiin
muutamia lisäysesityksiä liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, ja tilannekatsaus
käytiin läpi maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman työryhmässä.
Laajempaa
muutostarvetta
on
odotettavissa
valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuttua (tod.näk. 2021 kevätpuolella).

• Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö-, edunvalvonta- ja hankeryhmiin
Toteutus:

Satakuntaliiton alueiden käyttö on osallistunut esimerkiksi seuraaviin yhteistyöja edunvalvontaryhmiin:
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun kansalliset tilaisuudet
Väylän valmisteluvastaavat/VLJS
VT 8 ohjausryhmä
VT 8 parantaminen, Eurajoen ohituksen tiesuunnitelma, hankeryhmä
Kasitie ry, hallitusjäsenyys
Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät
Pori-Tampere ratatyöryhmä
Päärataryhmä
Päärata +-ryhmä
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Pori-Parkano-Haapamäki rataryhmä
Varsinais-Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä
Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät
Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä
Kasitien neuvottelukunta
Rauman kauppakamarin liikennevaliokunta
Pyhäjärviseudun paikallisvaliokunta
Teollisuuden toimintaympäristö
Valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman
annettiin Satakuntaliiton kommentit joulukuun lopussa.

nykytilakuvaukseen

Kuuden maakunnan kesken aloitettiin Länsi-Suomen liikennestrategian
laatimisesta esiselvityksen laadinta. Esiselvityksessä selvitettiin maakuntien
yhteistyön mallia ja maakuntien tarpeita. Länsi-Suomen liikennestrategian
esiselvitys valmistui syyskuussa 2019. Liikennestrategian tavoitteena on
selvittää ja sovittaa yhteen laaja-alaisiin, usean maakunnan yhteisiin
hankkeisiin maakuntien yhteiset linjaukset, ylimaakunnalliset tarpeet sekä
valtakunnalliset
tarpeet.
Ylimaakunnallisen
kuuden
maakunnan
liikennestrategian on tarkoitus sijoittua maakunnallisen ja valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Maakuntahallitus päätti 21.10.2019
kokouksessaan liittyä mukaan Länsi-Suomen liikennestrategian valmisteluun.
Pori-Tampere
-ratatyöryhmässä
käynnistettiin
kehittämisselvityksen
laatimistyö Pori-Rauma raideliikenteen kehittämisestä. (Päärata+) Työohjelmaa
käsiteltiin elokuussa Väylän kanssa, joka ehdotti, että Väylä vastaisi selvityksen
infra-osuudesta. Tampere-Pori/Rauma välin liikenteen kehittämisselvitys
valmistui joulukuussa 2019. Tähän työhön liittyen osallistuttiin Tampere-Rauma
radan henkilöliikenteen kehittämisselvityksen päivitykseen, Rauman
henkilöliikenteen seisakkeen ja Tampere-Pori radan henkilöliikenteen
tarveselvityksiin. Edellä mainittujen lisäksi osallistuttiin Tampere-Pori radan
raskaan tavaraliikenteen tärinähaittoja tutkivaan selvitykseen.
• Edistetään liikennehankkeiden EU-rahoituksen kohdentamista Satakuntaan
Toteutus:

EU aukaisi julkisen kuulemisen Euroopan laajuisen liikenneverkon kehityksen
suuntaviivojen arvioinnista. Satakuntaliitto laati EU:lle ehdotuksen TEN-Tliikenneverkon laajentamiseksi. Valmisteltiin lausunto kuulemista varten sekä
osallistuttiin eri kokoonpanoilla myös muiden lausuntojen valmisteluun.
Alueiden käytön edustaja osallistui TEN-T Guidelines Expert Meeting And Open
Forum-tilaisuuteen Helsingissä.

• Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntasuunnitelmaa, kaavoitusta ja merialuesuunnittelua varten
Toteutus:

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 valmistelu aloitettiin kesällä 2019.
Järjestettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tapaaminen
raskaanliikenteen toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Selvitystyö raskaan
liikenteen taukopaikkojen kehittämiseksi sovittiin aloitettavan vuoden 2020
alussa.
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• Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan sihteeriys 2018-2019
Toteutus:

Satakuntaliitto vastaa Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan sihteeritehtävistä
vuoden 2019 loppuun saakka. Neuvottelukunta kokoontuu yleensä noin kaksi
kertaa vuodessa. Neuvottelukunta ja sitä valmisteleva virkamiestyöryhmä ovat
molemmat
kokoontuneet
kerran
kevään
kuluessa.
Syksyn
virkamieskokouksessa esitettiin ja neuvottelukunnan kokouksessa päätettiin,
että Satakunta jatkaa Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan puheenjohtajana
vielä vuoden 2020 loppuun saakka, koska kauden 2018-2019
puheenjohtajuuskausi oli liikennesuunnittelijamuutosten takia vajavaisesti
resursoitu. Neuvottelukunnan kokouksessa päätettiin, että Vt 2 Pori-Helsinki
kehittämisselvityksen pohjalta tehdään seuraavaan kokoukseen mennessä
neljän maakunnan yhteinen prioriteettilista hankkeiden edistämiseksi
valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten.

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

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa on yhteistyössä mietitty eri
liikennehankkeiden
ja
parannustoimenpiteiden
priorisointia
suunnitelmavalmiuden ja toteutustarpeen perusteella hallitusohjelmaa ja
lisätalousarvioita varten.
Joulukuussa 2019 järjestettiin yhteinen tapaaminen Varsinais-Suomen ELYkeskuksen liikennevastuualueen johdon kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin
yleisesti liikenneasioista, sovittiin vt 2 hankkeiden priorisoinnista ja päätettiin
vuosittaisista
tapaamisista
Satakuntaliiton
ja
ELY-keskuksen
liikennevastuualueen johdon kanssa. Tapaamisessa sovittiin, että Satakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys aloitetaan vuoden 2021 alussa.

Erillisprojektit ja selvitykset
”Katson maalaismaisemaa” –hanke
”Katson maalaismaisemaa” –hankkeessa syntyneen tiedon jatkojalostaminen
Satakuntaliitto hankkeistaa Satakunnan maisema-alueiden selvityksen pohjalta maisemaalueiden tunnettuutta.
Maisema-alueita ja niiden arvoa tuodaan esille maakunnan
markkinoinnissa, matkailuhankkeissa ja esimerkiksi maisemanhoitoon tähtääviä toimenpiteitä
suunniteltaessa maaseudun arvon ja arvostuksen lisäämiseksi.
• osallistutaan Köyliönjärven maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen.
Maisemateemaa käsitellään myös Kokemäenjoen Kokkeli -hankkeessa.
Toteutus:

Maisemanhoitoalue Satakuntaan -hankkeessa yhteistyössä alueen asukkaiden
kanssa
laadittu
Köyliönjärven
maisemanhoitoalueen
hoitoja
käyttösuunnitelma on valmistunut viime vuonna. Luonnonsuojelulain mukaisen
maisemanhoitoalueen perustamista Köyliöjärven maisema-alueelle on esitetty
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ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Köyliö-seura ry:n
toimesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on suorittanut ympäristöministeriön
valtuuttamana asianosaisten kuulemisen vuoden 2018 lopulla. Lausuntoja ja
kannanottoja saatiin 67, joista myönteisiä/neutraaleja oli 25 ja kielteisiä 42.
Vastustus perustuu pääosin käsitykseen, jonka mukaan maisemanhoitoalue
rajoittaisi rakentamista ja muuta maankäyttöä alueella ja vähentäisi
maanomistajien valtaa päättää omista asioistaan. Joulukuussa järjestettiin
hankkeen
toimesta
ympäristöministeriön
kanssa
yhteistyössä
keskustelutilaisuus Köyliössä, jossa esiteltiin alueen arvoja lainsäädäntöä ja
hoitoja
käyttösuunnitelmaa.
Tilaisuuden
jälkeen
päätettiin
maisemanhoitoalueen perustamisesta Köyliönjärven kulttuurimaisemaan
luopua.
Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala on seurannut Köyliönjärven
maisemanhoitoalueen perustamisen tilannetta ja osallistunut esittely- ja
keskustelutilaisuuksiin.
Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala on osallistunut Kokkeli -hankkeeseen
osallistumalla Joki-seminaariin kesällä 2019 ja kirjoittamalla artikkelin
loppujulkaisuun.

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. SmartSeahanke arvioi, miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana.
Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään, miten merenpohjan
luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä
meriluonnolle ja kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja
sen rahoitus on lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8
eri laitoksesta, jotka ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus,
Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot
sekä Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.
Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää
tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden tilaisuuksissa. Satakuntaliitto
tähtää teemavuoden järjestämiseen merialuesuunnittelun ja SmartSea –hankkeen edetessä ja
etenkin hankkeessa kertyvän tietopohjan kartuttua.
Toteutus:

SmartSea -hankkeen ohjausryhmän kokouksiin on osallistuttu mahdollisuuksien
mukaan. Kevätkaudella 2019 ohjausryhmä kokoontui yhden kerran ja
syyskuussa 2019 toisen kerran. SmartSea-hankkeessa tuotettuja tietoja mm.
vesiviljelyn
ja
tuulivoiman
sijainninohjauksesta
hyödynnetään
merialuesuunnittelussa.
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SustainBaltic –hanke
Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja
toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko- ja
merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun
rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.
Central Baltic-ohjelman rahoittama SustainBaltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine
Human-ecological Networks in the Baltic Region) – hanke päättyi Satakuntaliiton osalta 11/2018.
Hyödynnetään vuonna 2018 valmistuneita suunnitelma-aineistoa sekä laadittuja selvityksiä sekä
maakuntakaavoitustyössä että merialuesuunnittelussa.
Toteutus:

SustainBaltic-hankkeessa
tuotettuja
aineistoja
on
hyödynnetty
merialuesuunnittelussa
Saaristomeren
ja
Selkämeren
eteläosan
ominaispiirreraportin laadinnassa ja muissa Selkämerta ja Kokemäenjokea
koskevien asiakirjojen ja esitysten laadinnassa.

Pan Baltic Scope –hanke
Satakuntaliitto on hankepartnerina Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamassa
Pan Baltic Scope -hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen
vetovastuutahona on Ruotsin merialuesuunnittelun vastuuviranomainen, eli Swedish Agency
for Marine and Water Management (SwAM) ja muut hankepartnerit ovat Itämeren maiden
lisäksi HELCOM, VASAB, SYKE ja Suomen ympäristöministeriö. Hankkeeseen osallistuvat toimia
seuraavina jäseninä myös Satakuntaliiton naapurirannikkoliitot; Varsinais-Suomen liitto ja
Pohjanmaan liitto.
Hanke edistää merialuesuunnittelun rajat ylittävän yhteistyön järjestämistä, skenaariopohjaista
tavoitteiden asettelua ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa. Hankkeen tulokset hyödyttävät
suoraan kestävää Sinistä kasvua tavoittelevan merialuesuunnitelman laatimista.
Toteutus:

Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. On osallistuttu hankkeen
toimiin, kuten Itämeren maiden merialuesuunnittelijoiden tapaamisiin,
ekosysteemipohjaisen lähestymistavan sekä maan ja meren vuorovaikutuksen
integroimiseen merialuesuunnitteluun.
Erityistä panostusta on laitettu Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan välisen
yhteistyön kehittämiseen, sekä Satakunnan alueella sidosryhmien
osallistamiseen. On järjestetty Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan
merialuesuunnittelijoiden tapaaminen Uumajassa. Satakuntalaisille kalastajille
ja kalankasvattajille on pidetty kaksi työpajaa. Meremme tähden -seminaarin
yhteydessä on järjestetty kaikille avoin merialuesuunnittelun seminaari koskien
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualuetta. Avoimella
karttakyselyllä on kerätty tietoa sidosryhmien merkityksellistä paikoista
merialueella.
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Hankkeen
tiimoilta
on
tehty
tiivistä
yhteistyötä
kansallisen
merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa hankkeen tulosten
hyödyntämiseksi virallisessa merialuesuunnitteluprosessissa.
Hanke jatkui vuoden 2019 loppuun.
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinta
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.
Ampumarataselvitys laaditaan tulevan maakuntakaavan tarkistustyön pohjaksi.

Toteutus:
Satakunnan ampumarataselvityksen laadinta käynnistyi
Satakuntaliitossa keväällä 2019. Selvitystyötä varten muodostettiin
ohjausryhmä, johon kutsutiin keskeiset Satakunnan metsästys- ja
ampumaurheiluorganisaatiot, viranomaiset, kuntaedustajat seuduittain sekä
muita sidosryhmiä. Ohjausryhmän taustatukena toimii erillinen asiantuntijoista
koostuva tukiryhmä. Ohjausryhmä on tärkeä osa sidosryhmätyötä ja
ohjausryhmän jäsenet tuovat esille ampumaratoihin liittyvä tietoa, tarpeita ja
kokemusta
selvityksen
tekijöiden
ja
suunnittelijoiden
käyttöön
Satakuntaliitossa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kahdesti.
Ensimmäiseksi laadittiin Satakunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen
nykytilaselvitys. Nykytilaa koskeva selvitys oli laajalla kommentointikierroksella
ja samaan aikaan oli avoinna ampumarataverkostoja koskeva kysely
Satakuntaliiton verkkosivuilla. Marraskuussa 2019 järjestettiin selvitystyöhön
liittyvä seminaari Porin yliopistokeskuksessa. Nykytilaselvityksen laadinnan
jälkeen työ jatkuu kehittämissuunnitelman laadinnalla vuoden 2020 puolella.
Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa
tullaan
hyödyntämään
aikanaan
käynnistyvän
Satakunnan
kokonaismaakuntakaavan 2050 taustaselvityksenä.

Uuden maakunnan kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvitykset
Satakuntaliitto käynnistää tarvittavien taustaselvitysten päivitys- ja laadintatyön. Tarvittavia
analyyseja ja selvityksiä laaditaan sekä liiton omana työnä, hankkeissa että kilpailutetaan
tarvittaessa Satakuntaliiton taloudellisten resurssien puitteissa. Tällaisia tulevia selvityksiä ovat
mm. kulttuuriympäristökohteiden päivitys (erityisesti moderni kulttuuriympäristö), Satakunnan
vanhentuneen luontokartoituksen 1996 ajantasaistus, maa-ainesten oton nykytilannekartoitus
ja tulevaisuus, sekä liikennejärjestelmien kehittämiseen tähtäävät selvitykset esim. PoriTampere-ratayhteyden kehittämiseen tähtäävä selvitys. Lisäksi pohjavesivarojen
hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan kohdealueena Kankaanpään ja
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Jämijärven alueella sijaitsevan Hämeenkankaan (sekä Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä sijaitsevien
Vatulanharjun ja Ulvaanharjun alueet).
Taustaselvitystyötä on tehty omana työnä paikkatietoanalyysein.
Satakunnan
luontokartoituksen 1996 ajantasaistustyö sekä maa-ainesten oton nykytilan kartoitus käynnistyy
loppuvuodesta 2018.
Pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksia on kartoitettu
yhteishankkeessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Toteutus:

Vuoden 2019 alussa valmistui Satakunnan luontoarvojen päivittämistä koskeva
esiselvitys ja sen paikkatietotyöt, ja marraskuussa valmistui päivitystyön
ensimmäisenä vaiheena Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen
luonnonsuojelualueiden (SL, S) seurantainventointi.
Keväällä käynnistynyt Satakunnan ampumarataselvitys ja ampumaratojen
kehittämissuunnitelma paikkatietoineen toimivat valmistuessaan taustaaineistona, kun laaditaan uutta Satakunnan maakuntakaavaa.
Muita hyödynnettäviä keväällä 2019 valmistuneita aineistoja ovat maakunnan
SOTE-rakennukset ArcGIS Onlinessä, merialueiden Maptionnaire-karttakyselyn
aineistot sekä erilaiset merialuesuunnittelua palvelevat analyysi- ja esityskartat,
sekä aluekehityksen analyysityötä palvelevat talouskehityksen kartat ja
kartogrammit.
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1.3.4. 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

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
2,5 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 oli 1.1.-30.9.2019 maakuntaliiton
projektitoimistossa 10-15 työntekijää eripituisissa tehtävissä.
Toteutus:
Maakuntauudistuksen valmistelun päätyttyä maaliskuussa 2019 on liitossa
varauduttu oman tietohallinnon infran päivittämiseen sekä maakuntauudistuksen
projektitoimiston aineiston arkistointiin.
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Toimenpiteitä ovat olleet:
- Tietoverkon palomuurin vaihto ja palomuurien kahdennus
- Internetyhteyden kahdennus
- Tietoturvaohjelmistojen päivitys
- Palvelimen varmuuskopioinnin uudistus sekä varmuuskopioinnin hajautus
- Asiakirjahallintajärjestelmän arkistointiominaisuuksia on päivitetty ja
asiakirjojen
- sähköisen allekirjoitusominaisuus käyttöä valmistellaan. Lisäksi on
järjestetty asiakirjahallinnan koulutusta koko henkilökunnalle 6.3.2019 ja
20.3.2019.
Työajanseurantajärjestelmän
vaihdosta
käyttöönottopäiväksi valittiin 3.2.2020

tehtiin

hankintapäätös

ja

Henkilökunta
Satakuntaliiton palveluksessa 31.12.2019 oli 26 työntekijää, joista vakituisia 23 ja
määräaikaisia 2 henkilöä. Vuoden 2019 hankkeissa oli palkattuna 5 henkilöä. Lisäksi
erimittaisissa harjoittelu- ja työjaksoissa on ollut 1 henkilö.
Liikennesuunnittelijan työsuhde täytettiin tammikuussa 2019.
Aluekehitysasiantuntijan työsuhde täytettiin joulukuussa 2019.
2015
vak

Aluekehitys
Alueiden käyttö
Hallinto
MKJ-tiimi

tp

7
5
8
3

1

2016

2017

2018

2019

vak

tp

vak

tp

vak

tp

vak

tp

7
6
8
3

1
2

6
7
6
3

1
1
1
2

6
6
6
3

3
2
1
0

6
7
7
3

1

1

1

Satakuntaliitossa laaditaan vuosittain henkilöstöraportti, joka antaa tarkemmin
tietoa henkilöstön tilasta, henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista.

Satakuntaliiton viraston lausunnot ja kannanotot
Lausunnon pyytäjä /
Esityksen tekijä

Aihe

pvm

Maakuntakaavat
Pohjanmaan liitto

03.00.
Lausunto Pohjanmaan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta

Yleiskaavat
Eurajoen kunta

03.01.
Lausunto Eurajoen kunnan Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta (Niemenkylä Lankoorin niemi)
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Eurajoen kunta
Eurajoen kunta
Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki

Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asemakaavat
Eurajoen kunta
Eurajoen kunta
Eurajoen kunta

Euran kunta
Euran kunta
Euran kunta

Lausunto Eurajoen kunnan Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen
ehdotusvaiheesta (Niemenkylä Lankoorin niemi)
Lausunto Eurajoen kunnan keskustan osayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta
Ennakkolausunto osayleiskaavan muutoksesta Huittisten
Maurialassa
Lausunto Huittisten Taraskallion tuulivoimaosayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Lausunto Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksesta 3, osa
kiinteistöä 271-452-5-39 ja osa määräalaa 271-452-6-47-M601
Lausunto Kokemäen kaupungin Kokemäenjoen
rantaosayleiskaavan muutos 2:n ehdotusvaiheesta
Lausunto Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksesta 3, osa
kiinteistöä 271-452-5-39 ja osa määräalaa 271-452-6-47-M601

28.10.2019

Lausunto Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4, osa
kiinteistöä 271-420-3-42 ja osa kiinteistöä 271-420-3-40 sekä osa
vesialuetta 271-420-876-1
Lausunto Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston
osayleiskaavan luonnoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan Kirkonkylänn-Tuorilan
osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta (Brändöön niemi)
Lausunto Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston
osayleiskaavan ehdotuksesta
Lausunto Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta
Ei lausuttavaa Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta
Köörtilänkylä, Pohjansaha, tila Salo 484-407-6-39
Lausunto Rauman kaupungin Vanha-Lahden osayleiskaavan
luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan osallistumisja arviointisuunnitelmasta ja rakennemallin luonnoksesta
Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamistarpeesta Huittinen - Taraskallio tuulivoimahankkeessa

2.9.2019

03.02.
Lausunto Eurajoen kunnan Luvian Lankoorin ranta-asemakaavan
muutoksesta (luonnosvaihe)
Lausunto Eurajoen kunnan Luvian Lankoorin ranta-asemakaavan
muutoksesta (ehdotusvaihe)
Lausunto Eurajoen kunnan Köykän teollisuusalueen ja
kirkonseudun asemakaavan muutoksesta, laajennuksesta ja
kumoamisesta
Lausunto Euran kunnan Kiiskinmäen asemakaavan laajennuksesta
Lausunto Euran kunnan Kauttuanmetsän asemakaavan
ehdotuksesta
Lausunto Euran kunnan Sorkkisten asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
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Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Honkajoen kunta
Huittisten kaupunki

Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Kankaanpään kaupunki

Kankaanpään kaupunki

Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Nakkilan kunta
Pomarkun kunta
Pomarkun kunta
Pomarkun kunta
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Porin kaupunki

Lausunto Harjavallan kaupungin Kallaksen asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Harjavallan kaupungin katoditehtaan asemakaavasta ja
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Harjavallan kaupungin Vinnarin päiväkodin asemakaavan
muutoksen luonnoksesta
Lausunto Harjavallan kaupungin Vinnarin päiväkodin asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Honkajoen kunnan Peltosen asemakaavan osittainen
kumoaminen
Lausunto Huittisten kaupungin uuden koulun tontien ja
lähiympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
Lausunto Huittisten kaupungin Huhkolanpuiston uuden koulun
asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Huittisten kaupungin Huhkolanpuiston uuden koulun
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (keskus)
korttelin 58 tontteja 6 ja 7 koskevan asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
Lausunto Kankaanpään kaupungin 14. kaupunginosan korttelin
941 tonttia 2 koskevasta asemakaavan muutoksen luonnoksesta
(Lohikon vanhainkoti)
Lausunto Kokemäen kaupungin Villiönsuvannon asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Kokemäen kaupungin Haanmäen asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Merikarvian kunnan Brändöön keskiosan asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän korttelin 11
asemakaavan muutoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän korttelin 54
asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän korttelin 54
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Nakkilan kunnan keskustan asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
Pomarkun kunnan Riuttatien teollisuusalueen asemakaavamuutos
(kortteli 341)
Lausunto Pomarkun kunnan Riuttantien teollisuusalueen
asemakaavamuutoksen ehdotuksesta (kortteli 341)
Lausunto Pomarkun kunnan Suomen Käyttömuovi Oy:n lisäalueen
asemakaavan muutoksesta
Lausunto Pomarkun kunnan Suomen Käyttömuovi Oy:n lisäalueen
asemakaavan muutoksesta
Lausunto Porin kaupungin Mikkolan 46. kaupunginosan korttelia 1
(osa) koskevan asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Porin kaupungin Teljän (2.) kaupunginosan korttelin 9
tontin 411 ja Katariinankadun (osa)
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Porin kaupunki

Lausunto Porin kaupungin Mikkolan 46. kaupunginosan korttelia 1
(osa) koskevan asemakaavan muutoksen ehdotuksesta

16.5.2019

Porin kaupunki

Lausunto Porin kaupungin Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28
koskevasta asemakaavan muutoksesta

5.6.2019

Porin kaupunki

Lausunto Porin kaupungin Mikkolan (46.) kaupunginosan
kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu-, liikenne- ja puistoalueita
koskevasta asemakaavan muutoksesta (Mikkolan voimajohtolinjan
siirto)
Lausunto Porin kaupungin Tiilimäen (11.) kaupunginosan korttelin
15 (osa), Sairaalantien (osa), Juutilaisentien (osa) ja
Vähämäenpuiston (osa) 1. asemakaavasta ja asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Porin kaupungin Teljän (2.) kaupunginosan korttelin 9
tontin 411 ja Katariinankadun (osa) asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
Lausunto Porin kaupungin Sunniemenranta 19. ja Isojoenranta 18.
kaupunginosien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toisesta
luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Lähdepellon ratsastuskoulun
asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lausunto Rauman kaupungin Kallionikulan asemakaavan
muutoksesta

22.8.2019

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Rauman kaupunki
Rauman kaupunki

Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki

5.9.2019

6.9.2019

18.11.2019

12.3.2019
19.3.2019

Lausunto Rauman kaupungin Lähdepellon ratsastuskoulun
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Rauman kaupungin Nikulanväylän asemakaavan
ehdotuksesta
Lausunto Lakari-Liinalan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnoksesta
Lausunto Salosen torpan asemakaavan muutoksen luonnoksesta

30.4.2019

Lausunto Rauman kaupungin Teerentarhantien asemakaavan
muutoksen ehdotuksesta
Lausunto Rauman kaupungin korttelin 306 länsiosan asemakaavan
muutoksen luonnoksesta

24.9.2019

24.5.2019
31.5.2019
18.9.2019

14.10.2019

Rauman kaupunki

Lausunto Rauman kaupungin Petäjäksen asemakaavan muutoksen
luonnoksesta

17.10.2019

Rauman kaupunki

Lausunto Lakari-Liinalan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta

25.11.2019

Säkylän kunta

Lausunto Säkylän kunnan Katinhännän asemakaavan muutoksen
luonnoksesta
Lausunto Säkylän kunnan Katinhännän asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta
Lausunto Säkylän kunnan Ristolan asemakaavan muutoksen
luonnoksesta
Lausunto Säkylän kunnan Ristolan asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta

Säkylän kunta
Säkylän kunta
Säkylän kunta

62

14.2.2019
9.5.2019
26.8.2019
8.10.2019

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Ranta-asemakaavat
Euran kunta
Euran kunta
Euran kunta
Kankaanpään kaupunki

Kokemäen kaupunki
Kokemäen kaupunki
Porin kaupunki
Porin kaupunki
Porin kaupunki

Säkylän kunta

Suunnittelu-tarveratkaisut,
rakennusluvat

03.03.
Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan rantaasemakaavan muutoksesta (Katana II), ehdotusvaihe
Lausunto Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan rantaasemakaavan muutoksesta kortteleissa 2 (Kolakoski)
Lausunto Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan
muutoksesta kortteleissa 3 ja 3A (Suurkolakoski), luonnosvaihe
Lausunto Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen Tuuliniemen rantaasemaksaavan muutoksesta 2, joka koskee korttelia 3, tontit 1 ja 2
(Veneskosken kylä, tila 214-424-5-4)
Lausunto Kokemäen kaupungin Koskenkylän ranta-asemakaavasta
Lausunto Kokemäen Moision ranta-asemakaava
Lausunto Porin kaupungin Yyterin alueen UPM:n lomakylän rantaasemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta
Lausunto Porin kaupungin Lavian Nokkamaan ranta-asemakaavan
muutoksen luonnoksesta, joka koskee tilaa Satio 413-408-6-116
Lausunto Porin kaupungin Lavian Karhijärven Tuomolan rantaasemakaavan muutoksesta koskien tiloja 413-414-1-141
Saukonranta, 413-414-1-142 Tuomola ja 413-414-1-172 Huviranta
Lausunto Säkylän kunnan Muronkulman ranta-asemakaavan
luonnoksesta

4.2.2019
11.2.2019
16.12.2019
15.3.2019

28.2.2019
13.9.2019
21.3.2019
9.5.2019
9.5.2019

15.5.2019

03.04.

Ympäristöasiat
Ympäristö - Ilmasto

03.05.00.

Ympäristö - Jätehuolto

03.05.01.

Ympäristö - Kalat, nisäkkäät,
linnut
Maa- ja
metsätalousministeriö
Ympäristöministeriö

03.05.02.

Ympäristö - Luonnonsuojelu,
virkistys

03.05.03.

Ympäristö - Maa-ainesasiat

03.05.04.

Aluehallintovirasto, EteläSuomi

Lausunto Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-ainesten
ottamisesta Hiittenharjun, Santamaan ja Järvilänvuoren
pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeellä (Kokemäki)

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta
susikannan hoitosuunnitelmaksi
Lausunto kansallisesta merimetsostrategiasta ja
toimenpidesuunnitelmasta
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Aluehallintovirasto, EteläSuomi
Etelä-Satakunnan
ympäristötoimisto

Eurajoen kunta

Pohjois-Satakunnan
peruspalvelun kuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelun kuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelun kuntayhtymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lausunto Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-ainesten
ottamisesta Hiittenharjun, Santamaan ja Järvilänvuoren
pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeellä (Kokemäki)
Lausunto Kaivuu ja kuljetus Nurmi Oy:n hakemuksesta maa-ainesja ympäristölupahakemuksesta Euran kunnan Pappilan kylässä
tilaa Onnenmätäs RN:o 4:30 ja Turajärven kylässä tilaa Kouttinen
RN:o 3:132
Lausunto Tuuliwatti Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n maa-aines- ja
ympäristölupa-hakemuksesta Eurajoen kunnan Luvian kylässä
tilalla Näsäviissalevo RN:o 442.401-6-87
Lausunto Maansiirto Ylimäki Oy:n maa-ainesten
ottolupahakemuksesta Kanttin kylässä tilalla Sorala III RN:o 21:9
Lausunto Maansiirto Ylimäki Oy:n maa-ainesten
ottolupahakemuksesta Kirkonkylän kylässä tilalla Kivikko RN:o
17:34
Lausunto Alatalot Oy:n hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi
Karvian kunnan Kanttin kylässä tilalla Toivola 230-401-9-190
Lausunto Honkajoki Oy:n Honkajoen Kirkkokallion alueelle
suunnittelemasta pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion
alueen sivutuotteiden kompostointilaitosta koskevasta hankkeen
ympäristövaikutusten selostuksesta

Ympäristö - Maisema,
kulttuuriperintö

03.05.05.

Ympäristö - Maa- ja
metsätalous

03.05.06.

Ympäristö - Tulvasuojelu

03.05.07.

Ympäristö - Vesienhoitoasiat
Ympäristöministeriö

03.05.08.
Lausunto Suomen merialueiden merihiekka- ja
mineraalivarantojen kestävää hyödyntämistä koskevista
suosituksista

Ympäristö - Ympäristöstrategiat

03.05.09.

Ympäristöministeriö

Lausunto maa-ainesten ottamisoppaasta

Ympäristö - Pohjavesivarat

03.05.10.

Ympäristövaikutusten
arviointi
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YVA suunnitelmien ja
03.06.00.
ohjelmien arviointi YVA-ohj.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lausunto Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen ja 400 KV:n
voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Varsinais-Suomen ELY-keskus Lausunto Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin
voimajohtohankkeen (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen,
Forssa) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Varsinais-Suomen ELY-keskus Lausunto Härkälän tilan Huittisiin suunnittelemasta
broilerkasvattamon laajentamishanketta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
YVA suunnitelmien ja
ohjelmien arviointi YVAselostus

03.06.01.

YVA suunnitelmien ja
ohjelmien arviointi
Varsinais-Suomen ELY-keskus

03.06.02.

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lausunto Kieku Oy:n Säkylään suunnittelemasta Munakoriyhteiskanalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamistarpeesta Biogas Energy toiminimen
biokaasulaitoskokonaisuuden rakentamishankkeessa
Lausunto Kieku Oy:n Säkylään suunnittelemasta Munakoriyhteiskanalahanketta koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamistarpeesta Biolan Oy:n Euran tehtaan laajennuksessa

Liikennejärjestelmä Lentoliikenne

03.07.00.

Liikennejärjestelmä Raideliikenne
Väylävirasto
Väylävirasto

03.07.01.

Liikennejärjestelmä Tieliikenne
Pirkanmaan ELY-keskus,
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

03.07.02.

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lausunto Valtatien 2 parantaminen välillä Mommolan
eritasoliittymä - Loimijoen silta, Huittinen, tiesuunnitelma

Nopeusrajoitukset rataosalla Tampere-Kokemäki-Pori-Mäntyluoto
Satakuntaliiton lausunto ratasuunnitelma Kiukainen-KauttuaSäkylä-rataosan lakkauttaminen, Eura, Säkylä

Kannanotto Alkkiantien kunnostamiseksi välillä Sarvela - Valtatie 3
Satakuntaliiton lausunto Rauma-Tampere Vt 12 parantaminen
välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen, Ristolan kohta
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Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lausunto Valtatie 12 parantaminen yksityistiejärjestelyin välillä
Eura-Raijala, Eura, Kokemäki, Säkylä ja Huittinen

Liikennejärjestelmä Vesiliikenne

03.07.03.

Liikennejärjestelmä - Viestija tietoliikenne
Varsinais-Suomen ELY-keskus

03.07.04.

Liikennejärjestelmä Liikennestrategiat
Eduskunnan Liikenne- ja
viestintävaliokunta

03.07.05.

Eduskunnan Liikenne- ja
viestintävaliokunta

Lausunto Honkajoki Oy:n Honkajoen Kirkkokallion alueelle
suunnittelemasta pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion
alueen sivutuotteiden kompostointilaitosta koskevasta hankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Satakuntaliiton lausunto HE 289/2018 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle maankuntauudistuksen täytäntöönpanoa
liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi
Täydennys Satakuntaliiton 13.2. päivättyyn lausuntoon HE
289/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle
maankuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi
lainsäädännöksi

4.10.2019

26.2.2019

18.2.2019

19.2.2019

Energiahuolto
Bioenergia, jätteenpoltto,
maakaasu
Rakennustieto

03.08.00.-02.

Turvetuotanto

03.08.03.

Voimajohdot

03.08.04.

Lausunto Aurinkoenergia, Aurinkosähkö ja -lämpö rakennuksissa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lausunto Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n
voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lausunto Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n
voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
TLT-Building Oy
Lausunto Satavakka Oy:n 110 KV:n voimajohtohankkeesta välillä
Kalanti - Kairakatu
Ydinenergia

03.08.05.

Tuulivoima

03.08.06.
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Muut lausunnot ja
kannanotot
Eduskunnan Työelämä- ja
Tasa-arvovaliokunta

Satakuntaliiton lausunto (HE 93/2018) vp Hallituksen esityksestä
eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen
kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen
rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä
taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä
edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen Suomen kilpailukyvyn
keskeinen kohde
Satakuntaliiton lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmaehdotuksista vuosille 2020 - 2023
Satakunnan esitys saaristokunnista ja -osakunnista 2020 - 2023

17.1.2019

Satakuntaliiton lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksen
saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin
sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä 3§:n
muuttamisesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö Satakuntaliiton jäsenehdokkaat taideneuvoston jäseniksi
Aino-Maija Luukkonen, Porin Lentoliikenteen merkitys ja tarve Satakunnan maakunnan
kaupunki
kehitykselle
Sisäministeriö
Satakuntaliiton lausunto paikallisten turvallisuussuunnitelmien ja
arjen turvallisuuden hyvien käytäntöjen valtakunnallisesta hausta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden kannanotto EU:n alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun
5.3.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Satakuntaliiton tahdonilmaisu toimimisesta rakennerahastoohjelman välittävänä toimielimenä ohjelmakaudella 2021 - 2027
Valtioneuvostolle
Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
vuosina 2020 - 2023
Valtiovarainministeriö
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitusten
yhteiskokouksen 16.9.2019 kannanotot

13.11.2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner
Lounais-Suomen
aluehallintovirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

Maakuntauudistus
(esivalmisteluvaihe 2) VATE

SL/65/00.05.00/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satapsykiateria-hanketta koskeva
lausunto liitteineen

Maakuntakaavat

03.00.

Pohjanmaan liitto

Lausunto Pohjanmaan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta

Yleiskaavat

03.01.

Eurajoen kunta

Lausunto Eurajoen kunnan Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta (Niemenkylä Lankoorin niemi)
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Eurajoen kunta
Eurajoen kunta
Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Kokemäen kaupunki

Kokemäen kaupunki

Lausunto Eurajoen kunnan Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen
ehdotusvaiheesta (Niemenkylä Lankoorin niemi)
Lausunto Eurajoen kunnan keskustan osayleiskaavan muutoksen
luonnoksesta
Ennakkolausunto osayleiskaavan muutoksesta Huittisten
Maurialassa
Lausunto Huittisten Taraskallion tuulivoimaosayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Lausunto Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksesta 3, osa
kiinteistöä 271-452-5-39 ja osa määräalaa 271-452-6-47-M601
Lausunto Kokemäen kaupungin Kokemäenjoen
rantaosayleiskaavan muutos 2:n ehdotusvaiheesta
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Satakuntaliiton julkaisut
ISBN 978-952-5862-71-3
ISBN 978-952-5862-72-0
ISBN 978-952-5862-73-7
ISBN 978-952-5862-74-4
ISBN 978-952-5862-75-1
ISBN 978-952-5862-76-8
ISBN 978-952-5862-77-5
ISBN 978-952-5862-78-2
ISBN 978-952-5862-79-9
ISBN 978-952-5862-80-5
ISBN 978-952-5862-81-2
ISBN 978-952-5862-82-9
ISBN 978-952-5862-83-6
ISBN 978-952-5862-84-3
ISBN 978-952-5862-85-0
ISBN 978-952-5862-86-7
ISBN 978-952-5862-87-4
ISBN 978-952-5862-88-1
ISBN 978-952-5862-89-8

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma
(print)
Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma
(pdf)
Satakunnan matkailun kehittämisohjelma (pdf)
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen (print)
suojelualueiden nykytilan arviointi
Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen (pdf)
suojelualueiden nykytilan arviointi
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus (print)
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus (pdf)
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(print)
merkinnät ja määräykset
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(pdf)
merkinnät ja määräykset
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(pdf)
selostus, osa A
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(pdf)
selostus, osa B
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(print)
selostus, osa A
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(pdf)
selostus, osa A
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(print)
selostus, osa B
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(pdf)
selostus, osa B
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(print)
merkinnät ja määräykset
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(pdf)
merkinnät ja määräykset
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(print)
kumottavat merkinnät ja määräykset
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
(pdf)
kumottavat merkinnät ja määräykset
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1.4. 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
vuosikokouksiin.

nimeämät

Maakuntahallitus on asettanut
maakuntakaavatoimikunnan.

edustajat

osallistuvat

toimikaudekseen

mm.

AER:n,

CPMR:n

maakunnan

ja

BSSSC:n

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. Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO
Audiator Oy.
Toteutus:

Maakuntavaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa ja maakuntahallitus 10 kertaa.
Tarkastuslautakunnalla on ollut neljä kokousta.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Reijo Kallio osallistui AER:n (Assembly of
European Regions) vuosikokoukseen 5-6.6.2019 ja maakuntahallituksen jäsen Harri
Kivenmaa Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestön CPMR:n (Conference of
Peripheral Maritime Regions) yleiskokoukseen.
BSSSC:n (The Baltic Sea States Subregional Co-operation) vuosikokoukseen ei
osallistuttu. BSSSC:n osalta on lähinnä seurattu sen toimintaa ja vaikuttamistyötä
Itämeri-politiikassa.
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Maakuntavaltuuston kokoonpano 2017-2020
Jäsen

Varajäsen

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

Suvanto Vesa
Kyllöinen Päivi
Salminen Petri
Arvola Hannu

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

Lempainen Seppo
From Minna
Tuominen Hanna

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

Keisari Heikki
Nummikari Reijo

Honkajoki (1)
Haavisto Erno (PS)

Koivisto Marjo

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

Sarjomaa Sisko
Manninen Helena
Tammi Aino

Jämijärvi (1)
Sorvali Timo (Kesk.)

Jokela Satu

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

Latvajärvi Sofia
Elomaa Irmeli
Kujanpää Katri

Karvia (1)
Kannisto Jari (SDP)

Aalto Kari

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

Kivenmaa Aapo
Teini Pertti

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

Heikintalo Anne-Mari

Nakkila (2)
Aalto Harri (Kok.)
Pöysti Martti (Kesk.)

Ahola Kelpo
Myllymaa Ilmo
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Pomarkku (1)
Heininen Jaana (Vas.)

Salmela Aila

Pori (12)
Heino Mirva (SDP)
Hildén Hanna (Kok.)
Huhtanen Tapio (Kesk.) 3. vpj.
Huhtasaari Laura (PS)
Korpela Simo (KD)
Lahti Petteri (SDP) 11.11.2019 asti
Anttila Esa J. (SDP) 11.11.2019 →
Liinamaa Anne (Vihr.)
Lundén Martti (SDP)
Myllykoski Sonja (SDP)
Ostamo Marianne (PS)
Ranta Raisa (Vas.)
Vasama Juha (Kok.) pj.

Alenius Sinikka
Kyhä Henna
Reponen Petri
Nurmi Arto
Roininen Irma
Anttila Esa J. 11.11.2019 asti
Taimi Rauli 11.11.2019 →
Ranne Kaarina
Joensuu Jarno
Puska Tiina
Läntinen Ismo
Tommila Milka
Ropo Mikael

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

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

Siikainen (1)
Lahtinen Anneli (SDP)

Kurtti Arja

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

Suni Veli-Pekka (Kesk.)
Jalonen Veikko

Ulvila (4)
Ahonen Tiina (Kok.)
Hellsberg Raija (Vas.)
Mattila Johanna (SDP)
Saari Heikki (Kok.)

Lahtinen Jani
Raune Vesa-Pekka
Mäntylä Anne
Sillanpää Marja
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Maakuntahallituksen kokoonpano 2017-2020
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kallio Reijo, VTM (SDP)
Rauma, puheenjohtaja

Salonen Kristiina
Rauma

Holmlund Anne (Kok.)
Ulvila, varapuheenjohtaja

Kristiina Puolakka
Harjavalta

Huhtala Johanna (SDP)
Pori

Vaitiniemi Ari
Pori

Huhtanen Riikka (Kesk.)
Kokemäki

Lankinen Satu
Nakkila

Kivenmaa Harri (SDP)
Kokemäki

Helander-Nieminen Eija
Eura

Kähkönen Kari (Kok.)
Kankaanpää

Aromaa Jaakko
Pomarkku

Lehmussalmi Riina (PS) 13.12.2019 asti
Jämijärvi
Kalliokorpi Sari (PS) 13.12.2019 →
Nakkila

Kalliokorpi Sari 13.12.2019 asti
Nakkila
Klemelä-Ruohomäki Tiina 13.12.2019 →
Siikainen

Mansikkamäki Kati (SDP)
Jämijärvi

Koivisto Jari
Kankaanpää

Marttinen Matias (Kok.)
Rauma

Saarela Jere
Rauma

Pajukoski Jari (Vas.)
Pori

Oksanen Juhani
Kokemäki

Riuttamäki Simo (PS)
Huittinen

Salonen Tomi
Eurajoki

Simula Antti (Kesk.)
Rauma

Jalonen Vesa
Eurajoki

Nina Väkeväinen (Kesk.)
Kankaanpää

Rosenberg Irmeli
Kankaanpää
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-2020

Sjöman Ilona (SDP)
Eurajoki, puheenjohtaja

Laakkonen Riitta
Nakkila

Ostamo Marianne (PS)
Pori, varapuheenjohtaja

Järvinen Jaana
Säkylä

Aalto Harri (Kok.)
Nakkila

Eklöf Mikael
Rauma

Seppälä Juhani (Kesk.)
Kokemäki

Korvala Seppo
Kankaanpää

Virtanen Seppo (SDP)
Ulvila

Viljanen Jarkko
Ulvila

Tunnustukset
Satakunnan aluesuunnittelumitali
Jukka Moilanen
Raimo Vahanto
Hopeinen Satakunta-mitali
Icehearts Ulvila / Jani Söderling ja Kari-Matti Ylinen
Pronssinen Satakunta-mitali
Karvian Skanzin rakentanut talkooporukka
Nuori satakuntalainen
Aino Grönman
Satakunnan maakuntakylä 2019
Vuoden 2019 maakuntakyläksi valittiin Sydänmaan kylä Eurajoelta. Voittajakylä palkittiin 3.8.2019
maakunnallisilla kyläpäivillä Rauman Ylisenpään kylissä.

Aloitteet
Vuonna 2019 valtuustoryhmät jättivät yhden aloitteen:
17.5.2019 Sosialidemokraattinen maakuntavaltuustoryhmä
Aloite satakuntalaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi
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Maakuntavaltuuston käsittelemät asiat
MV 1/2019 17.5.2019 Porin yliopistokeskus, Pori
-

Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Arviointikertomus vuodelta 2018
Vuoden 2019 talousarvioon tarkistaminen
Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2019-2020
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 aluekehityskatsaus 1/2019
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyminen
Satakunnan sosiaalidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän valtuustoaloite koskien
satakuntalaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja hyvinvoinnin edistämistä

MV 2/2018 14.12.2018 Porin yliopistokeskus, Pori
-

Eroanomus maakuntahallituksen jäsenen tehtävistä
Vastaus Satakunnan sosiaalidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien
satakuntalaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja hyvinvoinnin edistämistä
Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman puolivuotisraportti
Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Aluekehityksen tilannekuva maakuntasuunnitelman tausta-aineistona
Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

Maakuntahallituksen käsittelemät asiat
MH 1/2019 18.1.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025
Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma
SustainBaltic -hankkeen valmistuminen
Maakuntakaavatoimikunnan jäsenen vaihdos
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkentaminen
Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämistä koskevan ohjelman
yhteistyösopimuksen uusimien kaudelle 2019-2020
Edustajan nimeäminen valtakunnallisille kotiseutupäiville
Maakuntavaltuuston 14.12.2018 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Satakunta Digihealth EAKR -hanke
KumppanuusAkatemia EAKR -hanke
Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana EAKR -hanke
Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas-konsepti EAKR -hanke
Vähemmällä enemmän – kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI) EAKR -hanke
Älykkäästi sähköistyvä Satakunta – älysähkö (kehittäminen) EAKR -hanke
Älykkäästi sähköistyvä Satakunta – älysähkö (investointi) EAKR -hanke
ISTLAB – intelligent shipping technology test laboratory EAKR -hanke
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-

Skills4Growth: Sinisen ja vihreän kasvun edellyttämän osaamisen kehittäminen kansainvälisillä
koulutushankkeilla EAKR -hanke (lumpsum)

MH 2/2019 11.2.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Portfolionhallinta
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Maakunnan tietohallinnon
organisaation suunnittelu
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Kokonaisarkkitehtuurin
hallintamalli
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Tietoliikenne ja maakunnan
runkoverkon rakentaminen
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Tietoliikenne ja maakunnan
sisäverkon palvelut
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Maakunnan Active Directory
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Konesalipalvelu
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Tietoturvapalvelut
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: ICT-käytön tuki
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Sosiaali Lifecaren konsolidointi
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Terveys Lifecaren konsolidointi
Maakuntauudistuksen ICT III -vaiheen osaprojektin hyväksyminen: Hankehallinnon yleiset
kustannukset
SataDilogis EAKR -hanke
Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatioympäristö ja kestävä uudistuminen – INNOKIERTO
EAKR -hanke
i9 Elements of Innoation – EAKR -hanke
Terveysdatasta hyvinvointipalveluja – AIKO -hanke
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkentaminen
Satakuntaliiton tavoitteet koskien maan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa
Satakuntaliiton edustajien nimeäminen CPMR:n verkostoyhteistyöryhmiin

MH 3/2019 18.3.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet ja edunvalvonnan tilannekatsaus
Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Vuoden 2019 talousarvioon varatun yhteiskuntasuhteet -määrärahan käyttö
Arvo-osuustilin siirto ja pankkitilin lopetus
Työsuojelun toimintaohjelman ja päihdeohjelman hyväksyminen
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkentaminen
Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston syksyn 2019 kokouspäivät
Itämerihaastetta koskevan sitoumuksen päivittäminen
Maakuntavaltuuston seminaari 7.5.2019
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 2 saadut muistutukset ja niihin laaditut
vastineet

MH 4/2019 15.4.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyminen
Merialuesuunnittelun tilannekatsaus, tilannekuvat, skenaariotyö ja palautteen antaminen
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-

Maakuntauudistuksen valmisteluelinten toiminnan päättäminen
Talouden neljännesvuosiraportti 1/2019
Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen
Henkilöstöraportti 2018
Aluekehityksen toimialan hankekatsaus
Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 aluekehityskatsaus 1/2019
Vuoden maakuntakylä 2019
Maakuntahallituksen edustajan nimeäminen AER:n yleiskokoukseen

MH 5/2019 3.6.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakysely
Satakunnan edunvalvonnan kärjet – kesäesite 2019
Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Eurooppa-toimiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Maakuntavaltuuston 17.5.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Maakuntajohtajan virkavaalin vahvistaminen
Maakuntajohtajan vuosiloma
Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän asettamispäätöksen tarkentaminen
Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan aloittaminen
Smart100Business -EAKR –(DE-minimis) hanke
PeltoAI – innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly ruoka- ja vesitaloudessa -EAKR -hanke
Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun laadusta ja laadun hallinnasta –
Laatuvesi EAKR -hanke
Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -EAKR -hanke

MH 6/2019 26.8.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakunnan matkailun kasvuohjelma 2030
Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman puolivuotisraportti
Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Satakuntaliiton taseessa olevan ylijäämän hyödyntäminen
Eroanomus maakuntahallituksen jäsenen tehtävistä
Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston vuoden 2020 kokouspäivät
Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Satakuntaliiton osallistuminen maakuntien ja Kuntaliiton selvitystyöhön: Muuttoliikkeen hinta ja
kuntien sopeuttamisen mahdollisuus – ja pakko
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymispäätöksen lainvoimaisuus ja kaavan kuuluttaminen
voimaan

MH 7/2019 16.9.2019 Virkistyshotelli Yyteri, Pori
-

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Satakuntaliiton esitys saaristokunniksi ja -osakunniksi 2020-2023
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MH 8/2019 21.10.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Satakuntaliiton osallistuminen ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
HFP-neuvottelukunnan puheenjohtajuus vuonna 2020 ja Satakunnan maakunnan jäsenten
nimeämien kaudelle 2020-2021
Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan aloittaminen
Esitys työ- ja elinkeinoministeriölle Satakuntaliiton nimeämiseksi välittäväksi toimielimeksi EU:n
rakennerahaston ohjelmakaudelle 2021-2027
Huomionosoitukset 2019 – Satakunta -mitali, Satakunnan aluesuunnittelumitali ja nuori
satakuntalainen palkitseminen
Satakunnan vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2020-2021
2M-IT Oy osakkeen myynti

MH 9/2019 25.11.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Edunvalvonnan tilannekatsaus
Aluekehityksen tilannekuva maakuntasuunnitelman tausta-aineistona
MSP2life -hankkeen käynnistäminen
Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän Satapeto toimikauden jatkaminen
Satakunnan matkailufoorumi
Vastaus Satakunnan sosiaalidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän valtuustoaloitteeseen
koskien satakuntalaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja hyvinvoinnin edistämistä
Merialuesuunnittelun tilannekatsaus
Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Huomionosoitukset 2019 – Satakunta -mitali, Satakunnan aluesuunnittelumitali ja nuori
satakuntalainen palkitseminen
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto
Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen
Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston 2020-2023 asettaminen
Digituen alueellinen koordinaatio Satakunnassa
Yhteistyö perustetun Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevien alustavien pykäläluonnosten kommentointi
Eroanomus maakuntavaltuuston jäsenyydestä

MH 10/2019 18.12.2019 Satakuntaliiton virasto, Pori
-

Maakuntavaltuuston 13.12.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Ajoneuvoteknologian hiilineutraalit ja energiatehokkaat ratkaisut, simulaatioympäristöt EAKR hanke
Ajoneuvoteknologian hiilineutraalit ja energiatehokkaat ratkaisut EAKR -hanke
SaKu Satakunnan kuljetukset kuntoon EAKR -hanke
Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin EAKR -hanke
TEKO – Tehokas konepaja EAKR -hanke
KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa EAKR -hanke
Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen EAKR -hanke
Länsi-Suomen Robocoast EDIH konsortio ja palvelut – AIKO -hakemus
Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston toimintasuunnitelma 2020
Satakunnan vuoden 2020 maakuntakylän haku
Luottokortin käyttöoikeuden myöntäminen vs. alueiden käytön johtajalle
Satakuntaliiton siivouspalvelujen hankinta
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1.5. Tilikauden tuloksen käsittely
Maakuntavaltuusto on oikeuttanut talousarviota hyväksyessään maakuntahallituksen ylittämään
talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse.
Maakuntavaltuuston hyväksymää sitovuustasoa ei ylitetty, koska kuntien maksuosuudet pysyivät
talousarvion mukaisina.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 59.983,28 euroa
kirjataan voitto- ja tappio-tilille.

1.6. Selonteko Satakuntaliiton sisäisen valvonnan järjestämisestä
Satakunnan maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakuntaliitossa
järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla.
Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin:
Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat olennaisilta osiltaan ajan tasalla. Liiton lakisääteiset
tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt liiton
sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeet, joita on viimeksi tarkistettu 14.6.2010.
Hankehallinnoinnin ohjeet on päivitetty ja vahvistettu MH:ssa 19.2018.
Sisäisen valvonnan osalta ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.
Toimialat ovat omalta osaltaan raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valvontansa
järjestämisestä.
Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Lakisääteisten
vakuutusten lisäksi liiton keskeinen käyttöomaisuus, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
toiminnanvastuu sekä luottamustoimen tapaturmat ja matkat on vakuutettu If
vahinkovakuutusyhtiössä. Liitossa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella sellaisia
vahinkotapahtumia, jotka olisivat edellyttäneet korvauksia joko liitolle itselleen, liiton
työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle.
Henkilöriskien osalta on varahenkilöjärjestelmä, mutta se kaipaa kehittämistä etenkin, jos eräiden
avainhenkilöiden poissaolot jatkuisivat pitemmän ajan.
Tietoturvariskien varalta liitolla on henkilökuntaa varten kirjallinen ohjeistus sekä ajantasaiset
palomuurit ja virustorjunnat.
Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan, voimassa olevat sopimukset on
siirretty sopimustenhallintajärjestelmään 2018. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu
maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja.
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2. MAAKUNTAUUDISTUS
Pääministeri Juha Sipilän hallitus erosi 8.3.2019 ja samalla edellytykset jatkaa maakunta- ja
sote-uudistuksen jatkovalmistelua päättyivät. Valmistelun päättäminen, tehdyn työn
dokumentointi ja uudistuksen alasajo suoritettiin loppuun 30.9.2019. Vähäisiä kustannuksia
hankkeelle muodostui 31.12.2019 saakka mm. sopimusvastuista ja lomarahatilityksistä
johtuen.
Ennen hallituksen eroa maakuntauudistuksen valmistelu jatkui oheisen kuvan mukaisilla
vastuualueilla. Maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön määrä lisääntyi valmistelun
kestäessä ja vuoden 2018 lopussa projektitoimistossa työskenteli 41 henkilöä (n. 30 htv).
Maakuntauudistuksen
esivalmistelun
toisen
vaiheen
toteutuksesta
vastasi
maakuntahallituksen asettama epävirallinen väliaikainen valmistelutoimielin, jonka toimintaa
ohjasi myös maakuntahallituksen asettama vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä.
Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä olivat edustettuina ne tahot, joiden toiminta /
toimintaa tulee siirtymään uuteen maakuntaan.
Väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.
Lisäksi perustettiin epävirallinen poliittinen ohjausryhmä kuntavaalien maakunnallisen
tuloksen perusteella. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi maakuntahallituksen
puheenjohtaja Reijo Kallio.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen ohjauksessa oli maakuntauudistuksen projektitoimisto ja
projektitoimiston johdolla toimivat maakuntauudistuksen valmisteluryhmät, jotka olivat
esivalmistelun toisessa vaiheessa keskeisiä sisällön tuottajia.
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Sote- ja pelastuspalvelut- linjassa valmisteltiin Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämistä ja tuottamista uudessa maakunnassa. Linja valmisteli myös pelastusalan
organisoitumista sekä uuden maakunnan läpäiseviä turvallisuus- ja varautumisasioita. Linjan
muutosjohtajana toimi Terttu Nordman.
Konsernipalvelut-linja loi perustan uuden Satakunnan maakunnan syntymiselle mm.
konsernirakenteen, talouden simuloinnin sekä maakuntavaalien järjestämisen osalta. Linjan
muutosjohtajana toimi Jukka Mäkilä.
Maakunnan elinvoimapalvelut-linja valmisteli uuden maakunnan nk. non sote-palveluja, joita
ovat aluekehitys, kasvupalvelut, maaseutupalvelut, alueiden käyttö, ympäristöasiat ja
liikennepalvelut. Linja koordinoi myös uuden maakuntastrategian valmistelua. Linjan
muutosjohtajana toimi Timo Vesiluoma.
Keväällä 2018 aloitetun uuden Satakunnan maakunnan maakuntastrategian ensimmäinen
luonnos valmistui lokakuussa 2018. Työhön ovat osallistuneet kaikki maakuntavalmistelun
toimielimet ja valmisteluryhmät sekä maakuntahallitus. Tämän lisäksi valmisteluryhmät ovat
laajasti käyneet keskusteluja eri asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Strategiavalmistelua
jatkettiin vuonna 2019 tavoitteena oli saada maakuntastrategia vaaleissa valittavan
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 keväällä.
Vuoden alkupuolella maakunnan ICT-valmistelu tiivistyi ja valmistelurahoituksen määrä kasvoi
olennaisesti. ICT-rahoituksen omavastuuosuus poistettiin erillisillä päätöksillä syksyllä 2018.
Myös yleisestä valmisteluavustuksesta poistettiin maakunnan liiton omavastuu 1.11.2018
alkaen.
Lakien valmistelu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa viivästyi edelleen syksyllä ja
vuoden 2018 lopussa valiokunnan mietintö oli edelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyssä
lausuntoa varten. Maakuntauudistuksen valmistelu päättyi maaliskuussa 2019, kun
valtioneuvosto erosi 8.3.2019 ja jatkoi toimintaansa toimitusministeristönä. Tämä tarkoitti
samalla maakuntalakien käsittelyn raukeamista eduskunnassa.
Maakuntauudistuksen loppuselvitys tehtiin valtiovarainministeriöön 25.2.2020.
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3. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMISVERTAILU

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

Liiton taloudellisessa toiminnassa varsinaisen toiminnan kulut, kuten vakituisten
työntekijöiden palkat, toimitilojen vuokrat, luottamushenkilöiden kulut ja yhteistoiminta
Länsi-Suomen liittojen kanssa katetaan kuntien maksuosuuksilla. Rakennerahastovaroista
teknisen tuella rahoitetaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR:n) toimintaa.
Maakuntauudistuksen projektitoimiston rahoituksesta on vastannut valtiovarainministeriö
(VM) 90-100 % rahoitusosuuksilla ja jäljelle jäävää osuutta on katettu Satakuntaliiton omasta
toiminnasta työpanoksin ja käyttäen hyväksi edellisten tilikausien ylijäämien kertymää.
Määräaikaisia projekteja rahoitetaan EU-tuella, eri ministeriöiden tai yhteistyökumppanien
rahoitusosuuksilla. Näiden määrä vaihtelee vuosittain. Lisäksi liitolla on ollut vähenevässä
määrin myös toimintaa, jonka kuluja katetaan maakunnan kehittämisrahalla.

Satakuntaliitto

Maakuntauudistuksen
projektitoimisto

Tekninen tuki

Varsinainen toiminta

MYR 2014-2020

MV, MH ja tarkastulautakunta

Virasto, WFA, Markkinointi
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Toteutus:

Kuntien maksuosuuksilla katettu toiminta
Varsinaiseen toimintaan eli kuntien maksuosuuksilla katettuun toimintaan kuuluvat
luottamusmieshallinto ja virasto, minkä kuluihin sisältyy myös Länsi-Suomen Allianssin (WFA)
kanssa tehtävä yhteistyö.
Kokonaisuutena maakuntaliiton varsinaisen toiminnan tulos muodostui merkittävästi
talousarviota ylijäämäisemmäksi. Talousarviossa 2019 oli varauduttu maakuntauudistuksen
projektitoimiston toimintaan liiton toimintana 1.1-30.6.2019. Maakuntauudistus päättyi
8.3.2019 valtioneuvoston eroilmoitukseen.
Vaikka maakuntauudistuksen on arvioitu varovaisuusperiaatetta noudattaen -23 104,76 euron
nettotuloksen, kääntyy kokonaisvaikutus ylijäämäiseksi, kun otetaan huomioon viraston
työpanoksen siirron vaikutus viraston henkilöstömenoihin.
15010 Varsinainen toiminta

TP 2019

TOIMINTATUOTOT

TA 2019

Jäljellä

Toteuma -%

2 417 703,29

2 414 494

-3 209

100,13%

2 331 619,53

2 340 494

8 874

99,62%

2 330 494,00

2 330 494

0

100,00%

7 860,30

5 000

-2 860

157,21%

78 223,46

69 000

-9 223

113,37%

TOIMINTAKULUT

-2 204 493,23

-2 452 160

-247 667

89,90%

Henkilöstökulut

-1 400 203,81

-1 582 186

-181 982

88,50%

Palvelujen ostot

-560 188,92

-583 974

-23 785

95,93%

-15 313,06

-20 600

-5 287

74,34%

0,00

-3 400

-3 400

0,00%

-228 787,44

-262 000

-33 213

87,32%

213 210,06

-37 666

-250 876

-566,05%

6 475,30

6 500

25

99,62%

16,03

0

-16

6 643,50

6 500

-144

-34,56

0

35

-149,67

0

150

VUOSIKATE

219 685,36

-31 166

-250 851

-704,89%

TILIKAUDEN TULOS

219 685,36

-31 166

-250 851

-704,89%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

219 685,36

-31 166

-250 851

-704,89%

Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

102,21%

Luottamushenkilöhallinnon toimintakulut alittivat budjetin 54 630 eurolla.
Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja
tarkastuslautakunnan kustannukset.
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150101 Luottamushenkilöhallinto

TP 2019

TOIMINTAKULUT

-87 897,15

-142 527

-54 630

61,67%

Henkilöstökulut

-54 264,26

-68 077

-13 812

79,71%

Palvelujen ostot

-31 691,03

-49 050

-17 359

64,61%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

0,00

0

0

Avustukset

0,00

-3 400

-3 400

0,00%

-1 941,86

-22 000

-20 058

8,83%

TOIMINTAKATE

-87 897,15

-142 527

-54 630

61,67%

VUOSIKATE

-87 897,15

-142 527

-54 630

61,67%

TILIKAUDEN TULOS

-87 897,15

-142 527

-54 630

61,67%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-87 897,15

-142 527

-54 630

61,67%

Muut toimintakulut
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Viraston toimintatuotot toteutuivat 100,13 % ja toimintakulut toteutuivat 91,64 %. Tilikauden
tulos oli 196 222 euroa talousarviota positiivisempi. Viraston palkka- ja henkilöstösivukulut
toteutuivat ennakoitua pienempinä, johtuen maakuntauudistukseen kohdistuneesta
työpanoksesta ja osan vuodesta avoinna olleista työsuhteista. Lisäksi maakuntauudistuksen
päättymisestä suurelta osalta johtuva lomapalkkavelan muutos + 72 605,56 euroa, vaikutti
merkittävästi tulokseen.

150102 Virasto

TP 2019

TOIMINTATUOTOT

TA 2019

Jäljellä

Toteuma -%

2 417 703,29

2 414 494

-3 209

100,13%

2 331 619,53

2 340 494

8 874

99,62%

7 860,30

5 000

-2 860

157,21%

78 223,46

69 000

-9 223

113,37%

TOIMINTAKULUT

-2 116 596,08

-2 309 633

-193 037

91,64%

Henkilöstökulut

-1 345 939,55

-1 514 109

-168 170

88,89%

Palvelujen ostot

-528 497,89

-534 924

-6 426

98,80%

-15 313,06

-20 600

-5 287

74,34%

0,00

0

0

-226 845,58

-240 000

-13 154

94,52%

301 107,21

104 861

-196 247

287,15%

6 475,30

6 500

25

99,62%

16,03

0

-16

6 643,50

6 500

-144

-34,56

0

35

-149,67

0

150

VUOSIKATE

307 582,51

111 361

-196 222

276,20%

TILIKAUDEN TULOS

307 582,51

111 361

-196 222

276,20%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

307 582,51

111 361

-196 222

276,20%

Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
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Muulla rahoituksella katettu toiminta
Muulla kuin kuntien maksuosuuksilla katettuun toimintaa on laskettu muulla rahoituksella
rahoitetut määräaikaiset hankkeet ja projektit ja EU-hankkeiden hallinnontiin sekä MYR:n
toimintaan tarkoitettu tekninen tuki. Syntyneet kulut katetaan lähtökohtaisesti projektien
omilla tuloilla sekä niissä syntyneitä kustannuksia vastaan saadulla tuella.
Itse toteutetut projektit:
•

Satakurssi 2015-2019, rahoitus 89,5 % maakunnan kehittämisraha

•

Pan Baltic Scope 2018-2019, rahoitus 80 % Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

•

Bio- ja kiertotalous 2018-2019, rahoitus 100 % Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

•

Sote-koordinaattorintoiminta 2018-2019, rahoitus 100 % Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Lisäksi yhteisrahoitteisesti merialuesuunnittelun koordinaatiokustannuksia katetaan Europan
Meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta. Hankkeen omavastuu osuudet
jaetaan kahdeksan rannikkoliiton kesken.

15030 Projektit

TP 2019

TOIMINTATUOTOT

206 670,93

215 769

9 098

0,00

0

0

205 633,09

215 769

10 136

1 037,84

0

-1 038

TOIMINTAKULUT

-231 589,97

-247 602

-16 012

93,53%

Henkilöstökulut

-136 611,99

-166 667

-30 055

81,97%

Palvelujen ostot

-87 770,22

-79 226

8 544

110,78%

0,00

-1 449

-1 449

0,00%

-7 207,76

-260

6 948

2 772,22%

TOIMINTAKATE

-24 919,04

-31 833

-6 914

78,28%

VUOSIKATE

-24 919,04

-31 833

-6 914

78,28%

TILIKAUDEN TULOS

-24 919,04

-31 833

-6 914

78,28%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-24 919,04

-31 833

-6 914

78,28%

Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
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Teknisellä tulella rahoitettu toiminta
EU-ohjelmakauden vaihduttua vuoden 2014 alussa rakennerahastojen hallinnointiin
myönnetty tekninen tuki on laskenut n. 150.000 eurosta/vuosi 10.000 euroon/vuosi. Teknisen
tuen rahoitus ei riitä enää kuin maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimintaan.
Satakuntaliitto valmistelee edelleen Satakunnan alueen EU-rakennerahastovaroista
rahoitettavia hankkeita. Valmistelutyö tehdään liiton omin varoin. Maakuntahallitus käsittelee
edelleen hankehakemukset ja tekee päätökset rahoituksen kohdentamisesta hankkeille
maakunnan rahoituskehyksestä. Sen jälkeen valmistellaan Satakuntaliiton virkailijoiden
toimesta varsinainen päätös sähköisessä EURA2014 -järjestelmässä. Varsinaisen päätöksen
allekirjoittaa Pirkanmaan maakuntajohtaja. Maksatushakemukset käsitellään keskitetysti
Länsi-Suomen alueella Pirkanmaan liiton toimesta, jonne on palkattuna teknisellä tuella kolme
maksatusvirkailija.
Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan 3.10.2018 nostaa Länsi-Suomen liittojen
maakuntien yhteistyöryhmän kulujen määrän teknisen tuen hankkeessa 15.000
euroon/vuosi/maakunta vuosille 2018-2020.
15032000 MYR 2014-2020

TP 2019

TOIMINTATUOTOT

TA 2019

Jäljellä

Toteuma-%

11 776,81

10 000

-1 777

117,77%

11 776,81

10 000

-1 777

117,77%

TOIMINTAKULUT

-11 776,81

-10 000

1 776

117,76%

Henkilöstökulut

-6 277,10

-6 245

32

100,51%

Palvelujen ostot

-5 374,71

-3 755

1 620

143,13%

-125,00

0

125

TOIMINTAKATE

0,00

0

0

VUOSIKATE

0,00

0

0

TILIKAUDEN TULOS

0,00

0

0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0,00

0

0

Tuet ja avustukset

Muut toimintakulut
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Maakuntauudistuksen rahoitus
Maakuntauudistuksen talousarvio 2019 laadittiin ajalle 1-6 kk/ 2018. Talousarvio sisälsi myös
maakuntauudistukseen kiinteästi liittyvän maakunnissa tehtävän ICT-valmistelun kulut.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Valtiovarainministeriön rahoitusosuus oli 90 % ja 10 %
tuli kattaa maakuntaliittojen toiminnasta. Talousarviossa oli varauduttu käyttämään
edellisten tilikausia ylijäämiä.
Maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. Kustannuksia kertyi kuitenkin koko
vuoden 2019.
Satakuntaliitossa omavastuuosuutta on katettu pääasiassa viraston oman työn osuudella.
150301 Maakuntauudistus 2020

TP 2019

TA 2019

Jäljellä

1 044 841,90

1 185 000

140 158

50,00

0

-50

1 044 791,90

1 185 000

140 208

88,17%

TOIMINTAKULUT

-1 067 946,66

-1 200 000

-132 053

89,00%

Henkilöstökulut

-579 472,47

-725 000

-145 528

79,93%

Palvelujen ostot

-415 316,79

-371 000

44 317

111,95%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-13 590,64

-11 500

2 091

118,18%

Muut toimintakulut

-59 566,76

-92 500

-32 933

64,40%

-23 104,76

-15 000

8 105

154,03%

0,00

0

0

0,00

0

0

VUOSIKATE

-23 104,76

-15 000

8 105

154,03%

TILIKAUDEN TULOS

-23 104,76

-15 000

8 105

154,03%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-23 104,76

-15 000

8 105

154,03%

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut
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SATAKUNTALIITTO

TP 2018

TA 2018

Jäljellä

3 680 992,93

3 825 263

144 270

96,23%

2 331 669,53

2 340 494

8 824

99,62%

2 330 494,00

2 330 494

0

100,00%

1 270 062,10
1 133 815,74

1 415 769
1 294 295

145 707
160 479

89,71%
87,60%

79 261,30

69 000

-10 261

114,87%

73 016,04

69 000

-4 016

105,82%

TOIMINTAKULUT

-3 515 867,73

-3 909 763

-393 895

89,93%

Henkilöstökulut

-2 122 565,37

-2 480 099

-357 533

85,58%

-1 697 344,54
-425 220,83

-1 970 945
-509 154

-273 600
-83 933

86,12%
83,52%

-1 068 711,70

-1 037 955

30 757

102,96%

-28 903,70

-33 549

-4 645

86,15%

0,00

-3 400

-3 400

0,00%

-295 686,96

-354 760

-59 073

83,35%

Vuokrat

-244 080,36

-284 500

-40 420

85,79%

TOIMINTAKATE

165 125,20

-84 500

-249 625

-195,41%

6 475,30

6 500

25

99,62%

16,03

0

-16

6 643,50

6 500

-144

-34,56

0

35

-149,67

0

150

VUOSIKATE

171 600,50

-78 000

-249 600

-220,00%

TILIKAUDEN TULOS

171 600,50

-78 000

-249 600

-220,00%

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

171 600,50

-78 000

-249 600

-220,00%

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja
kuntayhteisöiltä
Tuet ja avustukset
Muut tuet ja avustukset valtiolta
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot

Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
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4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TULOSLASKELMA
TP 2019

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Myyntituotot kunnilta
Myyntituotot muilta
Tuet ja avustukset
Tuet ja avustukset valtiolta
Rakennerahastotuet
Tuet ja avustukset muilta
Muut toimintatuotot

TP 2018

3 680 992,93
2 331 669,53
2 330 494,00
1 175,53
1 270 062,10
1 171 759,47
0,00
98 302,63
79 261,30

4 919 994,01
2 339 155,78
2 330 494,00
8 661,78
2 510 265,07
2 368 139,40
12 707,38
129 418,29
70 573,16

-3 515 867,73
-2 122 565,37
-1 715 020,69
-425 220,83
-398 276,98
-26 943,85
17 676,15
-1 068 711,70
-28 903,70
0,00
-295 686,96

-4 866 597,10
-2 605 109,31
-2 122 912,74
-489 721,17
-452 142,85
-37 578,32
7 524,60
-1 882 005,82
-64 358,08
-3 900,00
-311 223,89

165 125,20

53 396,91

6 475,30

6 586,37

16,03
6 643,50
-34,56
-149,67

27,22
6 794,30
-34,33
-200,82

VUOSIKATE

171 600,50

59 983,28

TILIKAUDEN TULOS

171 600,50

59 983,28

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

171 600,50

59 983,28

TASE
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

240 838,02

240 838,02

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

240 838,02
240 838,02

240 838,02
240 838,02

70 907,61
70 907,61

662 784,67
662 784,67

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

6 896 583,77
123 044,42
0,00
0,00
123 044,42
0,00
93 976,68
29 067,74
2 576,52
2 576,52
6 770 962,83

7 602 471,45
353 958,46
0,00
0,00
353 958,46
14 253,26
117 770,91
221 934,29
2 576,52
2 576,52
7 245 936,47

VASTAAVAA

7 208 329,40

8 506 094,14

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
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TASE
31.12.2019

31.12.2018

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

1 240 425,07

1 068 824,57

290 233,98
778 590,59
171 600,50

290 233,98
718 607,31
59 983,28

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

112 557,61

662 784,67

Valtion toimeksiannot
Maakunnan kehittämisraha
Muut valtion toimeksiantojen
pääomat
AIKO-rahoitus

112 557,61
3 109,13

662 784,67
47 600,93

41 650,00
67 798,48

0,00
615 183,74

VIERAS PÄÄOMA

5 855 346,72

6 774 484,90

Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat

5 855 346,72
108 768,39
5 710 179,11
36 399,22

6 774 484,90
329 989,62
6 375 243,31
69 251,97

VASTATTAVAA

7 208 329,40

8 506 094,14

Peruspääoma
Edellisten tilikausien y/a
Tilikauden y/a
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RAHOITUSLASKELMA
2019
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Toiminnan rahavirta

2018

171 600,50
171 600,50

59 983,28
59 983,28

0,00
0,00

2 032,00
0,00

171 600,50

57 951,28

0,00

0,00

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

-646 574,14

5 108 566,14

41 650,00
230 914,04
-919 138,18

0,00
282 189,49
4 826 376,65

Rahoituksen rahavirta

-646 574,14

5 108 566,14

Rahavarojen muutos

-474 973,64

5 166 517,42

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

6 770 962,83
7 245 936,47
-474 973,64

7 245 936,47
2 079 419,05
5 166 517,42

Investointien rahavirta
Investointimenot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Liitetietojen numerointi viittaa Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen (25.10.2016) Kunnan ja
kuntayhtymäntilinpäätöksen liitetiedoista. Puuttuva numerointi tarkoittaa, ettei liitetietoa ole laadittu,
koska se ei ole oleellinen tai se selviää toimintakertomuksesta tai laskelmista. Liitetiedot täydentävät
tilinpäätöslaskelmissa esitettyjä tietoja.

1 ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Sijoitusten arvostus:
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulo tai sen
arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen
hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Rahoitusomaisuuden arvostus:
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan arvoon.
Rahoitusarvopaperit:
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
TULOSLASKELMAN LIITETEDOT
6 TOIMINTATUOTOT
TP 2019

TP 2018

VARSINAINEN
TOIMINTA
Myyntituotot kunnilta
Myyntituotot muilta
Tuet ja avustukset muilta
Muut tuotot
YHTEENSÄ

2 330 494,00
1 175,53
98 302,63
74 230,80
2 504 202,96

2 330 494,00
8 661,78
129 418,29
12 373,16
2 480 947,23

TEKNINEN TUKI
Rakennerahastotuet
Tuet ja avustukset muilta
YHTEENSÄ

0,00
5 030,50
5 030,50

12 707,38
58 200,00
70 907,38

PROJEKTIT
Tuet ja avustukset
valtiolta
YHTEENSÄ

1 171 759,47
1 171 759,47

2 368 139,40
2 368 139,40

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

3 680 992,93

4 919 994,01
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9 PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY
TP 2019
1 068 711,70
1 068 711,70

Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yhteensä

TP 2018
1 882 005,82
1 882 005,82

11 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.409,40 euroa on kirjattu vuosikuluiksi.
Ei aktivointeja vuonna 2019.

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

Hankintameno1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Huoneistoosakkeet

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

Paikoitustaso- Muut
osakkeet
osakkeet

YHTEENSÄ

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

240 838,02
0,00
0,00
240 838,02
240 838,02

6 215,88
0,00
0,00
6 215,88
6 215,88

Rahoitusarvopaperit
Jälleenhankintahinta:
Finda puhelinosakkeet 1600 kpl
Nordea Bank FDR 350 kpl

TP 2019

TP 2018

1 749,17
2 534,00

1 749,17
2 544,50

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

1 749,17
827,35
1 706,65

1 749,17
827,35
1 717,15

Yhteensä rahoitusarvopaperit

2 576,52

2 576,52
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24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

MUUT SAAMISET

31.12.2019

31.12.2018

Verohallinto
Muut saamiset
YHTEENSÄ

30 054,72
9 658,40
39 713,12

40 901,39
8 974,80
49 876,19

SIIRTOSAAMISET
KELAn korvaus, arvio työterveyshuollon
kustannuksista
Menoennakot, palkat
YHTEENSÄ

5 000,00
54 263,56
59 263,56

5 000,00
67 894,72
72 894,72

Muut siirtosaamiset
Satakurssi
SustainBaltic
Sote-koordinaattori
Bio- ja kiertotalous
MPS koordinaatiohanke
KELA, työterveyshuollon kustannukset
KEVA
Työllisyysrahasto
YHTEENSÄ

0,00
18 642,21
0,00
0,00
5 100,00
5 000,00
221,40
104,13
29 067,74

21 500,00
60 000,00
45 615,07
88 500,00
0,00
5 000,00
1 319,22
0,00
221 934,29
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25 TIEDOT TASEEN VASTATTAVAA TASE-ERÄKOHTAISESTI
Oman pääoman erittely
290 233,98
778 590,59
171 600,50
1 240 425,07

Peruspääoma 01.01.2019
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä 31.12.2019

JÄSENKUNTA

Maksuosuus
v. 2019

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

122 980,00
92 697,00
99 956,00
15 614,00
93 682,00
15 859,00
111 005,00
17 587,00
72 668,00
25 211,00
54 070,00
17 692,00
851 888,00
509 438,00
11 432,00
78 740,00
139 975,00

15 315,63
11 544,26
12 448,27
1 944,53
11 666,93
1 975,04
13 824,29
2 190,24
9 049,89
3 139,72
6 733,74
2 203,32
106 092,03
63 444,15
1 423,71
9 806,09
17 432,14

5,28
3,98
4,29
0,67
4,02
0,68
4,76
0,75
3,12
1,08
2,32
0,76
36,55
21,86
0,49
3,38
6,01

2 330 494,00

290 233,98

100,00

YHTEENSÄ

Osuus
peruspääomasta

%

33 SIIRTOVELKOIHIN LIITTYVÄT OLENNAISET ERÄT
31.12.2019

31.12.2018

Kertaerä
KuEL-maksu työnantaja
KuEL-maksu työntekijä
Lomapalkkavaraus
Pan Baltic Scope
Työllisyysrahasto
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
Maakuntauudistuksen ja ICT-valmistelun avustukset

0,00
0,00
0,00
279 777,71
0,00
5 834,28
28 320,20
5 395 440,46

19 511,70
30 297,06
12 617,74
347 905,43
12 372,80
0,00
0,00
5 945 731,00

YHTEENSÄ

5 709 372,65

6 368 435,73
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TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
38 VUOKRA- JA LEASINGVASTUUT

Vuokravastuut voimassa toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Leasingvastuut
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusvastuut

TP 2019
168 442
129 911

TP 2018
214 874
128 924

20 520
8 045

20 520

41 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT
Sopimusvastuu
Yhteistyösopimus 29.10.2008 Länsi-Suomen Allianssi (WEST Finland Alliance WFA)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto ja Östebottens förbundPohjanmaan liitto.
Satakuntaliiton osuus vuosikustannuksista

69 500
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HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

Virasto
toistaiseksi palkatut
toistaiseksi palkatut osa-aikaiset
määräaikaisesti palkatut
YHTEENSÄ 31.12.

TP 2019

TP 2018

23
2

20
1
2

25

23

44 LUOTTAMUSHENKILÖILTÄ PALKKIOISTA PERTITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT
TP 2019

TP 2018

1 652,40
126,40

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

2 626,90
638,00
4 040,89
1 092,20
10 176,79

2 781,20
0,00
344,40
3 350,10
999,80
3 557,26
1 425,80
12 458,56

Palkoista perityt

9 726,05

12 155,80

45 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Tarkastusyhteistö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Hanketarkastukset
Sihteerin tehtävät
Palkkiot yhteensä
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TP 2019

TP 2018

2 086,25
258,60
1 376,50
3 721,35

1 840,63
3 051,60
1 504,50
6 396,73
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Satakuntaliiton käyttämät tositesarjat 2019
AX2012
2xxxxxx
10xxxxxxxx
17xxxx
21xxxx
22xxxx
31xxxx
32xxxx
33xxxxxx
34xxxxxx
37xxxxx
38xxxxxx
39xxxxx
120xxxxx
233xxxxxx
AIFxxxxxxxx
ALVxxxxxx
HYVxxxxxx

Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet Excelistä
Ostoreskontran maksut
Ostoreskontran kurssioikaisutapahtumat
Viitesuoritukset
Myren kohdistustapahtumat
Myren kohdistustapahtumat
Myren manuaaliset suoritukset
Korkolaskut
Luottotappiot
Maksukehoitukset
Pankkitositteet
Ostoreskontran kohdistustapahtumat
Konversiotositteet
Arvonlisäveromaksut
Hyvityslaskut

Luettelo tilikirjoista

Palkkakortisto
Luottamushenkilöiden palkkakortisto
Irtaimistoluettelo
Päiväkirja
Pääkirja
Talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen

Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä
Satakuntaliito tasekirja sidotaan erilliseksi kirjaksi ja säilytetään pysyvästi (KA 158/43/01)
Tase-erittelyt säilytetään vähintään kuusi vuotta (KPL 2:10§)
Tositteet säilytetään kuusi vuotta, lukuun ottamatta kehitysrahatositteita, jotka säilytetään vähintään 10
vuotta ohjelmakauden viimeisestä maksatuksesta laskien (KPL 2 luvun 8 § 1 ja 2 mom sekä Kuntaliiton
suositus).
Palkkakortit säilytetään 50 vuotta tai kunnes on kulunut 75 vuotta palkansaajan syntymästä.
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BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Satakuntaliiton tilikauden 1. 1. -31. 12. 2019 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja
käsityksemme mukaisesti seuraavaa:
Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 18. 8. 2017 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta
olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Lisäksi hyväksymme vastuumme väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen
tarkoitetun sisäisen valvonnan suunnittelusta, käyttöönotosta Ja ylläpidosta setä valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeellisuudesta.
Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.
Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

.

Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jotka ovat olennaisia ja joita ei
ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit
että tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä
kirjanpitolain tai tilinpäätöksen laatimisesta annettujen muiden säännösten mukaisesti.
Olemme antaneet teille tiedot

o arvioimastamme riskistä, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena
olennaisesti virheellinen

o Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä,
joihin on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita,
silloin kun väärinkäytökselläsaattaisi olla olennainen vaikutus
.
hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätöstenmukaisuuteen;
.
siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

. valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuteen,
o tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä.
o säädöstentai määräysten noudattamatta jättämisiätai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä,
joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.
o vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon
tilinpäätöstä laadittaessa.

.

Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai lifketapahtumia.

.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

.

Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteet,
esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi sekä annettu muut
toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Toimintakertomus täyttää
lakisääteisetvaatimukset.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Päiväys 16. 3 2020
}untaliijxi(i maakuntahallituksen puolesta

^~(C^
Reijo-Ciallio

Asko Aro-Heinilä

maä|<u^tahallituksen puheenjohtaja

maakuntajohtaja

