
Hyvinvointikertomus 

vuosittainen raportti 2018 



Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, 

luottamushenkilöt, työryhmät): 

 

Työryhmä 

Karvian hyvinvointikertomuksen työryhmässä ovat olleet johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja Tarja 

Hosiasluoma, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää, liikuntasihteeri Sirpa Ala-

Rämi, nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä sekä vs. päivähoidonohjaaja Jonna Haavisto. 

Peruspalvelukuntayhtymää on edustanut Päivi Koskela.  

 

 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

 

TALOUS JA ELINVOIMA 

 

Karvian kuntatalous on haasteiden edessä. Vuonna 2016 tulos oli 702.000 euroa alijäämäinen. 

Vuonna 2017 tulos saatiin käännettyä 219.000 euroa ylijäämäiseksi. Tähän olivat syynä mm. säästöt 

henkilöstökuluissa, hyvin kertyneet verotulot sekä maltilliset sote-kustannukset. Taseessa on 

kertynyttä ylijäämää asukasta kohden 3.981 euroa. Vuoden 2018 talousarvio on kuitenkin jouduttu 

laatimaan yli 700.000 euroa alijäämäisenä tippuvan verorahoituksen ja kasvavien menojen vuoksi. 

 

Kuntalaisten taloudellinen tilanne ei toimeentulotokiasiakkaiden määrää vertailtaessa ole muuttunut 

merkittävästi. Kotitalouksien pienituloisuusaste on hieman laskenut vuodesta 2015 vuoteen 2016, 

mutta on muuta Pohjois-Satakunnan seutukuntaa korkeampaa. 

 

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

% Suunta Vertailu 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, 

euroa/asukas 

 



 

Väestö 

% Suunta Vertailu 

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

Koulutustasomittain 

 

 

Koulutustaso on nousussa, mutta silti muuhun Pohjois-Satakuntaan tai vertailukuntiin nähden 

alhainen. 

 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 



 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

Karvian kunnan väkiluku on pitkään laskenut tasaiseestin. n. 20-50 asukkaan vuosivauhdilla. 

Asukasluvun lasku on samankaltaista kaikissa vertailukunnissa. Karvian nettomuutto on vain 

lievästi negatiivista. Kunnassa kuitenkin 

kuolee vuosittain n. 20-30 ihmistä enemmän kuin syntyy. 

 

Väestöennuste 2030 

 

 

 

Huoltosuhde, demografinen 

 

Työllisten osuus väestöstä on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2016 (2016 35,8 %), mutta on 

Pohjois-Satakunnan keskiarvoa (2016 37,3%) alhaisempi. 

 

 

 

 

 



 

Väestö 31.12. 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 
 

 

 

 

 



Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 

 
 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

 

Päivähoito 

% Suunta Vertailu 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET – 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreista monet pohjaavat peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisille 

sekä 8. ja 9. luokkalaisille joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn. Edellisen kerran 

kysely on Karviassa tehty vuonna 2017. 

4-5 - luokkalaisten kyselytuloksista selviää mm. seuraavaa: 

Perheillä on riittävästi yhteistä aikaa koko maata ja myös koko maakuntaa enemmän, myös 

vuorovaikutus vanhempien kanssa koetaan vertailukuntia avoimemmaksi. 



Erittäin tyytyväisiä elämäänsä on valitettavasti vertailukuntia vähemmän, mutta toisaalta lähes 

kaikki kuitenkin vähintään tyytyväisiä elämäänsä. 

Karvialaiset lapset kokevat verrokkeja selvästi enemmän yhteisöllisyyttä, he kokevat vahvasti 

olevansa osa niin lähiyhteisöä, kouluyhteisöä kuin luokkayhteisöäkin. Myös osallisuuden tunne 

koulun asioiden suunnittelussa on muita korkeampaa. Kaikilla on vähintään yksi hyvä kaveri, eikä 

itseään usein yksinäiseksi tuntevia ole. Lapset kokevat terveydentilansa keskimääräistä 

paremmaksi, mutta toisaalta erilaisia ns. flunssan oireita (yskää, tukkoisuutta jne) koetaan muita 

enemmän. Mielialaan liittyviä ongelmia on keskimääräistä vähemmän. Karviassa on vertailukuntiin 

nähden vähän lapsia, jotka jättäisivät aamupalan tai vihannekset syömättä. Myös vähintään tunnin 

päivässä liikkuvia on koko maan keskiarvoa enemmän. 

Tupakkatuotteiden osalta vastaukset ovat hälyttäviä, 4-5 luokkalaisista 14,6 prosenttia on Käyttänyt 

jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran. Sen sijaan riippuvuus netistä on 

keskimääräistä vähäisempää. 

 

Lapset pitävät koulunkäynnistä, eivätkö koe suuria vaikeuksia oppimisessa. Luokassa uskaltaa 

sanoa mielipiteensä, ja opettajien koetaan olevan kiinnostuneita lasten asioista. Koulukiusaamista 

on hieman verrokkeja vähemmän. 

8. ja 9. luokkalaisten kyselystä selviää, että perheen yhteinen ilta-ateria on keskiarvoa yleisempää. 

Perheen taloudellinen tilanne koetaan koko maahan verrattuna keskimäärin huonommaksi, mikä 

perustuukin alueen todelliseen alhaiseen tulotasoon. Läheiset ystävyyssuhteet ovat koko maata 

yleisempiä. Koulukiusaaminen (kokenut kiusamista vähintään kerran viikossa) on valitettavasti 

tässä ikäryhmässä lisääntynyt, ja myös koko maata yleisempää. Uuden yhtenäiskoulun 

toimintakulttuurin toivotaan ehkäisevän kiusaamista. 

 

Koululaisten koettu terveys on yleisesti ottaen valitettavasti heikentynyt vertailuvuoteen 2013, 

mutta koko maata sekä Satakuntaa parempaa. Jopa 11 % vastaajista kokee vähintään kohtalaista 

ahdistuneisuutta. Ylipaino on vertailussa vähentynyt ja vertailussa enää vähän muita korkeammalla. 

Myös vapaa-ajalla liikkuminen on vertailussa muita vähäisempää. 

Oppilashuollon tukea on koettu saatavan keskimääräistä huonommin, mikä on johtunut 

resurssipulasta koulukuraattorin ja koulupsykologin osalta. 

Karvialaisista 3-5 - vuotiasta lapsista on päivähoidossa n. 69 % prosenttia. Se, että iso osa lapsista 

on varhaiskasvatuksen piirissä takaa tasaisemmat edellytykset koulun aloitukseen. 

 

Lastensuojelun sijoituksessa karvialaisia on ollut hyvin vähän. Myös lastensuojelun avohuollon 

tukitoimien piirissä olevien lasten osuus on sekä naapurikuntia että koko maata alhaisempi. 

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä ei juuri ole muuttunut viime vuosina. 

 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto 
Karviassa ei ole toisen asteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi suoraan. 

Pienen otannan vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun oppilaitosten kyselyjen tuloksista ei 

julkaista. 

Karvialaisista 17-24 vuotiasta nuorista koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on valitettavasti 

jälleen kasvanut. Nuorisotyöttömyys on vertailukuntien alhaisin, ja viiden vuoden tarkastelussa 

hyvässä laskussa. 

 

TYÖIKÄISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 



 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 

 

 

 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 

1 000 vastaavanikäistä 

 
 

 

TYÖIKÄISET - Yhteenveto 
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saavien määrä vaihtelee vuosittain paljonkin 1000 

asukasta kohti kunnan pienen asukasluvun vuoksi. Luku on kuitenkin pysynyt alhaisempana kuin 

muissa samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Samoin on sairauspäivärahan osalta myös 

kokonaisuudessaan. Määrä näyttäisi kuitenkin pysyvän keskimäärin verrattain pienenä. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleviem 25-64 vuotiaiden osuus Karviassa on laskenut ja on 

verrokkikuntia alhaisempi. Työikäisistä 25-64 vuotiaista pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 

osuus on verrattaen pieni. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä vaihtelee, mutta alle koko maan saman kokoisten kuntien 

keskiarvon. Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on noussut, ja samankokoisten kuntien keskiarvoa 

selvästi korkeampi. 

Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä karvialaisilla on merkittävästi keskimääräistä enemmän, 

mutta seutukuntaan verrattuna kohtuullisesti. Päihteiden vuoksi on karvialaisia työikäisiä ollut 

viime vuosina keskimääräistä hieman vähemmän hoidettavana. 

 



IKÄIHMISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Keskimääräiset kokonaiseläkkeet, omaa eläkettä saavat, eur/kk 

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 

 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

 

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

 

IKÄIHMISET - Yhteenveto 
Kotona asuvien yi 75- vuotiaiden osuus on laskussa ja vertailukuntien alhaisimpia-. Yksinasuvia 

tästä väestöstä on n. 47 %, ylittää samankokoisten kuntien keskiarvon. Kotona asuvista säännöllisen 

kotihoidon piirissä on kasvanut yli samankokoisten kuntien keskiarvon. 

 

65-vuotta täyttäneistä täydellä kansaneläkkeellä on noin 1,5 %, määrä on laskenut. Keskimääräinen 

kokonaiseläke jää merkittävästi samankokoisten kuntien keskiarvosta, mutta on seutukunnan 

keskitasoa.  

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % 



 

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu 

 
 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

 

 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta 

 

 

 

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 



 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 

 
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas 

 

 



 

Muut palvelut 

% Suunta Vertailu 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 
 

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto 
Karvialaisten sairastavuus on laskussa, samankokoisiin kuntiin nähden keskimääräisellä tasolla. 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokustannukset ovat olleet nousussa viiden vuoden 

tarkastelulla, mutta noususta huolimatta samaa tasoa kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin 

ja myös useita seutukunnan kuntia alhaisemmat. Kuntalaisten käynnit erikoissairaanhoidossa ovat 

olleet jyrkässä nousussa, vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä avokäyntejä oli 2952, kun niitä 

vuonna 2018 on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3990. 

 

Rikosten määrä on ollut vertailukuntiin nähden alhaisella tasolla viime vuosina. 

Perheiden välisistä tuloeroista kertova Gini-kerroin osoittaa, että perheiden välisen tuloerot ovat  

Karviassa vertailukuntien keskimääräisellä tasolla.  

 

2 Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet vuonna 2018 

 

Hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy. Toimenpiteitä tämän eteen on vuonna 2018 tehty suunnitelman mukaisesti. 

 Perhetyöntekijä ja erityislastentarhanopettaja ovat pystyneet tukemaan lapsiperheitä ja lapsia 

erilaisissa haasteissa jo varhaisessa vaiheessa. 

 Kaikilla on ollut oikeus ja mahdollisuus halutessaan kokopäiväiseen päivähoitoon 

 leikkikenttätoiminta kesällä 2018 tavoitti ison joukon lapsia 

 Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri kouluissa, Kiva – tiimien toiminta 

 Koulun toimintakulttuuria kehitetään siten, että Jokaisen oppilaan omien vahvuuksien 

etsiminen ja tukeminen, positiivisen vahvistaminen toteutuu 

 Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteydenpito Opon toimesta. 

 Monipuolista harrastustoimintaa on järjestetty eri tahojen toimesta. Musiikinopetusta on 

saatu järjestettyä myös paikkakunnalle. 

 Nuorille järjestettiin valvottuja perjantai-iltoja maalis-toukokuussa. Vanhalle alakoululle 

ollaan tekemässä nuorisotilaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen nuoret on otettu 

mukaan. 

 Nuorisovaltuuston toimintaa aktivoidaan edelleen 

 

Päihteidenkäytön vähentämiseksi on  

 järjestetty oppilaiden ja nuorten valistustilaisuuksia 

 Pakka-toimintamalli käytössä 



 AA-kerhon toiminta Karviassa 

 Päihdehoitopalveluista on tiedotettu 

 

Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi on  

toteutettu  

 laadukkaat liikuntapaikat lähellä kuntalaisia 

 monipuolinen liikuntatarjonta, henkilökohtaista liikuntaneuvontaa 

 toteutettu erilaisia terveysliikuntakampanjoita, kuten haastepyöräily ja –hiihto 

 Luontoliikuntakohteiden kehittäminen ja tunnetuksi tuominen, erityisesti geopark – hanke 

 perheitä on  perhetyön avulla opastettu turvalliseen, itsenäiseen arkeen 

 lasten ja nuorten arkielämän taitojen opettaminen pienestä pitäen kunnan 

kasvatuspalveluissa 

 Nuorten ja lasten toiveita harrastusmahdollisuuksista kartoitettiin syksyllä 2018, ja toiveiden 

mukaisia harrastusryhmiä on lähdetty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 

 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa lähtenyt hyvin käyntiin myös yhtenäiskoulussa 

 tapaturmien ehkäisyä tukevat liikuntaryhmät (tasapainojumppa) 

 vapaa-aikatoimi ja karvialaiset yhdistykset ovat kokoontuneet/ kokoontumassa yhdessä 

kehittämään toimintaa 

 kunta aktiivisesti osallistaa kolmatta sektoria esim. valmiussuunnittelussa 

 olohuoneen rakentaminen yhteisöllisyyden tukemiseksi ja monenlaisen hyvinvointia 

tukevien toimintojen tilaksi 

 kunta on ollut aktiivisesti mukana syrjäytymisen ehkäisyä tukevissa hankkeissa, kuten 

SPR:n hanke pärjätään yhdessä, Satasoten Satakunnan tulevaisuus lapsissa, järjestöhanke 

5000 tekoa yms. 



OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

Karvian kunnanvaltuusto on käsitellyt kertomuksen xx.xx.2018 

 

 



SATAKUNTALIITTO Lausuntopyyntö

26.9.2018

Satakuntaliiton jäsenkunnille

Satakuntaliiton talousarvio 2019 ja -suunnitelmaehdotus 2019 - 2021
jäsenkuntien lausunnolle

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 24.9.2018 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton
vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään
Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto.

Jäsenkuntien lausunnot luonnoksesta tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona
7.11.2018 Satakuntaliittoon, kirjaamoQ.satakunta.fi tai Satakuntaliitto, kirjaamo, PL 260,
28101 Pori.

SATAKUNTALIITON MAAKUNTAHALLITUS

/

vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen

Liitteet pöytäkirjanote 24.9.2018

PL 260 Pohjoisranta 11 D Puhelin (02) 620 4300 www.satakunta.fi Y-tunnus 0830322-5
28101 Pori 28100 Pori etiinimi.sukimimi@satakunta.fi
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SATAKUNTALIITTO
Regional Council of Satakunta

Sivu 1

Kokoustiedot Aika
Paikka

Osallistujat
Päätöksentekijät

Maakuntavaltuuston
puheenjohtajat

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

24.9.2018 klo 10.00-11.40

Holiday Club Caribia, Turku

(-) Kallio Reijo, puh.joht.
(*) Holmlund Anne, varapj.

(-) Ervelä Mari
(-) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(*) Kivenmaa Harri
(*) Kähkönen Kari
(-) Lehmussalmi Riina
(*) Mansikkamäki Kati
(-) Marttinen Matias
(*) Pajukoski Jari
(*) Riuttamäki Simo
(-) Simula Antti

(*) Vasama Juha, pj.
(*) Kaunista Mikko, l vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj.
(-) Huhtanen Tapio, III vpj.

Henkilökohtainen varajäsen

(-) Salonen Kristiina
() Puolakka Kristiina

(-) Rosenberg Irmeli
(-) Vaitiniemi Ari
() Lankinen Satu
() Helander-Nieminen Eija
() Aromaa Jaakko
(*) Kalliokorpi Sari
() Koivisto Jari
(*) Saarela Jere
() Välkkynen Jari-Matti
() Salonen Tomi
(*) Jalonen Vesa

(*) Aro-Heinilä Asko, vt. maakuntajohtaja, esittelijä
(*) Laitinen Katja, vs. aluekehitysjohtaja
(*) Liuska-Kankaanpää Päivi, alueiden käytör
(*) Leino Tiina, viestintäsuunnittelija

<äytön johtaja

(*) Hentunen Karolina, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Anne Holmlund
Puheenjohtaja
118-125 §:t

Paikka ja aika

Porissa 26.9.2018
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kari Kähkönen
Paikka ja aika
Yleisessä tietoverkossa www.satakunta.

vs. hallintojohtaja
Karolina Hentunen

Karolina Hentunen
Pöytäkirjanpitäjä

Jari Pajukoski

ji 28.9.2018 alkaen.



Sivu 2
SATAKUNTALIITTO

UI Regional Council of Satakunta

Maakuntahallitus MH 8/2018

118§ VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021
SU160/02.02.00/2018

MH 27.8.2018

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan
samoja säännöksiä.

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä
tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.

Jäsenkunnille annetaan mahdollisuus tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi
pyytämällä jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Toimintaympäristö suunnittelukaudella

Nyt valmisteltava talousarvio 2019 on Satakuntaliiton toiseksi viimeinen ennen
kuntayhtymän liittämistä uuden Satakunnan maakunnan osaksi, näin ollen
suunnitelmakausi 2019-2021 on perusteltua laatia päättymään 31.12.2020.

Valmisteilla oleva maakuntauudistus on ollut maakuntien liittojen vastuulla.
Maakuntauudistuksen lainsäädännöllinen valmistelutilanne oli touko-kesäkuussa 2018
kesken ja maakuntavaalien ajankohdasta ei ollut päätöstä, joten talousarvion 2019
valmisteluaikataulu on tarkoituksen mukaista käsitellä vasta elokuussa 2018.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020 valmistelun lähtökohtana ovat:

maakuntauudistuksen väliaikaishallinto on oikeustoimikelpoinen (oma Y-tunnus)
1.1.2019, eikä valmistelutoiminnan kustannuksia sisälly maakuntaliiton talousarvioon
vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelman mukaisesti
talousarviossa 2019 kuntaosuuksien yhteismäärä pysyy vuosien 2014-2018 tasolla
(kasvu O %) ja tilikauden tulos on +- O euroa
vuodelle 2020 laaditaan taloussuunnitelma
Satakuntaliiton toiminta päättyy 31.12.2020 ja työntekijät siirtyvät uuden
maakuntahallinnon palvelukseen liikkeenluovutusperiaatetta noudattaen 1.1.2021
maakuntaliitolla ei ole investointeja kaudelle 2019-2020
mikäli saadaan tieto maakuntauudistuksen lopullisesta aikataulusta ja
projektitoimiston toiminnan mahdollisesta jatkumisesta liiton toimintana vuonna 2019,
liitetään se osaksi Satakuntaliiton vuoden 2019 talousarviota

Talousarvion valmisteluaikataulu

Valmistelu

27.8 maakuntahallituksen päätös valmisteluaikataulusta
talousarvion ja taloussuunnitelman periaatteet ja suuntaviivat

24.9. maakuntahallitus päättää luonnoksesta, josta pyydetään jäsenkuntien
lausunnot

(22.10 ei käsittelyä MH:ssa /varalla)
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26.11. maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle
14.12. maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen

Täytäntöönpano: Maakuntahallitus

Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion
valmisteluaikataulun selostuksen mukaisesti ja evästää
jatkovalmistelua.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MH 24.9.2018

Esityslistan liitteenä olevan Satakuntaliiton talousarvioesitys 2019 ja taloussuunnitelma
2019-2021 valmistelussa on huomioitu valmistelun yhteydessä saadut evästykset.
Kuntaosuuksien yhteismäärä (2,33 Me) on pidetty 2014-2018 vuosien tasolla ja
tilikauden tulos on +- O euroa.

Talousarvioesitys ei sisällä maakuntauudistuksen projektitoimiston ja ICT:n suunnittelun
kustannuksia vuoden 2018 tapaan, vaan uudistuksen on arvioitu etenevän niin, että
uudet maakunnat ovat itsenäisiä juridisia oikeushenkilöltä vuode 2019 alusta.

Talousarvion merkittävin kuluerän lisäys on henkilöstökuluissa kunnallisen virka-ja
työehtosopimuksen mukaisten korotusten vuoksi. Kuntaosuuksien pysyessä edellisten
vuosien tasolla on varsinaisen toiminnan ei-lakisääteisiä tehtäviä vähennetty.

Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontastrategian ja edunvalvontatyön kehittämistä. Liiton
viestintää ja tiedotusta kehitetään tavoitteena mm. Satakunnan brändikäsikirjan
mukaisten vetovoimatekijöiden näkyvyys eri medioissa ja haetaan positiivista Satakunta
-näkyvyyttä.

Aluekehityksen toimialalla seurataan ja edistetään maakuntaohjelman 2018-2021
temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista, vahvistetaan kuntien ja
maakuntien välistä yhteistyötä, edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
.vahvistetaan aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-kehittämis ja
innovaatiotoimintaa, edistetään aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita,
koordinoidaan maakunnan alue-ennakointia, osaamis-ja koulutustarpeiden ennakointia

sekä aluetietopalvelua, toteutetaan alueellista rakennerahasto-ohjelmaa (2014-2020) ja
huolehditaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta, osallistutaan uuden
ohjelmakauden valmisteluun yhteistyössä maakuntauudistuksen projektiorganisaation
kanssa, yhteensovitetaan kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä
osana maakuntaohjelman toteutusta, jatketaan matkailun ja maaseudun kehittämisen
yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä.

Satakuntaliitto osallistuu kansainvälisten hankkeiden, mm. Interreg-hankkeiden
arviointiin ja toimintavuoden aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-
yhteistyötä.

Alueidenkäytön keskeisiä painopisteitä ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
ehdotuksen valmiiksi saattaminen ja hyväksymiskäsittelyyn valmistelu, sekä Satakunnan
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maakunnallisen liikennejärjestelmätyön integroiminen valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Lakisääteisenä tehtävänä merialuesuunnitelman
laatimista viedään eteenpäin yhteistyössä rannikkoliittojen ja ministeriön kanssa.
Tavoitteena on järjestää ensimmäinen kuulemiskierros vuonna 2019. Hankepuolella
keskitytään PanBalticSCOPE-hankkeen läpivientiin osana
merialuesuunnittelukokonaisuutta. Maakuntatstrategian pohjaksi ja
kokonaismaakuntakaavan uudistamista varten jatketaan tarvittavien selvitysten
laatimista.

Maakuntauudistuksen tämänhetkisen aikataulun mukaisesti uudet maakunnat aloittavat
toimintansa 1.1.2021. Näin ollen maankuntaliiton taloussuunnitelmakausi 2019-2021 on
perustellusti laadittu päättymään 31.12.2020.

Valmistelijat: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen, vt. maakuntajohtajaAsko
Aro-Heinilä, vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen, alueiden
käytön johtaja Päivi-Liuska-Kankaanpää

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat

Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy 2019 talousarvion ja vuosien 2019-
2021 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja
varten. Kuntien lausunnot pyydetään 7.11.2018 mennessä.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pori26.09.2018
Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä



Talousarvio 2019

taloussuunnitelma

2019-2021

;ivu5



Sivu 6

Sisällys

l Johdanto........................................................................................................................................!

2 Liiton toiminta-ajatus .....................................................................................................................5

3 Toimialojen keskeiset tehtävät ja tavoitteet.................................................................................... 6

3.1 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä......................................................................................... 6

Edunvalvonta............................................................................................................................................. 6

Kuntayhteistyö........................................................................................................................................... 7

Jäsenyydet ja yhteistyö.............................................................................................................................. 7

Satakuntaliiton viestintä............................................................................................................................. 9

Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen .............................................................. 10

3.2 Aluekehityksen toimiala................................................................................................................. 11

Aluekehityksen ennakointi ja seuranta .................................................................................................... 11

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen ........................ 13

Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen...... 13

Maaseudun kehittämisen yhteistyö ja järjestöyhteistyö ........................................................................ 15

Al uekehittä mistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen.................................................. 16

Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman toteuttamista........ 17

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen ............................................................. 17

Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelma 2014 - 2020)..................................... 17

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut-toimenpiteet.................................................................................... 18

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen ...................................... 19

3.3 Alueidenkäytön toimiala ................................................................................................................ 22

Maakuntakaavoitus/Satakunnan vaihemaakuntakaava 2...................................................................... 24

Merialuesuunnitelman laatiminen........................................................................................................... 25

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l toteuttamisen seuranta ja edistäminen........ 26

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät................................. 27

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöja liikennesuunnittelun edistäminen............................................... 28

Erillisprojektit ja selvitykset...................................................................................................................... 29

3.4 Hallintopalveluiden toimiala.......................................................................................................... 32

Luottamushenkilöhallinto........................................................................................................................ 32

Virastoja tukipalvelut.............................................................................................................................. 33

4 Talous...................................................................................................................................................... 34

Talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelma 2019 - 2021.......................................................................... 34

Varsinainen toiminta................................................................................................................................ 34

Tekninen tuki........................................................................................................................................... 35

Projektit................................................................................................................................................... 36

4.1 Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus................................................................................................ 37

Toimintatuotot......................................................................................................................................... 37

Toimintakulut........................................................................................................................................... 37

Investointi-ja rahoitusosa........................................................................................................................ 38



Sivu 7

11 Johdanto

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut

ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on

taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan samoja säännöksiä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset

kunnan tai kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa

jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan

kehittämiseksi.

Satakuntaliiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa

sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarviosta päätettäessä maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina

hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista

koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. Lisäksi

39 §:n mukaan maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

Yleistä:

Satakunnan kehityksen tilanne on kokonaisuudessaan valoisampi kuin pitkään aikaan.

Työllisyystilanne on parantunut koko maakunnassa ja työttömien määrä on pienempi kuin

vuosikymmeneen. Yritystoiminnassa on menossa hyvä uudistumisen vaihe. Satakunnan

kehityksen suurimpana haasteena on maakunnan väestömäärän kehitys.

Talousarvion 2019 laadintaperusteena on ollut Satakuntaliiton perustoimintojen ja käynnissä

olevien hankkeiden toteuttamien siten, ettei kuntien maksuosuuksia ole tarvetta korottaa.

Kuntaosuuksien kokonaismäärä on pysynyt samana (2,33 Me) vuodesta 2014 lähtien. Liiton

varsinaisen toiminnan sopeuttaminen talousarvioon nähden tapahtuu vähentämällä ei-

lakisääteisiä tehtäviä.

Talousarviossa merkittävin kulujen nousu on varsinaisen toiminnan henkilöstökulujen lisäys,

mikä johtuu virka- ja työehtosopimuksen mukaisista yleiskorotuksista ja ns.

kilpailukykysopimuksen määräaikaisuuden päätymisestä. Lisäksi ulkoisten hankkeiden maaraja

muu tukirahoitus on vähentynyt olennaisesti viime vuosina.

Maakuntauudistuksen väliaikainen hallinto on eriytetty Satakuntaliiton talousarviosta.
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Maakuntauudistukseen valmistautuminen:

Meneillään oleva maakuntauudistusvalmistelu on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen

muutoksia, mitä Suomessa on tehty ja siksi uudistuksen valmistelu ja uudistuksesta

päättäminen ovat pitkiä ja poliittisesti hankalia prosesseja.

Satakuntaliiton taloussuunnitelmassa tulevaa maakuntauudistusvalmistelua ei ole syksyllä

2018 otettu mukaan nykyisen maakuntaliiton suunnitteluun, vaan on lähdetty siitä, että

maakuntauudistus on vielä vuoden 2018 loppuun asti nykyisen maakuntaliiton vastuulla,

mutta uudistuksen on arvioitu etenevän niin, että uudet maakunnat ovat itsenäisiä juridisia

oikeushenkilöltä vuoden 2019 alusta. Mikäli näin ei käy, niin maakuntauudistuksen talous- ja

toimintasuunnitelmat pystytään tuomaan osaksi Satakuntaliiton toiminnan ja talouden

suunnittelua, vaikka erillisin päätöksi vuoden 2019 alkupuolella.

Toiminnallisesti uudet maakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2021 alusta eri

siirtymäkausien kautta. Tuo uusien maakuntien toiminnallisen vastuun aloittaminen 1.1.2021

merkitsee myös sitä, että nykyisten maakuntaliittojen toiminta päättyisi 31.12.2020 ja

maakuntaliitot sulautuisivat uusiin maakuntiin 1.1.2021 alkaen. Uusien maakuntien rahoitus

tulisi pääosin valtiolta yleiskatteisena valtionosuutena, joten kuntien maksuosuudet nykyisille

maakuntaliitolle päättyisivät vuoden 2020 loppuun.

Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän sote-uudistuksen toimeenpano jakautuu kaikkiaan

kuuteen vaiheeseen:

l) esivalmistelun ensimmäinen vaihe päättyi 5.7,2017, jolloin maan hallitus linjasi

maakuntauudistuksen aikataulun uudelleen perustuslakivaliokunnan

valinnanvapauslakiehdotuksesta antaman lausunnon takia,

2) esivalmisteluvaihe 2, jota koordinoivat maakuntaliitot, kesään 2018 asti,

3) esivalmisteluvaiheen 2 jatko vuoden 2018 loppuun asti maakuntaliittojen koordinoimana

4) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin

vuoden 2019 alusta maakuntavaltuuston elokuussa 2019 alkavaan toimikauteen asti)

5) maakunnan käynnistymisvaihe (ajalla 1.8.2019-31.12.2020) ja

6) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2021 alkaen).

Maakunnan edunvalvonta ja viestintä

Edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman (2018-2021) ja sen

toimeenpanosuunnitelman sisällöistä ja hankkeista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat

liikenneverkon (mm. vt 8, vt 2, Satakunnan rautatieverkko ja perustienpito), osaamisen

kehittämisen, osaavan työvoiman saannin sekä pitkäjänteisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja

toimintaympäristön kehittäminen Satakuntaan. Vuonna 2019 korostuu myös vaikuttamistyö

eduskuntavaalien jälkeiseen uuden hallituksen ohjelmaan sekä uusien kansanedustajien ja

myös maakuntavaltuutettujen lähestyminen Satakunnan edunvalvonnan näkökulmasta.

Liiton viestintää ja tiedotusta kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan

kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien

kanssa. Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia vetovoimatekijöitä tuodaan eri medioiden

kautta julkisuuteen ja haetaan positiivista Satakunta -näkyvyyttä.
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Aluekehityksen toimialalla seurataan ja edistetään maakuntaohjelman 2018-2021

temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista, vahvistetaan kuntien ja maakuntien

välistä yhteistyötä, edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä »vahvistetaan

aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-kehittämis ja innovaatiotoimintaa,

edistetään aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, koordinoidaan maakunnan alue-

ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopalvelua, toteutetaan

alueellista rakennerahasto-ohjelmaa (2014-2020) ja huolehditaan maakunnan

yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta, osallistutaan uuden ohjelmakauden valmisteluun

yhteistyössä maakuntauudistuksen projektiorganisaation kanssa, yhteensovitetaan kulttuuria

koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteutusta,

jatketaan matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyötä sekäjärjestöyhteistyötä.

Alueidenkäytön keskeisiä painopisteitä ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen

valmiiksi saattaminen ja hyväksymiskäsittelyyn valmistelu, sekä Satakunnan maakunnallisen

liikennejärjestelmätyön integroiminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Lakisääteisenä tehtävänä merialuesuunnitelman laatimista viedään eteenpäin yhteistyössä

rannikkoliittojen ja ministeriön kanssa. Tavoitteena on järjestää ensimmäinen kuulemiskierros

vuonna 2019. Hankepuolella keskitytään PanBalticSCOPE-hankkeen läpivientiin osana

merialuesuunnittelukokonaisuutta. Maakuntatstrategian pohjaksi ja kokonaismaakuntakaavan

uudistamista varten jatketaan tarvittavien selvitysten laatimista.
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Satakuntaliiton toiminta-ajatus on perussopimuksen mukaan:

Satakuntaliitto toimii maakunnan ja sen kuntien sekä asukkaiden eduksi kehittämis-,

edunvalvonta-, tutkimus-ja suunnitteluorganisaationa.

Satakuntaliiton tehtävänä on perussopimuksen mukaan:

• edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön

turvaamista sekä valvoa maakunnan etua

• vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä

toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa

• hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen

tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta,

aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteuttamisen seurannasta sekä

aluekehitysviranomaisille kuuluvien aluekehitys-toimenpiteiden yhteensovittamisesta

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

• huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen

liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä

• huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä

sille osoittamista tehtävistä.

Satakuntaliiton toiminnan perustan muodostavat lakisääteiset tehtävät, joista säädetään

alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö-ja rakennuslaissa.
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3.1 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 edunvalvontatyöja 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).

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.

Jäsenyydet ja yhteistyö

Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti on integroitu liiton koko

toimintaan.
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• Satakuntaliitto on mukana ja toimii aktiivisesti mm. seuraavissa maakunnan

liikennehankkeiden edunvalvonta ryhmittymissä

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.

• Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen

toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa

syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta-

tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle

tiedotetaan aktiivisesti maakunnan asioista ja järjestetään kokoontumisia Helsingissä

ja maakunnassa. Yksittäisten valtuuskunnan jäsenten kanssa tehdään tapauskohtaista

yhteistyötä. 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 yhteistoiminta-

alueen 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.
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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.

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

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
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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 markkinointi-tapahtumaa, joissa Satakunnan maakuntaa

tuodaan eri tavoin esille. Markkinoinnilla toteutetaan maakuntaohjelman,

edunvalvonnan kärkien ja Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia tavoitteita (mm.

asuminen, työpaikat ja koulutusmahdollisuudet).
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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 suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman

toteuttamista

• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen

• Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007- 2013 ja 2014 -

2020)

• Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa

vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin 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

rakennerahasto-ohjelman ja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta

Satakunnassa

• Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri

kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien

kesken.

Aluekehityksen ennakointi ja seuranta

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue-ennakoinnin yhteensovittamisesta

maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin

11
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koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden

valmistelu.

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.

• Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle.

• Vuoden 2019 aikana kehitetään alueellisen ennakoinnin toimintamalleja osana

Satakurssi-hanketta.

• Toteutetaan alue-ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen

(ERM) toimintatapa. Alue-ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen

seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta:

l) Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit. Foorumien tehtävänä on tarjota

maakunnalliselle suunnittelu- ja kehittämistyölle ennakoinnin

keskustelufoorumi. Foorumit kytkeytyvät maakunnallisen osaamisprofiilin

laadintaan.

2-3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät-

syksy) 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 aluekehittämisenja edunvalvonnan lähtökohdista.

• Jatketaan alue-ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue-ennakoinnin vuosikellon

koordinoinnissa.

• Yhteensovitetaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis-ja

koulutustarpeita osana alue-ennakoinnin vuosikelloa.
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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 (aluekehityksen

tilannekuvaraportti) laaditaan maakuntavaltuustolle keväällä 2019.

• Toimeenpanosuunnitelman tarkistus syksyllä 2019

• Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) - rahoitusinstrumentin

koordinointitoimenpiteiden toteutus 2019.

Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten

edistäminen

Maakuntien yhteistoiminta-alue

Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat alueiden kehittämislain tarkoittaman

yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alueen osalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen

maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 11-vaiheen toteuttamisen,

meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan

parantamisen. Muita yhteisiä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal,

Lounais-rannikkoyhteistyö (LOURA) ja vuosina 2016-2019 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.
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Maakunnallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -yhteistyön (TKI) edistäminen. TKI-

yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-

organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille.

Tarkoituksena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjakoja fokusoituminen on

selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus-

/yhteishankkeita.

• Jatketaan maakunnallisten alue-ennakoinnin teemafoorumien (TKI-foorumien)

koordinointia vuonna 2019

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

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma -Teollisuuspilotti 2016-2019

Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen

merkityksestä kohdistuen etenkin maakunnan teollisuuspuistoihin. Teollisuuspilotti nostaa

teollisuuden kannalta keskeiset kehitettävät asiat esille. Teollisuuspilotti on valmisteltu

laajassa yhteistyössä keskeisten yksityisten toimijoiden (mm. Kauppakamarit) sekä julkisten

(Satakuntaliitto, Satakunnan ELY, kaupungit ja kunnat) kesken.

Satakunnan Teollisuuspilotin teemat:

l. Teollisuuspuistot innovaatioalustana

a) Luodaan ja testataan mallia, miten teollisuuspuistot toimivat kasvua lisäävänä ja

kilpailukykyä parantavana uuden liiketoiminnan kasvuympäristönä (TEM).

2. Teollisuuspuistot toimintaympäristönä

b) Kasvun mahdollistavien, teollisuuspuistot yhteen kytkevien älykkäiden logististen

ratkaisujen kehittäminen (LVM ja LiVi).

c) Ympäristöalan tiivistyvä kehityskumppanuus ja dialogi teollisuuteen liittyvissä

ympäristökysymyksissä (YM).

3. Teollisuuspuistot työelämän uudistajana

d) Käynnistetään keskustelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa siitä, miten räätälöity

erikoiskoulutus mahdollistaa joustavat opintopolut yritysten tarpeisiin.
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• Vuoden 2019 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman -

Teollisuuspilotin toteutumista ja seurantaa

• Laaditaan Teollisuuspilotin työsuunnitelma vuodelle 2019

• Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden

toteutus vuoden 2019 aikana

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

• edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa

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

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

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
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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 toiminnan ja

tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.

• Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2019, joka osallistuu

Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä -kilpailuun.

Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi

Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla koolle

maakunnan keskeisistä matkailun kehittäjistä ja -toimijoista koostuvan Matkailufoorumin.

Foorumin tehtävänä on seurata ja arvioida Satakunnan matkailun tavoite- ja

toimenpidesuunnitelman toteuttamista, keskustella matkailun strategiseen kehittämiseen

liittyvistä aiheista osana maakuntaohjelman toteuttamista sekä välittää tietoa ajankohtaisista

maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Lisäksi matkailufoorumi toimii yhtenä aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevana

TKI-yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkailualan osaamis-ja työvoima-

sekä kehittämistarpeista alueelliseen ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman

toteuttamisen seurantaan.

• Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista

kehittämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien

edustajien kesken.

• Laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Satakunnan matkailualan

kasvuohjelma

• Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2019.

Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen

• Seurataan ja osallistutaan aluekehityksen toimialaan liittyviin kansainvälisiin,

valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin verkostoihin,

ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.
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Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman

toteuttamista

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä

tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden

yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (Laki alueiden kehittämisestä ja

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§, 7/2014). Satakuntaliiton johdolla laadittu

Satakunnan kulttuuristrategia 2015-2020 määrittelee maakunnalliset kulttuurin kehittämisen

linjaukset.

• Seurataan Satakunnan kulttuuristrategian 2015-2020 toteuttamista sekä sovitetaan

yhteen kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana

maakuntaohjelman toteuttamista.

• Järjestetään maakunnallinen kulttuurifoorumi syksyllä 2019.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen

Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta

Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto-

ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristöjä maaseutujaosto.

• Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan

yhteistyöryhmällä on 3-5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy syksyllä

maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018 - 2019. Sihteeristö

valmistelee MYR:n kokoukset ja lisäksi koordinoi ELY-keskuksen ja liiton käytännön

hanketyötä maakunnassa. Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman

toteuttamista ja päättää itsenäisesti kokoontumisaikataulustaan.

Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (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.
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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.

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

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen

kasvusopimuksessa, joka muodostaa Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan

yhteistyöverkoston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin,

Porvoon, Rauman, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Etelä-Karjalan,

Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen

kasvuvyöhyke -yhteistyön koordinaatiosta vastaavat yhdessä hankkeen isäntäorganisaatiot

Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto.

Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja

kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja

elinvoimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti,

toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille

digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on

kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen

kehittäminen pohjautuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä

on Suomen ja sen alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne-ja

kuljetuspalvelulta, 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.
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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.

l. Rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen

2. Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoitusja logistiikka-alueiden profilointi -selvitys

Esitettyjen hankkeiden rahoitus jaetaan puoliksi valtion ja puoliksi muiden

sopimuskumppaneiden kesken.

Lisäksi rahoitusta voidaan kohdentaa myös vyöhykkeen yhteistyön kannalta välttämättömiin

koordinointitoimenpiteisiin. Sopimuskauden aikana Pohjoinen kasvuvyöhyke pyrkii

generoimaan uusia hankerahoituksia ja yrityskohtaisia hankkeita, jotka edistävät vyöhykkeen

tavoitteita.

Vuoden 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.

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 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 Pohjois-Pohjanmaa.

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 alue-

politiikka, 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.
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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, 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 hyödyntämään kv-rahoitusohjelmia

kansainvälistymisen vahvistamiseksi.

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv-ohjelmien hankehakuihin

osana maakuntaohjelman seurantaa.

Muu KV-verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3. EU 2020 -strategian yhtenä

kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni-strategia, jossa korostetaan erityisesti kahta

lähestymistapaa: Älykäs erikoistuminen (Smart specialisation) ja Euroopan

innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).

5mart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa uutta ohjelmakautta alueelliseen

innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan "Smart

20



Sivu 26

specialisation" SS-ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart

Specialisation Platformilla ja älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty

maakuntaohjelmaan ja lisäksi on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart

specialisation -konsepti (www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa

entistä enemmän EU-ohjelmien toteuttamisen ohjaajana.

• S3-temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, energia, agri-food) haetaan

aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia uuden maakuntaohjelman

(2018-2021) painotusten mukaisesti

• Vuonna 2019 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja

kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden

eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF-verkosto). Innovaatiokumppanuus

tähtää resurssitehokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä

innovaatioiden lisäämiseen maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella

halutaan tuoda tärkeimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus- ja

käytäntö).

Satakuntaliitto on lisäksi mukana yhdessä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) kanssa

eurooppalaisten alueiden tutkimus- ja innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen

teematyöryhmissä.

• Vuoden 2019 aikana osallistutaan ERRIN- sekä ERIAFF-verkostojen ja näiden eri

työryhmien toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä

elintarvikealan kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä

Kiina-yhteistyö

• Toimintavuoden 2019 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-

yhteistyötä
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3.3 Alueidenkäytön toimiala

Maakuntasuunnitelma strategisena suunnitelmana pohjustaa maakunnan tavoiteltua

kehitystä. Maakuntakaavalla tavoiteltu kehitys konkretisoidaan maakunnan alueiden käytön

pitkän aikavälin suunnitelmaksi, Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien lakihankkeiden

edetessä laaditaan maakunnalle uusi maakuntastrategia, minkä jälkeen MRL:n mukainen

maakuntasuunnitelma sisältyisi maakuntastrategiaan. Maakuntastrategiassa tullaan

pohjustamaan aikaisempaa laajemmin koko maakunnan kehitystä, ja maakuntakaavaa

uudistetaan tulevassa maakunnassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden ja

maakunnan tahtotilan mukaisesti.

Alueiden käytön toimialan keskeinen tehtävä on maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n

mukaisesti maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja kaavan kehittäminen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 2 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia

maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntasuunnittelun

rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta

alueellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu myös lakisääteisenä

tehtävänä maakunnan suunnittelujärjestelmästä erillisen merialuesuunnitelman laatiminen

vuoteen 2021 mennessä. Merialuesuunnitelman laatimisprosessi käynnistettiin vuonna 2017

yhdessä rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa. Merialuesuunnittelussa edetään 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

hyödynnetään merialuesuunnittelutyössä.

Toimialan tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l

toteuttamisen sekä alueiden käytön suunnittelun edistäminen kuntakaavoituksen ja muun

alueiden käytön suunnittelun kautta.

Vuonna 2019 paikkatietotoiminta keskittyy liiton tietopalvelu- ja analyysien tuotantoon niin

alueiden käytön suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja merialuesuunnitelman laatimiseksi.

Paikkatietotoiminta tähtää samalla maakuntastrategian laatimisen edistämiseen sekä

maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi.

Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan

hallinnointia koskevan lain mukaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen

käynnistämisestä, ja jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinoinnista sekä alueellisten laaja-

alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta koskien

suunnitteluprosessin käynnistämistä, siihen liittyvän yhteistyön johtamista ja kyseisen

suunnittelun yhteensovittamista maakunnan muun suunnittelun kanssa. Alueiden kehittämistä

koskeva laki on muuttumassa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu järjestetään 1.8.2018 voimaantulleen lain

liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisesti valtakunnan tasolla valtakunnalliseen

liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa,
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tulevaa toimintaympäristöä koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset. Tähän

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi laadittava

ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä sitä koskeva rahoitusohjelma. Tätä

ohjelmaa voidaan tarkistaa tarvittaessa. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee

suunnitelman, pyytää siitä tarvittavat lausunnot (ml. maakuntaliitoilta) sekä kuuluttamalla

kuulee eri tahoja suunnitelmasta.

Satakunnassa on voimassa 2015 valmistunut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa

toimenpiteet on jaettu 1-111 kiireellisyysluokkaan sekä erikseen nostettu viisi (5)

kärkitoimenpidettä. Toimenpideohjelma on toteutunut 1-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.

Vuonna 2019 jatketaan hallinnonuudistustyötä, jossa tähdätään 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. Vuonna 2018-19 hallinnonuudistustyötä vie

eteenpäin väliaikaisen toimielimen johdolla todennäköisesti uusi maakunta. Alueiden käytön

toimialalla valmistaudutaan maakuntauudistukseen perustamalla työryhmiä, vapauttamalla

tarvittavia resursseja ja tilaipäisrekrytoinnein valmisteluprosessin kuluessa. Samalla

osallistutaan maankäyttö-ja rakennuslain kokonaisuudistustyöhön.
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KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Alueiden käytön suunnittelu MRLn 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 ruoantuotannonja

niihin liittyvän teknologiaosaamisen eteenpäinviemistä sekä puhtaan luonnonympäristön

huomioonottamista

• Merialuesuunnittelulla edistetään Selkämeren sinisen talouden kestävää kasvua.

• Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l 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 kilpailukykyjä 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.
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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.

Vaihemaakuntakaavaa käsitellään sekä maakuntakaavatoimikunnassa että

vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmässä.

Maankäyttö-ja rakennuslakia ollaan muuttamassa rinnan maakuntauudistuksen kanssa. Lain

uudistustyötä seurataan ja muutoksen vaikutuksia kaavaan arvioidaan.

Merialuesuunnitelman laatiminen

Merten aluesuunnittelua koskeva lakimuutos (482/2016) osana maankäyttö- ja rakennuslakia

hyväksyttiin 17.6.2016, ja vastuu merialuesuunnitelmien laadinnasta on rannikkomaakuntien

liitoilla. Satakuntaliitto käynnisti merialuesuunnitelman laatimisen yhteistyössä

ministeriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja sidosryhmien kanssa maakuntahallituksen

päätöksellä 8.5.2017. Rannikkoliitot vetävät suunnittelua yhteisessä koordinaatioryhmässä, ja

suunnittelua tuetaan valtakunnallisesti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella.

Työhön palkattiin rannikkomaakunnille yhteinen koordinaattori koko rannikkoalueen kattavan

koordinointiryhmän ja merialuesuunnittelun yhteistyöverkon toimintaa varten.

Erillisselvityspohjan mahdollisiin täydennyksiin varaudutaan meri- ja kalatalousrahaston

käyttösuunnitelmassa.

Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit 03/2021.

• Osallistutaan suunnitteluyhteistyöhön merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä

• Koordinaatioryhmässä pyritään yhtenäistämään suunnitteluprosessia

• Vuonna 2019 perustetaan työn edistämiseen maakunnallinen "sparrausryhmä",

edetään valmisteluvaiheeseen sekä ensimmäiseen kuulemiseen.

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan merialuesuunnittelua edistäviin hankkeisiin,

sekä hyödynnetään jo valmistuneita hankkeita, kuten

• Meritietoportaali (SYKE)

• Plan4Blue (SYKE)

• SeaGIS 2.0 (County Administrative Board of Västerbotten)

• SmartSea (FMI), (ohjausryhmässä Anne Savola)

• Sustain Baltic (Turun yliopisto), (Satakuntaliitto /Asko Ijäs).

• Smart Blue Regions (Ministry for Economic Affairs, Employment, Transport and

Technology Schleswig-Holstein)

• Baltic Lines (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)

• Basmati (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)

• Baltic Scope (Swedish Agency for Marine and Water Management)

• PanBalticScope (Swedish Agency for Marine and Water Management),

(Satakuntaliitto / Mari Pohja-Mykrä)
• BalticRim (State Archaeological Department of Schleswig-Holstein)

• BlueAdapt (SYKE)
• SEAmBOTH (Metsähallitus)

• ARKMAS(SYKE)
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Edetään vuorovaikutussuunnitelman 2018 pohjalta ja määritellään yhteiset

suunnittelu-ja päätöksentekoprosessit, sekä suunnitteluyhteistyö-ja

osallistumismuodot sekä käytettävä aineisto, ja suunnittelutyökalut.

• Kootaan lähtötietoja ja osallistutaan Meritietoportaalin kokoamiseen

suunnittelualustaksi

• Koordinoidaan sidosryhmäyhteistyötä ja pidetään työpajoja suunnittelun

edistämiseksi. Hankkeen sidosryhmäyhteistyötä varten on koottu laaja

valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Ylläpidetään eri vuorovaikutuskanavilla aineistoja

yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.

Vuorovaikutuskanavina on otettu käyttöön seuraavia:

Yhteistyöryhmä (https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu):

- Sähköpostit

- Uutiskirjeet

Tu/itter: #Merialuesuunnittelu

FaceBook: Merialuesuunnittelu -sivu

www.merialuesuunnittelu.fi

• Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristöministeriö MRLn mukaisesti, ja

kansainvälistä rajat ylittävää merialuesuunnitteluyhteistyötä edistetään liiton

hanketyöllä sekä osallistumalla meneillään oleviin kansainvälisiin merialuesuunnittelua

koskeviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin.

Satakunnan maakuntakaavanja vaihemaakuntakaavan l toteuttamisen seuranta ja

edistäminen

Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l toteutumista seurataan ja

analysoidaan. Työssä hyödynnetään myös Valtakunnalliset yritysalueet -hankkeessa

syntynyttä tietopohjaa. Toteutuneisuuden seurannalla ja siihen liittyvillä analyyseillä kootaan

tietopohjaa sekä tulevan maakunnan strategian laatimista että maakuntakaavojen

uudistustyötä varten.

• Käydään maakunta-, yleis-, asema-ja ranta-asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön

toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan

viranomaisyhteistyöhön.

Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt

lausunnot

Edistetään maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l 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.

26



Sivu 32

• Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä keskittyy Satakunnan maakuntakaavan

toteutumisen seurantaan ja edistämistä koskeviin kysymyksiin.

• Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l toteutuneisuutta analysoidaan ja

seurataan.

• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä

maakuntakaavoituksen pohjaksi

• Vaihemaakuntakaavan 2 kaava-asiakirjojen viimeistely, taitto, painatus ja jakelu

aikataulutetaan ja toteutetaan vaihemaakuntakaavan 2 saatua lainvoiman.

• 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.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät

Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä

lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.

• Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan

lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu- ja

ohjelmatyössä.

• Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,

valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin

suunnitteluryhmiin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

• Suunnittelun digitalisaatiota edistetään. Seurataan ja osallistutaan maakuntakaavojen

digiloikka-hankkeeseen sekä suunnittelun digitalisaation edistämiseen. Osallistutaan

paikkatietoyhteistyöhön mm. Meritietoportaalinja Lounaispaikan kanssa.

• 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.

• Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan

yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.
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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.

Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto-ohjelmien toteuttamista

koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen

hakijana.

Osallistutaan Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen

(SATAVESI).

Osallistutaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja

rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin.

Nostetaan alueiden käytön tilasto- ja paikkatietoa esille suunnittelun ja päätöksenteon

tueksi. Hyödynnetään 2017 valmistunutta valtakunnallisesti merkittävien

yritysalueiden kehittämistä koskevan hankkeen analyysejä.

Osallistutaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa

ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen

arviointiin ja päivitykseen.

Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus.

Edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014-2030 toteuttamista osana

vuonna 2015 laadittua kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta 2015-2020.

Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan

ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa.

Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY-keskuksen toimintaprosesseja ja -

kulttuureja ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita

kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö ja liikennesuunnittelun edistäminen

Satakunnan keskeinen menestystekijä on maakunnan saavutettavuuden parantaminen.

Maakuntaliiton lakisääteisenä tehtävänä maakuntaliitto vastaa maakunnan

liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän

yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun

kanssa. Keväällä 2015 valmistuneessa ja hyväksytyssä liikennejärjestelmä-suunnitelmassa
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vahvistettiin liikennesuunnittelun roolia Satakunnassa päättämällä käynnistää jatkuva

liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.

Syksyllä 2018 liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteet päivitetään osana jatkuvaa

liikennejärjestelmätyötä, hyväksytään maakuntahallituksessa ja siten Satakunnan

liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 tarkistetut kärkitoimenpiteet tulevat osaksi ja

täydentävät vuoden 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Tarkistettu Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 toimii maakunnan viestinä

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Satakuntaliitto seuraa ja osallistuu

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen, joka 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

• Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö-, edunvalvonta-ja hankeryhmiin

Satakuntaliiton alueiden käyttö osallistuu esimerkiksi seuraaviin yhteistyö- ja

edunvalvonta ryhmiin:

VT 8 parantaminen, Eurajoen ohituksen tiesuunnitelma, hankeryhmä

Kasitie ry, hallitusjäsenyys

Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunta

Pori-Tampere ratatyöryhmä

Päärataryhmä

Pori-Parkano-Haapamäki rataryhmä

Varsinais-Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä

Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä

Kasitien neuvottelukunta

Rauman kauppakamarin liikennevaliokunta

• Edistetään liikennehankkeiden EU-rahoituksen kohdentamista Satakuntaan

• Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta

ja merialuesuunnittelua varten

• Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan sihteeriys 2018-2019

• Edistetään maakuntauudistustyötä liiton ja ELY-keskuksen toimintaprosesseja ja -

kulttuureja ja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita

kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla

Erillisprojektitja selvitykset

"Katson maalaismaisemaa" -hanke

"Katson maalaismaisemaa" -hankkeessa syntyneen tiedon jatkojalostaminen
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Satakuntaliitto hankkeistaa Satakunnan maisema-alueiden selvityksen pohjalta maisema-

alueiden tunnettuutta. Maisema-alueita ja niiden arvoa tuodaan esille maakunnan

markkinoinnissa, matkailuhankkeissa ja esimerkiksi maisemanhoitoon tähtääviä toimenpiteitä

suunniteltaessa maaseudun arvon ja arvostuksen lisäämiseksi.

• osallistutaan Köyliönjärven maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelman

laatimiseen. Maisemateemaa käsitellään myös Kokemäenjoen Kokkeli -hankkeessa.

Pohjanlahden teemavuosi

Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää

hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea-hankkeeseen

09/2015.

SmartSea-hankkeen tavoitteet tukevat Pohjanlahtea koskevan teemavuoden tavoitteita ja

Pohjanlahden seudun merialaa koskevan elinkeinotoiminnan kasvua. SmartSea-hanke arvioi,

miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. llmastonmuutoksen

vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja

voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja

kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen rahoitus on

lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta,

jotka ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian

tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.

Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää

tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden tilaisuuksissa.

Satakuntaliitto tähtää teemavuoden järjestämiseen merialuesuunnittelun ja SmartSea -

hankkeen edetessä ja etenkin hankkeessa kertyvän tietopohjan kartuttua.

SustainBaltic -hanke

Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja

toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko- ja

merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun

rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.

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.

Pan Baltic SCOPE (BalticSCOPEII) -hanke

Satakuntaliitto on hankepartnerina Euroopan komission the European Maritime and Fisheries

Fund (EMFF) rahoittamassa PanBalticScope hankkeessa. PanBalticSCOPE -hankkeen arvioitu

toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019. Valmistelussa hankkeen vetovastuullisena on SwAM eli

Swedish Agency for Marin and Water Management ja muut partnerit ovat mm. HELCOM,
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VASAB, SYKE, Satakuntaliitto, ja hanketta seuraavia jäseninä on Satakuntaliiton

naapurirannikkoliitot.

Hanke edistää merialuesuunnittelun yhteistyön järjestämistä, skenaariopohjaista tavoitteiden

asettelua ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa. Hankkeen tulokset hyödyttävät suoraan

kestävää Sinistä kasvua tavoittelevan merialuesuunnitelman laatimista. Hanke jatkuu.

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 maakuntakaavantarkistustyön pohjaksi.

Uuden maakunnan kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvitykset

Satakuntaliitto käynnistää tarvittavien taustaselvitysten päivitys- ja laadintatyön. Tarvittavia

analyyseja ja selvityksiä laaditaan sekä liiton omana työnä että kilpailutetaan tarvittaessa.

Tällaisia tulevia selvityksiä ovat mm kulttuuriympäristökohteiden päivitys (erityisesti moderni

kulttuuriympäristö). Satakunnan vanhentuneen luontokartoituksen 1996 ajantasaistus, maa-

ainesten oton nykytilannekartoitus ja tulevaisuus, liikennejärjestelmien kehittämiseen

tähtäävät selvitykset esim Pori-Tampere-ratayhteyden kehittämiseen tähtäävä selvitys. Lisäksi

pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan kohdealueena

Kankaanpään ja Jämijärven alueella sijaitsevan Hämeenkankaan (sekä Ikaalisissa ja

Hämeenkyrössä sijaitsevien Vatulanharjun ja Ulvaanharjun alueet).

Taustaselvitystyötä on tehty omana työnä paikkatietoanalyysein. Satakunnan

luontokartoituksen 1996 ajantasaistustyö sekä maa-ainesten oton nykytilan kartoitus

käynnistyy loppuvuodesta 2018. Niitä jatketaan. Pohjavesivarojen

hyödyntämismahdollisuuksia on kartoitettu yhteishankkeessa Varsinais-Suomen ELYn kanssa.

Työ jatkuu.
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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 maakuntaliiton tietoverkkoa siten, että sähköisten jakelukanavien ja palvelujen

saatavuus on tietoturvallista ja tietosuojattua

• Huolehditaan kirjaamon, arkiston ja asiakirjahallinnon toimivuudesta

• Ylläpidetään henkilöstö-ja taloushallinnon prosessia yhteistyössä palveluntuottajan kanssa

• Koordinoidaan työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osoitetaan siihen riittävät voimavarat

• Huolehditaan, että virastolla on asianmukaiset työtilat ja -välineet

• Valmistellaan maakuntaliiton lopettamiseen liittyviä selvityksiä ja toimenpiteitä

• Järjestetään henkilökunnalle maakuntauudistuksesta johtuvaa muutoksenhallintakoulutusta

Luottamushenkilöhallinto

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto.

Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta,

hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 53 jäsentä.

Valtuuston toimikausi alkoi 22.9.2017 ja jatkuu kunnes uudet maakunnat aloittavat

toimintansa. Nykyinen valtuusto vastaa mm. maakunnan liiton lakkauttamisesta.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo

Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on vuonna 2017 alkaneella

vaalikaudella 13 jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.

Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n, BSSSQn ja CPRM:n

vuosikokouksiin.

Maakuntahallitus on asettanut toimikaudekseen mm. maakunnan yhteistyöryhmän

maakuntakaavatoimikunnan.

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.

32



Sivu 38

Virasto ja tukipalvelut

Satakuntaliitto virasto toimii Porin Puuvillassa tiloissa, jotka ovat toimivat ja

tarkoituksenmukaiset 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 22 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.

Henkilöstö siirtyy maakuntauudistuksessa perustettavan uuden maakuntahallinnon

palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, kun nykyinen maakunnan liitto lakkautetaan.

33



Sivu 39

^ Talous^

Tavoitteena on varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan

toiminnan liiton tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien haltinnoimiseksi.

Talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelma 2019 - 2021

Talousarviosuunnitelmassa Satakuntaliiton varsinainen toiminta on vuosina 2019-2020 samassa

laajuudessa kuin vuonna 2018. Uudet maakunnat aloittavat toiminnallisesti 1.1.2021, joten viimeiselle

suunnitelmakauden vuodelle ei ole laadittu taloussuunnitelmaa.

Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon on arvioitu aloittavan toimintansa itsenäisenä oikeushenkilönä

1.1.2019 alkaen. Satakuntaliiton talousarvio ja toimintasuunnitelma ei näin ollen sisällä

maakuntauudistuksen valmistelusta aiheutuvia kuluja eikä valtion tukiosuuksia.

Kuntien maksuosuuksilla katetaan maakuntaliiton varsinaisen toiminnan ja jo hallinnoitavien projektien

omarahoitusosuudet ja kokonaiskustannukset, ilman maakuntauudistuksen projektitoiminnan osuutta.

Vuoden 2019 talousarvioesitys on laadittu +- O euron tuloksena. Taseessa olevan edellisten kausien

ylijäämän arvioidaan olevan vuoden 2018 talousarvion (-100.000 euroa) toteutuessa 618.000 euroa.

Toimintatuottojen ja -kulujen vertailtavuuteen talousarviovuosien 2018-2019 välillä vaikuttaa

maakuntauudistuksen projekti. Vuoden 2018 talousarvio laadittiin siten, että se sisälsi

maakuntauudistuksen valmistelua viiden (5) kuukauden osalta. Lisäksi valmisteluun liittyi uuden

maakunnan ICT-suunnitelman kuluja. Projektitoiminnan kokonaiskulut olivat 1,30 Me ja valtionosuus 90 %.

Loppuvuodesta 2018 valtionosuusprosenttia on nostettu.

Vastaavasti Satakuntaliiton muun toiminnan kokonaisuuden toimintatuotot TA 2018 olivat 2,60 Me ja

toimintakulut 2,58 Me.

Talousarviossa 2019 palkkakustannukset on huomioitu kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen

(voimassa 1.2.2018-31.3.2020) mukaiset korotukset:

1.5.2018 yleiskorotus 1,25%

• 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 1,2 % (KVTES), 0,9% (TS) ja keskitetty järjestelyerä 0,3 %(TS)
1.4.2019 lukien 1,0 % (KVTESJS)

• ja ns. kilpailukykysopimuksen vaikutukset lomarahaan.

Varsinainen toiminta

Satakuntaliiton varsinainen toiminta sisältää luottamushenkilöhallinnon, tarkastuslautakunnan ja viraston

toimintakulut sekä Länsi-Suomen liittojen kanssa yhteistyönä ylläpidettävän Brysselin toimiston (WFEO)

kulut. Viraston toiminta jakautuu edelleen, aluekehityksen, alueiden käytön, hallinnon ja edunvalvonnan

toiminnallisiin kokonaisuuksiin.
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Varsinaisen toiminnan osalta toimintatuotot (2,33 Me) pysyvät vuoden 2019 talousarviossa edellisen

vuoden mukaisina ja toiminta katetaan lähes täysimääräisesti jäsenkuntien jäsenmaksuosuuksilla. Kunnilta

perittävän maksuosuuden kokonaismäärään ei tule korotuksia. Vuokratuotot ovat liiton omistaman ja

edelleen vuokraaman Teljäntorin toimitilojen vuokria.

Toimintakulujen merkittävin lisäys on henkilöstön palkkakuluissa 4 %, jolloin viraston muihin kuluihin on

vaikutettu toiminnallisilla muutoksilla.

Varsinainen toiminta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toiminta kulut

Vuokrat

Muut kulut

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korko- muut rahoituskulut

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2017

2 432 985

2 330 770

2 330 493

277

24620

77595
70153

7442

-2 409 568

-1 484 200

-1 184 956

-299 245

-625 219

-23 575

.42450

-234 123

-198 651

-35 472

23417

9088

1 195

8000

-108

32505

32505

TA 2018

2 437 234

2 333 494
2 330 494

3000

32740

71 000
69000

2000

-2 384 216

-1 525 837

-1 194824

-331 013

-565 000

-48300

-3400

-241 679

-180 000

-61 679

53018

7750

7750

60768

60768

TAE 2019

2 414 494

2 340 494
2 330 494

10000

5000

69000
69000

o

-2 389 160

-1 579 686

-1 243 500

-336 186

-543 474

-20 600

-3400

-242 000

-192000

-50 000

25334

6500

o

6500

o

31 834

31 834

TS 2020

2 414 494

2 340 494
2 330 494

10000

5000

69000
69000

o

-2389160

-1 579 686

-1 243 500

-336 186

-543 474

-20 600

-3400

-242 000

-192000

-50 000

25334

6500

o

6500

o

31 834

31 834

Muutos

2018/2019
-0,9%

0,3%

0,0%

233,3%

-84,7%

-2,8%

0,0%

-100,0%

0,2%

3,5%

4,1%

1,6%

-3,8%

-57,3%

0,0%

0,1%

6,7%

-18,9%

-52,2%

-16,1%

-16,1%

Tekninen tuki

Satakuntaliitto on rakennerahastojen osalta ns. perusliitto, joka valmistelee hankkeet ja seuraa niiden

toteutumista. Rahoitus- ja maksatuspäätökset tekee Länsi-Suomen alueella välittävänä viranomaisena

toimiva Pirkanmaan liitto. Satakuntaliitto vastaa maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta ja saa tätä
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toimintaa varten vuosittain teknistä tukea rakennerahastovaroista. Vuoden 2019 määrärahaksi on varattu

10.000 euroa, ei muutosta vuoteen 2018.

Tekninen tuki TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muuttoimintakulut

TOIMINTAKATE

VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS

10742

10742

-10 377

-5189

-5188

365

365
365

10000

10000

-10 000

-6245

-3350

-405

o

o
o

10000

10000

-10 000

-6245

-3755

o

o

o

o

10 0001

10000J
-100001

-6 2451

-3 7551

0|
01

0|
0]

Projektit

Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa

omarahoitusosuutta lukuun ottamatta. Projekteista syntyneet menot katetaan EU-tuella, kansallisella tuella

sekä projektien omilla tuloilla.

Vuoden 2019 talousarviossa Satakuntaliiton kehittämishankkeita ovat:

Pan Baltic Scope 1.1.2018-31.12.2019 rahoitus EMKR n. 80 %

• Sote-koordinaattori 1.1,2018- 31.12.2019, rahoitus STM 100 %

• Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 1.3.2018-28.2.2019, rahoitus TEM 100 %

• Satakurssi 1.11.2015-30.4.2019, maakunnan kehittämisraha 89,5 %

Hanketoimintaa ei ole enää samassa laajuudessa kuin esim. vuonna 2017, jolloin Suomen 100-

vuotisjuhlavuoden hankkeilla oli merkittävä osa hanketoiminnassa myös tulosvaikutteisesti. Central Baltic-

ohjelmasta rahoitettava Sustain Baltic päättyy 30.11.2018. Uusia hankkeita ei ole suunniteltu aloitettavan

vuonna 2019. Uusia hankkeita ei myöskään ole suunnitelmissa vuosille 2020-2021,

Talousarviovuonna 2019 liiton hallinnoitaviin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin

varataan omarahoitusosuutta n. 30.000 euroa, mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2018.
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Projektit

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

Maakunnan kehittämisraha

EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin,
suoraan EU:lta

Muut tuet ja avustukset aitiolta

Muut tuet ja avustukset muilta

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toiminta kulut

Vuokrat

Muut kulut

TOIMINTAKATE

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2017

135 248

135248

35682

65138

30800

3628

-268 481

-216345

-171 827

-44518

-41 524

-364

-7631

-2617

-827

-1 791

-133 232

-133 232

-133 232

TA 2018

154 393

154393

141 089

13304

-183741

-131112

-101 795

-29317

-50 430

-1 449

-750

-750

-29 348

-29 348

-29 348

TAE 2019

215769

215 769

17900

88574

109 295

o

-247 607

-166 667

-129 945

-36 722

-79 231

-1 449

-260

o

-260

-31 838

-31 838

-31 838

Muutos
2018/2019

39,75%

39,75%

-37,22%

721,52%

34,76%

27,12%

27,65%

25,26%

57,11%

0,00%

-65,33%

-100,00%

4.1 Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus

Maakuntavaltuusto määrittelee talousarviota päättäessään, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan

tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja

sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.

Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan vähentyvän 1,15 Me euroa maakuntauudistuksen valtioavusta johtuen ja

liiton varsinaisen toiminnan ja sen hallinnoimien projektien vähentyessä. Muilta osin tuottojen arvioidaan

pysyvän ennallaan.

Toimintakulut

Toimintakulut vähenevät niin ikään 1,25 Me euroa maakuntauudistuksesta johtuen ja toisaalta

hanketoiminnan vähentyessä. Hankkeiden omarahoitusosuudet rahoitetaan viraston työpanoksella ja

vähentäen muita toimintakuluja.
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Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen päätehtävien jälkeen on

lueteltu ne toimenpiteet tai tehtävä(t), joiden toteutumiseen toimintavuonna erityisesti panostetaan.

Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot ilmenevät talousosasta.

Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään maakuntahallituksen

ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien jäsenmaksuosuudet nouse.

Jäsenkuntien vuoden 2019 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2017 kunnallisverotuksessa

maksuunpantujen kunnallis-ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.

Tulevana suunnitelmavuonna 2020 liiton varsinaisen toiminnan toimintakulujen ja - tuottojen on arvioitu

pysyvän ennallaan.

SATAKUNTALIITTO

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta

Muut suoritteiden myyntituotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toiminta kulut

Vuokrat

Muut kulut

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muut rahoitustuotot

Korko-ja muut rahoituskulut

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2017

3 043 523

2 330 770

2 330 493

277

635158

77595

70 153

7442

-3 220 604

-1 978 763

-1 585 608

-393 155

-851 158

-85 894

-50 081

-254 708

-217399

-37 309

-177 081

9026

8000
-169

-168 055

-168 055

TA 2018

3 784 127

2 333 494

2 330 494
3000

1 379 633

71 000
69000

2000

-3 891 877

-2 068 914

-1 617619

-451 295

-1 483 780

-79 749

-3400

-256 034

-194 355

-61 679

-107750

7750

7750

-100 000

-100 000

TAE 2019

2 640 263

2 340 494

2 330 494

10000

230 769

69000
69000

o

-2 646 763

-1 752 599

-1 379 445

-373 154

-626 455

-22 049

-3400

-242 260

-192000

-50 260

-6500

6500

6500

o

o

o

TS 2020

2 414 494

2 340 494

2 330 494

5000

69000
69000

o

-2 419 494

-1 598 732

-1 259 500

-339 232

-554 762

-20 600

-3400

-242 000

-192 000

-50 260

-5000

5000

5000

o

o

o

Muutos

2018/2019
-30,23%

0,30%

0,00%

233,33%

-83,27%

-2,82%

0,00%

-100,00%

-31,99%

-15,29%

-14,72%

-17,31%

-57,78%

-72,35%

0,00%

-5,38%

-1,21%

-18,51%

-93,97%

-16,13%

-16,13%

Investointi-ja rahoitusosa

Satakuntaliitolla ei ole investointihankkeita suunnitelmakaudella 2019-2021. Käyttötalouden vuosikate on O

euroa. Satakuntaliitolla ei ole lyhyt eikä pitkäaikaisia lainoja eikä antolainoja. Vuoden 2019 aikana ei ole

oman pääoman muutoksia.
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Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta edeltävänä vuonna

valmistuneen verotuksen kunnallisvero-ja yhteisöverokertymien mukaisessa suhteessa.

VEROHALLINTO

KUNNAT

Nimi

Eura

Eurajoki

Harjavalta

Honkajoki

Huittinen

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Kokemäki

Merikarvia

Nakkila

Pomarkku

Pori

Rauma

Siikainen

Sä kylä

Ulvila

TIETO VEROVUODEN

Kunnallisvero Yhteisövero-

38190142

28 434 008

23 904 525

4308024

28 789 285

4914215

33762 113

5112247

22 294 673

7 551 070

17107758

5290811

262 652 837

145573829

3 223 730

24167501

44 095 608

699 372 377

Yhteisövero-

osuus

2100396

1 861 976

9018310

821 687

1 848 032

281 425

2611 607

662 465

1 515243

733 788

628 393

503 506

16104283

21476474

568 276

1 634169

1 757 545

64127576

VEROVUOSI

Yhteensä

40 290 539

30 295 985

32 922 835

5129712

30637317

5195640

36 373 720

5774711

23809915

8 284 857

17736 151

5794318

278757120

167050303

3 792 006

25 801 669

45853154

763 499 953

N101
20.8.2018

2017

Maksuosuus

2019

122982

92475

100493

15658

93517

15859

111 027

17627

72677

25289

54138

17686

850 873

509 901

11 575

78757

139961

2 330 494
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SATAKUNTALIITTO
Repional Council of Satakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 118-125

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Satakuntaliitto
Maakuntahallitus
PL 260
28101 PORI

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan



crssäia

SATAKUNTALIITTO
Regional Council of Satakunta

Sivu 46

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
J päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Pykälät Valitusaika
J päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1>: nimi, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (1455/2015) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

Lausuntopyyntö talousarviota 2019 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
toiminnan kehittämistä varten.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 § mukaan jäsenkunnille on
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on
varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu
yhtymävahuuston hyväksymään strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Päämäärien
saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja.
Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana
toimintana vai ostopalveluina. Toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien ja
yksityisten toimij oiden kanssa. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee
pitkäaikaisia ja kestäviä toiminnan tehostamiskeinoja.

Vuonna 201$ Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän kustannukset ovat kasvaneet selvästi
verrattuna edelliseen vuoteen. Viimeisimmän valmistuneen kuukausituloslaskelman mukaan
vertailukelpoinen kulujen kasvu on 3,1 %. Tämä on suurempi kuin toimialalla yleisesti toteutunut
kustannuskehitys on ollut kuluvalla vuosikymmenellä. Kustannusten kasvu on johtunut etenkin
lastensuojelupalveluiden tarpeen lisääntymisestä sekä vuokrakustannusten kasvusta.

Vuoden 2019 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 201$ ennustettu
talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken keskimääräistä
palvelutarvetta. Talousarviossa ei näin ollen ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen
kasvuun.

Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle 2019.
Mikäli kunnan oma talousarviovaraus poikkeaa Posan esittämästä, toivomme teidän sisällyttävän
lausuntoon määrärahavarauksenne. Lausuntonne ja esitykset toiminnan kehittämisestä pyydämme
lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle 9.11.2018 mennessä.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
3. 10.2018

paana vianniiio Sampo Salo
jKuntaihtymäj ohtaj a Talousjohtaja

LIITTEET: Talousarvioesitys sekä kunta- ja tuotekohtainen talousarvio.



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue:       16 Hallinto- ja tukipalvelut

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -122 947 -124 000 -124 000 0,9

Jäsenkuntien maksuosuudet

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -33 392 -15 200 -30 200 98,7 -9,6

Muut toimintatuotot -33 846 -29 000 -29 000 -14,3

Toimintatuotot -190 185 -168 200 -183 200 8,9 -3,7

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 525 574 1 699 000 1 747 500 2,9 14,5

Henkilösivukulut

Eläkekulut 358 551 299 382 293 008 -2,1 -18,3

Muut henkilösivukulut 86 479 102 900 78 637 -23,6 -9,1

Asiakaspalvelujen ostot 4 640 -100,0

Muiden palvelujen ostot 1 484 404 1 659 300 1 658 800 0,0 11,7

Aineet,tarvikk,tavarat 377 356 388 800 388 800 3,0

Avustukset

Muut toimintakulut 108 946 106 500 106 900 0,4 -1,9

ulkoiset kulut yht 3 945 950 4 255 882 4 273 645 0,4 8,3

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 3 755 765 4 087 682 4 090 445 0,1 8,9

Sisäiset erät

Sisäiset erät -3 876 589 -4 197 682 -4 200 445 0,1 8,4

TOIMINTAKATE -120 824 -110 000 -110 000 -9,0

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -120 824 -110 000 -110 000 -9,0

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 116 875 110 000 110 000 -5,9

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -3 949 -100,0

Investointihankkeet -98 792 -100,0



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue:       25 Perhe- ja aikuispalvelut

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -340 490 -162 000 -206 000 27,2 -39,5

Jäsenkuntien maksuosuudet -19 099 633 -19 318 260 -20 010 382 3,6 4,8

Maksutuotot -1 273 601 -1 261 000 -1 317 000 4,4 3,4

Tuet ja avustukset -299 910 -238 272 -317 000 33,0 5,7

Muut toimintatuotot -200 329 -148 000 -252 000 70,3 25,8

Toimintatuotot -21 213 963 -21 127 532 -22 102 382 4,6 4,2

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3 434 023 3 771 800 4 106 480 8,9 19,6

Henkilösivukulut

Eläkekulut 802 990 725 347 761 228 4,9 -5,2

Muut henkilösivukulut 212 676 233 112 188 898 -19,0 -11,2

Asiakaspalvelujen ostot 10 194 381 10 054 400 10 535 500 4,8 3,3

Muiden palvelujen ostot 1 989 589 1 833 450 2 062 900 12,5 3,7

Aineet,tarvikk,tavarat 772 964 665 000 653 200 -1,8 -15,5

Avustukset 2 706 414 2 803 700 2 798 700 -0,2 3,4

Muut toimintakulut 281 953 274 400 324 500 18,3 15,1

ulkoiset kulut yht 20 394 990 20 361 209 21 431 406 5,3 5,1

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -818 973 -766 323 -670 976 -12,4 -18,1

Sisäiset erät

Sisäiset erät 796 540 759 323 665 976 -12,3 -16,4

TOIMINTAKATE -22 433 -7 000 -5 000 -28,6 -77,7

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -22 433 -7 000 -5 000 -28,6 -77,7

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 11 825 7 000 5 000 -28,6 -57,7

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -10 608 -28,6 -100,0

Investointihankkeet



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue:       40 Vanhuspalvelut

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -567 115 -424 000 -455 000 7,3 -19,8

Jäsenkuntien maksuosuudet -16 387 628 -17 628 203 -17 469 008 -0,9 6,6

Maksutuotot -4 245 249 -4 249 600 -4 285 000 0,8 0,9

Tuet ja avustukset -49 636 -32 000 -32 000 -35,5

Muut toimintatuotot -684 901 -717 000 -875 000 22,0 27,8

Toimintatuotot -21 934 529 -23 050 803 -23 116 008 0,3 5,4

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 6 496 222 6 830 971 6 902 651 1,0 6,3

Henkilösivukulut

Eläkekulut 1 301 212 1 314 974 1 270 182 -3,4 -2,4

Muut henkilösivukulut 355 457 427 907 322 562 -24,6 -9,3

Asiakaspalvelujen ostot 5 724 047 5 980 900 5 919 900 -1,0 3,4

Muiden palvelujen ostot 4 413 569 4 019 930 4 134 230 2,8 -6,3

Aineet,tarvikk,tavarat 315 600 427 850 373 550 -12,7 18,4

Avustukset 831 153 930 000 930 000 11,9

Muut toimintakulut 926 260 1 409 200 1 415 800 0,5 52,9

ulkoiset kulut yht 20 363 520 21 341 732 21 268 875 -0,3 4,4

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 571 009 -1 709 071 -1 847 133 8,1 17,6

Sisäiset erät

Sisäiset erät 1 513 326 1 674 071 1 812 133 8,2 19,7

TOIMINTAKATE -57 683 -35 000 -35 000 -39,3

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -57 683 -35 000 -35 000 -39,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 56 485 35 000 35 000 -38,0

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -1 198 -100,0

Investointihankkeet



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue:       50 Erityispalvelut

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -669 064 -735 000 -697 000 -5,2 4,2

Jäsenkuntien maksuosuudet -12 006 019 -12 282 651 -12 438 897 1,3 3,6

Maksutuotot -2 561 812 -2 594 000 -2 675 000 3,1 4,4

Tuet ja avustukset -31 574 -23 800 -24 000 0,8 -24,0

Muut toimintatuotot -7 233 -7 000 -5 000 -28,6 -30,9

Toimintatuotot -15 275 702 -15 642 451 -15 839 897 1,3 3,7

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 7 162 234 7 327 937 8 069 930 10,1 12,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut 1 288 544 1 369 842 1 397 189 2,0 8,4

Muut henkilösivukulut 378 659 457 922 374 980 -18,1 -1,0

Asiakaspalvelujen ostot 175 169 159 400 170 800 7,2 -2,5

Muiden palvelujen ostot 3 332 557 3 296 700 2 742 300 -16,8 -17,7

Aineet,tarvikk,tavarat 879 364 869 936 968 936 11,4 10,2

Avustukset

Muut toimintakulut 473 735 399 100 399 100 -15,8

ulkoiset kulut yht 13 690 262 13 880 837 14 123 235 1,7 3,2

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 585 440 -1 761 614 -1 716 662 -2,6 8,3

Sisäiset erät

Sisäiset erät 1 500 999 1 688 614 1 646 662 -2,5 9,7

TOIMINTAKATE -84 441 -73 000 -70 000 -4,1 -17,1

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -84 441 -73 000 -70 000 -4,1 -17,1

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 83 547 73 000 70 000 -4,1 -16,2

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -894 -100,0

Investointihankkeet 17 468 -100,0



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue:       60 Ympäristöpalvelut

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -252 072 -214 100 -237 000 10,7 -6,0

Jäsenkuntien maksuosuudet -661 952 -786 047 -757 255 -3,7 14,4

Maksutuotot -40 073 -37 000 -37 000 -7,7

Tuet ja avustukset -1 379 -1 600 -1 600 16,0

Muut toimintatuotot -4 095 -6 000 -5 000 -16,7 22,1

Toimintatuotot -959 571 -1 044 747 -1 037 855 -0,7 8,2

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 567 617 600 500 620 200 3,3 9,3

Henkilösivukulut

Eläkekulut 136 345 164 201 147 484 -10,2 8,2

Muut henkilösivukulut 35 195 44 122 28 847 -34,6 -18,0

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 73 056 74 300 76 000 2,3 4,0

Aineet,tarvikk,tavarat 5 321 5 850 6 550 12,0 23,1

Avustukset 33 198 35 400 35 400 6,6

Muut toimintakulut 43 177 44 700 47 700 6,7 10,5

ulkoiset kulut yht 893 909 969 073 962 181 -0,7 7,6

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -65 662 -75 674 -75 674 15,2

Sisäiset erät

Sisäiset erät 65 631 75 674 75 674 15,3

TOIMINTAKATE -31 -100,0

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -31 -100,0

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -31 -100,0

Investointihankkeet



POSA Pääbudjetti 

INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä 

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -1 951 688 -1 659 100 -1 719 000 3,6 -11,9

Jäsenkuntien maksuosuudet -48 155 232 -50 015 161 -50 675 542 1,3 5,2

Maksutuotot -8 120 735 -8 141 600 -8 314 000 2,1 2,4

Tuet ja avustukset -415 891 -310 872 -404 800 30,2 -2,7

Muut toimintatuotot -930 404 -907 000 -1 166 000 28,6 25,3

Toimintatuotot -59 573 950 -61 033 733 -62 279 342 2,0 4,5

Investointihankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 19 185 670 20 230 208 21 446 761 6,0 11,8

Henkilösivukulut

Eläkekulut 3 887 642 3 873 746 3 869 091 -0,1 -0,5

Muut henkilösivukulut 1 068 466 1 265 963 993 924 -21,5 -7,0

Asiakaspalvelujen ostot 16 098 237 16 194 700 16 626 200 2,7 3,3

Muiden palvelujen ostot 11 293 175 10 883 680 10 674 230 -1,9 -5,5

Aineet,tarvikk,tavarat 2 350 605 2 357 436 2 391 036 1,4 1,7

Avustukset 3 570 765 3 769 100 3 764 100 -0,1 5,4

Muut toimintakulut 1 834 071 2 233 900 2 294 000 2,7 25,1

ulkoiset kulut yht 59 288 631 60 808 733 62 059 342 2,1 4,7

TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -285 319 -225 000 -220 000 -2,2 -22,9

Sisäiset erät

Sisäiset erät -93 -100,0

TOIMINTAKATE -285 412 -225 000 -220 000 -2,2 -22,9

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -285 412 -225 000 -220 000 -2,2 -22,9

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 268 732 225 000 220 000 -2,2 -18,1

Kertaluontoiset poistot

TILIKAUDEN TULOS -16 680 -100,0

Investointihankkeet -81 324 -100,0



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 121 11.09.2018
Yhtymähallitus § 143 02.10.2018

Talousarvio 2019

14/02.02.00/2018

Yhtymähallitus 11.09.2018 § 121

Valmistelija: talousjohtaja Sampo Salo

Yhtymähallitus on antanut toukokuussa talousarvion laadintaohjeen, jonka
jäl keen talousarvion laadinta on käynnistetty tulosaluekohtaisilla ta lous ar-
vio neu vot te luil la. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä
pal ve lun tarpeen kehitystä. Talousarvioneuvotteluiden pohjalta tulosalueille
on määritetty menoraami, jonka perusteella on tullut valmistella tu los aluei-
den talousarvioesitys. Kaikilta osin tulosalueet eivät ole pysyneet sovitussa
raa mis sa.
Toiminnan muutokset ja vaikutukset henkilöstöön esitetään perusteluissa,
jot ka kootaan budjettikirjaan.

Esityslistan liitteenä on talousarvioesitys eriteltynä tulosalueittain sekä yh-
teen sä koko kuntayhtymän osalta.

Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 63,4 miljoonaa euroa.
Tä mä on 4,3% suurempi kuin vuoden 2018 talousarviossa on esitetty.
Mer kit tä vin kustannusten kasvu tulee henkilöstökuluista sekä asia kas pal-
ve lui den ostoista.

Kasvuluvuissa on selkeitä eroja tulosalueiden välillä. Kustannusten kasvu
tu los aluei den esityksissä verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon ovat
seu raa vat:
Hallinto- ja tukipalvelut +1,2% +51 000€
Perhe- ja aikuispalvelut +8,6% +1 750 000€
Vanhuspalvelut +1,7% +368 000€
Erityispalvelut +3,2% +446 000€
Ympäristöpalvelut -0,7% -7 000€

Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden tuottojen jälkeen
52,1 miljoonaa euroa.

Talousarviota esitellään tarkemmin kokouksessa.

Valmistelijan esitys Yhtymähallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion käsittelyn ja antaa ohjeet
jat ko val mis te luun.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion käsittelyn ja antaa ohjeet
jat ko val mis te luun.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Sampo Salo, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________

Yhtymähallitus 02.10.2018 § 143



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 121 11.09.2018
Yhtymähallitus § 143 02.10.2018

Valmistelija: talousjohtaja Sampo Salo

Talousarvion valmistelua on jatkettu kuntayhtymässä tekemällä tar ken nuk-
sia ja karsintaa tulosalueiden esityksiin. Kuntakohtaiset palvelutarpeet on
kar toi tet tu ja kuntakohtaiset maksuosuusesitykset ovat myös valmistuneet.
Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan ta lous ar vio-
esi tys.

Tulosalueiden talousarvioesityksestä on karsittu kustannuksia yhteensä
1,35 miljoonaa euroa. Kuntayhtymäjohtajan esityksessä ulkoisten kulujen
ko ko nais mää rä on 62 miljoonaa euroa. Tämä on 2,1% korkeampi kuin
vuo den 2018 talousarviossa. Merkittävin kustannusten kasvu tulee edel-
leen kin työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista sekä asia kas-
pal ve lui den ostojen kasvusta. Jäsenkuntien maksuosuudeksi nyt esi tel tä-
väs sä versiossa jää muiden tuottojen jälkeen 50,7 miljoonaa euroa. Vuo-
den 2018 kuntien maksuosuuden ennustetaan olevan noin 50,4 miljoonaa
eu roa, joten kasvua esityksessä vuodelle 2019 on 0,5%.

Talousarviota ja kuntakohtaisia maksuosuusesityksiä käsitellään tar kem-
min kokouksessa.

Valmistelijan esitys Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lau-
sun not jäsenkunnilta.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lau-
sun not jäsenkunnilta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Sampo Salo, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 4.10.2018

Sampo Salo
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Jäsenkunnat



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 121 11.09.2018
Yhtymähallitus § 143 02.10.2018

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä  Pykälät

2.10.2018  § 132-143

Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§ 132-136, 138-143

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§ 137

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
vottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 137

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 121 11.09.2018
Yhtymähallitus § 143 02.10.2018

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin  029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 4.10.2018.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan



Tekijä Päivämäärä Kuukausi 12

PoSa palvelut tuotteittain - 31.12.2019

Perhepalvelut tammi-joulukuu 2019
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

2110 992 056 € 42 000 € 950 056 € 75 218 € 86 061 € 552 279 € 90 127 € 54 211 € 92 159 €
2120 765 698 € 25 000 € 740 698 € 54 647 € 68 074 € 409 070 € 74 944 € 47 152 € 86 810 €
2130 396 721 € 8 000 € 388 721 € 20 459 € 54 557 € 238 688 € 27 279 € 6 820 € 40 918 €
2205 66 935 € 0 € 66 935 € 6 085 € 5 071 € 44 623 € 4 057 € 5 071 € 2 028 €
2210 1 164 451 € 1 000 € 1 163 451 € 83 104 € 83 104 € 554 024 € 83 104 € 166 207 € 193 909 €
2220 422 928 € 0 € 422 928 € 26 107 € 20 885 € 234 960 € 26 107 € 31 328 € 83 541 €
2310 865 413 € 55 000 € 810 413 € 57 887 € 144 717 € 463 093 € 0 € 86 830 € 57 887 €
2320 2 056 150 € 70 000 € 1 986 150 € 313 603 € 0 € 1 045 342 € 313 603 € 209 068 € 104 534 €
2330 213 468 € 3 000 € 210 468 € 8 770 € 17 539 € 140 312 € 8 770 € 8 770 € 26 309 €

Yhteensä 6 943 820 € 204 000 € 6 739 820 € 645 878 € 480 008 € 3 682 393 € 627 988 € 615 458 € 688 095 €
KS 2018 6 171 498 € 97 700 € 6 073 798 € 464 953 € 589 735 € 3 447 739 € 380 006 € 580 847 € 610 517 €
Muutos € 772 322 € 106 300 € 666 022 € 180 925 € -109 728 € 234 653 € 247 982 € 34 610 € 77 579 €
Muutos % 112,51 % 208,80 % 110,97 % 138,91 % 81,39 % 106,81 % 165,26 % 105,96 % 112,71 %

Aikuispalvelut tammi-joulukuu 2019
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

3110 322 997 € 0 € 322 997 € 43 756 € 41 369 € 135 245 € 31 027 € 31 822 € 39 778 €
3120 1 548 151 € 151 000 € 1 397 151 € 234 041 € 184 396 € 375 883 € 219 856 € 163 119 € 219 856 €
3130 583 716 € 20 000 € 563 716 € 27 498 € 20 624 € 453 723 € 27 498 € 13 749 € 20 624 €
3140 232 134 € 17 000 € 215 134 € 3 891 € 5 559 € 111 180 € 83 385 € 5 559 € 5 559 €
3210 40 000 € 8 000 € 32 000 € 3 200 € 3 200 € 12 800 € 3 200 € 3 200 € 6 400 €
3220 493 711 € 300 000 € 193 711 € 16 370 € 16 370 € 109 133 € 21 827 € 13 642 € 16 370 €
3310 9 500 € 0 € 9 500 € 2 500 € 500 € 5 000 € 500 € 500 € 500 €
3320 369 824 € 130 000 € 239 824 € 42 390 € 5 807 € 174 206 € 5 807 € 5 807 € 5 807 €
3330 67 008 € 0 € 67 008 € 2 839 € 5 679 € 41 454 € 5 679 € 5 679 € 5 679 €
3410 263 308 € 0 € 263 308 € 30 382 € 20 254 € 121 527 € 30 382 € 20 254 € 40 509 €
3415 3 544 250 € 62 000 € 3 482 250 € 368 709 € 307 257 € 1 945 963 € 368 709 € 133 145 € 358 467 €
3420 1 037 460 € 5 000 € 1 032 460 € 138 276 € 55 310 € 571 540 € 119 839 € 36 874 € 110 621 €
3430 5 739 317 € 1 135 000 € 4 604 317 € 304 418 € 418 574 € 2 283 132 € 532 731 € 266 365 € 799 096 €
3440 258 557 € 0 € 258 557 € 6 230 € 6 230 € 227 406 € 6 230 € 6 230 € 6 230 €
3450 608 629 € 20 000 € 588 629 € 56 735 € 21 276 € 340 412 € 85 103 € 28 368 € 56 735 €

Yhteensä 15 118 562 € 1 848 000 € 13 270 562 € 1 281 235 € 1 112 405 € 6 908 605 € 1 541 773 € 734 313 € 1 692 231 €
KS 2018 14 930 034 € 1 685 572 € 13 244 462 € 1 282 744 € 1 097 439 € 6 923 328 € 1 602 612 € 658 217 € 1 680 122 €
Muutos € 188 528 € 162 428 € 26 100 € -1 509 € 14 966 € -14 723 € -60 839 € 76 096 € 12 109 €
Muutos % 101,26 % 109,64 % 100,20 % 99,88 % 101,36 % 99,79 % 96,20 % 111,56 % 100,72 %

Vanhuspalvelut tammi-joulukuu 2019
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

4120 1 058 231 € 12 000 € 1 046 231 € 170 013 € 117 701 € 438 109 € 104 623 € 98 084 € 117 701 €
4130 134 929 € 100 000 € 34 929 € 0 € 0 € 0 € 23 792 € 0 € 11 137 €
4210 5 132 159 € 621 000 € 4 511 159 € 412 100 € 409 662 € 2 145 849 € 555 970 € 414 539 € 573 039 €
4220 525 705 € 470 000 € 55 705 € 733 € 513 € 16 924 € 18 591 € 1 923 € 17 021 €
4230 247 391 € 50 000 € 197 391 € 7 022 € 5 461 € 163 842 € 7 802 € 5 461 € 7 802 €
4310 376 107 € 156 000 € 220 107 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 220 107 €
4330 9 104 753 € 2 525 000 € 6 579 753 € 0 € 1 275 096 € 1 587 430 € 1 589 455 € 1 009 399 € 1 118 373 €
4350 5 477 509 € 1 510 000 € 3 967 509 € 853 518 € 65 586 € 2 946 882 € 35 938 € 32 793 € 32 793 €
4410 1 021 224 € 165 000 € 856 224 € 42 426 € 42 426 € 694 236 € 25 712 € 25 712 € 25 712 €

Yhteensä 23 078 008 € 5 609 000 € 17 469 008 € 1 485 811 € 1 916 445 € 7 993 271 € 2 361 883 € 1 587 912 € 2 123 686 €
KS 2018 23 012 803 € 5 384 600 € 17 628 203 € 1 386 745 € 2 056 104 € 7 861 046 € 2 462 345 € 1 702 575 € 2 159 390 €
Muutos € 65 205 € 224 400 € -159 195 € 99 067 € -139 659 € 132 225 € -100 462 € -114 662 € -35 704 €
Muutos % 100,28 % 104,17 % 99,10 % 107,14 % 93,21 % 101,68 % 95,92 % 93,27 % 98,35 %

Erityispalvelut tammi-joulukuu 2019
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

5110 3 158 949 € 642 000 € 2 516 949 € 206 873 € 248 247 € 1 199 861 € 317 205 € 186 185 € 358 579 €
5120 1 776 609 € 503 000 € 1 273 609 € 94 341 € 94 341 € 880 520 € 70 756 € 62 894 € 70 756 €
5130 320 908 € 1 000 € 319 908 € 13 671 € 13 671 € 273 426 € 5 469 € 5 469 € 8 203 €
5210 3 031 398 € 1 180 000 € 1 851 398 € 158 510 € 158 510 € 1 046 167 € 177 531 € 139 489 € 171 191 €
5330 655 460 € 253 843 € 401 617 € 32 348 € 32 348 € 253 810 € 37 325 € 17 916 € 27 869 €
5350 420 715 € 50 000 € 370 715 € 24 714 € 30 893 € 226 548 € 32 952 € 24 714 € 30 893 €
5410 6 098 604 € 758 000 € 5 340 604 € 445 050 € 623 070 € 2 729 642 € 593 400 € 474 720 € 474 720 €
5420 382 097 € 18 000 € 364 097 € 22 539 € 32 942 € 208 055 € 39 877 € 26 007 € 34 676 €

Yhteensä 15 844 740 € 3 405 843 € 12 438 897 € 998 048 € 1 234 024 € 6 818 028 € 1 274 516 € 937 395 € 1 176 887 €
KS 2018 15 617 294 € 3 334 643 € 12 282 651 € 1 068 159 € 1 203 301 € 6 626 123 € 1 220 474 € 925 252 € 1 239 342 €
Muutos € 227 446 € 71 200 € 156 246 € -70 111 € 30 723 € 191 905 € 54 042 € 12 143 € -62 455 €
Muutos % 101,46 % 102,14 % 101,27 % 93,44 % 102,55 % 102,90 % 104,43 % 101,31 % 94,96 %

Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 2019
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia

6110 619 787 € 123 000 € 496 787 € 59 111 € 73 575 € 150 923 € 88 038 € 43 390 € 15 092 € 66 657 €
6210 282 569 € 112 600 € 169 969 € 12 114 € 13 210 € 80 234 € 16 885 € 10 301 € 15 382 € 21 843 €
6310 135 499 € 45 000 € 90 499 € 7 092 € 7 734 € 46 971 € 9 885 € 6 030 € 12 787 €

Yhteensä 1 037 855 € 280 600 € 757 255 € 78 317 € 94 519 € 278 128 € 114 808 € 59 721 € 30 474 € 101 287 €
KS 2018 1 044 747 € 258 700 € 786 047 € 80 919 € 97 574 € 289 615 € 118 570 € 61 770 € 32 572 € 105 025 €
Muutos € -6 892 € 21 900 € -28 792 € -2 602 € -3 055 € -11 488 € -3 762 € -2 049 € -2 098 € -3 738 €
Muutos % 99,34 % 108,47 % 96,34 % 96,78 % 96,87 % 96,03 % 96,83 % 96,68 % 93,56 % 96,44 %

Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia
Perhepalvelut 6 739 820 € 645 878 € 480 008 € 3 682 393 € 627 988 € 615 458 € 688 095 €
Aikuispalvelut 13 270 562 € 1 281 235 € 1 112 405 € 6 908 605 € 1 541 773 € 734 313 € 1 692 231 €
Vanhuspalvelut 17 469 008 € 1 485 811 € 1 916 445 € 7 993 271 € 2 361 883 € 1 587 912 € 2 123 686 €
Erityispalvelut 12 438 897 € 998 048 € 1 234 024 € 6 818 028 € 1 274 516 € 937 395 € 1 176 887 €
Ympäristö 757 255 € 78 317 € 94 519 € 278 128 € 114 808 € 59 721 € 30 474 € 101 287 €
Yhteensä 62 022 985 € 11 347 443 € 50 675 542 € 4 489 290 € 4 837 400 € 25 680 425 € 5 920 968 € 3 934 799 € 5 711 374 € 101 287 €
ENNAKKOLASKUTUS 2018 48 409 254 € 4 283 502 € 4 833 000 € 23 855 352 € 5 784 000 € 3 927 400 € 5 621 000 € 105 000 €
Muutos % 104,68 % 104,80 % 100,09 % 107,65 % 102,37 % 100,19 % 101,61 % 96,46 %
Muutos € 2 266 288 € 205 788 € 4 400 € 1 825 073 € 136 968 € 7 399 € 90 374 € -3 713 €
Osuus kustannuksista TA2019 8,86 % 9,55 % 50,68 % 11,68 % 7,76 % 11,27 % 0,20 %
Ennakkolaskutuksesta 2018 8,85 % 9,98 % 49,28 % 11,95 % 8,11 % 11,61 % 0,22 %

Toteumaennuste 2018 (7kk perusteella) 50 410 000 € 4 415 010 € 4 821 520 € 25 731 900 € 6 025 090 € 3 640 980 € 5 648 270 € 113 250 €
Muutos € 265 542 € 74 280 € 15 880 € -51 475 € -104 122 € 293 819 € 63 104 € -11 963 €
Muutos % 0,5 1,7 0,3 -0,2 -1,7 8,1 1,1 -10,6

1.1.2019



PALVELUSOPIMUS

Sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvonta- ja koordinointipalvelun tuottaminen

Satakunnassa

Me allekirjoittaneet,

Satakunnan Yrittäjät ry
Karvian kunta

olemme sopineet palvelun tuottamisesta ja koordinoinnista Satakunnassa.

l. Palvelukuvaus

Sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvonta- ja koordinointipalvelu on

kaikille satakuntalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille tarjottava, maksuton
palvelu. Palvelun tavoitteena on edistää onnistuneita ja riidattomia

omistajanvaihdoksia Satakunnassa. Palvelun tarkoitus on helpottaa eri

osapuolten tiedonsaantia aihepiiristä ja tarjota osapuolille neuvontaa ja
ohjausta omistajanvaihdosprosessin edistämiseksi. Palvelun toteuttaa

Satakunnan Yrittäjät ry yhteistyössä palvelukumppaniensa kanssa tilaaja-
tuottajamallin mukaisesti. Palvelun hyödyntäminen ei vaadi Suomen Yrittäjien
jäsenyyttä lukuun ottamatta tilannetta, jossa satakuntalainen kunta ei tilaa

palvelua tuottajalta. Tällaisessa tilanteessa palvelun tuottaja tarjoaa palvelua
kunnan alueella vain yrittäjäjärjestön jäsenille. Palvelun tuottaja sitoutuu
kuitenkin tarjoamaan palvelua kaikille Satakunnan kunnille.
Palvelun henkilöresurssi on yksi henkilötyövuosi ja palvelun vastuuhenkilönä
toimii Satakunnan Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija Pia Osterlund.

Palvelun neuvontatyössä määritellään asiakkaan nykyinen tilanne, tarjotaan
tilanteeseen soveltuvaa neuvontaa ja laaditaan suositukset tehtäviksi

toimenpiteiksi. Asiantuntija auttaa tarvittaessa asiakasta laatimaan tarvittavat

myynti- tai ostoilmoitukset ja -materiaalit. Palvelun tavoitteena on sille

suotujen resurssien puitteissa yhdistää luopuja- ja jatkaja-asiakkaita
molempien osapuolten edut huomioiden niin tietoisku- ja koulutustilaisuuksia

järjestämällä kuin osana neuvontatyötä. Palvelu tuotetaan tiiviissä yhteistyössä
maakunnan muiden elinkeinopalvelujen ja niiden tuottajien kanssa ja palvelun
asiakkaita ohjataan hyödyntämään myös näitä palveluja. Lisäksi Pia Osterlund
voi suositella asiakkaan tilanteeseen soveltuvaa asiantuntijaa asiakkaan

omistajanvaihdosprosessin toteuttajaksi.

Julkisen neuvontapalvelun rooli huomioiden palvelussa ei voida laatia tarkkaa

arvonmääritystä tai laatia tarkkaa sukupolven- tai omistajanvaihdos-

suunnitelmaa. Palvelun viestinnässä huomioidaan, että palvelu tuotetaan

yhteistyössä maakunnan elinkeinoyhtiön ja kuntien kanssa. Viestinnässä
korostetaan neuvontapalvelun roolia auttaa asiakasta etenkin

omistajanvaihdosprosessinkäynnistämisvaiheessa.

Palvelun operatiivista toimintaa ohjaa säännöllisesti kokoontuva
kehittämistiimi, johon jokaisella sopijaosapuolella on mahdollisuus nimetä
edustajansa.



2. Palvelusopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2019 lähtien kalenterivuoden kerrallaan, mikäli

sopimusta ei ole erikseen irtisanottu. Sopijaosapuolet voivat irtisanoa

sopimuksen kesken sopimuskauden elokuun viimeiseen päivään mennessä,

jolloin sopimusaika päättyy sopimusvuoden viimeiseen päivään.
Sopijaosapuolella on oikeus päättää sopimuksen jatkamisesta saatuaan

kattavan selvityksen asiakkaiden saamista palveluista sopimuskaudella.

3. Laskutus

Satakunnan Yrittäjät laskuttaa tämän sopimuksen osapuolta koko sopimus-

kauden osalta yhdessä erässä sopimusvuoden tammikuun loppuun mennessä.

4. Palvelun asiakasraportointi ja tavoitteet

Palvelun tuottaja toimittaa sopijaosapuolelle kaksi kertaa vuodessa palvelua

hyödyntäneiden asiakkaiden kotikuntakohtaisen lukumäärän. Tuottaja
toimittaa sopijaosapuolelle asiakastiedot niiden Y-tunnuksen omaavien

asiakkaiden osalta, joilta on saatu tietojen luovutukseen erillinen suostumus.

Palvelun tuottaja raportoi palvelun operatiivisesta toiminnasta palvelun

ohjaustiimin kokouksissa. Sopijaosapuolikohtaiset operatiiviset tavoitteet on

määritelty tämän sopimuksen liitteessä.

5. Palvelun hinnoittelu

Palvelun toteuttaja toimittaa palvelun toimintasuunnitelman ja mahdolliset

tarkennukset palvelukuvaukseen sekä hinnat seuraavalle vuodelle uutta

sopimuskautta edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Toiminta-

suunnitelmaan kirjataan tulevan sopimuskauden ehdotettu vuosibudjetti ja

sopijaosapuolen maksuosuus.

Palvelun toteuttaja varaa oikeuden tarkistaa palvelun hinnan sopimuskausittain

alan yleisten muutosten mukaisesti.

Allekirjoitukset:

.20_

Markku Kivinen Tarja Hosiasluoma
toimitusjohtaja kunnanjohtaja
Satakunnan Yrittäjät ry Karvian kunta
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