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MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS  

Vuosi 2023 näyttäytyy kahtiajakoisena. Etelä-Pohjanmaan aluekehittämisen 
resurssit ovat historiallisen korkealla tasolla ja juuri nyt on tilaisuus suuriin 
kehittämisharppauksiin. Kolikon kääntöpuolena on se tosiasia, että 
toimintaympäristömme on erittäin haastava Euroopassa käynnissä olevan sodan 
takia. Kustannuskehitys on hurjaa, minkä vuoksi mahdollinen riskienotto ja 
kehittämistyö saattavat olla odotustilassa. Näiden asioiden muodostama yhtälö ei 
ole täydellinen. Toisaalta tiedämme, että vaikeissa tilanteissa investoinnit 
kehittämiseen ja osaamiseen ovat aina tulevaisuusinvestointeja. 

Kevään eduskuntavaaleilla on suuri merkitys maassa harjoitettavaan politiikkaan, 
joka ilman muuta näyttäytyy myös maakuntiin. Onko näköpiirissä aluehallinnon 
uudistuksia ja miten ylipäänsä kuntapohjaiseen aluekehittämiseen suhtaudutaan 
hallitusohjelmassa? Maakunnan terveisinä hallitusohjelmaan viedään 
tarmokkaasti kotimaisen ruoan- ja energiantuotannon turvaamisen sekä sujuvan 
liikkumisen kysymyksiä. Maakunnan liitto nostaa esiin myös osaajapulaan liittyvät 
kysymykset sekä sen, että jokaisella alueella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet 
koulutukseen ja sivistykseen. 

Etelä-Pohjanmaan liitossa tehdään vuonna 2023 töitä maakunnan pito- ja 
vetovoiman vahvistamiseksi. Liiton lakisääteiset tehtävät liittyvät kehittämiseen ja 
rahoitukseen, alueiden käyttöön ja liikenteeseen, kansainvälistymiseen, 
innovaatioihin ja ennakointiin, kulttuuriin sekä edunvalvontaan ja yhteistyöhön. 
Etelä-Pohjanmaalla on hyvät mahdollisuudet olla menestyvä, viihtyisä ja 
elinvoimainen maakunta. Meillä on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua 
huippuosaamista mm. ruoka- ja teknologiateollisuuden aloilla. Haluamme niin 
maakunnan liittona kuin koko maakuntana olla mukana globaalien ongelmien 
ratkaisemisessa. 

Etelä-Pohjanmaan menestymisen ja uudistumisen ratkaisee se, miten 
onnistumme soutamaan samaan suuntaan yhteisten saaliiden nappaamiseksi. 
Tässä kuntayhteistyöllä ja muulla sidosryhmäyhteistyöllä on merkityksellinen 
rooli. Yhteiset tavoitteet koskettavat mm. liikennehankkeiden ja 
korkeakoulutavoitteiden toteutumista, työvoiman saannin kysymyksiä sekä 
elinkeinoelämää tukevia kehittämiskokonaisuuksia.  

Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston väki ja luottamushenkilöt ovat hyvin ”träillä” 
maakunnan tilannekuvasta ja tekevät töitä maakunnan parhaaksi. Liitossa on 
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vahva ymmärrys maakunnan erilaisista tarpeista ja toisaalta vahva luottamus 
toimia yhteisten asioiden puolesta. Uskon, että vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan 
liitto tunnetaan entistäkin raikkaimmista ajatuksista ja uusista avauksista. 

 

1. ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTA 

1.1 Toiminnan perusta  

Etelä-Pohjanmaan liitto on 18 kunnan muodostama kuntayhtymä. Lakisääteisenä 
aluekehitysviranomaisena se vastaa Etelä-Pohjanmaan strategisesta 
kehittämisestä ja suunnittelusta. Liiton toiminta perustuu jäsenkuntien ja liiton 
väliseen perussopimukseen sekä alueiden kehittämistä ja alueiden käyttöä 
koskevaan lainsäädäntöön. Päätöksenteosta vastaavat jäsenkuntien valitsemat 
luottamushenkilöt maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa. 

Liitto ohjaa Etelä-Pohjanmaan yhteisen kehittämistahdon muodostamista. Se 
kokoaa ja sovittaa yhteen maakunnan tavoitteet ja kehittämisnäkemykset sekä 
työskentelee niiden toteutumiseksi. Liiton toiminta-alueen tavoitteita linjataan 
maakuntastrategiassa ja maakuntakaavassa sekä muissa liiton valmistelemissa 
asiakirjoissa. 

Missionsa mukaisesti liitto kehittää maakuntaa yhteistyössä jäsenkuntiensa ja 
muiden toimijoiden kanssa sekä vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kansallista ja 
kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Liitto haluaa olla "maakunnan 
menestyksen asialla". Toiminnan perustana ovat alueella kansanvaltaisesti 
hyväksytyt kehittämistavoitteet ja luottamuselinten päätökset.  

Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakuntavaltuuston hyväksymä 
(joulukuu 2021) maakunnan kehittämistahdon ilmaisu. Se määrittelee maakunnan 
tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka. Maakuntastrategia sisältää 
myös maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvia keskipitkän aikavälin 
kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä suunnitelman toimenpiteiden 
toteuttamisesta. Maakuntastrategiassa huomioidaan niin EU-tasolta kumpuavia 
kuin kansallisia aluekehittämistä ohjaavia linjauksia.    
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Kuva: Maakunnan suunnittelujärjestelmä 

 
1.2 Luottamushenkilöhallinto 

Etelä-Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. 
Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. 
Maakuntavaltuuston kokoonpano määräytyy edellisten kuntavaalien 
äänijakauman perusteella. Kevään 2021 vaalien perusteella edustettuina ovat 
seuraavat poliittiset puolueet: keskusta (22 jäsentä), kokoomus (14), 
perussuomalaiset (11), sosialidemokraatit (6), kristillisdemokraatit (3), vihreät (1) ja 
vasemmistoliitto (1). Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan kehittämistä 
ohjaavat strategiset suunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä vuosittain liiton 
toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Maakuntavaltuusto kokoontuu 2–
3 kertaa vuodessa. Lisäksi valtuustolle järjestetään lyhyitä Teams-infoja 
ajankohtaisista asioista. 
 

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunta vastaa liiton hallinnon ja 
talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä arvioi valtuuston asettamien 
tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo, että kuntayhtymän 
tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä 
tavalla. Maakuntavaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vastaa liiton hallinnon 
ja talouden tarkastamisesta. 

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen muodostavat maakuntavaltuuston 
neljäksi vuodeksi valitsemat 13 jäsentä. Maakuntahallituksen kokoonpano 
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noudattaa vuoden 2021 kuntavaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja 
tasa-arvolakia. Hallituspaikat jakautuvat puolueiden kesken seuraavasti: keskusta 
(6), kokoomus (3), perussuomalaiset (2), sosialidemokraatit (1) ja 
kristillisdemokraatit (1). Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto osallistuu 
maakuntahallituksen kokouksiin. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 
puheenjohtajalle on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen 
kokouksiin.  

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen 
puolesta sopimukset. Maakuntahallitus valmistelee ja tekee esitykset 
maakuntavaltuustolle keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä 
asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. 
Kokouksia se pitää noin kerran kuukaudessa. 

Liiton muista pysyvistä toimielimistä päättää valtuusto. 

MYR (maakunnan yhteistyöryhmä) on liiton johdolla toimiva maakunnallinen 
yhteistyöelin. MYR:stä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan 
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta. MYR:n tehtävänä on 
aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun 
ja toimeenpanon yhteensovittaminen. MYR:ssä ovat edustettuina alueen kunnat 
ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat tai muutoin MYR:n tehtävien kannalta 
merkittävät valtionhallinnon edustajat sekä alueen kehittämisen kannalta 
keskeiset muut tahot. Maakuntahallituksen puheenjohtaja voi osallistua MYR:n 
kokouksiin. MYR:llä on viranomaisten edustajista koostuva sihteeristö. 

Muita liiton johdolla toimivia työryhmiä ovat muun muassa maakunnallinen 
liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja seurata 
liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) toteuttamista. Tulevaisuusryhmä 
puolestaan koostuu kuntien, valtion, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja 
koulutussektorin edustajista. Se seuraa ja analysoi alueellisia kehitysnäkymiä 
sekä antaa syötteitä viranomaisten ja kehittäjien strategiaprosesseihin ja 
suunnittelutyöhön. Etelä-Pohjanmaan elinkeinojen kehittämisen 
neuvottelukunta (aikaisemmin Pk-neuvottelukunta) välittää elinkeinoelämän 
näkemyksiä aluekehitysohjelmien toteuttamiseen ja ylläpitää maakuntatason 
yhteyksiä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Neuvottelukunnassa ovat 
edustettuina Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-
Pohjanmaan Kauppakamari, MTK-Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus. 

 
1.3 Liiton toimisto  

Liiton toimisto toimii luottamushenkilöhallinnon alaisuudessa maakuntajohtajan 
johdolla. Liiton ydintehtävät jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: kehittäminen 
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ja rahoitus, alueiden käyttö ja liikenne, kansainvälistyminen, innovaatiot ja 
ennakointi, kulttuuri, hallinto sekä johtaminen ja strateginen yhteistyö. 

Toimiston johtoryhmän muodostavat vastuualueiden johtajat sekä johtoryhmän 
sihteerinä toimiva hallintosuunnittelija ja viestintäpäällikkö. Etelä-Pohjanmaan 
liiton toimistossa työskentelee yhteensä 32 henkilöä (1.9.2022), joista 24 on 
vakinaisessa virka- tai työsuhteessa ja 8 on määräaikaisia. Henkilöstö tekee 
työtään maakuntavaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti. Liitossa 
noudatetaan tasavertaista henkilöstöpolitiikkaa. Toiminnan tavoitteita ja 
ajankohtaisia asioita käydään läpi koko henkilöstön kesken vähintään 
kuukausittain henkilöstökokouksissa ja kahdesti vuodessa suunnittelupäivissä. 
Lisäksi tehtäväalueet pitävät säännöllisesti omia palavereitaan.  

Henkilöstön koulutusta suunnataan erityisesti liiton tehtävien edellyttämään 
osaamiseen. Henkilöstön työssäjaksamista edesautetaan monipuolisella tyky-
toiminnalla ja muilla toimenpiteillä. Työnantaja tukee henkilöstön omatoimista 
liikunta- ja kulttuuriharrastusta tarjoamalla tyky-seteleitä työkyvyn ylläpitämiseksi 
ja työviihtyvyyden lisäämiseksi. Työhyvinvoinnin edistämisessä toimitaan 
henkilöstösuunnitelman linjausten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
mukaisesti.  

 
1.3.1 Kehittäminen ja rahoitus 

Etelä-Pohjanmaan liitto toimii Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelmassa välittävänä toimielimenä. Tässä tehtävässä liitto 
huolehtii siitä, että rahoitus-, maksatus- ja jatkotoimenpidetehtävät hoidetaan 
lakien ja asetusten sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvauksen 
mukaisesti. Jatkotoimenpidetehtävät on liittojen välisellä sopimuksella koottu 
Suomessa kahteen liittoon. Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamien alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden jatkotoimenpiteet, kuten esimerkiksi 
takaisinperinnät, hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan liitossa. 

Vuonna 2023 alue- ja rakennepolitiikan ohjelma on päässyt täyteen 
toimeenpanovauhtiin alun viivästysten jälkeen. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii 
rahoittajaviranomaisena Euroopan aluekehitysrahaston hankkeissa (EAKR) ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hankkeissa (JTF).  

Kehittämisen ja rahoituksen tehtäväalueen henkilöstön tehtäviin kuuluu 
määräajoin avattavien hankehakujen valmistelu, hakuinfojen järjestäminen, 
rahoituspäätösten valmistelu sekä hankkeiden ohjaus ja seuranta. Etelä-
Pohjanmaalla on kuluvalla EU-ohjelmakaudella käytettävissä runsaasti 
hankerahoitusta, joten hanketoimijoiden aktivointi ja koulutus sekä erilaisista 
mahdollisuuksista informoiminen ovat erittäin tärkeässä roolissa.  

Edellisen EU-ohjelmakauden rahoitus kyettiin hyödyntämään täysimääräisesti. 
Vanhan kauden hankkeista noin 30 jatkuu vielä vuoden 2023 puolelle, joten 
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kauteen liittyvät hallinnolliset tehtävät ja hankkeiden seuranta jatkuvat vielä 
täydellä painolla vuoden 2023 ajan. 

Useimpina vuosina liitoille osoitetaan myös kansallista aluekehitysrahoitusta 
maakunnan kehittämiseen. Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelmassa ja 
älykkään erikoistumisen strategiassa tehtyjen valintojen mukaisesti. Lisäksi Etelä-
Pohjanmaan liitto toimii työ- ja elinkeinoministeriön osoittamana 
rahoittajaviranomaisena kansallisen seutukaupunkiverkoston hankkeissa ja 
yhdessä teemaverkostohankkeessa. 

Hankerahoitustehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen, Länsi-
Suomen maakuntien liittojen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Kehittämisen ja rahoituksen tehtäväalueella on valmisteluvastuu maakunnan 
yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminnoista. MYR käsittelee 
maakunnalliset, merkittävät strategiat ja suurimmat alue- ja rakennepolitiikan 
rahastojen hankkeet sekä hyväksyy alue- ja rakennepolitiikan rahastojen 
alueelliset rahoitussuunnitelmat.  

Kehittämisen ja rahoituksen tehtäväalueella huolehditaan strategisesta 
aluekehittämisen suunnittelusta ja siihen liittyvien lakisääteisten asiakirjojen 
laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta. Vuosi 2023 on Huomisen lakeus -
maakuntastrategian toimeenpanon vuosi. Hankerahoituksen kohdentamisen ja 
kentän aktivoinnin lisäksi liitto nostaa maakunnalliseen keskusteluun tärkeitä 
kehittämisteemoja. Lisäksi maakuntastrategian toimeenpanoon liittyy Etelä-
Pohjanmaalle tärkeiden kehittämisasioiden edunvalvontaa. 

Nykyisen aluekehityslain mukaan maakuntien liitot käyvät vuosittain 
aluekehittämiskeskustelut valtioneuvoston kanssa. Näihin keskusteluihin liittyvää 
valmistelutyötä koordinoidaan aluekehittämisen tehtäväalueelta. Vuonna 2023 
pidetään eduskuntavaaleista johtuen välivuosi maakunnittaisista keskusteluista, 
joiden sijaan järjestetään uuden aluekehittämispäätöksen valmistelun tueksi 
maakuntien yhteisiä teemakeskusteluja. 

Kehittämisen ja rahoituksen tehtäväalue toimii elinvoiman ja osaamisen 
edistämistehtävissä ennen muuta toimintojen mahdollistajana, aktivoijana ja 
toimintaedellytysten luojana. Tehtäväalue tekee tiivistä yhteistyötä kuntien, ELY-
keskuksen ja TKI-toimijoiden kanssa. Tehtäväalueelta osallistutaan mm. 
kasvuyrittäjyys- ja omistajanvaihdosfoorumin, Etelä-Pohjanmaan elinkeinojen 
kehittämisen neuvottelukunnan sekä useiden muiden toimialakohtaisten 
yhteistyöfoorumeiden toimintaan.  

 
1.3.2 Alueiden käyttö ja liikenne  

Alueiden käyttö ja liikenne -tehtäväalue edistää maakunnan elinvoimaisen ja 
toimivan aluerakenteen ja kestävän ympäristön kehittymistä. Tehtäväalue laatii ja 
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ylläpitää maankäyttö‐ ja rakennuslain (MRL) mukaisia maakuntakaavoja ja edistää 
niiden toteuttamista. Tehtäväalue vastaa myös maakunnallisen  
liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta ja liikennejärjestelmätyön 
koordinoinnista sekä ilmastotyöstä. Suunnitelmien tueksi tehtäväalue tuottaa 
tietoa yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja liikennejärjestelmän tilasta 
paikkatietomenetelmiä hyödyntäen. 

Käynnissä oleva laaja työ Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseksi on 
vuonna 2023 edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaava 2050 käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja 
luonnonvaroja, liikennettä ja teknisen huollon verkostoja, viherrakennetta sekä 
kulttuuriympäristöjä. Toimintavuosi 2023 on hyvin tiivis maakuntakaavan 
valmisteluvuosi tähdäten kaavan hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2024. 
Maakuntakaavan laadinnan suunnitteluperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, 
strategisuus, mahdollistavuus ja ilmastokestävyys. Jatkossa 
maakuntakaavaprosessi sidotaan maakuntavaltuuston toimikausiin siten, että 
tulevaisuudessa kaavaa uudistetaan tarvittavilta osin valtuustokausittain. 

Maakunnan sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden kehittäminen ympäristön ja 
ilmaston kannalta kestävästi on Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyön ydintä. 
Toimivalla liikennejärjestelmällä huolehditaan niin ihmisten hyvinvoinnista kuin 
elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Liikennejärjestelmien kehittämisessä 
panostetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, kolmen pohjalaismaakunnan ja 
Länsi-Suomen maakuntien väliseen yhteistyöhön.  

Toimintavuonna liikenneverkon kehittämisinvestointien suunnitteluvalmiuden 
kohottaminen on yhä toiminnan painopisteessä. Toteutusvalmiiden investointien 
osalta työtä jatketaan niiden saamiseksi Väyläverkon investointiohjelmaan ja sen 
myötä rakenteille.  

Tärkeimpänä painotuksena ilmastonäkökulmasta on panostettava edelleen 
raideliikenteen kehittämiseen kaikilla maakunnan rataosuuksilla. Tämä edellyttää 
jo päätettyjen investointien lisäksi niin ratainfrastruktuurin, asema-alueiden kuin 
uusien raideliikenteen toimintamallien kehittämistä. 

Toimintavuoden aikana liikenteen edunvalvonnassa painotetaan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määriteltyjä kärkihankkeita. Väyläverkon 
investointiohjelmaan ja Etelä-Pohjanmaan tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen 
pyritään vaikuttamaan. Pääradan kehittämisen osalta TEN‐T-ydinverkkokäytävän 
laajennuksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä muuhun 
kansalliseen päätöksentekoon vaikuttamisessa jatketaan uudenlaisen 
tietotuotannon ja vaikuttajaviestinnän hyödyntämistä.  

Toimintavuoden aikana Etelä-Pohjanmaan liiton kartta‐ ja paikkatietopalvelua 
kehitetään erityisesti maakuntakaavan laadinnan tukena. Tehtäväalue ylläpitää 
maakunnan kuntakaavoittajien ja rakennusvalvojien aktiivista verkostoitumista ja 
tiedonvaihtoa. 



 

 

10 

Ympäristön osalta suurimmat haasteet liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymiseen. Ilmastotyössä korostuu toimijoiden aktiivinen 
yhteistyö pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden eteen. Tiekartan toimenpiteiden 
toteutuksen ja seurannan tueksi perustetun maakunnallisen seurantaryhmän 
koordinointi ja toiminnan kehittäminen on tehtäväalueen vastuulla. 
Tehtäväalueen vetovastuulla toimii myös liiton ilmastoryhmä. 
Ympäristöministeriön rahoittaman Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön 
vauhdittaminen -hankkeen (Maakunnat kuntien ilmastotyön tukena -
rahoitushausta) kautta pyritään kaikkien kuntien ilmastotyön aktivointiin. Luonto- 
ja kulttuuriympäristöjen kehittämisessä tehtäväalueen asiantuntijat toimivat 
aktiivisesti valtakunnallisissa ja maakunnallisissa verkostoissa. 

Tehtäväalueen johdolla on lähdetty mukaan työ- ja elinkeinoministeriön vuosina 
2022–2023 toteutettavaan kansalliseen kiertotalouden skenaario- ja 
sitoumustyöhön – Green Dealiin, joka tähtää vähähiilisen kiertotaloussopimuksen 
rakentamiseen.   

 
1.3.3 Kansainvälistyminen  

Kansainvälistymisen tehtäväalue kokoaa yhteen maakunnan kansainvälisiä 
toimijoita ja kuntia ja tukee niiden kansainvälistymistä. Tehtäväalue on aktiivinen 
valikoiduissa kansainvälisissä verkostoissa ja välittää niiden kautta avautuvia 
mahdollisuuksia maakuntaan. Huomisen lakeus -maakuntastrategian painotukset 
ja tavoitteet ovat lähtökohtina myös kansainvälistymisen tehtäväalueen työlle.  

Euroopan unionin ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpanon edistäminen  
maakunnassa myös kansainvälisen yhteistyön kannalta on vuoden 2023 
keskeinen tehtävä. Sitä toteutetaan informaatiotilaisuuksien, 
rahoitushakuneuvonnan ja mahdollisten koulutustapahtumien kautta 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tehtäväalue osallistuu aktiivisesti Interreg 
Auroran toimielinten ja Itämeren alueen Interreg-ohjelman kansallisen ryhmän 
työskentelyyn. 

Yleistä Euroopan unionia koskevaa tiedotustehtävää hoitaa Etelä-Pohjanmaan 
liitossa toimiva Europe Direct -tiedotuspiste, jonka rahoitus jatkuu ainakin 
vuoteen 2025 saakka. EU-tietokeskuksen tehtävänä on tiedottaa paikallisesti 
Euroopan unioniin liittyvistä asioista, kuten rahoituksesta ja EU:n lainsäädännöstä. 
Tiedotusta tehdään tapahtumissa, oppilaitoksissa, sosiaalisessa mediassa ja 
verkkosivuilla sekä julkaisemalla EU-uutiskirjettä.  

Euroopan unionin suuntaan tehtävästä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta vastaa 
Länsi-Suomen maakuntien Eurooppatoimisto (WFEO). Tehtäväalue osallistuu 
aktiivisesti toimiston työskentelyyn. 

Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös vuonna 2022 valmistuneen Etelä-
Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa.  
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Kansainvälistymisen tehtäväalue raportoi ohjelman toteutumisesta 
maakuntahallitukselle vuosittain.    

Kansainvälistymisen toimintaohjelman toteumista ja tavoitteita arvioidaan vuoden 
2023 aikana. Samalla sen jalkautus jatkuu yhteistyössä kuntien ja yrityspalvelu- ja 
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.   

Kansainvälinen verkostoyhteistyö jatkuu e-Health for Regions 
(terveysteknologia), ERNACT (digitalisaatio) ja ERIAFF (agro- ja biotalous) -
verkostoissa sekä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) kanssa. Etelä-
Pohjanmaa on mukana neljässä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen 
maatalous- ja ravitsemusalan teemaverkostossa ja johtaa ERIAFF-verkoston 
uutta ”Food Systems” -verkostoa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansaa tehdyn 
yhteistyösopimuksen tuella.    

Etelä-Pohjanmaan liitossa jatkuu kolme kansainvälistä Interreg Europe -ohjelman 
rahoittamaa, yksi Euroopan komission rahoittama ja yksi Erasmus+-ohjelman 
rahoittama hanke. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto on vuoden 2022 aikana 
osallistunut kuuteen Interreg Europe ja yhteen Interreg Itämeri -rahoitusohjelman 
hakemukseen. Yhdessä Interreg Europe -ohjelman hakemuksessa liitto on 
johtava partneri. Rahoituksen saavat hankkeet käynnistyvät vuoden 2023 aikana. 

Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa vuonna 2023 seuraavia kansainvälisiä hankkeita:  

CLAY (Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic 
SMEs; Interreg Europe) 05/2023 saakka; edistetään taidekeramiikan ja luovien 
alojen tuotantoprosessien uudistumista, muotoilua sekä markkinointia, myyntiä ja 
kansainvälistymistä. 

FRIDGE (Development of food industry SME competitiveness for better potentials 
in growth; Interreg Europe) 07/2023 saakka; parannetaan ruoka-alan pienten ja 
keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja edistetään niiden kasvua.  

INTENCIVE (INnovation and Technology ENhancing Customer OrIented Health 
SerVicEs; Interreg Europe) 07/2023 saakka; edistetään uusien, asiakaslähtöisten 
terveyspalvelujen ja palveluprosessien syntymistä harvaanasutuilla ja 
maaseutualueilla terveysteknologiaa hyödyntäen.  

THE PUBLIC LINK (Euroopan komissio, DG Connect), 04/2023 saakka; lisätään 
valituilla teema-aloilla digitaalisten julkisten palvelujen saavutettavuutta ja 
edistetään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia niiden suunnittelussa erityisesti 
uusia teknologioita (lisätty todellisuus, tekoäly, koneoppiminen) hyödyntäen. 

VIDEOTEACH (Erasmus+) 06/2024 saakka; päätavoitteena on kehittää opettajien 
digitaalista osaamista ja edistää videokoulutusta digitaalisen opetuksen 
päävälineenä sekä edistää video-opetusta maaseutualueilla tarjoamalla 
maaseudun opettajille osaamista ja välineitä digitaalisen ja videoita hyödyntävän 
opetuksen tarpeisiin. 
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1.3.4 Innovaatiot ja ennakointi 

Etelä‐Pohjanmaan liitto on merkittävä alueellisen tiedon tuottaja ja tulkitsija. 
Maakunnallista tulevaisuustyötä hyödynnetään alueen kehittämisessä, 
päätöksenteossa ja edunvalvonnassa. Tulevaisuustyössä valitaan vuosittain 
muutama tarkemmin tarkasteltava ilmiö, joista tuotetaan aineistoa, herätetään 
keskustelua ja järjestetään tilaisuuksia. Olennainen osa tulevaisuustyöstä liittyy 
osaamisen ennakointiin, jossa liitto taustoittaa maakunnallisia tarpeita. 
Tehtäväalueelta organisoidaan maakunnallisen tulevaisuustyön toimintaa. 

Tehtäväalue ylläpitää aluekehityksen tilannekuvaa ja vastaa tiedontuotannosta. 
Tulevaisuustyön ytimeen kuuluvat skenaariotyö ja pitkän tähtäimen 
maakuntasuunnitelman laadinta yhteistyössä muiden tehtäväalueiden kanssa. 
Osaamistarpeiden ennakointi ja maakunnan koulutusrakenteiden kehittäminen 
ovat vuoden 2023 toiminnan keskiössä. 

Tehtäväalue toimii aktiivisesti valituissa TKI-verkostoissa, kuten Suomen 
kasvukäytävä -verkostossa, tulevaisuusryhmässä sekä tilasto- ja 
tutkimusvastaavien verkostossa. Tehtäväalue osallistuu yhteistyössä 
aluekehittämisen tehtäväalueen kanssa valtioneuvoston kanssa vuosittain 
käytäviin aluekehittämiskeskusteluihin. 

Liiton tietotuotannon tehtävänä on tuottaa liiton ja sen keskeisten sidosryhmien 
(esim. kunnat, kuntien ja liiton luottamushenkilöt, kuntien virkamiesjohto, 
tiedotusvälineet, hankkeet) toimintaa tukevaa tilasto- ja muuta aineistoa. Tätä 
varten liitto ylläpitää verkkosivujensa yhteydessä olevaa tilasto- ja 
ennakointitietosivustoa ja toimittaa erillisiin toimeksiantoihin ja tiedusteluihin 
perustuvaa aineistoa eri sidosryhmille. Sivusto on osoitteessa 
https://epliitto.fi/tilastot.  

Tehtäväalueella edistetään tietoliikenne- ja laajakaistayhteyksien rakentamista 
maakunnassa mm. Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma                
-hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022 – 31.5.2024. 

Tehtäväalue vastaa myös liiton oman tuotannon hankkeiden hallinnoinnista. 

 

 
1.3.5 Kulttuuri  

Kulttuurin tehtäväalueella tehdään töitä erityisesti kuntien kulttuuritoimintalain 
(166/2019) tavoitteiden toteuttamiseksi alueen kunnissa. Kehittämisen keskiössä 
ovat taiteen ja kulttuurin alueellinen saatavuus ja saavutettavuus sekä kulttuurin 

https://epliitto.fi/tilastot
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hyvinvointivaikutusten edistäminen. Tärkeässä roolissa ovat myös 
kulttuuriperinnön monipuolisen käytön edistäminen ja tunnettuuden lisääminen.  

Asetettujen tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa vahvalla 
viestinnällä, toimijoiden kouluttamisella, kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista 
tiedottamalla sekä kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukemisella. 

Vuoden 2023 yhtenä tärkeimpänä toimenpiteenä on toista kertaa järjestettävä 
kulttuurifoorumi sekä kulttuurin teemalliset verkostotilaisuudet, jotka tukevat 
kulttuurin alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Maakunnallisen 
kulttuuristrategian toteuttamisessa keskitytään edelleen kulttuurihyvinvoinnin 
edistämiseen. Hyvinvointialueen käynnistymisvaiheessa edistetään 
maakunnalliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden ja 
toimenpiteiden integroitumista osaksi monialaista yhteistyötä.  

Lisäksi tehtäväalueella toteutetaan ja valmistellaan maakunnallisia ja 
kansainvälisiä kulttuurihankkeita. Vuodelle 2023 on haettu opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä jatkoa Kulttuurin paikka -kehittämistehtävälle (vuosille 
2023–2024) sekä Taiteen edistämiskeskuksesta rahoitusta ikäihmisten 
hyvinvointia edistävään hankkeeseen yhdessä Pohjanmaan liiton sekä 
KulturÖsterbottenin kanssa. 

 
1.3.6 Hallinto  

Etelä-Pohjanmaan liiton hallintopalvelujen tehtäväalue tuottaa talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelut, vastaa asiakirjahallinnosta ja kirjaamon toiminnasta 
sekä huolehtii liiton tietohallinnosta ja siihen liittyvistä tukipalveluista. Liiton 
päätöksentekoon ja johtamiseen liittyvät kokoushallinnolliset tehtävät ovat myös 
oleellinen osa hallinnon tehtäväkokonaisuutta. Hallinnon tehtäväalue vastaa 
myöa alue- ja rakennepolitiikan ohjelman maksatustehtävistä ohjelmakaudella 
2021-2027. 

Hallinnon tehtäväalue ylläpitää ja kehittää tukitoimintoja, jotka mahdollistavat 
liiton lakisääteisten tehtävien tehokkaan hoitamisen. Tavoitteena on myös valvoa 
tiedonhallinnan ja talouden riskejä sekä edistää henkilöstön terveyttä, 
hyvinvointia ja tasa-arvoa.   

Palvelut tuotetaan pääosin omana työnä käyttäen apuna ostopalveluja. 
Merkittävin ulkopuolelta hankittava kokonaisuus ovat talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelut, jotka ostetaan Seinäjoen kaupungilta. Tämä tuo 
merkittäviä taloudellisia säästöjä, varmuutta toiminnan jatkuvuuteen ja lisää 
asiantuntemusta. Järjestely mahdollistaa myös hallinnon oman henkilökunnan 
tehokkaamman käytön liiton muun henkilöstön tukitoimintaan. 
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Tietohallinnossa käytetään ulkopuolista toimijaa tukemaan liiton jokapäiväistä 
työtä. Tavoitteena on turvata toimivat ja tehokkaat rutiinit sekä valmiudet vastata 
uusiin tietohallinnon vaatimuksiin. 

 
1.3.7 Johtaminen ja strateginen yhteistyö  

Maakunnallista edunvalvontaa tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä kuntien ja 
alueen sidosryhmien kanssa. Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvonnan tavoitteita 
määritellään vuosittain ja niiden toteutumista tarkastellaan 
maakuntahallituksessa kaksi kertaa vuodessa. Edunvalvonnassa tehdään myös 
tiivistä yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa.  

Liiton työntekijät ja luottamushenkilöt pitävät aktiivisesti yhteyttä alueensa 
kansanedustajiin sekä päätöksiä valmisteleviin virkamiehiin. Tämän työn tukena 
toimii liiton toimiston edunvalvontatiimi maakuntajohtajan ja yhteyspäällikön 
vetovastuulla. Työhön sisältyy vaikuttamista eduskunnassa, ministeriöissä, 
Euroopan unionin tasolla sekä kansainvälisillä foorumeilla. 

Vuonna 2023 tavataan säännöllisesti niin Etelä-Pohjanmaan, Vaasan vaalipiirin 
kuin myös Länsi-Suomen alueen kansanedustajia. Lisäksi jatketaan 
kansanedustajien avustajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Etelä-Pohjanmaan liitto 
toimii vuonna 2023 puheenjohtajana vaalipiirin alueen liittojen välisessä ns. YTA-
yhteistyössä. Yhteistyön osalta vastataan mm. YTA-työvaliokunnan kokouksista 
sekä kansanedustajatapaamisista.  

Kuntayhteistyö on olennainen osa liiton toimintaa kaikilla tehtäväalueilla. Liitto 
kutsuu kuukausittain kuntajohtajat koolle ajankohtaisten asioiden tiimoilta ja 
yhteisiä kunnallisjohdon kokouksia pidetään 2-3 kertaa vuodessa. 

Liitto toimii aluekehittämisen luotettavana kumppanina ja ottaa 
verkostojohtajuutta toimialalleen liittyvissä asioissa. Niin sidosryhmäsuhteissa 
kuin edunvalvonnassa luottamushenkilöitä osallistetaan aktiivisesti ja 
ajankohtaisista asioista tiedotetaan säännöllisesti. 

Etelä-Pohjanmaan liitto jatkaa vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan 
korkeakoulutoiminnan tukemista budjettivaroin aikaisempina vuosina olevalla 
summalla (100 000 euroa). Kuntarahoitusta suunnataan korkeakoulutoiminnan 
tukemiseen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen.    

Viestintä 

Liiton viestinnässä on keskeistä tukea organisaation omalle toiminnalleen 
asettamia tavoitteita kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivalla tavalla. 
Perusviestintään kuuluvat päätöksenteosta ja liiton toiminnasta viestiminen, mikä 
toteutetaan useilla kanavilla. Sosiaalinen media on yhä suurempi osa päivittäistä 
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viestintää, ja sosiaalisen median kanavien sisältöjä kehitetään edelleen vuoden 
2023 aikana. 

Vuonna 2023 viestinnässä vahvistetaan erityisesti asiantuntijaviestintää. Liiton 
henkilökuntaa tuetaan ja koulutetaan niin, että he tunnistavat yhä paremmin 
työnsä sisällöistä viestinällisesti hedelmälliset aiheet ja valmius viestiä niistä niin 
suullisesti kuin eri viestintäkanavilla on hyvä. 

Vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan liitto pyrkii viestinnällään osallistumaan myös 
maakunnan vetovoiman lisäämiseen. Maakunnan imagon positiivista 
rakentumista edistetään liiton kanavilla monipuolisella ja -äänisellä viestinnällä. 
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2. STRATEGISET TAVOITTEET  

Liitto on määrittänyt talousarviovuodelle 2023 alla olevat strategiset 
tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan sekä 
maakuntavaltuustolle että -hallitukselle. 

 

1) Tavoite: Maakunnan liitto toimii vahvana verkostovaikuttajana ja 
edunvalvoja 

Mittari / seurantatapa 2023: 

• Yhteistyö kuntien ja sidosryhmien kanssa maakunnassa on 
tiivistynyt (määrällisiä mittareita: kuntajohtajatapaamiset, 
kunnallisjohdon neuvottelut, sidosryhmätapaamiset) 

• Edunvalvontasuunnitelman eteneminen (määrällisiä mittareita: 
edunvalvontasuunnitelman laatiminen ja sen välipäivitys, 
toimenpiteiden eteneminen ja onnistuminen) 

• Edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen (määrällisiä mittareita: 
tapaamiset ministeriöiden ja kansanedustajien kanssa, 
edunvalvontatilaisuuksien järjestäminen maakunnassa ja muualla 
Suomessa, yhteistyö muiden maakuntien kanssa, lausunnot, 
kannanotot) 

 
2) Tavoite: Liiton käytössä olevien rahoitusohjelmien toimeenpano 

on hyvässä vauhdissa ja tukee maakuntaohjelman toteuttamista 
 
Mittari / seurantatapa 2023: 

• Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman EAKR- ja JTF-haut sekä 
kansallisen kehittämisrahoituksen haut pyörivät suunnitelman 
mukaan ja rahoitusvalmistelu toimii asianmukaisesti (määrällisiä 
mittareita: avatut haut, jätetyt rahoitushakemukset, tehdyt 
rahoituspäätökset, rahoituksen sidonta-aste, ei rahoituksen 
hallinnointiin liittyviä huomautuksia hallintoviranomaiselta) 

• Rahoitetuilla hankkeilla on edistetty maakuntaohjelmassa ja 
älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistettuja 
kehittämiskohteita (määrällinen mittari: rahoituksen 
kohdentuminen tärkeimpiin kehittämisteemoihin) 

• Aktiivisuus ja asiakaslähtöisyys maakuntaohjelmien painotusten 
ja rahoitusohjelmien mahdollisuuksien esille tuomisessa 
(määrällisiä mittareita: järjestetyt tilaisuudet, tiedotteet, 
koulutukset) 
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3) Tavoite: Käynnissä oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 
on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen 

Mittari / seurantatapa 2023: 
• Maakuntakaavan laadinta etenee suunnitellusti ja MRL:n 

mukaisesti kaavaluonnosvaiheeseen (määrällisiä mittareita: 
maakuntahallituksen ja kaavan ohjausryhmän käsittelyt, 
nähtävillä olo, kuulutukset, vuorovaikutustilaisuuksien, 
lausuntojen ja mielipiteiden määrä) 

• Valmistuneet kaavan taustaselvitykset 
 

4) Tavoite: Etelä-Pohjanmaan liitto on aktiivinen kansainvälistymisen 
kumppani maakunnassa ja maailmalla 

Mittari / seurantatapa 2023: 
• Vuoden aikana liitossa käynnistyvät uudet kansainväliset 

hankkeet 
• tavoitteena kolme uutta hanketta ja 300 000€ hankerahoitusta 
• Osallistuminen kansainvälisten verkostojen toimintaan 

 
5) Tavoite: Etelä-Pohjanmaan liitto on tulevaisuutta luotaava 

ennakoinnin ja tietotuotannon organisaatio maakunnassa 
 
Mittari / seurantatapa 2023: 

• Maakunnan tilaa luotaavat analyysit ja tilastot (määrälliset 
mittarit: innovaatiotoiminnan tilannekuvan valmistuminen ja sen 
esittely liiton luottamushenkilöelimissä, osaamisen 
ennakointifoorumin alueellisen osion valmistuminen)  

• Osallistuminen ennakointia, tulevaisuustyötä ja edunvalvontaa 
koskevien verkostojen toimintaan 
 

6) Tavoite: Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä- ja ilmastotyö on 
aktiivista ja vaikuttavaa 

Mittari / seurantatapa 2023: 
• Maakunnallisen liikennejärjestelmä- ja ilmastotyön koordinointi ja 

kehittäminen 
• Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja ilmasto- ja 

kiertotaloustiekartan toimenpiteiden käynnistäminen 
• Osallistuminen pohjalaismaakuntien, Länsi-Suomen maakuntien 

ja valtakunnalliseen yhteistyöhön  
 

7) Tavoite: Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian toteuttaminen ja 
kulttuurin kuntayhteistyön kehittäminen 
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Mittari / seurantatapa 2023: 

• Käynnistetyt toimenpiteet ja hankkeet, jotka toteuttavat 
maakunnallista kulttuuristrategiaa. 

• Kuntayhteistyön ja verkostojen kehittämiseen liittyvät 
koulutukset ja tilaisuudet sekä viestintään liittyvät toimenpiteet. 

 

8) Tavoite:  Henkilökunnan työhyvinvointia on tuettu monipuolisin 
toimin 
 

Mittari / seurantatapa 2023: 
• Tuetaan työhyvinvointia edistäviä tapahtumia ja luodaan 

edellytyksiä niille (määrällinen mittari: työhyvinvointitapahtumien 
määrä). 

• Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa 
(määrälliset mittarit: säännölliset palaverit työterveyden kanssa, 
sairauspoissaolojen seuranta). 

• Tuetaan työntekijöiden joustavia mahdollisuuksia yhdistää 
perhe-elämä ja työnteko. Mahdollistetaan tämä johdon ja 
työntekijöiden tiiviillä vuoropuhelulla ja kartoitetaan tarpeita 
kyselyillä. 

• Mahdollistetaan joustavat työnteon tavat. Seurataan etätyön 
käyttöä. 
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3. TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ  

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–

2025  

3.1 Yleisperustelut ja sitovuustaso  

Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä käyttötalous- ja 
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon 
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio muodostuu Etelä-
Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Talousarviossa 
esitetään talouslukujen lisäksi toiminnalliset tavoitteet sekä niiden 
toteuttamiseksi osoitetut henkilöstö- ja talousresurssit 
talousarviovuodelle.  
 
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus vuosille 2023–2025 sitoo 
talousarviovuoden 2023 osalta maakuntavaltuustoa toimintatulojen ja -
menojen tasolla. Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten 
investointiosaa ei esitetä. 

 
3.2 Käyttötalouden kuvaus  

Käyttötalousosan toimintatuloista jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 
2023 ovat yhteensä 2 884 139 euroa. Maksuosuuksiin sisältyy 3 %:n 
korotus.  Jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät verovuoden 
2021 kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverokertymien suhteen mukaisesti. 
Taloussuunnitelmavuosina 2024 ja 2025 kuntien maksuosuuksia 
tarkastellaan tulevien talousarvioprosessien yhteydessä. 
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3.3 Talousarviotaulukot  

3.3.1 Tuloslaskelma 

 

 
3.3.2 Investointiosa  

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025 
eivät sisällä investointeja, joten investointiosaa ei laadita. 

Tuloslaskelma
TA 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot 3 272 141 3 276 639 3 334 332
Myyntitulot 2 884 639 2 884 639 2 942 332
Maksutulot 0
Tuet ja avustukset 386 502 390 000 390 000
Muut toimintatulot 1 000 2000 2 000

Toimintamenot 3 348 486 3 335 000 3 346 800
Henkilöstömenot 2 201 546 2 180 000 2 201 800
Palvelujen ostot 789 440 800 000 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 500 35 000 35 000
Muut toimintamenot 324 000 320 000 310 000

Toimintakate -76 345 -58 361 -12 468

Rahoitustulot ja -menot 0 0 0
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot

Vuosikate -76 345 -58 361 -12 468

Poistot ja arvonalentumiset
Sumu-poistot
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot

Tilikauden tulos -76 345 -58 361 -12 468

-76 345 -58 361 -12 468

1 167 343 1 108 982 1 096 514

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)
Tilikauden yli-/alijäämä

Kertynyt yli-/alijäämä



 

 

21 

 

3.3.3 Rahoitusosa  

 

  
  

TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Tulorahoitus -76 345 -58 361 -12 468
Vuosikate -76 345 -58 361 -12 468
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit 0 0 0
Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot

Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot
Käyttöomaisuuden vars. myyntivoitot/-tappiot

NETTOKASSAVIRTA -76 345 -58 361 -12 468

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
KASSAVIRTA
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4. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET  

 

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2023/ PERUSTEENA KUNTIEN TILITETYT VEROTULOT VUODELTA 2021 

KUNTA MAKSUOSUUS MAKSUOSUUS
Yhteensä 2023 (yht.) 2022 (yht.) € %

ALAJÄRVI 26 214 455 3 078 717 2 180 435 31 473 607 122 094,44 117 810,19 4 284,25 3,64
ALAVUS 30 170 764 3 934 984 2 735 331 36 841 079 142 916,28 139 668,28 3 248,00 2,33
EVIJÄRVI 7 118 602 975 324 761 272 8 855 198 34 351,65 32 257,38 2 094,28 6,49
ILMAJOKI 40 386 450 2 886 400 2 854 693 46 127 543 178 940,93 172 291,77 6 649,17 3,86
ISOJOKI 5 356 609 1 252 466 641 308 7 250 383 28 126,15 27 533,45 592,70 2,15
ISOKYRÖ 14 047 061 1 073 217 927 371 16 047 649 62 253,07 61 180,65 1 072,42 1,75
KARIJOKI 3 353 034 540 807 291 446 4 185 287 16 235,83 16 506,44 -270,60 -1,64
KAUHAJOKI 39 623 644 6 123 646 3 622 960 49 370 250 191 520,25 183 809,78 7 710,47 4,19
KAUHAVA 47 804 936 4 956 204 4 069 818 56 830 958 220 462,31 216 526,73 3 935,58 1,82
KUORTANE 9 779 146 1 173 976 911 020 11 864 142 46 024,14 45 979,88 44,26 0,10
KURIKKA 59 826 011 5 922 661 4 831 310 70 579 982 273 798,41 270 356,58 3 441,83 1,27
LAPPAJÄRVI 8 590 409 994 078 976 029 10 560 516 40 967,03 37 736,43 3 230,61 8,56
LAPUA 46 831 554 3 557 912 3 095 352 53 484 818 207 481,75 201 823,08 5 658,67 2,80
SEINÄJOKI 231 653 629 24 215 298 26 863 544 282 732 471 1 096 793,99 1 061 627,57 35 166,41 3,31
SOINI 4 827 123 1 192 942 594 800 6 614 865 25 660,81 24 920,37 740,44 2,97
TEUVA 15 064 074 1 355 930 1 192 277 17 612 281 68 322,69 66 947,01 1 375,69 2,05
VIMPELI 9 117 877 961 223 781 421 10 860 521 42 130,83 40 411,20 1 719,64 4,26
ÄHTÄRI 17 858 511 2 239 449 2 086 253 22 184 213 86 058,43 82 748,21 3 310,22 4,00
YHTEENSÄ 617 623 889 66 435 234 59 416 640 743 475 763 2 884 139 2 800 135,00 84 004 3,00

lähde: veronsaajien palvelu 5.9.2022

VEROTULOT 2021 MUUTOS

Kunnallis   verot

Yhteisö 

verot

Kiinteistö 

verot
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