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YHDISTYKSEN 
TARKOITUKSENA ON:

 · toimia integraation edistämiseksi alueella;

 · edistää Merenkurkun yli tapahtuvaa yhteistoimintaa niin 
julkisten viranomaisten ja organisaatioiden kuin yksityisten 
yritysten, järjestöjen ja yhdistysten kesken;

 · madaltaa ja poistaa rajaesteitä;

 · hyödyntää alueen mahdollisuuksia ja edistää alueen kehitty-
mistä lähinnä seuraavilla alueilla:

 · elinkeinoelämä

 · liikenneyhteydet ja kuljetusinfrastruktuuri

 · tutkimus ja kehitys sekä koulutus

 · kulttuuri

 · elinvoimaiset energiaratkaisut

 · ympäristö-, jäte- ja kierrätysasiat

 · matkailu

 · urheilu

 · lapset ja nuoret

 · terveyden- ja sairaanhoito.

Merenkurkun neuvosto on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maa-
kuntien sekä Ruotsin Västerbottenin läänin ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama 
pohjoismainen, raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Merenkurkun neuvosto on yksi Poh-
joismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä.



4

JÄSENET

Yhdistyksen pääjäsenet:

Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Vaasan kaupunki

Seinäjoen kaupunki

Kokkolan kaupunki

Pietarsaaren kaupunki

Region Västerbotten

Örnsköldsvikin kunta

Muut jäsenet:

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Vaasan yliopisto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pedersören kunta

Uudenkaarlepyyn kaupunki

Luodon kunta

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 

-kuntayhtymä

Kaskisten kaupunki

Suomen Sininen Tie ry

Pohjanmaan kauppakamari

Företagarna i Västerbotten

Uumajan kunta

Lyckselen kunta

Västerbottens handelskammare

Kruunupyyn kunta

Kristiinankaupunki

Österbottens fiskarförbund rf

Vilhelminan kunta

Föreningen Norden i Västerbotten

Pohjola-Nordenin Pohjanmaan piiri ry

Kramforsin kunta

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Storumanin kunta

HENKILÖSTÖ

Johtaja Mathias Lindström

Talouspäällikkö Maria Snickars

Kehityspäällikkö Susanna Ehrs

HANKEHENKILÖSTÖ

Tiedotusvastaava Johanna Häggman

Hankevetäjä Marianne Sjöström

Toimisto: Gerbyntie 18, Vaasa.

VUOSIKOKOUS

Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokous pidettiin 23. touko-

kuuta Isossakyrössä Elinkeinoelämä Merenkurkun alueella 

-seminaarin yhteydessä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sään-

tömääräiset asiat.

 

TILINTARKASTAJAT

Varsinaisena tilintarkastajana on Benita Öling, KHT. Varatil-

intarkastajana Ernst & Young.

HALLITUS 

Hallitus kokoontui v. 2017 viidesti; 17. helmikuuta Vaasassa, 

22. toukokuuta Vaasassa, järjestäytymiskokous 23. touko-

kuuta Isossakyrössä, 18. syyskuuta puhelinkokouksena 

sekä 1. joulukuuta Uumajassa. 

ORGANISAATIO
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HALLITUS 2017

SUOMI

VARSINAINEN JÄSEN

Joakim Strand, Vaasan kaupunki, pj.

Olav Jern, Pohjanmaan liitto

Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto

Stina Mattila, Kokkolan kaupunki

Jorma Rasinmäki, Seinäjoen kaupunki

Kajsa Kouvo, Keski-Pohjanmaan liitto

RUOTSI

VARSINAINEN JÄSEN

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, varapj.

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten

Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten

Thomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten

Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten

Per Nylén, Örnsköldsvikin kunta

 

RUOTSI

VARSINAINEN JÄSEN

Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten,pj.

Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten

Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten

Thomas Marklund, Regionförbundet Västerbotten

Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten

Per Nylén, Örnsköldsvikin kunta

SUOMI

VARSINAINEN JÄSEN

Joakim Strand, Vaasan kaupunki, varapj.

Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto

Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto

Stina Mattila, Kokkolan kaupunki

Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki

Kajsa Kouvo, Keski-Pohjanmaan liitto

VARAJÄSEN

Tomas Häyry

Michael Luther

Marjatta Eväsoja

Roy Sabel

Hannemari Niemi

Jukka Ylikarjula

VARAJÄSEN

Tomas Hartman

Gunnel Jonsson

Jörgen Forsberg

Mathias Haglund

Veronica Kerr

Anna-Britta Åkerlind

VARAJÄSEN

Tomas Hartman

Gunnel Jonsson

Jörgen Forsberg

Mathias Haglund

Veronica Kerr

Anna-Britta Åkerlind

VARAJÄSEN

Tomas Häyry

Mikaela Björklund

Marjatta Eväsoja

Roy Sabel

Jaana Hurme

Jukka Ylikarjula

HALLITUS 23.5.2017 SAAKKA

HALLITUS 23.5.2017 LÄHTIEN
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On etuoikeus saada työskennellä alueella, jossa kiinnostus 

valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan on niin mittavaa kuin 

se Merenkurkun alueella on. Meillä on yhteistä intoa ja ai-

toa kiinnostusta alueen nostamiseksi maailmankartalle sekä 

valtakunnallisen, eurooppalaisen ja globaalin kilpailukykym-

me parantamiseksi. Se voi kuulostaa juhlalliselta ja todel-

lisuudelle vieraalta mutta sitä se ei ole.

• Kehitämme alueella parhaillaan valtionrajat ylittävää 

yhteistä liikennestrategiaa kolmeen maahan – se on 

ainutlaatuista koko maailmassa.

• Toimimme yhdessä kolmen maan liikennelaitosten 

sekä Helgelandin, Vaasan ja Uumajan yliopistojen 

kanssa ja muokkaamme infrastruktuuri-investointien 

laskentamalleja siten, että niitä voitaisiin käyttää val-

tionrajat ylittävissä hankkeissa – se on ainutlaatuista 

koko maailmassa.

• Meillä on kolme valtionrajat ylittävää yhtiötä, jotka toi-

mivat yhdessä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liitty-

vissä asioissa – se on ainutlaatuista koko maailmassa.

Olemme näin ollen rajatylittävät yhteistoiminnan esikuva mo-

nilla eri rintamilla Pohjoismaissa, ja jos olemme esikuva Po-

hjoismaissa, olemme näissä asioissa etulinjassa myös globaa-

lista näkökulmasta katsottuna. Voimme olla siitä hyvin ylpeitä. 

Kaikki yllä mainitut esimerkit antavat osviittaa siihen, että 

alamme olla valmiita ottamaan seuraavan askeleen roolim-

me entistäkin vahvemmaksi lujittamiseksi raja-alueellisessa 

yhteistyössä ja koheesiopolitiikassa. Merenkurkun neuvoston 

hallitus on sen vuoksi antanut toimistolle tehtäväksi tutkia, 

olisiko Merenkurkun alueelle mahdollista saada EAYY-asema 

(Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä, eng. EGTC).

Sen taustamateriaalia tuotettiin hankkeessa E12 Atlantica 

Transport, ja ajatusta ankkuroidaan parhaillaan jäsenistöm-

me parissa Merenkurkun neuvoston uuden, vuoteen 2021 

ulottuvan toimintastrategian laadinnan yhteydessä.

Merenkurkun neuvoston nykyinen toimintamuoto, yhdis-

tys, on jäämässä pieneksi neuvoston merkityksen ja toimin-

nan näkökulmasta. Alue ansaitsee ja tarvitsee työkalun, joka 

lisää näkyvyyttä ja iskuvoimaa niin kansallisesti kuin kan-

sainvälisestikin, työkalun, joka edelleen vahvistaa ja forma-

lisoi raja-alueellista yhteistyötä, työkalun, joka mahdollistaa 

uusia tehtäviä ja voi vähentää alueen hallinnollista kuormaa 

näissä asioissa. EAYY voisi minun mielestäni olla sopivin 

toimintamuoto näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Olisim-

me samalla Pohjoismaiden toinen ja Suomen ensimmäinen 

EAYY-alue ja siis tässäkin asiassa edelläkävijäalue. Tähän 

mennessä saamamme palautteen pohjalta uskon ja toivon, 

että asiaan on poliittista valmiutta ja tahtoa. Nyt meidän on 

otettava askel tulevaisuuteen. Aika on kypsä.

Haluan myös esittää nöyrät kiitokset kaikille Merenkurkun 

neuvostossa tai sen hyväksi työskenteleville, Merenkurkun 

neuvoston hallitukselle ja jäsenille sekä ennen kaikkea 

alueen poliitikoille ja virkamiehille, jotka uskaltavat toimia 

raja-alueellisen yhteistyön etulinjassa. Samoin suuret kii-

tokset Pohjoismaiden ministerineuvostolle, joka rahoituk-

sellaan edesauttaa pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi 

tekemäämme työtä.

Eteenpäin – yhdessä.

Mathias Lindström

Johtaja

Merenkurkun neuvosto ry

JOHTAJAN TERVEHDYS

MERENKURKUN NEUVOSTON TOIMINTA 2017
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Merenkurkun neuvosto on kuluneina vuosina tehnyt määrä-

tietoista työtä yhteistoiminnalle elintärkeän Merenkurkun lai-

vayhteyden varmistamiseksi. Hankkeella on vahva tuki alu-

eella, ja nyt poliitikoilta ja virkamiehiltä vaaditaan mittavaa 

panostusta ennen kuin uusi laiva on satamassa.

Merenkurkun neuvoston tulee jatkaa työtään laivayhtey-

den varmistamiseksi, mutta meidän on myös syytä katsoa 

eteenpäin, aikaan jolloin uusi laiva on valmiina. Meren-

kurkun yhteistyön herättämää suurta kiinnostusta, matkai-

lun lisääntymistä sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen 

yhteistyötä täytyy vaalia eikä pitää itsestään selvänä. Olen 

aina korostanut, että meidän on ammatillisen yhteistyön 

edistämisen rinnalla panostettava kansalaisten yhteenkuu-

luvuuteen. Panostamalla kansojen väliseen yhteistyöhön, 

lapsiin ja nuoriin sekä tiedottamiseen saamme rakennettua 

me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta Merenkurkun alueelle, ja 

se luo hyvää perustaa tulevaisuutta varten.

Merenkurkun konferenssi pidettiin tänä vuonna Kyrö 

Distilleryssä Isossakyrössä teemanaan elinkeinoelämän yh-

teistyö. Konferenssissa kävi selvästi ilmi, että Merenkurkun 

ylittävää yhteistyötä halutaan lisätä entisestään. Meidän teh-

tävänämme on huolehtia siitä, että elinkeinoelämällä – sa-

moin kuin alueen muillakin toimijoilla – on käytettävissään 

toimiva liikennejärjestelmä. Kilpailukykyiset kuljetusratkaisut 

tarjoavat hyviä edellytyksiä elinkeinoelämälle, mikä tuottaa 

investointeja, jotka luovat pitkällä aikavälillä hyvinvointia 

muilla rintamilla, esimerkiksi asumisessa, matkailussa, kult-

tuurielämässä, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Siksi 

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys -valiokunnan 

asettuminen tukemaan E12 Atlantica Transport -hankkees-

sa laadittua raporttia onkin erityisen ilahduttavaa. Raportissa 

todetaan muun muassa, että Norjassa, Ruotsissa ja Suo-

messa tarvitaan useampia ja parempia itä-länsisuuntaan 

valtionrajojen yli kulkevia teitä ja rautateitä. Pitkäjänteinen 

työmme yhteistoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi 

kantaa hedelmää.

EU:n nykyinen ohjelmakausi jatkuu vuoteen 2020, ja nyt 

on korkea aika tutkia, miten voimme vaikuttaa seuraavan 

ohjelmakauden sisältöön. EU:n rakennerahastot ovat tär-

keä työkalu valtionrajat ylittävässä yhteistyössä, ja meidän 

on toimittava sen puolesta, että alueen kehitystarpeet huo-

mioidaan tulevissa ohjelmissa ja että byrokratiaa saadaan 

jouhevammaksi. Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 

yhteistyöohjelma on tärkeä osa Merenkurkun neuvoston 

työtä, ja siinäkin meidän tulee toimia aktiivisesti ja vaikuttaa 

tuleviin ohjelmiin. Mitä EU, Pohjoismaiden Ministerineuvos-

to ja me voimme yhdessä tehdä elinkeinoelämän yhteistyön 

kehittämiseksi ja vilkkaan kohtaamispaikan luomiseksi Me-

renkurkun alueen kaikille asukkaille?

Haluan lopuksi osoittaa lämpimät kiitokset Merenkur-

kun neuvoston luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille 

ja henkilökunnalle heidän 

arvokkaasta panoksestaan 

Merenkurkun yhteistyön hy-

väksi.

Lennart Holmlund

Hallituksen puheenjohtaja

Merenkurkun neuvosto ry

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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Raja-alueellisen yhteistyön edistäminen kuuluu Merenkurkun 

neuvoston perustoimintaan. Sitä toteutetaan muun muassa 

kutsumalla koolle ja käynnistämällä erilaisia yhteistyöhankkei-

ta tai -verkostoja, vuokraamalla simultaanitulkkauslaitteistoja 

sekä tiedottamalla ja harjoittamalla edunvalvontaa.

Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä. Yhtey-

denpito Pohjoismaiden ministerineuvostoon on säännöllistä.

MERENKURKUN NEUVOSTON STRATEGIA

Merenkurkun neuvosto ry:n sääntöjen 11. pykälän mukaan 

yhdistyksellä tulee olla toimintaansa varten kolmivuotinen 

strategiasuunnitelma, jonka yhdistyksen varsinainen kokous 

vahvistaa, sekä yksivuotinen toimintasuunnitelma, jonka 

hallitus vahvistaa. Suunnitelmat tulee mahdollisimman pit-

källe yhdenmukaistaa kunkin alueen omien, raja-alueellisia 

strategioita koskevien kehityssuunnitelmien kanssa, ja nii-

den tulee olla Pohjoismaiden ministerineuvoston yleistavoit-

teiden ja raja-alueellisen yhteistyön priorisointien mukaisia. 

EU:n vahvistamat, tukeen oikeuttavat raja-alueyhteistyön 

muodot tulee myös huomioida suunnitelmissa.

Koska Merenkurkun neuvoston strategia 2014–2016 

tähtää vuoteen 2020 ja neuvoston lähinnä käyttämät 

EU-ohjelmat (kuten Botnia-Atlantica ja Itämeriohjelma) on 

vahvistettu vuoteen 2020 saakka, vuosikokous päätti, että 

Merenkurkun neuvoston strategia vuosille 2014–2016, täh-

täimenä vuosi 2020, koskee myös vuoden 2017 toimintaa.

Syksyllä 2017 aloitettiin työ uuden strategiasuunnitelman 

laatimiseksi vuosille 2018–2020. Maakuntaneuvos Olav 

Jern on Merenkurkun neuvoston toimeksiannosta haastatel-

lut Merenkurkun neuvoston jäseniä ja muita sidosryhmiä, 

ja uusi strategia on laadittu näiden haastettelujen pohjalta.

EUROOPAN RAJA-ALUEIDEN LIITTO (AEBR)

Eurooppalaista näkökulmaa on saatu osallistumalla euroop-

palaisten raja-alueiden etujärjestön AEBR:n (Association of 

European Border Regions) työhön. AEBR harjoittaa muun 

muassa edunvalvontaa, kokemustenvaihtoa ja tiedotusta. 

Merenkurkun neuvosto jakaa AEBR-jäsenyyden MidtSkan-

dian kanssa, mikä vähentää työmäärää ja kustannuksia.

EUROPEAN STRAITS INITIATIVE ESI

Merenkurkun neuvosto on European Straits Initiative ESI:n 

jäsen. ESI-verkosto koostuu Euroopan salmialueista. Verkos-

ton tarkoituksena on tuoda esiin Euroopan salmia ja niiden 

erityistarpeita sekä valvoa niiden etuja EU-tasolla ja lisäk-

si kehittää erilaisia yhteistyöhankkeita sekä toimia salmien 

välisen yhteistyön puolesta talouskehityksen, ympäristön-

suojelun, liikenteen ja logistiikan sekä kulttuuriyhteistyön ja 

matkailun edistämiseksi.

ELINKEINOELÄMÄ MERENKURKUN ALUEELLA 
– TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET 23. TOUKOKUUTA

Merenkurkun neuvoston vuosikokouksen yhteydessä jär-

jestetään tasaisin väliajoin seminaari ajankohtaisesta ai-

heesta, ja jäsenten edustajat ja ulkopuoliset ovat tervetul-

leita seminaariin. Tämän vuoden seminaarin teemana oli 

Merenkurkun alueen elinkeinoelämän yhteistyö. Martin & 

Serveran myyntipäällikkö Ulf Sedlacek kertoi elintarvike- ja 

kuljetusyhteistyöstä Merenkurkun alueella, konsernista ja 

sen visioista Suomen suhteen sekä yrityksen näkemyksestä 

Merenkurkun toimivasta laivaliikenteestä. Suomalais-ruotsa-

laisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund puoles-

taan kertoi siitä, miten Suomi ja Ruotsi tarvitsevat toisiaan 

enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämän lisäksi seminaa-

rissa esiteltiin Merenkurkun neuvoston hankkeita. Seminaa-

ri pidettiin Kyrö Distillery Companyn tiloissa Isossakyrössä. 

Paikalla oli runsaat 60 henkilöä.

NORDLIGT FORUM 25.–26. LOKAKUUTA

Kuutisenkymmentä norjalaista, ruotsalaista ja suomalais-

ta poliitikkoa, virkamiestä ja elinkeinoelämän edustajaa 

MERENKURKUN NEUVOSTON 
PERUSTOIMINTA
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E12-käytävän varrella sijaitsevista kunnista kokoontui 25.–

26. lokakuuta Vaasaan osallistuakseen Nordligt Forumin 

kaksipäiväiseen työpajaan. Alue on jo pitkään tehnyt menes-

tyksellistä yhteistyötä muun muassa eri hankkeissa. Kestä-

vämmälle, yksittäisistä hankkeista tai henkilöistä riippumat-

tomalle yhteistyömallille on kuitenkin tarvetta. Asia listalla oli 

niiden keskeisten alojen tunnistaminen, joilla kumppanit ha-

luavat jatkossa harjoittaa yhteistyötä, sekä alueelle parhaiten 

sopivan yhteistyömallin valitseminen. EAYY (eurooppalaisen 

alueellisen yhteistyön yhtymä, engl. EGTC) nousi esiin sopi-

vimpana yhteistyömuotona ja sai laajaa kannatusta.

Nordligt Forumin järjesti E12 Atlantica Transport -hanke. 

MERENKURKUN LIIKENNE

Merenkurkun laivaliikenne on Merenkurkun neuvoston ydin-

kysymyksiä, ja järjestö on kaikessa toiminnassaan pyrkinyt 

turvaamaan ja kehittämään Merenkurkun alueen liikenneyh-

teyksiä. Vaasan ja Uumajan välinen Merenkurkun väylä yh-

distää paljon enemmän kuin vain kaksi naapurikaupunkia. 

Merenkurkun ylittävä laivayhteys on tärkeä osa väylää, joka 

ulottuu lännestä Norjan pohjoisimmista satamakaupungeis-

ta itään Venäjälle ja Baltiaan. Tämän reitin ylläpitäminen ja 

kehittäminen on tärkeää sen varrella vaikuttaville yrityksille ja 

sen varren asukkaille. Merenkurkun elinvoimainen laivayhteys 

hyödyttää myös kulttuurin, koulutuksen, terveyden- ja sai-

raanhoidon sekä hallinnon piirissä harjoitettavaa rajatylittävää 

yhteistyötä. MABA II -hanke pyrkii muun muassa vahvista-

maan Merenkurkun satamien TEN-T-asemaa, analysoimaan 

uuden laivan ja vahvemman Merenkurkun yhteyden alueelli-

sia ja kansallisia kehitysvaikutuksia sekä selvittämään uuden 

laivan vaihtoehtoisia rahoituslähteitä.

RAJAESTEIDEN MADALTAMINEN

Rajaeste määritellään Pohjoismaiden ministerineuvoston 

mukaan ”jokaiseksi esteeksi, joka estää, vaikeuttaa tai ra-

joittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia valtiollisten rajojen 

yli”. Ministerineuvoston priorisointien mukaan raja-alueiden 

tulee pyrkiä madaltamaan rajaesteitä.

Merenkurkun neuvosto pyrkii siihen kaikessa toiminnas-

saan; organisaatio toimii aktiivisesti rajaesteiden madaltami-

seksi ja/tai niiden vaikutusten vähentämiseksi Merenkurkun 

alueella muun muassa tekemällä kartoitustutkimuksia, jaka-

malla tietoa sekä harjoittamalla edunvalvontaa.

ALUEPOLIITTISET TEEMARYHMÄT

Raja-aluekomitea Merenkurkun neuvosto sisältyy Pohjois-

maiden miniterineuvoston Kestävien kaupunkien ja kau-

punkikehityksen aluepoliittiseen teemaryhmään, osallistuu 

MERENKURKUN NEUVOSTON TOIMINTA 2017
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aktiivisesti ryhmän kokouksiin ja toimittaa sille materiaalia.  

Kolme raja-aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, Öst fold-

Bohuslän ja Greater Copenhagen – on teemaryhmän työn 

puitteissa ja yhteistyössä Nordregion kanssa käynnistänyt 

tutkimushankkeen valtionrajat ylittävien kuljetusten vaiku-

tuksesta kestäviin kaupunkeihin ja kaupunkikehitykseen, 

nimeltään Infrastructure for urban-rural integration IFURI. 

Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueellisena case-tut-

kimuksena: Yhdessä tutkitaan Vaasan ja Uumajan välisen 

laivayhteyden kehittämistä, toisessa Oslon ja Tukholman 

rautatieyhteyden nopeuttamista ja kolmannessa Suur-Köö-

penhaminan alueen valtionrajat ylittävän joukkoliikennejär-

jestelmän parantamista. 

POHJOISMAINEN LIIKENNETYÖRYHMÄ

Pohjoismaiset raja-aluekomiteat ovat tehneet aloitteen epävi-

rallisen pohjoismaisen liikennetyöryhmän muodostamiseksi. 

Ryhmä on muun muassa koonnut ja laatinut aineistoa valtion-

rajat ylittävistä kuljetuksista sekä Pohjolan nykyisistä ja tule-

vista rajatylittävistä infrastruktuuri-investoinneista. Nordregion 

kartta Pohjoismaiden liikenneinfrastruktuurista perustuu tälle 

aineistolle. Lisäksi Merenkurkun neuvosto ja muut raja-alue-

komiteat ovat osaltaan vaikuttaneet Pohjoismaiden neuvoston 

valtionrajat ylittävää liikennettä koskevaan kannanottoon.

TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYS

Olemme tiedottaneet Merenkurkun neuvoston työstä lu-

kuisten kokousten ja seminaarien yhteydessä ja sen lisäksi 

laatineet v. 2017 kolmikielisen esitteen ja filmin suomeksi 

ja ruotsiksi. Tämä aineisto kuvaa toimintaamme, ja sitä on 

esitetty, levitetty ja jaettu toimijoille, joiden kanssa olemme 

olleet tekemisissä. 

Kokousten yhteydessä jaettavan tiedon lisäksi tiedotus-

toimintamme ydin muodostuu artikkeleista, uutisista ja leh-

distötiedotteista, joita julkaistaan kvarken.org -verkkosivustolla 

ja jaetaan Merenkurkun neuvoston Facebook-sivulla ja uutis-

kirjeissä, joskus myös Twitterin ja tarvittaessa sähköpostin 

välityksellä. Olemme tämän lisäksi Merenkurkun neuvoston 

hankkeissa laatineet erilaista materiaalia, esim. Spotlightin 

reseptivihko ja E12 Atlantica Transportin esite. Merenkurkun 

neuvoston rooli käy niistä kaikista ilmi.

Merenkurkun neuvosto on v. 2017 julkaissut viisi uutis-

kirjettä ja niissä kattavaa tietoa toiminnasta. Meillä oli 

noin 1150 seuraajaa Facebookissa vuoden 2017 lopussa. 

Verkko sivuillamme vieraili v. 2017 liki 7600 kävijää, käynnit 

kestivät yli 2,5 minuuttia ja lähes 4000 toistuvaa kävijää py-

syi sivuilla keskimäärin liki 6 minuuttia.

EDUNVALVONTA

Merenkurkun neuvosto harjoittaa edunvalvontaa alueellisel-

la, kansallisella, pohjoismaisella sekä EU-tasolla Merenkur-

kun alueen kehityksen kannalta tärkeissä asioissa. Yhdistys 

keskittyy erityisesti Merenkurkun liikenteeseen, sillä toimiva 

ja ympärivuotinen liikenneyhteys on kaiken muun raja-alu-

eellisen yhteistyön perusedellytys.

POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON  
PAINOPISTEALUEIDEN EDISTÄMINEN

Pohjoismaiden ministerineuvoston aluekehittämisen ja 

aluesuunnittelun yhteistyöohjelman 2017–2020 mukaan 

raja-alueiden toiminnan tulee edistää seuraavia painopiste-

alueita: Kestävä maaseutukehitys, Innovatiiviset ja muutos-

kykyiset alueet sekä Kestävät kaupungit ja kaupunkikehitys. 

Merenkurkun neuvoston toiminta on suunniteltu tämän stra-

tegian pohjalta.
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BOTNIA-ATLANTICA 2014–2020

INTERREG Botnia-Atlantica –ohjelma 2014–2020 astui voi-

maan vuoden 2015 alusta. Ohjelmassa on neljä toiminta-

linjaa: Innovaatio, Elinkeinoelämän kehitys, Ympäristö sekä 

Kuljetus. Ohjelma-alue koostuu kolmesta Pohjanmaan maa-

kunnasta Suomessa, Västerbottenin ja Västernorrlannin lää-

neistä ja Nordanstigin kunnasta Ruotsissa sekä Nordlandin 

läänistä Norjassa.

MERENKURKUN NEUVOSTON HANKKEET

Merenkurkun neuvostolla on ollut kolme omaa hanketta 

vuonna 2017: infrastruktuurihanke E12 Atlantica Transport 

ja MABA II sekä maailmanperintö- ja matkailuhanke Spot-

light High-Low Coast.

E12 ATLANTICA TRANSPORT

E12 Atlantica Transport -hanke alkoi tammikuussa 2016. 

Hankkeella pyritään jatkamaan aiempina vuosina mm. NLC 

Cooperation ja Midway Alignment –hankkeissa muotoutunutta 

yhteistyötä sekä tukemaan E12:n itä-länsisuuntaisen väylän 

kehittämistä. Lyhyesti sanottuna hankkeessa keskitytään 

laatimaan väylästä kokonaisvaltainen analyysi keräämällä 

kumppaneiden itsensä hallinnoimia ja päivittämiä tietoja, 

jotta väylän investointeja ja tulevia tarpeita pystyttäisiin arvi-

oimaan. Lisäksi hankkeessa pyritään kehittämään yhteinen 

liikennestrategia, jossa sovitaan pitkäjänteisesti tärkeimmistä 

yhteistyökohteista, ja lopuksi arvioidaan nykyisiä ja vaihtoeh-

toisia yhteistyörakenteita. Hanke toimii kolmen työkokonai-

suuden puitteissa; WP1 Toimiva kuljetusväylä, WP2 Valtiorajat 

ylittävät strategiat ja WP3 Tulevaisuuden yhteistyörakenteet.

E12 Atlantica Transport -hankkeen vuosi 2017 on ollut 

erittäin tuottelias. Maaliskuun alussa valmistui kumppa-

nuusalueen järjestelmäanalyysi, jolla pyritään lisäämään 

tietoa liikennejärjestelmästä ja luomaan siitä yhteinen näke-

mys. Järjestelmäanalyysi noudattaa Ruotsin Trafikverketin 

(Liikenneviraston) linjauksia ja on lajissaan ainutlaatuinen, 

koska se puhkaisee kaksi valtionrajaa. Se toimii myös poh-

jana valtionrajat ylittävälle liikennestrategialle, jota hanke on 

työstänyt tiiviisti syksyllä 2017. Liikennestrategia valaisee 

kumppaneiden liikenne- ja infrastruktuuriyhteistyön pe-

rustaa ja osoittaa itä-länsisuuntaisen liikennejärjestelmän 

keskeiset investoinnit ja tulevat kehityshankkeet. Järjestel-

mäanalyysi ja liikennestrategia muodostavat yhdessä työ-

kalupakin yhteiselle kehitystyölle nykytilanteesta visioon ja 

tavoitteeseen sekä seurantaan.

Lisäksi hanke on muun muassa tutkinut ja verrannut va-

kiintuneita yhteistyömuotoja, joilla voidaan edelleen virallis-

taa kumppanien välistä yhteistoimintaa. Lokakuussa 2017 

järjestettiin Nordligt Forum -konferenssi, jossa elinkeinoelä-

män, koulutus- ja julkisen sektorin edustajat keskustelivat 

eri yhteistyömuodoista. Eniten kiinnostusta herätti EGTC/

EAYY (European Grouping for Territorial Cooperation, eu-

rooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä), joka on EU:n 

hyväksymä yhteistyömuoto.

MERENKURKUN NEUVOSTON  
HANKETOIMINTA

MERENKURKUN NEUVOSTON TOIMINTA 2017
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Hankekumppaneita ovat Merenkurkun neuvosto (Lead 

Part), MidtSkandia, Region Västerbotten, Pohjanmaan liit-

to, Nordland fylkeskommune, Vaasanseudun Kehitys Oy 

VASEK, Uumajan kunta, Vännäsin kunta, Vindelnin kunta,  

Lyckselen kunta, Storumanin kunta, Infrastruktur i Umeå 

AB INAB, Rana Utviklingsselskap AS, Ranan kunta, Polar-

sirkelen lufthavnsutvikling, Mo i Rana Havn, Mo Industri-

park AS, Alstahaug Havnevesen KF, Helgeland Havn IKS.

Hankeaika on 1.1.2016–31.5.2018.

Hanke saa rahoituksensa EU:n rakennerahastosta Bot-

nia–Atlantica-ohjelman kautta sekä alueellisesta vastinrahoi-

tuksesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 579 191 euroa. 

Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston 

rahoitusosuus on 95 000 euroa.

SPOTLIGHT HIGH-LOW COAST

Hanke Spotlight High-Low Coast on EU:n INTERREG Bot-

nia-Atlantica -ohjelman kautta rahoitettu hanke. Rajat ylit-

tävän maailmanperintö- ja matkailuhankkeen tavoitteena 

on kehittää matkailutuotteita ja markkinointimateriaalia 

Korkean rannikon, Merenkurkun saariston ja lähialueiden 

kestävän kehityksen matkailun edistämiseksi.

Spotlightin vuosi on ollut moninainen ja sisältänyt erilai-

sia markkinointitilaisuuksia, joissa olemme esitelleet ra-

ja-alueellisia tuotepakettejamme ja yhteistä aluettamme niin 

kansallisille kuin kansainvälisillekin vierailijoille. Olemme ha-

vainneet hankkeen kuluessa ja etenkin vuonna 2017 osal-

listuttuamme moniin myyntitapahtumiin, että meidät näh-

dään ulkomailla yhtenä matkakohteena vaikka itse asiassa 

olemme kaksi maata ja kolme matkakohdetta. Yhteinen 

maailmanperintömme on tärkeä USP (unique selling point). 

Raja-alueellista tuotepaketointia edistää lisäksi maidemme 

välinen lyhyt laivayhteys, mitä matkanjärjestäjät pitävät isona 

etuna. Myönteinen vastaanotto kertoo, että me olemme oi-

kealla tiellä ja että yhteisesiintyminen ja aloittamamme työn 

jatkaminen avaa suuria mahdollisuuksia.

Bonustuloksena – josta olemme todella ylpeitä ja jota 

emme osanneet odottaa hankesuunnittelun yhteydessä – 

olemme onnistuneet vakiinnuttamaan yhteistyön useiden 

saksalaisten matkanjärjestäjien ja yhden skandinaavisen in-

coming-toimiston/tukkumyyjän kanssa, jotka myyvät hank-

keessa kehittämiämme tuotteita edelleen loppuasiakkaille.

Aloitimme kesällä filmituotannon, jonka tuloksena syntyy 

viisi lyhytelokuvaa. Ne liittävät matkakohteemme kauniiksi ja 

myyväksi paketiksi, joka täydentää hienosti tuotepakettiem-

me markkinointia.

Olemme vuoden mittaan järjestäneet myös kaksi semi-

naaria Vaasanseudun, Uumajanseudun ja Korkean rannikon 

matkailualan yrittäjille ja toimijoille. Toukokuussa järjestetyn 

matkailualan seminaarin teemoina olivat kestävä matkailu, 

vieraanvaraisuus, kansainvälistyminen ja yhteistyö. Loka-

kuussa laivalla pidetyn seminaarin osallistujat saivat kuulla 
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innostavia luennoitsijoita, jotka ovat samalla menestyviä ja 

innovatiivisia yrittäjiä Korkealta rannikolta, Uumajanseudulta 

ja Vaasanseudulta. Seminaarin teema liittyi tavaramerkin ra-

kentamiseen ja markkinointiin, miten tuotteet on onnistuttu 

paketoimaan menestyksekkäästi, ja luennoitsijoiden ja osal-

listujien verkostoitumiseen ja kontaktien luomiseen annettiin 

myös runsaasti aikaa.

Tämän lisäksi hankkeessa on julkaistu Maailmanperintö-

menyy ”Makuja maailmanperintöalueelta”, joka sai todella 

myönteisen vastaanoton Wasa Express -laivassa syksyllä 

2016. Julkaisusta, sekä paperisena että digitaalisena, tuli 

erittäin onnistunut ja houkutteleva, ja se on saanut runsaasti 

positiivista palautetta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa, ja hanke saa 

rahoitusta EU:n rakennerahastolta Botnia-Atlantica –ohjelman 

kautta. Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat alueellisella 

tasolla Merenkurkun neuvosto/Pohjoismaiden ministerineu-

vosto, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Västernorr-

lannin lääninhallitus, Västernorrlannin maakäräjät, Uumajan 

kunta, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Pohjanmaan liitto, 

Vaasan seudun Matkailu Oy/Visit Vaasa ja Merenkurkun maa-

ilmanperintö ry. Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston rahoitusosuus on 60 000 euroa.

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II –hankkeen tarkoituksena on helpottaa BA-alueen 

tulevia valtionrajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja laa-

timalla niiden pohjaksi tarvittavaa aineistoa. Lisäksi hanke 

pyrkii nostamaan Merenkurkun alueen asemaa rajatylittävissä 

liikenneasioissa niin kansallisella kuin EU-tasollakin sekä eri-

tyisesti ratkaisemaan Merenkurkun satamien TEN-T-aseman 

ja alueen TEN-T Core -verkostoon liittymisen problematiikkaa.

Alueen yhteinen suurpanostus Merenkurkun ylittävän lii-

kenneyhteyden turvaamiseksi – ja pitkällä aikavälillä uuden, 

Merenkurkun liikenteen tarpeisiin suunnitellun laivan saa-

miseksi ja ympäröivän infrastruktuurin päivittämiseksi – luo 

edellytyksiä integroidulle, hyvinvoivalle alueelle. Laivaliiken-

teen merkitystä elinkeinoelämälle, matkailulle, yhteenkuulu-

vuudelle ja koko alueen kilpailukyvylle ei voi kyllin korostaa. 

Alueen yhteisenä tavoitteena on korkeatasoinen, ympärivuo-

tinen, toimiva ja luotettava tavara- ja henkilöliikenne Meren-

kurkun yli. Se hyödyttää kahden kansallisesti vahvan alueen 

ja elinkeinoelämän kehitystä, ympäristöä, koulutusta sekä 

maiden välistä kulttuurista ja sosiaalista vaihtoa.

Hankkeessa on v. 2017 muun muassa laadittu syväana-

lyysi eri rahoitusratkaisuista, käyty neuvotteluja Euroopan 

investointipankin sekä Suomen ja Ruotsin valtioiden kans-

sa, aloitettu hankinnan pohjamateriaalin laadinta, päivitetty 

uuden laivan piirustuksia jne. 

MABA II -hankkeen tavoitteena on, että hankkeen päät-

tyessä käytettävissä on vankkaa pohja-aineistoa, selvityk-

siä ja analyyseja, jotta itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän 

keskeisen lenkin kehittäminen voisi edetä ja että alueelliset, 

kansalliset ja EU-tason viranomaiset voisivat päättää jatko-

toimenpiteistä ja rahoituksesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 827 500 euroa, ja hanke 

saa rahoitusta EU:n rakennerahastolta Botnia–Atlantica-oh-

jelman kautta sekä alueellista rahoitusta Merenkurkun neu-

vostolta/Pohjoismaiden ministerineuvostolta, Infrastruktur 

i Umeå AB INAB:lta, Uumajan kunnalta, Region Väster-

bottenilta, Vaasan kaupungilta, Vaasanseudun Kehitys Oy 

VASEK:ilta ja Pohjanmaan liitolta. Merenkurkun neuvoston/

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus on 30 000 

euroa. Hankeaika on 15.9.2016–31.12.2018.
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NSB CORE

NSB CoRe -Itämerihankkeen tarkoituksena on parantaa 

Itämeren alueen saavutettavuutta henkilö- ja rahtiliikenteen 

kannalta. Hanke edistää EU:n TEN-T-liikenneinfrastruktuu-

ripolitiikkaa yhdistämällä ja kehittämällä Itämeren alueen 

TEN-T Core –kantaverkkoa paikallisiin ja alueellisiin tulotei-

hin.

Merenkurkun neuvoston osalta hanke merkitsee vahvem-

paa liittymistä TEN-T Core -kantaverkkoon, mikä on tärkeää 

alueen tulevien infrastruktuuri-investointien näkökulmasta.

Hanketta johtaa Uudenmaan liitto, ja siihen osallistuu 16 

yhteistyökumppania Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuas-

ta, Puolasta ja Saksasta. Hanke jatkuu vuosina 2016–2018, 

ja sen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa. Merenkur-

kun neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus-

osuus on 36 300 euroa.

BIORAFF BOTNIA

Botnia–Atlantica-hanke Bioraff Botnia kehittää biojalostus-

ratkaisuja jo toiminnassa oleville ja uusille teollisuuslaitok-

sille ohjelma-alueella sekä hyödyntää metsäteollisuuden, 

metsänhoidon ja sivutuotteiden jäännöstuotteita uusien 

tuotteiden, kemikaalien ja materiaalien kehittämiseksi. 

Hankkeen tuloksena syntyy uutta teollisuutta, joka valmis-

taa uusia tuotteita ja materiaaleja metsäraaka-aineista sekä 

vahvistaa yritysten kilpailukykyä tuottamalla useampia ja 

kannattavampia tuotteita samasta, nykyään käytettävästä 

puuraaka-ainemäärästä. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

tavoitteena on kehittää ohjelma-alueelle biojalostamoja tai 

-ratkaisuja nykyiselle ja uudelle teollisuudelle. Nämä ratkai-

sut sisältävät myös innovatiivisten yritysten perustamisen 

tuotantoon, tutkimukseen ja palveluihin.

Hanke alkoi 1.5.2015 ja jatkuu 30.4.2018 asti, ja se on 

Örnsköldsvikissä sijaitsevan SP Processum AB:n sekä Cent-

ria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chy-

deniuksen yhteistyöhanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on   

1 457 785 euroa. Merenkurkun neuvoston/Pohjoismaiden 

ministerineuvoston rahoitusosuus on 20 000 euroa.

E12 ATLANTICA BA3NET

BA3NET-hankkeen tavoitteena on itä-länsisuuntaisen 

TEN-T-väylän E12 vahvistaminen kehittämällä osaamista, 

menetelmiä ja analyysityökaluja liikennealueen yhteistä ra-

ja-alueellista strategista suunnittelua varten. Tarkoituksena 

on antaa alueelle tulevaisuutta varten valmius erilaisten 

teknisten, organisatoristen ja muiden esteiden vähentämi-

seen, alueen innovaatio- ja kilpailukyvyn kehittämiseen sekä 

kestävän alueellisen kasvun saavuttamiseen. Se onnistuu 

MERENKURKUN NEUVOSTO  
OSALLISTUU SEURAAVIIN, TOISTEN  
HALLINNOIMIIN/TOTEUTTAMIIN HANKKEISIIN 
JA ON MYÖNTÄNYT NIILLE RAHOITUSTA:

MERENKURKUN NEUVOSTON TOIMINTA 2017
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luomalla edellytyksiä paremmille kestäville itä-länsisuuntai-

sille liikenneyhteyksille ja maiden välisen kanssakäymisen 

lisäämiselle. BA3NET toimii E12 Atlantica Transportin täy-

dentävänä sisarhankkeena.

Hankekumppaneita ovat Uumajan yliopisto (Lead Part), 

Vaasan yliopisto, Nord universitet, Merenkurkun neuvosto, 

MidtSkandia, Trafikverket, Nordland fylkeskommune, Poh-

janmaan liitto, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Förenin-

gen blå vägen, Vaasan kaupunki.

Hankeaika on 1.12.2016–31.5.2019. Hanke saa rahoi-

tuksensa EU:n rakennerahastosta Botnia–Atlantica-ohjel-

man kautta sekä alueellisesta vastinrahoituksesta. Hank-

keen kokonaistalousarvio on 1 017 657 euroa. Merenkurkun 

neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus 

on 21 000 euroa.

FAMNA – FÖRVALTNING AV  
AMERIKANSK MINK I BOTNIA-ATLANTICA OMRÅDET

Minkki on Pohjois-Amerikasta Eurooppaan saapunut vieras-

laji ja haitallinen petoeläin. Minkin harjoittaman saalistuksen 

vuoksi useat eurooppalaiset lintu-, nisäkäs- ja sammakko-

lajit ovat vähentyneet tai kuolemassa sukupuuttoon muun 

muassa Botnia–Atlantica-alueella. Minkki kuuluu runsas-

ravinteisten kosteikkojemme ja saaristomme biologisen 

moni muotoisuuden suurimpiin uhkiin.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on luoda laajamit-

tainen, pysyvä ja tehokas, uusimpaan tieteelliseen tietoon 

perustuva minkin hoitosuunnitelma Botnia–Atlantica-alueen 

uhanalaisimmille osille eli meri- ja rannikkoalueille sekä 

tärkeimmille mereen laskeville vesistöille ja niihin liittyville 

kosteikoille. Uusi hoitojärjestelmä on kustannustehokas, laa-

jamittainen ja pysyvä. Se perustuu toimenpiteisiin jokaisella 

biologisesti mahdollisella naarasminkkialueella ja johtaa lajin 

toiminnalliseen sukupuuttoon alueella.

Hankkeen kumppaneita ovat Svenska Jägareförbundet, 

Metsähallitus, Miljödirektoratet, Merenkurkun neuvosto, 

Pohjanmaan liitto ja Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Hankeaika on 1.10.2017–30.9.2020. Hanke saa rahoi-

tuksensa EU:n rakennerahastosta Botnia–Atlantica-ohjel-

man kautta sekä alueellisesta vastinrahoituksesta. Hank-

keen kokonaistalousarvio on 1 052 233 euroa. Merenkurkun 

neuvoston/Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusosuus 

on 20 000 euroa.



TULOS-
LASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA 2017 EUR 2016 EUR

TUOTOT

TOIMINTATUOTOT 30 834,00 12 000,00

PROJEKTITUOTOT 1 052 740,74 433 208,59

MUUT PROJEKTITUOTOT  0,00 60 736,94

MUUT TULOT 439,08  1 518,85

SUMMA TUOTOT 1 084 013,82 507 464,38

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT -331 564,07 -323 584,94

POISTOT -4 024,94 -5 366,59

MUUT KULUT

KALUSTOKULUT -11 101,73 -7 284,16

MUUT HENKLILÖSTÖKULUT -21 051,19 -19 872,93

VUOKRAT -44 481,12 -44 379,09

TOIMITILA  -10 092,78 -14 570,28

MARKKINOINTI/TIEDOTUS -26 419,55 -23 272,00

EDUSTUS  -6 726,11  -6 597,39

MATKAKULUT -78 501,10 -87 683,71

KONTTORI JA HALLINTO -17 957,30 -19 448,19

OSTETUT PALVELUT -282 661,50 -235 020,60

VAKUUTUKSET -745,12 -748,05

PALVELUMAKSUT -499,22 -513,99

TOIMINNAN MUUT KULUT -330 106,91 28 707,16

SUMMA MUUT KULUT -830 343,63 -430 683,23

SUMMA KULUT -1 165 932,64 -759 634,76

TUOTTO-/KULUYLIJÄÄMÄ -81 918,82 -252 170,38

VARAINHANKINTA

TUOTOT

JÄSENMAKSUT 181 300,00 180 800,00

SUMMA TUOTOT 181 300,00 180 800,00

SUMMA VARAINHANKINTA 181 300,00 180 800,00

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 99 381,18 -71 370,38

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

KORKOTUOTOT 810,30 1 583,63

SUMMA TUOTOT 810,30 1 583,63

KULUT

RAHOITUS/KORKOKULUT -2 838,77 -1 666,74

SUMMA KULUT -2 838,77 -1 666,74

SUMMA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -2 028,47 -83,11

TUOTO-/KULUJÄÄMÄ 97 352,71 -71 453,49

TILIKAUDEN TULOS 97 352,71 -71 453,49

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  97 352,71 -71 453,49

2148670-8

01.01.2017–31.12.2017



TASE 
VARSINAINEN TOIMINTA 2017 EUR 2016 EUR

TUOTOT

TOIMINTATUOTOT 30 834,00 12 000,00

PROJEKTITUOTOT 1 052 740,74 433 208,59

MUUT PROJEKTITUOTOT  0,00 60 736,94

MUUT TULOT 439,08  1 518,85

SUMMA TUOTOT 1 084 013,82 507 464,38

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT -331 564,07 -323 584,94

POISTOT -4 024,94 -5 366,59

MUUT KULUT

KALUSTOKULUT -11 101,73 -7 284,16

MUUT HENKLILÖSTÖKULUT -21 051,19 -19 872,93

VUOKRAT -44 481,12 -44 379,09

TOIMITILA  -10 092,78 -14 570,28

MARKKINOINTI/TIEDOTUS -26 419,55 -23 272,00

EDUSTUS  -6 726,11  -6 597,39

MATKAKULUT -78 501,10 -87 683,71

KONTTORI JA HALLINTO -17 957,30 -19 448,19

OSTETUT PALVELUT -282 661,50 -235 020,60

VAKUUTUKSET -745,12 -748,05

PALVELUMAKSUT -499,22 -513,99

TOIMINNAN MUUT KULUT -330 106,91 28 707,16

SUMMA MUUT KULUT -830 343,63 -430 683,23

SUMMA KULUT -1 165 932,64 -759 634,76

TUOTTO-/KULUYLIJÄÄMÄ -81 918,82 -252 170,38

VARAINHANKINTA

TUOTOT

JÄSENMAKSUT 181 300,00 180 800,00

SUMMA TUOTOT 181 300,00 180 800,00

SUMMA VARAINHANKINTA 181 300,00 180 800,00

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 99 381,18 -71 370,38

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

KORKOTUOTOT 810,30 1 583,63

SUMMA TUOTOT 810,30 1 583,63

KULUT

RAHOITUS/KORKOKULUT -2 838,77 -1 666,74

SUMMA KULUT -2 838,77 -1 666,74

SUMMA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -2 028,47 -83,11

TUOTO-/KULUJÄÄMÄ 97 352,71 -71 453,49

TILIKAUDEN TULOS 97 352,71 -71 453,49

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  97 352,71 -71 453,49

VASTAAVAA 2017 EUR 2016 EUR

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KONEET JA KALUSTO 12 074,79 16 099,73

SUMMA AINEELLISET HYÖDYKKEET 12 074,79 16 099,73

SIJOITUKSET

MUUT OSAKKEET 2 825,56 2 825,56

SUMMA SIJOITUKSET 2 825,56 2 825,56

SUMMA PYSYVÄT VASTAAVAT 14 900,35 18 925,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT

PITKÄAIKAISET SAAMISET

MUUT SAAMISET 3 393,00 3 393,00

SUMMA PITKÄAIKAISET SAAMISET 3 393,00 3 393,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET 38 220,40 49 117,90

MUUT SAAMISET 0,32 42 236,94

SIIRTOSAAMISET 190 720,95 117 858,44

SUMMA LYHYTAIKAISET SAAMISET 228 941,67 209 213,28

RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 053 563,70 818 775,04

SUMMA VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 285 898,37 1 031 381,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 300 798,72 1 050 306,61

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

OMA PÄÄOMA 987 638,32 1 059 091,81

TOIMINTAPÄÄOMA 97 352,71  -71 453,49

SUMMA OMA PÄÄOMA 1 084 991,03  987 638,32

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

SAADUT ENNAKOT 155 545,01  12 087,61

OSTOVELAT 9 948,98 2 441,11

MUUT VELAT 6 039,33 7 383,45

SIIRTOVELAT  44 274,37  40 756,12

SUMMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 215 807,69  62 668,29

SUMMA VIERASPÄÄOMA 215 807,69 62 668,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 300 798,72 1 050 306,61
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