Maakuntahallitus 26.08.2013

§
§
§
§
§
§
§
§

137
138
139
140
141
142
143
144

§
§
§
§
§

145
146
147
148
149

§ 150
§ 151
§
§
§
§
§

152
153
154
155
156

§ 157

PÖYTÄKIRJA 7/2013

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus
Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 valmistelu
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2013
Osaamisryhmien johtajien palkantarkistukset
Edunvalvonnan ja kuntapalvelun osaamisryhmän henkilöstöjärjestelyt
Johdon assistentti Minna Lempisen anomus osittaisesta hoitovapaasta ajalle 1.8.2013 –
30.6.2014
Digtaalisen painokoneen ja tehokkaan mustavalkokopiokoneen vuokraus
TPD-päivä 16.10.2013
Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto yhdessä kirjamessuille 2013
Lausunto julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta
Lausunto rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisiosta vuoteen 2025
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14
luvun 1 §:n muuttamisesta
Lausunto esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi
Varsinais-Suomen liiton osallistuminen Baltic Flows -hankkeeseen
Maankäyttöjaoston 17.6.2013 antamat lausunnot ja käsittelemät asiat
Viranhaltijapäätökset
Tiedoksi annetTavat asiat
.1 Lausunto Varsinais-Suomen ELY -keskukseen saapuneesta työllisyysperusteisesta
investointitukihakemuksesta
.2 Matkaraportit
Kokouksen päättäminen

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

Pöytäkirjantarkastajat

26.08.2013

Sivu 191

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

26.08.2013

Maakuntahallitus
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

Pöytäkirja
26.08.2013 klo 10.00 – 11.30
Maakuntatalo
§ 137-157

SAAPUVILLA

Orpo Petteri, pj.
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Kattelus Lauri
Maaskola Mika, 1. vpj.
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Saario Mari
Söderlund Nina
Vuola Hanna
Wallin Stefan

Sivu 192
7/2013
Sivut 189 - 220

poistui § 143 klo 10.55

ESITTELIJÄ
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Savo Juho
Roto Markku

Maakuntajohtaja
Hallintojohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Myllymäki Pekka
Antola Jouko
Arve Minna

Mv:n puheenjohtaja
Mv:n I varapuheenjohtaja
Mv:n II varapuheenjohtaja

KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA

Nuotio Tarja
Saarento Heikki
Virtanen Janne
Ålgars-Åkerholm Jessica

Aluekehitysjohtaja
Suunnittelujohtaja
Vs. edunvalvontajohtaja
Viestintävastaava

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 137

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 138

ALLEKIRJOITUKSET
Petteri Orpo
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Markku Roto
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Maakuntavirasto

Juhani Nummentalo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Pöytäkirjantarkastajat

12.9.2013 Maakuntavirasto
Hallintojohtaja

Tiina Perho

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

26.08.2013

Sivu 193

§ 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu 20.8.2013. Maakuntahallituksen jäsenten
lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
edellä mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.
_____

§ 138 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 10.6.1996 § 155, että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun
pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle,
joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon.
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.

Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juhani Nummentalo ja Tiina Perho.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 139 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:

1. Valtion talousarvioesityksissä murusia Varsinais-Suomeen
Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 2014:
VM:n esitystä ensi vuoden talousarvioksi on jo ehdittyä ruotia parin viikon ajan. Hallituksen budjettiriihi tällä viikolla linjaa mahdollisista muutoksista pohjaesitykseen. Tässä Varsinais-Suomen kannalta noteeratut olennaiseksi arvioidut asiat esityksestä:
VM:n budjettiehdotus ei sisällä lainkaan rahoitusta uusille siirtoviemäreille. VM esittää valtion luopuvan rahoittamasta muita kuin omia vesihuoltotoimenpiteitään. Uusi periaate on kirjoitettu sekä
ympäristöministeriön, että maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan. Tosiasiassa valtiolla ei ole
omia vesihuoltotoimenpiteitä vaan kaikki toimenpiteet on siirretty kuntien hoidettavaksi. Valtio on
osarahoittanut aiempina vuosina kuntien siirtoviemärihankkeita. Varsinais-Suomessa rahoitusta
odottaa kahdeksan uutta hanketta vuosille 2014–2017. Siirtoviemärit ovat erittäin oleellinen tekijä
vähennettäessä Saaristomereen päätyvää ravinnekuormaa. Mitähän VM tällaisella linjamuutoksella tavoittelee?
Laivanrakennuksen innovaatiotuki -momentti on ehdotettu poistettavaksi talousarviosta. Nykyiset
EU:n laivanrakennusalan valtiontukipuitteet ovat kuitenkin voimassa v. 2013 loppuun saakka.
Suomella on vielä mahdollisuus myöntää laivanrakennuksen innovaatiotukea tämän vuoden loppuun mennessä 29 milj. €. Tätä tulisi hyödyntää valmisteltaessa lopullista sopimusta STX Finland
Oy:n ja Scandlinesin välisestä aiesopimuksesta kahden uuden lautan rakentamisesta.
Itämeren suojelu -momentille on osoitettu 700 000 euroa lisää määrärahaa verrattuna vuoteen
2013. Meidän kannalta määräraha tulee kohdentaa erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren alueille. Tässä yhteydessä pitää muistaa, että esim. ELY-keskuksen toimintamäärärahojen suuruudella
ja toiminnan kohdentamisella voidaan myös osaltaan vaikuttaa. Hankkeiden lisäksi virkatyö Itämeren tilan parantamiseksi on merkittävää.
Varsinais-Suomen työttömyysaste on ollut jo vuoden ajan selvästi korkeampi kuin koko maassa,
eikä työttömyysasteen ero ole kaventumaan päin. Salo on tällä hetkellä Suomen pahin rakennemuutosalue. Rakennemuutoksiin on budjettiehdotuksessa esitetty kehyspäätöksen mukaisesti 20
milj. euroa. Tästä suurin osa tulee kohdentaa juuri Saloon!
Valtatielle 8 päätös 100 milj. euron investoinnista on jo tehty aiemmin. Talousarvioesityksen mukaan hanke valmistuu vasta 2018. Toteuttamisaikataulua täytyy pitää liian pitkänä niin tehokkaan
rakentamisen kuin myös maakunnan kehittämisen näkökulmasta. Tämän vaiheen pitkä toteutusaika on omiaan pidentämään vt 8 yhteysvälihankkeen toiseen vaiheen saamista toteutukseen ja itse
toteutusta.
Pöytäkirjantarkastajat
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Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen merkittävä aluekehitystehtävä huomioiden on myönteistä,
ettei OKM:n budjettilohkon indeksijäädytys tule v. 2014 kohdistumaan yliopistoihin. AMK:n arvonlisäverokohteluun on tulossa myös tavoiteltu kohennus. Maakunnan kehittämisrahan suhteen edellisvuosien mukainen niukka rahoitustaso säilynee entisellään. ESA-radasta ei ole mainintaa budjettiesityksessä. Esitys turvaa saaristoliikenteen nykyisen palvelutason. Teijon retkeilyalue on ehdolla
uudeksi kansallispuistoksi. Budjettiesityksessä kansallispuistojen rahoituksen lisäykseen ei ole kuitenkaan varauduttu.
Lisätalousarvioesitys 2013:
Viime perjantaina julkaistu VM:n toinen lisätalousarvio kohdistetaan työllisyyttä ja taloudellista kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Budjetin loppusumma on 346 milj. euroa. Tästä merkittävin osa, 200
milj. € menee Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennushankkeeseen. Arvioin, että tämän välillisetkin vaikutukset Turun lentoasemalle jäävät marginaalisiksi.
Esitys sisältää yht. 50 milj. euron avustuksen kunnille oppilaitosten, päiväkotien sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin. Toivottavasti näitä korjaushankkeita saadaan liikkeelle myös maakunnassamme. Tarpeita ainakin on! Ehdotukseen on kirjattu, että tarkoitus on jakaa avustusmäärä kaikkien tukikelpoisten ja viranomaiskäsittelyn ehdot täyttävien hankkeiden kesken. Eli monet hankkeet saanevat osarahoitusta, mutta valtionosuus jäänee aika pieneksi.
Metsähallitus saa 4,5 milj. euron lisämäärärahan kansallispuistojen ja muiden retkeilyalueiden
kunnostamiseen ja palvelujen kehittämiseen. Tällekin löydän Varsinais-Suomesta monia käyttökohteita.
VM:n esityksessä innovaatiotoiminnan tukeminen -momentin perusteluja on täydennetty siten, että
sitä voi käyttää mm. nopeuttamaan meriteollisuuden hiipuvien liiketoiminta-alueiden korvaamista
uusilla, kestävästi kilpailukykyisillä liiketoiminnoilla ja vauhdittamaan rakennemuutoksessa vapautuvan osaamisen hyödyntämistä uusissa tehtävissä. Tätä haluan tulkita siten, että autetaan meriteollisuuden alihankkijoiden monipuolistumista.
Perusväylänpitoon esitetään 25 milj. euron lisämäärärahaa teiden ja ratojen siltojen kunnostamisen
aikaistamiseen. Tämän kohdentamista ei ole esityksessä avattu kuin toteamalla, että investoinnit
on tarkoitus kohdentaa eri puolille Suomea työllisyysvaikutusten vuoksi. Varsinais-Suomessa on
erityisen paljon seututieverkkoa, jossa on siltojen lisäksi paljon myös muita parantamistarpeita.
Tämä määräraha on kohdennettu vain siltojen kunnostamiseen. Tällaisia nopeasti käynnistettäviä,
merkittävillä reiteillä olevia parantamishankkeita ovat mm. Lupajan silta Salon Perniössä (kt 52) ja
Abborsundin silta Paraisten Sattmarkissa (mt 180). Esimerkiksi nämä voitaisiin tällä määrärahalla
parantaa.
2. Saaristo-osakunnat jäämässä valtiontukien ulkopuolelle?
TEM:ssä valmistellaan parhaillaan valtiollisten aluetukien suuntaviivoja vuosiksi 2014–2020. Niiden
mukaisesti Varsinais-Suomen varsinaiset saaristokunnat eli Parainen, Kemiönsaari ja Kustavi tulisivat kuulumaan Suomen tukialueeseen. Tällä hetkellä myös maan kaikki saaristo-osakunnat kuuluvat tukialueen piiriin. Varsinais-Suomessa näitä saaristo-osakuntia tällä hetkellä ovat Kaarina,
Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.
Luonnosehdotuksessaan TEM kuitenkin on esittämässä, että tässä tilanteessa saaristo-osakunnat
jätettäisiin tukialueen ulkopuolelle. Syynä tulkintaan on esitetty, että Suomi on sopinut EUPöytäkirjantarkastajat
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tukipäätöksessä, että ns. ”harvan asutuksen” alueen (so. Itä- ja Pohjois-Suomi) ulkopuolisen Suomen väestöstä vain 1,85 % voi kuulua tällaisen tuen piiriin. Kuntarakennemuutosten jälkeen saaristokunnissa ja saaristo-osakunnissa asuu Suomessa selvästi suurempi väestöosuus!
Esitys on täysin ristiriidassa saaristolain (494/81), alueiden kehityksestä annetun lain (1651/2009)
sekä hallituksen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 20.6.2012 puoltaman ja TE:n kesäkuussa 2012 hyväksymän valtakunnallisen saaristopoliittisen toimenpideohjelman 2012 - 2015
kanssa.
Esitys lopettaisi saaristopolitiikan keskeisen välineen käytön Etelä- ja Länsi-Suomen saaristoosakuntien saaristoissa. Esityksen toteuttaminen olisi suuri muutos saaristolain aikaiseen noin
kolmekymmenvuotiseen käytäntöön.
Asia vaatii Suomelta vielä tiukat neuvottelut EU:n kilpailupääosaston ja komission kanssa. Tuet
ovat nykyisillä tulkinnoilla menossa saaristokunniksi nyt määriteltyihin kaupunkeihin!
3. Maakunnan työttömyys kasvaa edelleen
Varsinais-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi voimakasta kasvuaan myös heinäkuussa. Varsinais-Suomen työttömyysaste on ollut jo vuoden ajan selvästi korkeampi kuin koko maassa, eikä työttömyysasteiden ero ole kaventumaan päin. Työttömyys koskettaa enemmän miehiä
kuin naisia. Miesten osuus työttömistä oli heinäkuussa 52,5 %, mikä on hieman vähemmän kuin
koko maan keskiarvo (52,9 %). Vertailun vuoksi kerrottakoon, että 90-luvun laman aikana työttömistä työnhakijoista jopa 66 % eli kaksi kolmannesta oli miehiä.
Vuoden 2013 alusta lähtien naisten ja miesten työttömyys on kasvanut samaa vauhtia. Tämä tarkoittaa, että työpaikat eivät enää vähene ainoastaan miesvaltaisilla aloilta (esimerkiksi teollisuudessa), vaan työpaikkoja katoaa myös naisvaltaisemmilta aloilta (palvelualan ammateissa). Miesten työttömyys on heikentynyt vuosien 1997–1998 ja naisten vuosien 2003–2005 tasolle.
Koska työttömyyden kasvun hillitsemisessä käytetään paljon erilaisia työvoimahallinnon palveluita
kuten työharjoittelua, työvoimakoulutusta ja työllistämistä, on hyvä tarkastella työttömyyttä myös
laajana käsitteenä. Laajaan työttömyyteen lasketaan mukaan myös kaikki ne henkilöt, jotka saavat
näitä työvoimahallinnon palveluita. Työvoimahallinnon palveluissa olevia on vähemmän kesällä
kuin talvella ja vastaavasti työttömiä työnhakijoita enemmän kesällä kuin talvella. Monissa Varsinais-Suomen kunnissa työvoimahallinnon palvelujen käyttö on huomattavasti keskimääräistä yleisempää. Tällaisia kuntia löytyy erityisesti Vakka-Suomesta.
Heinäkuun lopussa Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli asiakkaina 28 800 työttömän työnhakijan lisäksi 6 400 pysyvää työtä vailla olevaa muuta työikäistä henkilöä eli työvoimahallinnon
palveluissa olevaa henkilöä. Laajan työttömyyden kasvu kiihtyi heinäkuussa Loimaan seudulla,
mutta muilla seuduilla kasvu hidastui hieman, mutta säilyi edelleen varsin nopeana.
Korkeinta laaja työttömyys oli Salossa, jossa 17–64-vuotiaasta väestöstä jopa 17,5 % eli noin 5700
henkeä oli heinäkuussa joko työttömänä tai sijoitettuna erilaisiin työvoimahallinnon palveluihin.
Kasvu oli nopeinta Marttilassa, Tarvasjoella, Sauvossa ja Liedossa, mutta laaja työttömyysaste oli
näissä kunnissa edelleen huomattavasti alemmalla tasolla kuin Varsinais-Suomessa tai koko
maassa keskimäärin.
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Kemiönsaaren laajan työttömyyden kasvu sen sijaan hidastui lähes olemattomaksi ja työttömien
työnhakijoiden määrä jopa väheni edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Turunmaan seudun
laaja työttömyysaste olikin Manner-Suomen toiseksi pienin!
Karkeasti laskettuna maakunnan työttömistä työnhakijoista joka
kolmas on täyttänyt 50 vuotta
viides on pitkäaikaistyötön
seitsemäs on alle 25 vuotta ja
kahdeksas on ulkomaalainen tai pitkäaikaissairas.
4. Central Baltic 2014-2020 –ohjelman valmistelu on hyvässä vauhdissa
Vuodenvaihteessa alkanut ohjelmavalmistelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Ohjelmointikomitea ja kaksi työryhmää (toinen hallinnollisia ja toinen sisällöllisiä kysymyksiä varten) on perustettu
ja ne ovat kokoontuneet kevään aikana useita kertoja.
Ohjelmalle on valittu neljä teemaa: PK-yritysten kehittäminen (painotus innovaatioissa), luonnonvarojen tehokas käyttö ja ympäristön suojelu, liikenne sekä koulutus ja elinikäinen oppiminen. Kevään aikana kaikissa jäsenvaltioissa järjestettiin kuulemistilaisuudet, joissa valittuihin teemoihin etsittiin rajat ylittävään yhteistyöhön sopivia sisältöjä ja hankeideoita. Ohjelman sisällön valmistelu
jatkuu työryhmässä niin, että sisältöjä ja tavoitteita tarkennetaan ja niille valitaan indikaattorit.
Ohjelman hallinnollisiin rakenteisiin ja henkilöstösuunnitelmaan odotetaan vahvistusta kuluvan
syksyn aikana.
Syksyn aikana järjestetään vielä julkiset kuulemiset kaikissa jäsenvaltioissa. Ohjelma-asiakirja
pyritään toimittamaan Komissiolle ensi vuoden alussa. Näin ensimmäinen haku voisi olla ensi vuoden lopussa.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
HALL:134 /2013
§ 140 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014 - 2016 VALMISTELU
Asia

Talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu virastossa osaamisryhmittäin ja valmistelu on perustunut maakuntaohjelmassa ja maakuntasuunnitelmassa tehtyihin strategisiin valintoihin ja toiminnan linjauksiin. Maakuntahallitus käsittelee 26.8.2013 alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen ja varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 28.10.2013 ja viedään maakuntavaltuuston 2.12.2013 päätettäväksi. Varsinais-Suomen
liiton yhteistyökomitea käsitteli alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen 16.8.2013.
Talousarvioluonnoksessa jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat 3 899 900 euroa, joka
euromäärä on 3,0 % (113 589 euroa) suurempi kuin talousarvion 2013 maksuosuustuloarvio.

Talousarvioluonnokseen on korvamerkitty 150 000 määräraha Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeen osarahoitukseen maakuntahallituksen (mh 17.6.2013 § 122) esityksen mukaisesti.
Vuonna 2013 liitto osallistuu yhteismarkkinointihankkeeseen 50 000 määrärahalla. Määrärahan lisäyksen (100 000 euroa) vaikutus kuntien maksuosuuksiin 2,64 %. Tällöin liiton muusta varsinaiPöytäkirjantarkastajat
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sesta toiminnasta aiheutuva kustannusten kasvupaine kuntien maksuosuuksiin on 0,36 %. Yhteismarkkinointihankkeen osarahoituksen sisällyttäminen liiton talousarvioon merkitsee sitä, että Turun
kaupunkia lukuun ottamatta jäsenkunnilta ei kerätä erillisrahoitusta hankkeen toteuttamiseen.
Vuosien 2002 - 2009 ja 2012 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2014 voidaan
tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti (noin 90 000 euroa), joka on sama kuin vuoden 2013 budjetin alijäämä. Alijäämät suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.
Talousarvion 2013 investointiosaan on varattu 20 000 euron määräraha, jota käytetään atkjärjestelmien kehittämiseen.
Oheismateriaali: Alustava talousarvio 2014 ja taloussuunnitelmaluonnos 2014 - 2016
Valmistelija

MR/EP/mk

Ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2014 - 2016 sekä päättää toimittaa sen jäsenkunnille ja varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 15.10.2013 mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

HALL:108 /2012
§ 141 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2013
Asia

Maakuntahallitus (25.2.2013 § 23)) päätti vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013
käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot
ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Talousarvion toteutumaraportin 1.1.- 30.6.2013 perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei
käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä.
Myöskään ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia.
Oheismateriaalina ovat osaamisryhmittäiset selostukset toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kuntarahoitteisten kustannuspaikkojen toteutumavertailu tiliryhmätasolla.

Valmistelija

MR/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla
1.1.- 30.6.2013.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL:135 /2013

§ 142 OSAAMISRYHMIEN JOHTAJIEN PALKANTARKISTUKSET
Asia

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2012 -2013 (KVTES) mukaan paikallisen järjestelyerän
kohdentamissa tulee huolehtia siitä, että johto ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun
ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Varsinais-Suomen liitossa on jo pitkään ollut käytössä menettely (mh 29.6.2008 § 117), jossa paikallisten järjestelyerien kohdentaminen on perustunut lähimmän esimiehen arviointiin koskien työntekijän tehtävien vaativuutta ja henkilökohtaista työsuoritusta. Vuosittain jaettavien järjestelyvarojen
kohdennuksessa on edellä mainitusta syystä jätetty johtoryhmän jäsenet tarkastelun ulkopuolelle.
jolloin he ovat voineet jäävittömämmin suorittaa alaistensa työtehtävien vaativuuden ja työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin.
Tällöin on perusteltua, että johdon palkkausta tarkastellaan aika ajoin erillisinä päätöksinä, jotta
voidaan turvata palkkojen suhteellinen kilpailukyky. Viimeisimmät johtajia koskeneet harkinnanvaraiset palkankorotukset tehtiin kesäkuussa 2010 (mh 21.6.2010 § 114).
Aluekehitysjohtajan toimenkuvaan lisättiin elokuussa 2011 (mh 29.8.2011 § 124) lakkautetun ohjelmajohtajan viran tehtävät ja samalla tarkistettiin palkkausta tehtävien vaativuuden kasvun suhteessa. Maakuntajohtajan palkkaa tarkistettiin keväällä 2011 (mh 2.5.2011 § 63).
Aluekehitysjohtajan nykyinen palkka on 6 303 euroa/kk. Suunnittelu-, edunvalvonta- ja hallintojohtajan palkat ovat 5 504 euroa/kk.

Valmistelija

JS/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää korottaa osaamisryhmien johtajien palkkaa 1.9.2013 alkaen siten, että
vaikutus kokonaispalkkaan on 250 euroa/kk.
Päätös

Tarja Nuotio, Markku Roto, Heikki Saarento ja Janne Virtanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon ehdotuksesta maakuntahallitus päätti jättää
asian pöydälle.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Juho Savo p. 0400 485 333, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

HALL:136 /2013
§ 143 EDUNVALVONNAN JA KUNTAPALVELUN OSAAMISRYHMÄN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT
Asia

Kalle Larsson irtisanoutui erikoissuunnittelijan toimesta 10.2.2013. Erikoissuunnittelijan toimenkuvaan sisältyivät: 1) maakunnan edunvalvontaan liittyvät tehtävät, 2) kuntarakenteen muutoksen
seuranta, osallistuminen prosessiin sekä kuntayhteistyö ja 3) yhteistyö maakunnallisten ja kuntien
organisaatioiden suuntaan, yhteistyö naapurimaakuntien kanssa. Erikoissuunnittelijan toimen sijaisuutta hoitaa ajalla (4.3. – 30.9.2013) 2013 VTM Malla Rannikko-Laine.
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Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen on vuorotteluvapaalla ajalla (1.10.2012 - 24.9.2013) ja hänen
tehtäviään hoitaa vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, joka toimi aikaisemmin maankäytön ja
ympäristön osaamisryhmässä maakuntainsinöörin toimessa. FT Laura Leppänen toimii Janne Virtasen sijaisena maankäytön ja suunnittelun osaamisryhmässä.
Palmusen palatessa 25.9.2013 edunvalvontajohtajan virkaan on virastossa tarkoituksenmukaista
tehdä henkilöstöjärjestelyjä.
Janne Virtanen siirretään edunvalvonnan osaamisryhmään nimikkeellä kehittämispäällikkö, jonka
toimenkuva on seuraava: 1) maakunnan edunvalvonnan tehtävät, 2) kokonaisvastuu liikenteen
edunvalvonnasta, 3) edunvalvontatoiminnan edelleen kehittäminen ja kansanedustajayhteistyö, 4)
jäsenkuntien yhteistyön ja yhteisten hankkeiden edistäminen, 5) osaamisryhmärajat ylittävien kuntapalvelujen kehittäminen sekä 6) muut erikseen sovittavat kehittämistehtävät
Maankäytön ja ympäristön osaamisryhmässä Virtasen siirron jälkeen avautuva toimi täytetään
nimikkeellä liikennesuunnittelija ja toimenkuvalla: 1) maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu (liikenteen teemavastuu), 2) liikennejärjestelmätyö ja liikenneteeman lausuntojen valmistelu
ja 3) liikenteen hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin liittyvät tehtävät.
Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. siirtää DI Janne Virtasen kehittämispäällikön toimeen 25.9.2013 alkaen, jossa tehtäväkohtainen
palkka on 4 500 euroa/kk.
2. julistaa haettavaksi liikennesuunnittelijan toimen ensisijaisesti sisäisellä ja toissijaisesti ulkoisella
haulla.
Päätös

Janne Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, puh. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

HALL:86 /2013
§ 144 JOHDON ASSISTENTTI MINNA LEMPISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA AJALLE
1.8.2013 – 30.6.2014
Asia

Hallinnon osaamisryhmän johdon assistentti Minna Lempinen on anonut osittaista hoitovapaata,
työaika 80 %, ajalle 1.8.2013 – 30.6.2014 kunnes hänen nuorin lapsensa täyttää kolme vuotta.
Työaikajärjestelyistä on sovittu, että työajanlyhennys suoritetaan päivittäin.

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että johdon assistentti Minna Lempiselle myönnetään 80 % osittainen
hoitovapaa ajalle 1.8.2013 – 30.6.2014.
Pöytäkirjantarkastajat
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

HALL:97 /2013
§ 145 DIGTAALISEN PAINOKONEEN JA TEHOKKAAN MUSTAVALKOKOPIOKONEEN VUOKRAUS
Asia

Varsinais-Suomen liiton käytössä olevien paino- ja kopiointilaitteiden: Xerox Dc700 ja WorkCentre
5675 vuokra-aika päättyy 30.9.2013.
Näitä koneita korvaamaan on pyydetty tarjoukset paino- ja kopiointilaitteista vastaavin ominaisuuksin. Hankinta on ilmoitettu HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) 12.6.2013.
Tarjoukset on saatu neljältä laitetoimittajalta: 1) Konica Minolta Oy, 2) Oy Perkko, 3) Document
House Oy ja 4) Ricoh Finland Oy.
Ricoh Finland Oy:n tarjous on hylätty, koska tarjottu digitaalinen painokone Ricoh Pro C651EX ei
täytä tarjouspyynnössä mainittua vähimmäisvaatimusta "kaksipuoleisten automaattitulostus 64 300 paperivahvuuksilla"
Tarjotuista laitteista Varsinais-Suomen liiton tarpeisiin käytettävyyden ja taloudellisuuden kannalta
parhaiten soveltuu arvioinnissa korkeimman pistemäärän saanut Document House Oy:n tarjoama
laitteisto: Xerox Colour C75 Press digitaalinen painokone ja Xerox WorkCentre 5875 mustavalkokopiokone.
Oheismateriaaleina ovat: 1) Tarjouspyyntö ja 2) Tarjousten arvioinnista laadittu yhteenveto.
Saadut tarjoukset ovat nähtävillä hallintosihteeri Marja Karttusella ja maakuntahallituksen kokouksessa.

Valmistelija

MR/AV/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä Document House Oy:n tarjouksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
HALL:114 /2013

§ 146 TPD-PÄIVÄ 16.10.2013
Asia

Yhteistyökomitea päätti kokouksessaan 16.8.2013 esittää maakuntahallitukselle, että maakuntahallituksen ja henkilökunnan yhteinen, perinteinen työpaikkademokratiapäivä järjestetään piknikristeilynä Turku-Maarianhamina-Turku.

Päivän aiheina ovat mm.
- kehittämiskeskustelujen virastotasoinen yhteenveto
- työyhteisötaidot
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Yhteistyökomitea/MK

Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää maakuntahallituksen ja henkilökunnan yhteisen TPD-päivän
piknik-risteilynä keskiviikkona 16.10.2013.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

EDUNV:19 /2013
§ 147 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO JA SATAKUNTALIITTO YHDESSÄ KIRJAMESSUILLE 2013
Asia

Varsinais-Suomen liitto on osallistunut vuodesta 2009 omalla osastollaan Turun kansainvälisille
kirjamessuille. Tänä vuonna Messukeskuksen A-hallista on varattu molemmille liitolle 18 neliömetrin kokoinen tila. Tila somistetaan maakuntien hengen mukaisesti maakunnan värein ja tunnuksin.
Kirjamessujen teemana on tänä vuonna USA ja Somero. Liittojen teemana on rakennuskulttuuri ja
Alvar Aalto.
Varsinais-Suomen liiton myyntiartikkeleita ovat Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri ja historiasarjan kirjat, uusimpana kirjana ”Maakuntien ykkönen - Varsinais-Suomi”. Tilaisuudessa markkinoidaan myös Varsinais-Suomen vaakunalla koristeltua maakuntaviiriä. Liiton esitteet ja Viiri-lehti ovat
jaossa osastolla samoin kuin maakunnan tunnukset, mm. silakka- ja vaakunaheijastimet.
Virastojen sisäiset työryhmät suunnittelevat osaston ulkoasun ja sisällön. Tarvittava rekvisiitta valmistellaan pääosin omin voimin. Henri Terho Taiteen Edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteestä koordinoi molempien liittojen lavaohjelmat. Liitot hankkivat sidosryhmilleen tarpeellisen
määrän asiakaskutsukortteja.

Valmistelija

JV/HH/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto osallistuu yhdessä Satakuntaliiton kanssa
vuoden 2013 kirjamessuille 4.-6.10.2013. Varsinais-Suomen liitolle tuleva kustannus on enintään
6 500 euroa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, puh. 040 720 2163, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
EDUNV:17 /2013

§ 148 LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMISHANKKEEN
LOPPURAPORTISTA
Asia

Valtiovarainministeriö asetti 12.1.2012 julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen
(Asiakaspalvelu 2014 -hanke). Hankkeen perustana on hallitusohjelmassa asetettu tavoite luoda
koko maahan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko, sekä määritellä jokaisessa yhPöytäkirjantarkastajat
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teispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten
palvelut. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteen vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Ministeriö on pyytänyt mahdollista mielipidettä lausunnossa erikseen esitettyihin kysymyksiin. Lausunto on pyydetty
toimittamaan viimeistään 13.9.2013 sähköpostitse valtiovarainministeriölle osoitteella: valtiovarainministeriö@vm.fi.
Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla, jonka mukaan kunnat vastaavat jatkossa yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Asiakaspalvelupisteissä palveluita tarjoavat ylläpitäjäkunnan lisäksi aina
poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot sekä ELY-keskukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu säädetään uudeksi
tehtäväksi kunnille, ja jatkossa kunnat ovat velvoitettuja järjestämään julkisen hallinnon käyntiasiointipalvelut. Lisäksi kuntien on järjestettävä edellytykset valtion viranomaisten palveluiden tarjoamiseksi yhteisessä asiakaspalvelussa etäpalveluyhteyden avulla sekä siten, että toimivaltaisen viranomaisen edustaja voi toimia asiakaspalvelupisteessä henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjoten.
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämistä varten kunnan on perustettava asiakaspalvelupiste.
Hankkeen loppuraportti sisältää ehdotuksen, jonka mukaisesti yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja ylläpitäminen säädetään kuntien tehtäväksi (järjestämisvelvoite) maantieteellisten kriteerien mukaisesti (90 %:lla on asiakaspalvelupisteeseen maanteitse tai rautateitse lyhyempi matka
kuin 40 km). Loppuraportti sisältää kaksi ehdotusta palvelupisteverkosta. Ensimmäisen ehdotuksen mukaan julkisen hallinnon asiakaspalvelupiste perustetaan tai sitä kehitetään vastaamaan ehdotuksen vaatimuksia Varsinais-Suomen kunnista Laitilassa, Uudessakaupungissa, Vehmaalla,
Liedossa, Turussa, Paraisilla, Salossa, Loimaalla, Kemiönsaarella sekä Raisiossa. Toisen ehdotuksen mukaan palvelupiste tulee jatkossa olla Laitilassa, Uudessakaupungissa, Vehmaalla, Raisiossa, Liedossa, Loimaalla, Paraisilla ja Kemiönsaarella.
Hankkeen loppuraportin mukaisesti valtion varoista maksetaan kunnille korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Loppuraportin sisältämä ehdotus rahoitusmalliksi on ns.
yhdistelmämalli, jossa korvauksen perusosalla katetaan kunnalle aiheutuvia kiinteitä kustannuksia
(vuokrat, tietoliikenne, koulutus) ja suoriteosalla katetaan suoraan suoritteen antamiseen liittyvä
muuttuva kustannus (palkat). Rahoitusjärjestelmässä hinnoitellaan kunkin toimijan suoritteen antamiseen liittyvä työajan kustannus, johon sisällytetään tähän kohdistuva välillisen työajan palkka.
Kunnan on tarjottava palvelupisteessä myös kunnan omaa asiakaspalvelua, ja tästä aiheutuvat
kiinteät ja muuttuvat kustannukset tulevat kunnan itsensä maksettavaksi. Ehdotus mahdollistaa
myös jatkossa sopimusperustaisen yhteisen asiakaspalvelun järjestämisen.
Valmistelija

JV/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus ottaa kantaa esitetyistä kysymyksistä niihin, jotka kuuluvat liiton toimialaan tai
joilla on maakunnallista merkitystä, ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
Julkisen hallinnon toimipisteverkostoa on viime vuosina supistettu rajusti toiminnan tuottavuuden
parantamiseksi sekä eri toimijoiden sähköisen asiakaspalvelun kehittymisen johdosta. Kansalaiset
ovat joutuneet varsin eriarvoiseen asemaan em. palveluiden käyntiasioinnin saavutettavuuden
Pöytäkirjantarkastajat
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suhteen. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että yhteispalvelun kehittämisen tavoite taata julkisen hallinnon asiakaspalvelut kattavasti koko maassa on oikeansuuntainen. Julkisen hallinnon asiakaspalveluiden tarjoaminen yhteispalveluna edesauttaa käyntiasioinnin asiakaspalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta. Lisäksi lakisääteinen järjestämismalli selkeyttää nykyistä tilannetta, jossa
eri yhteispalvelupisteissä on tarjolla sopimusperustaisuuteen perustuva vaihteleva palveluvalikoima.
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen loppuraportti ehdottaa palvelupisteverkoston luomista kriteeristön
perusteella, ja tärkeimmäksi kriteeriksi pisteiden saavutettavuutta. Saavutettavuuskriteerin osalta
Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Ensinnäkin, saaristoalueilla saavutettavuuskriteerin osalta matka-aika on kilometrimääräistä matkan pituutta merkitsevämpi tekijä. Toiseksi, palvelupisteverkossa tulee huomioida asukkaiden työssäkäynti ja asiointitottumukset, jotta
yhteispalvelupisteet sijaitsevat jatkossa parhaiten asiakkaiden saavutettavissa.
Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että hankkeen loppuraportin esittämä 129:n palvelupisteen
palveluverkkovaihtoehto ei tuota kattavaa julkisen hallinnon yhteisten palvelupisteiden verkkoa
Varsinais-Suomeen. Ehdotuksessa palvelupistettä ei esitetä esimerkiksi maakunnan suurimpiin
keskuksiin Turkuun ja Saloon, vaan näiden keskusten käyntiasiointi katsotaan turvattavan valtion
viranomaisten olemassa olevalla palvelupisteverkolla. Keskeisenä huomiona Varsinais-Suomen
liitto esittää, että loppuraportti jättää palvelupisteverkkoehdotuksessaan huomiotta nykyisen yhteispalvelun aikana syntyneet, hyvin toimivat yhteispalvelupisteet ja näiden yhteispalvelupisteiden
toiminnan jatkossa: Varsinais-Suomessa toimii Kaarinan yhteispalvelupiste, jossa on tällä hetkellä
saatavilla monipuolisesti kunnan omia palveluita sekä mm. Kelan ja Työ- ja elinkeinotoimiston palveluja. Kaarinan kaupungin tulee jatkossa kuulua järjestämisvelvoitteen piiriin yhteispalvelutoiminnan jatkon turvaamiseksi.
Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että julkisen hallinnon asiakaspalvelun säätäminen kuntien
järjestettäväksi tarkoittaa suoraa tehtävien siirtoa valtiolta kunnille. Jatkossa järjestämisvelvollisen
kunnan on hoidettava julkisen hallinnon asiakaspalvelutehtävien lisäksi kunnan omien lakisääteisten tehtävien asiakaspalveluja yhteisessä asiakaspalvelupisteessä. Julkisen hallinnon asiakaspalvelu kuntien järjestämänä tarkoittaa käytännössä kunnan henkilöstöresurssien lisäämistä, koska
joka arkipäivä vuoden ympäri auki olevan asiakaspalvelupisteen ylläpitäminen edellyttää useampien henkilöiden työskentelyä asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi julkisen hallinnon järjestäminen kuntien tuottamana vaatii kunnan asiakaspalveluorganisaation uudelleenjärjestelyä sekä tila- ja laitejärjestelyjä. Varsinais-Suomen liitto korostaa, että kunnille on korvattava julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä ja kunnan asiakaspalvelun uudelleenorganisoinnista aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti ja toteutuneiden kustannusten mukaisesti eikä esimerkiksi laskennalliseen työajan käyttöön kussakin työsuoritteessa perustuen, ja että riski käyntiasioinnin vähäisyydestä on oltava kokonaisuudessaan valtion viranomaisilla.
Päätös

Maakuntajohtaja täydensi päätösehdotuksen 4. kappaleen viimeisiä virkkeitä seuraavasti: ”Varsinais-Suomessa toimii Kaarinan yhteispalvelupiste, jossa on tällä hetkellä saatavilla monipuolisesti
kunnan omia palveluita sekä mm. Kelan ja Työ- ja elinkeinotoimiston palveluja. Samoin esimerkiksi
Somerolla on järjestetty Kelan, Työ- ja elinkeinotoimiston, edunvalvonnan ja poliisin palveluja. Kaarinan ja Someron kaupungin tulee jatkossa kuulua järjestämisvelvoitteen piiriin yhteispalvelutoiminnan jatkon turvaamiseksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EDUNV:16 /2013
§ 149 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ALUEHALLINTOVIRASTOISTA
ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA
Asia

Valtiovarainministeriö pyytää kirjeellään 4.7.2013 Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Maakunnan liiton lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.8.2013 valtiovarainministeriöön.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät aluehallintovirastoon. Lisäksi aluehallintovirastoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta määrätä aluehallintoviraston virkamies
suostumuksensa mukaisesti tekemään tilapäisesti toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä.
Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen aluehallinnon uudistamisen yleistavoitteena oli saada aikaan
kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Tavoitteena oli
myös vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä. Aluehallinnon uudistuksessa lääninhallitusten,
työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja
työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen tehtävät koottiin kahteen monialaiseen valtion viranomaiseen, joita ovat aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskus).
Aluehallinnon sivistystoimen tehtäviä hoidettiin ennen aluehallintouudistusta lääninhallituksissa.
Aluehallintouudistuksessa näistä tehtävistä sijoitettiin ELY-keskuksiin erikseen säädettävät koulutukseen ja osaamiseen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen liittyvät tehtävät kuitenkin siten,
että lääninhallitusten sivistysosastoilla hoidetut Euroopan aluekehitysrahastotehtävät siirrettiin
maakunnan liitoille. Aluehallintovirastoihin sijoitettiin niin ikään erikseen säädettävät koulutuksen ja
muun sivistystoimen tehtävät.
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialalla ei ole muita viranomaisia, joten aluehallinto vastaa
näiden valtiolle kuuluvien tehtävien alueellisesta toimeenpanosta. Eduskunnan sivistysvaliokunta
on katsonut antamassaan lausunnossa (SiVL 7/2013) valtioneuvoston selonteosta aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta, että sivistystoimen tehtävät ovat niiden hoidon, organisoinnin ja ohjauksen kannalta liiaksi hajautuneet aluehallinnossa. Valiokunnan näkemyksen mukaan ELY-keskusten tehtävien moninaisuuden vuoksi pieniä toimialoja koskevat tavoitteet jäävät
vähäiselle huomiolle, vaikka esimerkiksi kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden merkitys asukkaiden arjessa on suuri.
Esityksellä pyritään siihen, että aluehallintovirastoihin siirrettäväksi ehdotettavat tehtävät muodostaisivat aluehallintovirastoissa valtion aluehallinnon opetus- ja kulttuuritoimen tehtävien kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös kunnan kulttuurin peruspalvelujen arviointitehtävä, jota aluehallintovirastot ovat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa hoitaneet osana aluehallintovirastoille kuuluvaa peruspalveluiden arviointitehtävää. Tehtävien kokoamisella pyritään varmistamaan
opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijuuden säilyminen ja ylläpitäminen valtion aluehallinnossa sekä
tehtävien kokonaispainoarvon lisääntyminen aluehallinnossa. Tavoitteena pidetään aluehallinnon
opetus- ja kulttuuritoimen vaikuttavuuden lisäämistä asiakkaisiin nähden.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastoihin siirtyviä kirjasto-, liikunta- ja
nuorisotoimen sekä oppilaitosrakentamisen tehtäviä vastaava voimavarasiirto on yhteensä 53–57
henkilötyövuotta mikä merkitsee noin 3 485 000–3 876 000 euron määrärahasiirtoa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön hallinnonalalle.
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Hallituksen esityksen toisena tavoitteena on mahdollistaa aluehallintovirastojen henkilöstöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö tilanteissa, joissa jonkin aluehallintoviraston virkamiehellä on sellaista erityisasiantuntemusta, jonka käyttö olisi tarpeen toisessa aluehallintovirastossa vireillä olevan asian käsittelyssä. Tavoitteena on myös mahdollistaa aluehallintovirastojen
resurssien joustava tilapäinen käyttö ruuhkatilanteiden purkamisessa siten, että toisen aluehallintoviraston virkamies voitaisiin suostumuksensa mukaisesti määrätä tekemään ruuhkautuneelle
aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä.
Koska säännöstä todennäköisesti tullaan soveltamaan verraten harvoin ja tapauskohtaisesti, ei
ehdotuksella arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotuksella ei ole vaikutusta
valtiontalouden kehyksiin.
Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy 16.8.2013 annetun lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:
Varsinais-Suomen liitto ei pidä hallituksen esitysluonnosta kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirtämisestä elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskuksesta aluehallintovirastoon tarkoituksenmukaisena. Varsinais-Suomen liitto edellyttää, että
selvittämättömät tehtävien siirron vaikutukset tutkitaan.
Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on keskittää sivistystoimen aluehallinto yhteen viranomaiseen nykyisen mallin sijaan. Eduskunnan sivistysvaliokunta totesi vuoden 2009 (SiVL 8/2009)
lausunnossa aluehallinnon uudistamisesta (HE 8/2009) epäkohdaksi sen, että osa sivistystoimesta
sijoitettaisiin kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaisesti eri viranomaisten hoidettavaksi.
Entisissä lääninhallituksissa hoidetut tehtävät hajotettiin uudistuksen myötä eri virastoihin. Sivistysvaliokunta kiirehti vuonna 2013 antamassaan lausunnossa (SiVL 7/2013) näiden tehtävien siirtämistä ja näki muutostilanteen vaarana siihen, että muutenkin vähäisillä resursseilla hoidettavat
toiminnot kärsivät. Maakunnan liitto huomauttaa, että saadun tiedon mukaan ainakin VarsinaisSuomen ELY-keskuksessa sivistystoimen asioita hoitaa vähintään sama määrä henkilöstöä kuin
lääninhallituksissa aikanaan. Vähennyksiä ei ole tehty, jolloin asioiden jäämistä vähäiselle huomiolle ei voida henkilöresursseilla mitattuna osoittaa.
Hallituksen esitystä on perusteltu sillä, että sivistystoimen tehtävät ovat olleet niiden hoidon, organisoinnin ja ohjauksen kannalta liiaksi hajautuneet aluehallinnossa. Varsinais-Suomen liitto pyytää
kiinnittämään huomiota siihen, ettei toimialakohtainen keskittäminen takaa asioiden tehokkaampaa
hoitoa. Maakunnan liitto edellyttää valtionvarainministeriötä selvittämään, aiheuttaako muutos
päinvastoin esimerkiksi jo nyt liiallisesta byrokratiasta kärsivän nuorisotakuun toteutukselle lisäbyrokratiaa. Nuorisotoimen tehtävien siirtyessä aluehallintovirastoon syntyy uusia hallinnon sivujuonteita, kun nuorisotakuuta toteuttavat TE-toimistot kuuluvat aluehallintovirastojen sijaan ELYkeskuksiin. Olemassa oleva synergiaetu häviää, jos tehtäviä jatkossa hoidetaan yhden pöydän sijaan kahden eri organisaation välillä. Maakunnan liitto katsoo myös, että oppilaitos- liikuntapaikkatai kirjastorakentamisessa tulisi säilyä vahva maakunnallinen vaikutusvalta. Esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisessa tulisi jatkossakin kuulla maakunnan ääni.
Aluehallinnon viranomaisten tehtäväjaon selkeyttäminen sekä lupa-, valvonta ja oikeusturvatehtävien eriyttäminen kehittämistehtävistä ja resurssiohjauksesta olivat aluehallinnon uudistuksen perustavoitteita, joista tulee pitää kiinni. Kehittämistehtävät ja resurssiohjaus määriteltiin ELYkeskusten sekä lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtävät AVI:en tehtäviksi. Näin ollen hallituksen esitysluonnoksen pääosin kehittämistehtäviksi määriteltyjen tehtävien siirtäminen AVI:in ei ole perusPöytäkirjantarkastajat
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teltu. Epäselvä tehtävien hajauttaminen vaikeuttaa myös tulosohjausta keskushallinnon tasolla.
Varsinais-Suomen liitto toteaa myös, että ALKU-uudistukselle alun perin asetetut tavoitteet ovat
edelleenkin ajankohtaisia ja perusteltuja. Valtio ei ole ottanut kantaa uudistuksen jatkolle ja sille
asetettaville tavoitteille. Uudistus tulee saattaa loppuun kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki
aluehallinnon osa-alueet. Aluehallinnon uudistusta tulee jatkaa ja selkeyttää siten, että kaikki lupaja valvontaprosessit ovat selkeästi erotettu suunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Lisäksi aluehallinnon
aluejakoa tulee pohtia niin, että hallinto parhaalla mahdollisella tavalla palvelee aluekehittämisen
perustavoitteita.
Varsinais-Suomen liitto pitää perusteltuna muutosta, jonka myötä aluehallintovirastoissa voitaisiin
jatkossa hyödyntää olemassa olevia resursseja nykyistä joustavammin. Virkamiehen erityisasiantuntemuksen käyttäminen toisessa aluehallintovirastossa vireillä olevan asian käsittelyssä tai käyttö tilapäisten ruuhkatilanteiden purkamisessa sujuvoittaisi työtä aluehallintovirastoissa kustannusneutraalisti ja vähentäisi organisaation jäykkyyttä.
Lausunto lähetetään: valtiovarainministerio@vm.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, puh. 0400 259 223,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 150 LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMITILAVISIOSTA VUOTEEN 2025
Asia

EDUNV:15 /2013

Rikosseuraamuslaitos pyytää kirjeellään 11.5.2013 Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioehdotuksesta vuoteen 2025. Lausuntopyyntö on saapunut 12.6.2013
ja lausunto pyydetään 23.8.2013 mennessä.
Vuoden 2011 kehyspäätös edellyttää Rikosseuraamuslaitokselta kehyskauden aikana noin 16 milj.
euron suuruisia sopeuttamistoimia. Rikosseuraamuslaitoksen menoista yli kaksi kolmasosaa koostuu vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta ja sen toimitilamenoista. Vuoden 2012 vuokrakulut
olivat 46,7 milj. euroa, joista 92 % eli 42,8 milj. euroa oli Senaattikiinteistölle maksettuja vuokria.
Vuoteen 2020 mennessä vuokrakustannukset nousisivat selvitysten perusteella arviolta 11 milj. euroa. Tällöin vuokrakustannukset olisivat noin 64 milj. euroa kun mukaan lasketaan myös keskimääräinen indeksivaikutus.
Rikosseuraamuslaitoksen käytössä olevien resurssien väheneminen edellyttää olemassa olevien
kiinteistöjen kustannustehokkaampaa käyttöä. Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaattikiinteistöjen
yhteinen toimitilaselvitys valmistui heinäkuussa 2012. Toimitilaverkostoselvitys on tehty taloudellisista lähtökohdista. Koska toimitilaratkaisuja on haluttu tarkastella myös toiminnallisista lähtökohdista ja henkilöstönäkökulmasta käynnistettiin vuoteen 2025 ulottuva toimitilavision laatiminen.
Toimitilavisiossa tulee esittää toimitilaverkoston ihanteellisin tavoitetila sekä linjaukset toimitilaverkoston kehittämiselle. Vision ja toimitilaverkostoselvityksen perusteella Rikosseuraamuslaitos laatii
toimitilastrategian, joka sisältää investointisuunnitelmat vuoteen 2025 asti.

Erilaisten selvitysten perusteella on tehty päätelmä, jonka mukaan yhden laitoksen sulkemisen
säästövaikutukset ovat tehokkaammat kuin voimakas kaikkien laitosten henkilökunnan ja kaikkien
toimintoketjujen ohentaminen. Kustannussäästöjen kohdistaminen kokonaiseen yksikköön mahdollistaa säästövaikutuksien kohdistumisen tasaisesti kaikkiin henkilöstöryhmiin, säästämisen vuokrakuluissa ja muissa kiinteistökuluissa, välttymisen peruskorjauksen myötä kasvavista vuokrakuluista, säästämisen tukitoiminnoista, henkilöstömäärän kasvattamisen vahvennettavissa laitoksissa
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sekä suurempien yksiköiden taloudellisemman toiminnan logistiikkaetujen vuoksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukainen vaikuttavan ja vakuuttavan työn näkökulma ei toteudu, mikäli
laitoksissa ei voitaisi henkilökunnan puuttumisen vuoksi järjestää päihdekuntoutusta ja ylläpitää
uusintarikollisuuteen vaikuttavia toimintaohjelmia.
Vankilassa olevien vankien määrän ennakoidaan vähenevän väestömuutoksien, valvotun koevapauden käytön lisäämisen sekä valvontarangaistuksen laajentamisen myötä. Laitoskannassa tulisi
pyrkiä 95 prosentin käyttöasteeseen, jotta mahdolliseen pysyvään yliasuttamiseen voitaisiin alkaa
varautua käyttöasteen noustessa lähelle sataa prosenttia. Laitoksien mahdollisuutta majoittaa väliaikaisesti kaksi henkilöä yhdelle henkilölle normaalisti tarkoitetussa sellissä pidetään selvittämisen
arvoisena. Esimerkiksi Turun vankilassa on väliaikaiseksi tarkoitettu 90 vangin optio kaksoismajoitukseen. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua väliaikaisen ratkaisun pitkittyminen. Turun vankila
on ollut vuodesta 2007 alkaen yliasutettuna. Samankaltainen yliasutustilanne on ollut myös useiden muiden suljettujen laitosten kohdalla. Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitelmassa,
valvontatasoluokitusta koskevassa selvityksessä ja toimitilaverkostoselvityksessä arvioitiin kaikissa
vankipaikkatarpeen olevan tulevaisuudessa noin 3 100 paikkaa. Toimitilavisiossa ehdotettuja laitospaikkoja on 3 128.
Toimitilavisiossa ei esitetä perustettavaksi uusia vankiloita. Lakkautettaviksi esitettävien vankiloiden korvaavia vankipaikkoja esitetään lisättäväksi nykyisten vankiloiden yhteyteen. Toimitilavisiossa on tosin kuvattu Pirkanmaan vankilan perustamista koskeva vaihtoehto. Suurimmat muutokset
ehdotetaan tehtäväksi Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella. Ehdotukset ovat samansuuntaisia kuin toimitilaverkostoselvityksessä. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella kaksi vankilaa esitetään suljettavaksi vuonna 2019 ja kahteen muuhun vankilaan ei esitetä tehtäväksi
uusia investointeja vuoteen 2025 asti, jolloin ne esitetään lakkautettaviksi. Etelä-Suomesta esitetään Keravan vankilan sulkemista vuonna 2016 ja sen korvaamista uusilla vankipaikoilla Jokelan
vankilassa, Vantaan vankilassa sekä Helsingin vankilassa.
Länsi-Suomen laitosrakenteeksi ehdotetaan Hämeenlinnan vankilan peruskorjaamista ja samassa
yhteydessä Hämeenlinnan vankilan henkilöstöasuntojen muuttamista avolaitospaikoiksi, jotka korvaavat Vanajan vankilan Ojoisten osaston. Vilppulan vankilan vankipaikkamäärää ehdotetaan lisättäväksi 30:llä. Hämeenlinnan vankilan peruskorjaus vaikuttaa alueen vankipaikkoihin merkittävästi,
eikä toimitilaverkostoselvityksen mukaiseen Turun vankilan laajentamiseen nähdä tästä syystä perusteita. Käyrän vankila ehdotetaan vuoteen 2025 mennessä siirrettäväksi pienempänä, 40paikkaisena A2-tason yksikkönä Turkuun.
Toimitilavisioehdotuksesta poiketen vuonna 2012 tehdyssä toimitilaverkostoselvityksessä esitettiin
Hämeenlinnan vankila lakkautettavaksi Turun vankilan korvaavien tilojen valmistuttua loppuvuodesta 2019. Perusteluina Hämeenlinnan lakkauttamiselle olivat sekä tekniset että toiminnalliset
syyt. Hämeenlinnan vankilan viimeisessä peruskorjauksesta tehdyssä hankeselvityksessä ilmeni
peruskorjauksen ongelmallisuus, kun rakennetta pyrittiin muuttamaan nykyiset tekniset määräykset
täyttäviksi. Energiamääräykset ja tekniset vaatimukset ovat muuttuneet rakennuksen elinkaaren
aikana paljon, joten niiden täyttäminen nykyistä rakennetta muuttamalla arvioitiin selvityksessä
haastaviksi.
Lisäksi toimitilavisiossa selvitettiin yhdessä Senaattikiinteistöjen kanssa mahdollisuutta rakentaa
uusi vankila Tampereen alueelle. Uudisrakennus olisi vuokrakustannuksia alentava, mikäli sillä
korvattaisiin Hämeenlinnan ja Kylmäkosken vankiloiden lisäksi Pelson, Ojoisten ja Vilppulan vankiloiden paikat. Vankilan koko olisi näin yli 400 suljettua ja 150 avovankilapaikkaa. Se olisi Suomen
suurin laitoskokonaisuus. Toimitilavisio ei näe perusteltuna toiminnallisista syistä rakentaa näin
suurta vankilakokonaisuutta. Suuriin laitoskokoihin siirtyminen veisi Suomen pois pohjoismaisesta
linjasta, jossa suositaan pienempiä laitoksia.
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Rikosseuraamuslaitos päätti keväällä 2013 selvittää, voitaisiinko avovankiloissa siirtyä käytäntöön,
jonka mukaan laitos tarjoaisi vangeille vain lounaan tai päivällisen arkipäivinä, jolloin vangit vastaisivat itse muista viikon aterioista. Aiemmin vangit osallistuivat aktiivisesti vankilaa ylläpitäviin toimintoihin mm. ruokahuoltoon ja puhtaanapitoon. Vankeinhoidon taloudellisen tilanteen parantuessa ja toimintaohjelmien lisääntyessä vankilan perushuolto päätettiin järjestää ammattityönä. Nykyisellään vankilat ovat jo lähes täyden palvelun laitoksia, joissa vangin ei tarvitse huolehtia arjen sujumisesta. Ruotsissa lähes kaikissa alemman turvallisuusluokituksen laitoksissa sekä osassa korkeamman turvallisuusluokituksen vankiloista vangit vastaavat itse tilojen siivouksesta, pyykinpesusta ja ruoan laittamisesta.
Valmistelija

JV/MR-L/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Maakuntahallitus pitää Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioehdotusta sopeuttamistavoitteiden
tehokkaimmasta toteutuksesta kokonaisten laitosten sulkemisina perusteltuna sen sijaan, että
kaikkien laitosten henkilökuntaa ja toimintoketjuja vähennettäisiin. Lähtökohtana on huono taloudellinen tilanne ja vanhentuvien vankiloiden rakennuskannan lisääntyvä peruskorjaustarve. LänsiSuomen laitosrakenteeseen ehdotettu Hämeenlinnan vankilan peruskorjaaminen Turun vankilan
laajentamisen sijaan hyväksytään. Turun vankila pysyy näin ollen nykyisessä toiminnassaan eli
vankilana, jossa valvonnan intensiteetti on korkea. Jos Turun vankilan laajentamiseen päädyttäisiin, tarkoittaisi se henkilöstöresurssien lisäämistä nykyisestä.
Käyrän vankila ehdotetaan vuoteen 2025 mennessä siirrettäväksi pienempänä, 40-paikkaisena A2tason yksikkönä Turkuun. Käyrän vankilan siirtäminen Turkuun mahdollistaisi todennäköisesti nykyistä modernimmat tilat vankilatoiminnan käyttöön, mutta tavoiteltuihin kustannussäästöihin siirrolla hyvin epätodennäköisesti päästäisiin. Käyrän vankilan toimitiloista syntyvät kustannukset ovat
nykyisellään verraten alhaiset. Nykyinen vankilan ympäristö palvelee avolaitosyksikköä hyvin ja
mahdollistaa esimerkiksi tilojen korjaamista omilla resursseilla. Ympäristö mahdollistaa myös luontaisia toimintoja esimerkiksi metsätyö, pihanhoito, verstastyö, joita ylläpitämällä samalla aktivoidaan vankeja. Vankien työtoiminnalla kompensoidaan tilojen käytöstä aiheutuvia kustannuksia.
Käyrän vankila ei sijaitse kaukana Turusta, joten vankien työssäkäynnille ei ole etäisyyden aiheuttamia esteitä. Siirto edellyttäisi uusien Turun vankilasta erillään olevien tilojen rankentamista Käyrän vankilan avovangeille, joten tavoiteltuihin kustannussäästöihin tuskin päästäisiin. Säästöjä saatettaisiin etsiä jakamalla tilat Turun yhdyskuntaseuraamustoiminnan kanssa.
Toimitilavisioehdotuksessa korostetaan Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan arviointia muillakin
kuin vain taloudellisilla mittareilla. Rikosseuraamuslaitos pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan uusintarikollisuuteen. Pienistä avolaitoksista vapautuneiden vankien vankilaan takaisin palaamisen todennäköisyys on laitoksesta riippuen jopa puolet alhaisempi kuin suurista suljetuista laitoksista vapautuneiden. Avolaitoksista vapautuneiden vankien parempi ennuste johtuu avolaitossijoitusperusteista, mutta myös pienten laitosten suuremmasta panostuksesta motivoivaan lähityöhön, hyvään vankituntemukseen perustuvaan vuorovaikutukseen sekä valvotun koevapauden käyttämiseen vaiheittaisen vapauttamisen apuna. Nämä havainnot puhuvat pienten avolaitosten, kuten Käyrän avovankilan puolesta. Toimitilavision toimeksiantoon ei aikataulullisten syiden vuoksi liittynyt kustannusvaikutusten selvittämistä. Ei siis voida tarkalleen myöskään sanoa eri vaihtoehtojen taloudellisista
vaikutuksista.
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Varsinais-Suomen liitto edellyttää, että ehdotuksessa huomioidaan, ettei Käyrän vankilan sijoittaminen Turkuun toisi välttämättä lainkaan kustannussäästöjä. Maakuntahallitus pitää hyvänä, että
niukkenevien henkilötyövuosiresurssien myötä vankiloissa jatkossa hyödynnettäisiin laajemmin
vankityövoimaa, joka samalla lisäisi vangin omatoimisuutta ja jolla olisi myös positiivisia vaikutuksia vangille tulevan siviilissä selviytymisen kannalta.
Lausunto lähetetään: Rikosseuraamuslaitos, kirjaamo.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, puh. 0400 259 223; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

ALUEK:38 /2013
§ 151 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VALTIONAVUSTUKSESTA
YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI JA JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA
ANNETUN LAIN 12 LUVUN 10 §:N JA 14 LUVUN 1 §:N MUUTTAMISESTA
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 3.7.2013 saapuneella kirjeellä (oheismateriaali) lausuntoa
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 13.8.2013 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi.
Ehdotetulla lailla kumottaisiin samanniminen säädös, joka on ollut voimassa vuodesta 2007.
Uuden valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain tavoitteena on yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän yksinkertaistaminen, tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen. Vaikka sääntelyä esitetään muutettavaksi monilta osin, sääntelyn päälinjat
säilyisivät nykyisen kaltaisina.
Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana vuoden 2014 kuluessa.

Valmistelija

TN/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy maakuntajohtajan 9.8.2013 antaman lausunnon:
Avustusjärjestelmän selkeyttäminen siten, että jatkossa järjestelmä koostuisi vain kahdesta avustusmuodosta, yritysten kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta vähentää hallinnollista taakkaa sekä ennen kaikkea helpottaa avustusten hakemista. Myös
yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttöönotto nykyisen todellisiin kustannuksiin perustuvan
mallin rinnalle lisää joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
Kaiken yritystoiminnan tukiin liittyvän päätöksenteon siirtäminen ELY -keskuksiin on perusteltua.
Näin taataan vankka paikallistuntemus päätöksenteossa ja myös nopeutetaan käsittelyaikoja, kun
mitään hankkeita ei tarvitse viedä ministeriön päätettäväksi.
Pöytäkirjantarkastajat
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Koska suuri osa varoista on tarkoitus ohjata EAKR -ohjelman kautta, tulevat lain mukaiset avustukset painottumaan merkittävästi Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tämä on huomioitava puhtaasti kansallista rahoitusta jaettaessa, missä taas on painotettava Etelä-Suomen osuutta.
Avustusten suuntaamisessa on jatkossakin tarkoitus painottaa voimakkaasti pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita. Tätä linjausta voidaan pitää hyvänä, koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti juuri ko. yrityksissä. Uudessa laissa ehdotetaan säilytettäväksi mahdollisuus myöntää
avustusta suurten yritysten (yli 250 työntekijää) investointeihin Euroopan Unionin tulevan rakennerahastokauden 2014 -2020 aluetukikartan mukaisella tukialueella. Tähän tulisi kirjata poikkeuksena
se, että äkillisissä rakennemuutostilanteissa kansallista tukea voidaan myöntää myös aluetukikartan ulkopuolisille alueille. Tämä mahdollistaisi nopean reagoinnin äkilliseen rakennemuutostilanteeseen.
Lain uudistuksen yhteydessä on tarkoitus lakkauttaa työllisyysperusteisten investointiavustusten
myöntäminen valtion rakennuttaville viranomaisille ja korvata työllisyysperusteiset investointiavustukset osittain yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella. Tässä yhteydessä kehittämisavustuksen piirissä voisivat jatkossa olla myös sellaiset kuntien hankkeet, joissa rakennetaan
yritysten tarvitsemaa tai niitä välittömästi palvelevaa infrastruktuuria, kuten esimerkiksi teollisuusalueiden vesi- ja viemäriverkkoa. Työllisyysperusteisissa investointiavustuksissa on työ- ja elinkeinoministeriö tulkinnut (kirje TEM/926/00.03.05.02/2012)), että maakunnan liitot ovat toimivaltaisia
viranomaisia kunnille myönnettävissä hankkeissa. Lain valmistelun yhteydessä on varmistuttava
siitä, että ELY -keskukset voivat myöntää toimintaympäristön kehittämisavustusta kuntien perusrakenteisiin liittyviin hankkeisiin.
Lain voimaantulon jälkeen on kiinnitettävä erityistä huomiota työ- ja elinkeinoministeriön ELY keskuksille antamaan ohjeistuksen. Lain toteuttamiseen on luotava aidosti asiakasmyönteinen lähtökohta, eikä pykälien ylivarovainen tulkintakulttuuri.
Lausunto lähetetään: kirjaamo@tem.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:123 /2013

§ 152 LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖSTRATEGIAKSI
Asia

Kulttuuriympäristöstrategiatyöryhmä on 28.6.2013 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen
liiton lausuntoa esityksestään ensimmäiseksi valtakunnalliseksi kulttuuriympäristöstrategiaksi. Lausunnot on pyydetty toimittamaan sähköisesti ympäristöministeriön kirjaamoon 2.9.2013 mennessä.
Ensimmäistä valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa laatinut työryhmä on saanut valmiiksi
esityksensä strategiaksi.

Työryhmän lähtökohtana on, että kulttuuriympäristö sisältää merkittäviä kulttuurisia, taloudellisia,
sosiaalisia ja ekologisia voimavaroja. Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan, edistää kulttuuriympäristön vaalimista ja kestävää hyödyntämistä. Strategialla pyritään vahvistamaan eri tahojen edellytyksiä toimia kulttuuriympäristön hyväksi ja korostetaan yhteistyön sekä kiinteistön omistajien ja kansalaisten toiminnan merkitystä. Strategiassa esitetään 30 toimenpidettä, jotka toteuttamalla tavoitteisiin päästään. Toimenpiteet on
ryhmitelty strategisten tulevaisuuden tavoitetilojen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajat
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Tässä strategiassa kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta tai ihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksesta syntynyttä, erilaisia ja eri-ikäisiä elementtejä käsittävää kokonaisuutta – ihmisten päivittäistä ympäristöä. Kulttuuriympäristöstrategian laatiminen perustuu hallitusohjelmaan ja
se on laadittu ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Esitys kulttuuriympäristöstrategian laatimisesta sisältyi myös valtioneuvoston selontekoon 2010 kulttuurin tulevaisuudesta. Strategiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös syksyllä 2013.
Oheismateriaalina työryhmän esitys kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014–2020.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus antaa seuraavan lausunnon:
Esitys kulttuuriympäristöstrategiaksi on laadittu huolella ja sen valmisteluun on osallistunut laaja
sidosryhmäjoukko.
Kulttuuriympäristökäsite on strategialuonnoksessa avattu ja käsitelty kiitettävän laajana ihmisten
päivittäisenä, ajassa jatkuvasti muuttuvana toimintaympäristönä: ”Kulttuuriympäristöjä ovat esimerkiksi maanviljelysalueet, kaupunkien keskustat ja lähiöt, kartanomiljööt, teollisuusalueet, kylät sekä
jäljet kauan sitten eläneiden ihmisten elämästä. Kulttuuriympäristö on täynnä merkkejä elinkeinoista, asumisesta, ympäristön virkistyskäytöstä, liikkumisesta ja uskonnon harjoittamisesta ennen ja
nyt. Se sisältää myös aineettomia merkityksiä – tarinoita, uskomuksia, tapoja ja arvostuksia kuten
saamelaisilla.” Kulttuuriympäristön huomioimiseen vaikuttava kansallinen ja kansainvälinen säädösperusta on kuvattu tiiviisti ja selkeästi.
Kulttuuriympäristö on jatkuvan muutoksen alla. Tämän vuoksi on tärkeää osata arvioida eri toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön. Ympäristön muutokseen vaikuttavat tekijät on strategiassa
huomioitu laajasti ilmastonmuutoksesta, globalisaatiosta rakennemuutokseen. Nämä nähdään
myös mahdollisuuksina ympäristön kehittämiseksi.
Strategiset valinnat, luonnoksen jäsentely viiteen teemaotsikkoon Kulttuuriympäristö on voimavara,
Kulttuuriympäristölainsäädäntö ja sen soveltaminen on laadukasta, Kulttuuriympäristön merkitys ja
arvo tunnistetaan, Yhteistyöstä voimaa sekä Kulttuuriympäristötieto on riittävää ja laadukasta ovat
osuvia.
Kulttuuriympäristön näkeminen kestävän kehityksen mukaisena voimavarana, kilpailukykyä lisäävänä ja resursseja säästävänä mahdollisuutena on tärkeää. Tämä näkökulma on jo maailmalla laajalti nähty ja hyödynnetty yhteiskunnan kaikilla toimialoilla. Suomessa ympäristön vaaliminen yhä
koetaan muusta toiminnasta irrallaan olevaksi, resursseja syöväksi toiminnaksi. Tähän osaltaan
vaikuttaa voimakas vastakkainasettelu viime vuosien erilaisissa suojelukiistoissa. Vaalimiseen ohjaaviksi toimenpiteiksi on jatkuvan hoidon ja avustusjärjestelmien lisäksi esitetty taloudellisten kannustimien kehittämistä. Jatkuvan hoidon kehittäminen edellyttää ympäristön ja kiinteistöjen hoidosta vastaavien asennemuokkausta ja teknistä koulutusta. Eri hallinnonalojen tulisi ohjata kehitystä
samaan suuntaan. Tähän päästäisiin mm. vanhojen rakennusten kiinteistöverotusta muokkaamalla. Myös ympäristöhallinnon tulisi itse uusia mm. energiatehokkuus- ja esteettömyyssäädöksiä
valmistellessaan ottaa paremmin huomioon vaikutukset arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, jottei
synny suunnittelutilanteita, joissa eri säädökset ja niiden tulkinnat ohjaavat eri suuntiin. Esitetyllä
kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnilla tuen ehtona voi olla myös toivotun vastaisia, byrokratisoivia vaikutuksia.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

26.08.2013

Sivu 213

Kulttuuriympäristölainsäädännön merkitys hyvässä kulttuuriympäristöhallinnossa tulee esille suunnitteluprosessien, erityisesti kaavoituksen yhteydessä. Ainoastaan kaavoitusprosesseissa ympäristöä käsitellään eri teemat ja hallinnonalat yhdistävänä kokonaisuutena. Käytännössä ympäristökysymykset nousevat esille hankkeiden toteutusvaiheessa ja valitettavan usein vasta sen jälkeen.
Parhaalla, ajantasaisellakaan tiedolla ei ole merkitystä, jos kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit ontuvat. Käytännön toimenpiteiden tulisikin ensisijaisesti kohdistua kuntien maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjaamisesta vastaavien resurssien määrään ja osaamisen kehittämiseen.
Kulttuuriympäristön merkityksen ja arvon tunnistaminen edellyttää, että ihmiset ylipäätään arvostavat omaa arkiympäristöään. Tulee varoa kulttuuriympäristökäsitteen elitisoimista ja irrottamista erilliseksi, irralliseksi toimintaympäristön osaksi. Jotta kulttuuriympäristöt voidaan tunnistaa, tarvitaan
laajempi yhteinen käsitys ympäristön vaalimisen tärkeydestä yleensä. Arkiympäristön merkityksen
ymmärtäminen ja arvostuksen lisääminen edellyttää aktiivista, pitkäjänteistä perusopetukseen sisällytettyä ympäristökasvatusta sekä ympäristö-, rakennus- ja kiinteistöalalla toimivien jatkuvaa
koulutusta. Tämä on esityksessä otettu hyvin huomioon. Ympäristökasvatuksen lisääminen ja kehittäminen onkin ehkä strategian tärkein toimenpidekokonaisuus.
Strategiassa mainittujen toimijoiden välisellä yhteistyöllä on Varsinais-Suomessa pitkät ja toimivat
perinteet. Myös yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa on hyviä esimerkkejä ja kokemuksia. Näitä
ovat erityisesti hankkeet, joissa vanhoja teollisuusympäristöjä on otettu uuteen aktiiviseen ja kannattavaan käyttöön. Runsaasti kehitettävää on edelleen elinkeinoelämän rooleissa ympäristön hoitoon sekä taajama- ja kaupunkikuvaan liittyvissä vastuukysymyksissä. Viihtyisästä, vetovoimaisesta ympäristöstä huolehtimisen tulee olla kaikkien, ei ainoastaan julkishallinnon joidenkin sektoreiden tehtävä.
Toimijoiden välisellä avoimella yhteistyöllä on Varsinais-Suomessa tuotettu laaja, kaikille avoin
kulttuuriympäristön tietopohja sekä välineet tämän tiedon hallintaan. Kulttuuriympäristöstrategian
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tulisi lisätä ympäristön hoidon ja suunnittelun kehittäminen kerätyn
tiedon ja laadittujen selvitysten aidoksi ja paremmaksi soveltamiseksi.
Varsinais-Suomen liitto puoltaa kulttuuriympäristöstrategian viimeistelyä edellä mainituin huomioin
ja kommentein.
Päätös

Maakuntahallitus päätti Mari Saarion ehdotuksesta Petteri Orpon kannattamana lisätä lausunnon
loppuun seuraavan virkkeen: ”Kulttuuriympäristöstrategian toimenpiteiden yhdensuuntaisuus tulee
tarkistaa ja varmistaa, ettei luoda uusia hyvän sääntelyn vastaisia, byrokratiaa lisääviä käytäntöjä,
joiden vaikutukset voivat kääntyä strategiankin tavoitteiden vastaisiksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:98 /2013

§ 153 VARSINAIS-SUOMEN LIITON OSALLISTUMINEN BALTIC FLOWS -HANKKEESEEN
Asia

Baltic Flows -projektissa kehitetään toimintamenetelmiä virtaavan veden tarkkailuun ja kaupunkien
tulvavesien hallintaan.

Keskeisenä ajatuksena on mahdollistaa kattava virtaavan veden seurantaverkosto, jolla voidaan
reaaliajassa tutkia Itämeren valuma-alueella virtaavan veden laatua. Seuraamalla laajamittaisesti
myös yläjuoksujen virtauksia voidaan saada nykyistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa päästöPöytäkirjantarkastajat
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jen todellisesta alkuperästä, ja äkillisiin päästöihin pystyttäisiin reagoimaan ennen kuin ne päätyvät
laajalti isoihin jokiin ja mereen asti. Verkoston toteuttamiseksi tarvitaan sekä uutta teknologiaa että
menetelmiä langattomien mittauslaitteistoverkostojen käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Itämeren suojelutavoitteen lisäksi halutaan synnyttää toimintamalleja, joista syntyy vahvoja eurooppalaisia tutkimusvetoisia klustereita vedenlaadun seurantaan ja samalla lisätä alueilla globaalisti kilpailukykyistä osaamista ja teknologiaa. Vedenlaatuun liittyvällä eurooppalaisella erityisosaamisella olisi jo nyt kysyntää kasvavissa talouksissa (mm. Kiina, Intia). Baltic Flows -projektin
kautta on tarkoitus suunnitella ko. osaamisen hyödyntämistä ja kaupallistamista myös Euroopan
ulkopuolisille markkinoille. Ulkomaiset tukipartnerit tulevat Baltic Flows -projektin aikana alustamaan näitä kaupallistamissuunnitelmia omien alueellisten kontaktiverkostojensa kautta.
Hankkeen koordinaattorina on Turun yliopisto, ja mukana ovat myös Turun ammattikorkeakoulu ja
Turku Science Park Oy. Hankkeessa on kaikkiaan mukana 16 partneria Suomesta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Iso-Britanniasta ja Saksasta. Jokaisella alueella on vähintään yksi tutkimusorganisaatio, yrityssektorin edustaja ja julkinen viranomaistaho. Lisäksi on 30 tukipartneria (mm. Venäjä,
Kiina, Vietnam ja Brasilia), jotka muodostavat kansainvälisen yritysyhteistyömahdollisuuden hankkeen teema-alueella.
Hanke on kolmivuotinen. Varsinais-Suomen liitto edustaa projektissa alueellista suunnittelunäkökulmaa ja toimii linkkinä muiden julkisten tahojen suuntaan.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 447 880 euroa ja EU-rahoituksen tuki on (7. puiteohjelma) 100 %.
Varsinais-Suomen liiton osuus siitä on 59 353 euroa.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika alkaa 1.10.2013 ja kestää 36 kuukautta.
Rahoitussuunnitelma Varsinais-Suomen liiton osalta
EU (100 %)

59 353 €

Kustannusarvio Varsinais-Suomen liiton osalta
Palkka- ja henkilöstökulut
Matka-, toimisto- ja muut suorat kulut
Epäsuorat kulut (7 %)
Yhteensä
Valmistelija:

41 543 €
13 928 €
3882 €
59 353 €

TJ/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. että liitto osallistuu Baltic Flows –hankkeeseen.
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan sekä päättää hyväksyä
hankkeen rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion tiliryhmätasolla.
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeeseen liittyvät sopimukset ja henkilöstöjärjestelyt.
4. nimetä suunnittelujohtaja Heikki Saarento hankkeen tilivelvolliseksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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_____
Lisätietoja

ympäristösuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 154 MAANKÄYTTÖJAOSTON 17.6.2013 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 17.6.2013
Lausunto Ypäjän kunnanhallitukselle Palikkalan osayleiskaavasta (M102/31.5.2013)
Lausunto Maskun kunnanhallitukselle Rivieran yritysalueen keskuskorttelin asemakaavaluonnoksesta (M82/3.5.2013)
Lausunto Nousiaisten kunnanhallitukselle Kaitaraisten asemakaavaehdotuksesta (M99/30.5.2013)
Lausunto Marttilan kunnanhallitukselle asemakaavanmuutosehdotuksesta Myllypellontien alueella
(M95/24.5.2013)
Lausunto
Salon
kaupungille
Kaakelitehtaankadun
asemakaavanmuutosluonnoksesta
(M97/29.5.2013)
Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ehdotuksesta 2 ja siihen liittyvistä kaava-aineistoista
(M101/31.5.2013)
Lausunto Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (M92/17.5.2013)
Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013–2017
(M84/14.5.2013)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Kemiönsaaren kunta: Ekholmen-Högskär ranta-asemakaava, ehdotus (M79/2.5.2013)
2. Kemiönsaaren kunta: Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavamuutos, Ängisholm, ehdotus (M90/2.5.2013)
3. Kustavin kunta: Latokartanon ranta-asemakaavan muutos 3 Kustavin kunnan Iso-Rahin kylässä
(M100/30.5.2013)
4. Pöytyän kunta: Nissilän alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (M94/24.5.2013)
5. Pöytyän kunta: Junnimäen alueen asemakaavan laajennus ja muutos (M104/24.5.2013)
6. Pöytyän kunta: Kyrön rautatieaseman asemakaavan muutos (M105/24.5.2013)
7. Turun kaupunki: Asemakaavanmuutosehdotus (VII) 7 kaupunginosa ”Eerikinkatu 33” (4/2000)
(M96/28.5.2013)
8. Viestintävirasto: Perustelumuistioon tehdyt muutokset (M93/21.5.2013)
9. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Vt 9 Karhulan liittymän parantaminen, Loimaa, tiesuunnitelma
(M97/15.5.2013)
10. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Turun kehätien (kantatie 40) parantaminen välillä Kausela –
Kirismäki, Yleissuunnitelman tarkistus koskien rinnakkaisjärjestelyä välillä Pukkilan eritasoliittymä –
Tuulissuontie, Kaarina ja Lieto (M89/16.5.2013)
11. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Hyvättylä-Hakunila maantien 2223 parantaminen välillä vanha
Tampereentie-Vintalantie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Lieto Tiesuunnitelma
(M108/10.6.2013)
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Valtatien 9 liittymätarkastelut ja Lammenpuiston alikulku, toimenpideselvitys, Loimaa (M107/10.6.2013)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

HS/en
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 17.6.2013 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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§ 155 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 26-35
- muut B § 110-141
- sairaudet C § 1-59
- poissaolot lapsen sairauden vuoksi D § 1-26
- virkavapaudet/työlomat E § 28-36
- kokemus-/ammattialalisät F § 4
- muut henkilöstöasiat G § 5-6
- CB valtion vastiraha N § 6-7
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 29-42
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 35-42
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 24-29
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 12-16
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 121-201

Valmistelija

MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 156 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY -KESKUKSEEN SAAPUNEESTA TYÖLLISYYSPERUSTEISESTA
INVESTOINTITUKIHAKEMUKSESTA
Varsinais-Suomen liitto on 26.6.2013 antanut seuraavan lausunnon:
Lausunto Varsinais-Suomen ELY –keskukseen saapuneesta työllisyysperusteisesta investointitukihakemuksesta
Varsinais-Suomen ELY -keskus on pyytänyt 25.6.2013 saapuneella kirjeellä Varsinais-Suomen
liiton lausuntoa Loimaan seudulle kohdistuvasta työllisyysperusteisesta investointitukihakemuksesta.
ELY–keskuksella on käytössä kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta n. 241 000 euroa. ELY–keskus voi myöntää ko. rahoitusta vain valtion rakennuttavien toimintayksiköiden hankkeisiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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Saapunut hakemus:
Hanke ja hakija

Kuvaus

Maantien 224 parantaminen. Liikennevirasto.

Hankkeessa parannetaan maantien
224 Marttilassa sijaitsevan osuuden
pintakuntoa

Haettu
tuki (€)

Kok.kust.
arvio (€)

192 000;-

320 000;-

Varsinais-Suomen liitto puoltaa hankkeen rahoittamista.
Hankkeessa parannetaan maantien 224 rakennetta ja pintakuntoa yhteensä noin 7,8 km:n matkalla. Maantie 224 on alueen merkittävin poikittaisväylä ja se yhdistää toisiinsa valtatiet 1, 10 ja 9 tarjoten alueen yrityksille hyvät yhteydet valtakunnan päätieverkkoon. Maantiehen 224 tukeutuvat
Marttilan Tipilässä ja Tarvasjoen Tyllissä sijaitsevat paikalliset teollisuusalueet. Myös paikallinen
maatalous on tien merkittävä käyttäjä.
Maantien vaurioiden ja heittojen poistuminen parantaa yritysten kuljetusten toimintavarmuutta.
Valtion rakennuttavilla toimintayksiköillä ei ole tällä hetkellä vireillä riittäviä työllisyysvaikutuksia
omaavia elinkeinoelämää tukevia ja nopeasti vuoden 2013 aikana käynnistettäviä hankkeita, joten
ko. hanke ei käytännössä kilpaile muiden hankkeiden kanssa.
.2 MATKARAPORTIT
Juho Savo
Maakuntajohtajien Venäjän vierailu
14.-18.5.2013 Pietari Venäjä
Ville Santalahti
EXPAT-projekti
20.-22.5.2013 Riika Latvia
Talvikki Koskinen, Juho Savo
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly
30.-31.5.2013 Bodø Norja
Faris Alsuhail
GI Norden hallituksen kokous ja GI Norden vuosikokous
10.-11.6.2013 Oslo Norja
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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§ 157 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 11.30.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 137-142, 148-152, 154-157
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 143-147, 153
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 143-147, 153
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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.
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

