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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 22.4.2014. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu 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.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
seuraavasti:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Valmistelija

MR/MK

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. Valtionosuusjärjestelmän viimeiset muutokset myönteisiä Varsinais-Suomelle
Valtioneuvosto päätti 17. huhtikuuta hallituksen esityksen sisällöstä valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Esityksessä huomioitiin kuntien ja muiden lausunnonantajien palaute. Alkuvuonna
julkistettua valtiovarainministeriön pohjaesitystä muutettiin ikärakenteen painoarvojen, syrjäisyyskertoimien ja voimalaitosten kiinteistöveron tasauksen osalta. Lopullisessa esityksessä vanhimpien
ikäluokkien (yli 65-vuotiaat) painoarvoa nostettiin 5,5 % ja vastaavasti nuorimpien ikäluokkien painoarvoa laskettiin 3 %.
Ikärakenteeseen tehdyt muutokset olivat täsmälleen Varsinais-Suomen liiton lausunnon suuntaisia.
Esitykseen tehdyt muutokset paitsi pienentävät jonkin verran Varsinais-Suomen kuntien valtionosuuksien menetyksiä, myös tasaavat valtionosuuksien alenemisen vaikutusta maakunnan kuntien
välillä. Toisin sanoen valtionosuuksien pieneneminen kohdistuu Varsinais-Suomen kuntiin hieman
VM:n pohjaesitystä tasaisemmin.
Vaikka Lappi ja Kainuu hyötyivätkin eniten viime hetkellä tehdyistä muutoksista syrjäisyyskertoimen muutoksen vuoksi, oli etenkin ikärakennepainoihin tehdyillä muutoksilla merkittävää hyötyä
myös Varsinais-Suomen alueelle. Euromääräisesti mitattuna Varsinais-Suomi hyötyi kolmanneksi
eniten kaikista maakunnista, ja liiton lausuntoa mukailevien muutosten seurauksena maakuntaan
tulevien valtionosuuksien määrä pienenee 3,7 miljoonaa euroa vähemmän, kuin mitä VM:n helmikuisen pohjaesityksen perusteella oli odotettavissa.

Valtionosuuksien muutos nykyiseen verrattuna maakunnittain. Vertailussa VM:n pohjaesitys, Varsinais-Suomen liiton vaihtoehtoinen laskelma ja valtioneuvoston lopullinen päätös.
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Valtionosuuksien muutos nykyiseen verrattuna Varsinais-Suomen kunnissa. Vertailussa VM:n
pohjaesitys, Varsinais-Suomen liiton vaihtoehtoinen laskelma ja valtioneuvoston lopullinen päätös.
2. Korkein hallinto-oikeus siunasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen lakkauttaa
Örön länsipuolinen 4,5 m:n väylä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 12.8.2011 Liikenneviraston hakemuksesta lakkauttaa Örön
länsipuolisen 4,5 m:n Örön väylän A-osan. Ns. Örön kalastusväylä perustui Merenkulkuhallituksen
21.3.1983 antamaan vahvistuspäätökseen, jonka perusteella väylälle asetettiin kuusi turvalaitetta
(viitoitus). Samaan päätökseen sisältyi, ettei väylää merkitä julkisille merikartoille. Tullihallitus oli
myöntänyt usealle varustamolle luvan käyttää väylää kauppamerenkulussa ulkomaan tullitienä.
Väylää on käytetty myös kalastukseen ja huviveneilyyn.
Liikennevirasto perusteli väylän lakkauttamispäätöstä Puolustusvoimien harjoitus- ja koetoimintaalueella ja mm. sillä, ettei väylää voitu merkitä virallisille merikartoille. Varsinais-Suomen liitto valitti
aluehallintoviraston päätöksestä (maakuntahallitus 24.9.2012) Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus katsoi, että väyläturvallisuudelle ja yleiselle edulle lakkauttamispäätöksestä aiheutuva hyötyä on pidettävä aiheutuvaan haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattavana ja
hylkäsi liiton valituksen.
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 17.4.2014 pitänyt voimassa Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksen hylätä Varsinais-Suomen liiton valitus, jossa vaadittiin aluehallintoviraston ja hallintooikeuden päätösten kumoamista.
Örön väylän väyläosat B ja C on otettu käyttöön vuosina 2000 ja 2005. Väyläosa A sisältyy Varsinais-Suomen liikennestrategiaan (maakuntahallitus 19.11.2007) ja on osoitettu uudeksi kauppamerenkulun väyläksi maakuntavaltuuston 13.12.2010 hyväksymässä Turunmaan maakuntakaavassa.
Ympäristöministeriö jätti ko. väyläosan 20.3.2013 vahvistamatta perustelunaan puutteellinen Natura-vaikutustenarviointi. Varsinais-Suomen liitto on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (maakuntahallitus 29.4.2013). Tämä valitusprosessi on edelleen kesken.
Puolustusvoimat luopuu Örön alueesta vuoden 2014 lopussa. Örö siirtyy Metsähallituksen hallintaan ja osaksi Saaristomeren kansallispuistoa. Öröstä ollaan kehittämässä merkittävää matkailukohdetta. Tätä suunnittelua on tuettu mm. maakunnan kehittämisrahalla ja saaren matkailukehittäminen on huomioitu kevään kehysriihessä mm. miljoonaluokan panostuksella saaren venesataman perustamiseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää saaren saavutettavuuden monipuolista
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kehittämistä. Örön länsipuolista luonnonväylää tullaan käytännössä käyttämään saarta lähestyttäessä riippumatta siitä onko väylää osoitettu maakuntakaavassa tai merikartoissa.
3. Teijon kansallispuistolaista aloitettu omalaatuinen väittely
V-S liiton hallitus ottaa tänään lausunnossaan kantaa Perniön Teijoon suunnitellun kansallispuiston
lakiperusteisiin. Lausunnossa tuetaan puiston perustamista, mutta sanotaan se sama mitä liitto
lausunnossaan asiasta jo aikaisemmin on sanonut: ”kansallispuistoalueen tulee olla mahdollisimman monikäyttöinen ja jatkaa virkistys-, retkeily-, kalastus- ja metsästystoimintaa niiltä osin kun ne
luontoarvojen turvaamisen kautta ovat mahdollisia”.
Salon kaupungin lausunnon valmistelusta mediassa käydystä keskustelusta on välittynyt se kuva,
että on itsestäänselvää, että kansallispuistossa ei esimerkiksi saa metsästää. Asiahan ei millään
tavalla ole näin! Nyt vasta säädetään lakia siitä, millainen kansallispuisto Teijoon perustetaan.
Eduskunta päättää laissa siitä mitä Teijossa saadaan tehdä ja mitä ei.
Edellinen vastaava vääntö meillä koski Selkämeren kansallispuistoa. Vaikka ympäristöministeriön
asiaa valmistellut virkamies esittikin ko. puistoon niin kalastuksen kuin metsästyksenkin osalta
täyskieltoa, saatiin lopputulokseksi näiden osalta kuitenkin kohtuullinen ratkaisu. Salon osalta samainen virkamiesvalmistelija on taas lähtenyt kokeilemaan kepillä jäätä. Hirvikannan rajoittamiseen
ja ns. vieraslajien poistoon liittyvät toimenpiteet eivät millään muotoa vähennä Teijon tulevan kansallispuiston arvoa ja vetovoimaa. Oleellista on, että päättäjät ovat valveilla kun tätä lakia säädetään.
4. Maata jaetaan nyt kahtia
Työ- ja elinkeinoministeriö on tuomassa vapunaattona 30.4. valtioneuvostoon vahvistettavaksi
asetukset, joilla käynnistetään EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 ohjelmien haut. Tavoitteena on, että haut voisivat alkaa ensi viikon alusta.
V-S maakuntahallitus otti kuukausi sitten kantaa asetusluonnoksiin. Yksimielinen kannanottomme
oli se, että TEM:n pyrkimys keskittää hankkeiden hallinnointi suuralueittain vain neljään maakuntaan Suomessa on hyväksyttävissä jos järjestelmä toteutetaan koko maassa. Ellei niin tapahdu, pidetään voimassa maakunnittainen hallinnointi. Näin ei nyt kuitenkaan ole tapahtumassa.
TEM:n valmistelemat asetukset on kirjoitettu niin, että Etelä- ja Länsi Suomessa hankehallinnot
keskitetään Uudellemaalle ja Tampereelle, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa kaikki maakunnat hoitavat omat asiansa. Suomea ollaan tällä hallintomallikäytännöllä jakamassa kahteen täysin erilaisten maakuntien Suomeen: Köyhä ja alikehittynyt itä- ja pohjoinen, jota maan hallitus ei saa ruotuun
ja se toinen Suomi, joka tekee niin kuin hallitus määrää. Muistuttaa kovasti tilannetta Mustanmeren
rannalla! TEM on nyt lähes vuoden ajan käyttänyt kaikkia mahdollisia kiristyksen keinoja ja ministerin arvovaltaa kantansa ajamiseksi ilman tulosta. Tässä tilanteessa TEM:n tulisi nöyrtyä ja asetukset tulisi palauttaa uuteen valmisteluun ilman keskittämistä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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HALL: 72/2014

TURUN KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINNASTA
Asia

Turun kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.1.2014 § 6 päättänyt myöntää Eeva-Johanna
Elorannalle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston varsinaisen jäsenen tehtävästä päätöksentekopäivämäärästä lukien ja päättää valita Piia Elon hänen tilalleen edellä mainitusta ajankohdasta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Eeva-Johanna Elorannan Varsinais-Suomen
maakuntavaltuuston jäsenen Jukka Mikkolan varajäseneksi päätöksentekopäivämäärästä lukien
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Turun kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Turun kaupunginvaltuusto on myöntänyt Eeva-Johanna Elorannalle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston varsinaisen jäsenen
tehtävästä päätöksentekopäivämäärästä lukien ja päättänyt valita Piia Elon hänen tilalleen edellä
mainitusta ajankohdasta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita
Eeva-Johanna Elorannan Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen Jukka Mikkolan varajäseneksi päätöksentekopäivämäärästä lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 86/2014

Sivu 10

AJANKOHTAINEN KATSAUS MAAKUNTAVALTUUSTOLLE
Asia:

Maakuntavaltuustossa on perinteisesti ollut ministeri- tai valtiosihteeritason poliitikon tai johtavan
virkamiehen ajankohtainen katsaus. Paljon puhuttaneen sote-uudistuksen varjoon on jäänyt kouluja opetusalalla odotettavissa olevat muutokset. Ajankohtaisessa katsauksessa nostetaan esille
kouluasiat.

Valmistelija

LP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että maakuntavaltuuston kokouksessa 16.6.2014 ajankohtaisen katsauksen pitää opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p. 0400 864 604
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ALUEK: 16/2014

Sivu 11

MAAKUNTAVALTUUSTON VALTUUSTOALOITE "MAAKUNTAOHJELMAN MUUTOS
PAKOLAISKYSYMYKSESSÄ".
Asia

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: ”Maakuntaohjelman muutos pakolaiskysymyksessä”. Aloitteessa esitetään, että kuntien velvoittaminen pakolaisten vastaanottamiseen,
positiivinen diskriminaatio ja monikulttuurisuus poistetaan seuraavasta maakuntaohjelmasta ja kotouttamista koskevissa toimenpiteissä huomioidaan laiton maahantulo. Aloitteessa viitataan myös
voimassa olevan maakuntaohjelman kohtiin.

Valmistelija

TN/VMK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää vastauksena maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Nykyinen maakuntaohjelmakausi on loppumassa ja uusi ohjelma on tarkoitus hyväksyä 16.6.2014.
Varsinais-Suomen maakuntahallituksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kesäkuussa
2010 maakuntavaltuuston hyväksymää ohjelmaa. Myöskään luonnoksessa Varsinais-Suomen
maakuntastrategiaksi 2035+ ei ole toimenpiteissä valtuustoaloitteessa kuvattuja asioita. Monikulttuurisuus on luonnollinen osa yhdessä tekemistä ja kumppanuutta maakunnasamme.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Heikkilä ehdotti Pilpolan kannattamana että asiakohta palautetaan vastauksen muutosvalmistelua
varten.
Puheenjohtaja Orpo totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu palautusehdotus ja teki seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat asiakohdan käsittelyn jatkamista äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Heikkilän/Pilpolan palautusehdotusta äänestävät EI.
Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Kattelus Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Maaskola Mika
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Andersson Janina
Söderlund Nina
Virolainen Anne-Mari
Vuola Hanna
Wallin Stefan
Orpo Petteri

JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA

Puheenjohtaja Orpo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun seitsemäntoista (17)
JAA -ääntä ja kaksi (2) EI -ääntä, jolloin asiakohdan käsittelyä jatkettiin.
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ALUEK: 16/2014

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja

erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 12

§ 67, MH 28.4.2014 10:00

ALUEK: 15/2014

Sivu 13

MAAKUNTAVALTUUSTON VALTUUSTOALOITE: "LIIKKUMATTOMUUDEN UHKATEKIJÖIDEN
ENNALTAEHKÄISY OSAKSI VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTASTRATEGIAA"
Asia

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki (aloitteen 1. allekirjoittaja) jätti 2.12.2013
maakuntavaltuuston valtuustoaloitteen ”Liikkumattomuuden uhkatekijöiden ennaltaehkäisy osaksi
Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategiaa”. Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategiaan liitetään yhteistyössä Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n kanssa laaditut tavoitteet ja toiminnan linjaukset, joilla liikkumattomuuden uhkatekijöiden ennaltaehkäisy sisällytetään osaksi VarsinaisSuomen liiton valmisteilla olevaa maakuntastrategiaa. Toimenpide-ehdotukset tulee valmistella
ennen huhtikuuta 2014.

Valmistelija

TN/VMK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää vastauksena maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Vastuu terveistä elämäntavoista on ihmisillä itsellään. Samanaikaisesti työyhteisön tulee huolehtia
tärkeimmän resurssinsa hyvinvoinnista huolehtimalla työtilojen terveellisyydestä ja kannustamalla
terveyttä edistäviin valintoihin arkiliikunnan lisäämiseksi. Tämä edellyttää, että myös fyysinen rakennettu ympäristö mahdollistaa kävelyn ja pyöräilyn työ- ja vapaa-ajan matkoilla.
Valtuustoaloitteessa mainittu hyöty- ja arkiliikunnan edistäminen on otettu huomioon VarsinaisSuomen maakuntastrategian valmistelussa ja se on strategian luonnoksessa myös konkreettisena
toimenpiteenä: ” Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa”.
Toimenpiteen toteuttamisesta on käyty keskusteluja muun muassa Lounais-Suomen liikunta- ja
urheilu ry:n kanssa.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 71/2014

Sivu 14

ERIKOISSUUNNITTELIJA CAROLA GUNELLIN ANOMUS VUOROTTELUVAPAASTA
Asia

Erikoissuunnittelija Carola Gunell anoo 27.3.2014 päivätyllä kirjeellään vuorotteluvapaasta annetun
lain mukaista vuorotteluvapaata ajalle 2.6.2014 - 31.5.2015.
Laki vuorotteluvapaan määrittelystä § 3 kuuluu seuraavasti:
”Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien
suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.
Vuorottelijalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka jää vuorotteluvapaalle, ja sijaisella työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä, joka on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi työhön.”
Erikoissuunnittelija Carola Gunell täyttää vuorottelusopimuksen ehdot.
Erikoissuunnittelijan toimeen kuuluvat kilpailukyky- ja työllisyysohjelmasta vastaaminen ja EU-ohjelmien
seuranta.

Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää tehdä erikoissuunnittelija Carola Gunellin kanssa vuorottelusopimuksen
ajalle 2.6.2014 - 31.5.2015 ja valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään vastaavaksi ajaksi määräaikaisen työsopimuksen työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön kanssa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p.040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EDUNV: 12/2014

Sivu 15

MAAKUNTAHALLITUKSEN JA VIRASTON HENKILÖSTÖN KESÄRETKI 25.6.2014
Asia

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus ja liiton henkilökunta tekevät vuosittain kesäretken. Tänä
vuonna kesäretki tehdään Örön saarelle, joka on ajankohtainen tutustumiskohde. VarsinaisSuomen liitolla on ollut keskeinen rooli Örön matkailun kehittämisessä.
Kesäretki järjestetään keskiviikkona 25.6.2014 ja ohjelmaa valmistellaan yhdessä metsähallituksen
kanssa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Valmistelija

JS/LP/ml

Maakuntajohtajan päätös
Maakuntahallitus päättää järjestää kesäretken Örön saarelle keskiviikkona 25.6.2014.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p. 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 70, MH 28.4.2014 10:00

Sivu 16

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA, JATKOHANKKEET, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 § 6
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraavia maakunnan kehittämisrahajatkohakemuksia (oheismateriaali):
Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke
2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö
2.1. Vahva vaikuttaja Itämerellä
26/2013 Pietarin Turku-keskus (hakija: Turun kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Turku-keskuksen tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän,
korkeakoulujen ja muiden toimijoiden tavoitteita Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. Tässä tarkoituksessa keskus valmistelee palvelu, tila, viestintä ym. tarpeelliset konseptit. Turku-keskuksen käytännön tehtäviä ja palveluita ovat kiinteä yhteydenpito Pietarin kaupunginhallintoon, keskuksen
taustatahojen informointi niiden kannalta olennaisista kehityslinjoista ja uutisista Pietarissa. Lisäksi
tavoitteena on lisätä Turun ja Varsinais-Suomen näkyvyyttä ja tunnettavuutta Pietarissa.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tulee maakuntaohjelman toimintalinjaa 2 sekä toimenpidekokonaisuutta 2.1.
Perustelut päätösesitykselle: Pietarin Turun-keskuksella on merkitystä koko Varsinais-Suomen
näkyvyyden edistämiselle Pietarissa ja Venäjällä laajemminkin.
Hanke on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 1.11.2013
Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 -31.12.2014

Valmistelija

TN/VK

Ehdotus: Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Pietarin Turku-keskus” (26/2013) maakunnan kehittämisrahaa 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (206 600 euroa), kuitenkin enintään 61 980 euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus 31.3.2014
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Pietarin Turku-keskus” (26/2013) maakunnan kehittämisrahaa 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (206 600 euroa), kuitenkin enintään 61 980 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
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Päätös

Sivu 17

Lauri Kattelus ja Minna Arve ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävejä, Turun kaupunginhallitus) eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Asia jätettiin pöydälle Lauri Heikkilän ehdotuksesta ja Juhani Pilpolan kannattamana.
_____

Maakuntahallitus 28.4.2014
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Pietarin Turku-keskus” (26/2013) maakunnan kehittämisrahaa 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (206 600 euroa), kuitenkin enintään 61 980 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Lauri Kattelus ja Minna Arve ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävejä, Turun kaupunginhallitus) eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen p. 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 71, MH 28.4.2014 10:00

EDUNV: 13/2014

Sivu 18

KUNTIEN TALOUSFOORUMI TURUSSA 10.6.2014
Asia

Suomen Kuntaliitto järjestää vuoden aikana neljä talousfoorumia, joista ensimmäinen on tiistaina
10.6.2014 Auriga Business Centerissä Turussa. Muut tilaisuudet ovat Pohjois- ja Itä-Suomessa.
Turun tilaisuuden kutsu menee Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueille, pääasiassa
virkamiehille ja luottamushenkilöille. Turun tilaisuus järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen liiton
ja Turun kaupungin kassa.
Tilaisuuden tavoitteena on innostaa kuntia uuteen, ennakkoluulottomaan elinkeinopolitiikkaan.

Valmistelija

LP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää olla mukana järjestämässä Suomen Kuntaliiton Kuntien talousfoorumia
Turussa tiistaina 10.6.2014 yhdessä Turun kaupungin kanssa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p. 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 72, MH 28.4.2014 10:00

ALUEK: 71/2012

Sivu 19

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN LUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT
Asia

Maakunnan suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä aluekehityslakiin. VarsinaisSuomessa maakuntasuunnitelma ja -ohjelma laaditaan yhtenä asiakirjana, joka muodostaa Varsinais-Suomen maakuntastrategian. Maakuntasuunnitelman tavoitevuosi on 2035+ ja maakuntaohjelman kattaa vuodet 2014–2017.
Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti lähettää strategian luonnoksen lausuntokierrokselle
24.2.2014 pidetyssä kokouksessa. Lausuntopyyntöjä lähetettiin noin 230 kappaletta. Lausuntoja
saatiin 69 kappaletta.
Lausunnot ovat keskenään muodoltaan hyvin erilaisia. Visiota pidettiin yleisesti oikeansuuntaisena.
Kärkiteemoja pidettiin kehittämisen kannalta oikeina. Yleisesti voi todeta, että strategian päätoimenpide kumppanuusfoorumi on saanut runsaasti myönteisiä kommentteja osakseen. Käytännössä lähes jokainen lausunnon antanut taho ilmaisi kiinnostuksensa ja tahtotilansa olla mukana kyseisessä toimenpiteessä.
Strategian toimenpiteisiin kaivattiin konkretisointia lausunnossa. Toimintamallin ja käytännön toimenpiteiden välinen yhteys vaatii kirkastamista lausuntojen perusteella. Lausunnoissa kaivataan
myös lisää kansainvälisyyttä ja elinkeinoelämän huomioimista. Toimialakohtaisen lähestymisen
puuttumista ei lausunnoissa koettu negatiivisena asiana.
Maakuntastrategian lausuntojen yhteenveto on oheismateriaalina 1 ja lausuntojen konkreettisten
toimenpide-ehdotusten yhteenveto on oheismateriaalina 2.
Lausunnoissa ilmenneet ehdotukset ja kommentit tullaan huomioimaan strategian jatkotyöstämisessä. Maakuntahallitus päättää toukokuun kokouksessaan esittää maakuntastrategian maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Maakuntastrategia löytyy linkistä:

http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Aluekehittaminen/Maakuntaohjelma/Maakuntastrategia.pdf

Valmistelija

TN/HS/VK/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta saatujen lausuntojen
yhteenvedot, käy keskustelun niiden pohjalta ja evästää jatkovalmistelua.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:
Kunnat

Lausunnon antaja: Yleistä:

Auran kunta

Kaarinan
kaupunki

Kemiönsaaren
kunta

Kärkiteemat:

Visiota voidaan pitää liian
yleisellä tasolla olevana
kirjauksena. Esitetyllä visiolla
maakunta tai sen vahvuudet
eivät erotu muista
Kärkiteemat ovat
kilpailevista alueista.
hyväksyttäviä.

Keskeistä on proaktiivinen
toiminta. Alue‐ ja
Tahtotilaan on helppo yhtyä, yhdyskuntarakenteen
jos ymmärretään aidosti sekä kehittämiseen ja vastuulliseen
energiankäyttöön liittyviin
kansallisen että globaalin
toimintaympäristön
näkemyksiin on helppo
muutospaineet
yhtyä.Subsidiariteettiperiaatte
yhteiskuntaan ja
en soisi näkyvän myös
yritystoimintaan.
maakuntastrategiassa.

"Livskvaliteten i Egentliga
Finland är bäst i Finland. Ett
framgångsrikt och välmående
landskap byggs genom
samarbete och partnerskap."
Visionen visar på framtidstro
och är riktad åt rätt håll. I
Det är välkommet och
ligger i tidens anda att man dagens Finland, där många
genomför en omfattande olika stora reformer är på
gång kommer Finlands
strategiprocess som en
kommun¬karta sannolikt
delaktighetsprocess med
väldigt många olika aktörer inom en nära framtid att se
rätt annorlunda ut.
involverade.

Toimenpiteet:

Sivu 19
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Kumppanuusfoorumi sinällään on
kannatettava toimintatapa
maakuntastrategian
toteuttamisessa ja seurannassa.
Kunnilla tulee luonnollisesti olla
tärkeä rooli kumpanuusfoorumin
työskentelyssä.

Kaarinan kaupunki toteaa,
että maakuntastrategiasta
tulee selvästi ilmetä se,
miten V‐S maakunta eroaa
ja haluaa erota muista
maakunnista. Lisäksi
toivomuksena on, että
lopullisessa strategiassa on
lyhyt tiivistelmä keskisistä
osa‐alueista.
Kommunernas roll
gällande
partnerskapsforumet är
att aktivt nätverka, följa
med och ta del av de olika
samarbetsaktiviteterna,
fungera i interaktion med
landskapets övriga
aktörer. Företagen,
organisationerna utgör
viktiga samarbetsparter
för kommunerna. Att delta
i landskapets
samarbetsorgans arbete
utgör en väsentlig del för
regionen Åboland.
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Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Koski TL.kunta

Kustavin kunta

Laitilan kaupunki

Liedon kunta

Kärkiteemat:

Sivu 20

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Visiot ovat oikeansuuntaisia. Kärkiteemat riittäviä.

Toimenpiteet
vastaavat
strategiatasolla
lähivuosien
haasteisiin.

Kunta osallistuu soveltuvin osin
kumppanuusfoorumin toimintaan
ja aktivoi kunnan toimijoita ja
asiasta kiinnostuneita ihmisiä
siihen mukaan.

Vision ensimmäinen lause on
ytimekkään lyhyt, mutta
jättää mm. kysymyksen,
mihin nähden elämisen laatu
on Varsinais‐Suomessa
parasta.

Kärkiteemat ovat sinänsä
hyviä, mutta maakunnan
asukasta ajatellen osin
abstrakteja ja mielikuvaltaan
vaikeaselkoisia.

Kärkiteemoista on
johdettu runsaasti
toimenpiteitä ja
niiden toteuttaminen
vaatii paljon
onnistunutta
organisointia ja
voimavaroja. Kysyä
sopii, olisiko
toimepiteiden
määrää supistettava
ja tiivistettävä
Kumppanuusfoorumi on hyvä
kokonaisuuden
myös vision toteuttajana ja
kärsimättä.
päätoimenpiteenä.

Kärkiteemat vastaavat jo
kuntien aiemmissa eri
maakunnallisissa ja
seudullisissa
yhteistyöhankkeissa
tuotettuja johtopäätöksiä ja
linjauksia

Toimenpiteet
vastaavat varsin hyvin
lähivuosien
haasteisiin luoden
mahdollisuuksia
uusien innoavtiivisten
aloitteiden ja
hankkeiden
syntymiseen
strategiakauden
aikana.

visiot ovat oikeansuuntaisia.

Visiot ovat maakunnan
kehittämisen kannalta
keskeisiä, innostavia ja
sitouttavia.

Sivu 2

Liedon kunta on kiinnostunut
osallistumaan
kumpanuusfoorumin toimintaan
ja sen toiminnan tunnetuksi
tekemiseen omalla alueellaan.
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Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Loimaan
kaupunki

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Visot ovat oikeansuuntaisia ja
kärkiteemat maakunnan
kehittämisen kannalta
keskeisiä ja
tarkoituksenmukaisia.
Maakuntastrategian
kärkiteemat huomioivat
maakunnan sijainnin ja
monipuolisuuden.

Marttilan kunta

Visiot ovat oikeansuuntaisia
ja toteutettavissa olevia.

Maskun kunta

Visio on oikeansuuntainen,
mutta selvemmin pitäisi
Kärkiteemat ja niiden
korostaa V‐S:n menestyminen toimenpiteet ovat pääosin
ja vetovoimaisuus.
oikeita.

Toimenpiteenä
strategian
arvokärkien
edistämisessä tulee
kiinnittää erityistä
huomioita alueen
vetovoimaisuuteen ja
vahvuuksiin, jotta
pystytään
V‐S liiton keskeinen tehtävä
turvaamaan
on alueen edunvalvonta,
positiivinen
joten sen tulee paremmin
Kärkiteemat ovat maakunnan asukaskehitys ja
Visiot ovat oikeansuuntaisia. kehittämsien kannalta oikeat. työpaikat.
Mynämäen kunta näkyä strategiassa.

Sivu 3

Sivu 21
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Loimaan kaupungilla on halu ja
valmius olla aktiivinen toimija
suhteessa strategian
päätoimenpiteeseen,
Kumppanuusfoorumiin.
Kumppanuusohjelma on
tarpeellinen, kunhan se
toteutetaan maakuntaa
tasapuolisesti palvelevana ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Marttilan kunta on kiinnostunut
Kumppanuusfootumissa liiton on
syytä yhdessä kuntien kanssa
ottaa aktiivinen rooli foorumin
työskentelyssä.

Kumppanuusfoorumi tarjoaa
uudentyyppistä kehitystoimintaa
ja verkostomaista toimintaa.
Yhteiskunnan kehitys edellyttää
kunniltakin uudenlaisia
toimintatapoja ja Mynämäen
kunta suhtautuu myönteisesti
uudenlaisiin yhteistyömuotoihin.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Naantalin
kaupunki

Nousiaisten
kunta

Riittävän tavoitteellinen ja
lähtökohdiltaan oikea.

Sivu 22

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Oikeansuuntaiset. Haasteita
saaristoalueiden palveluiden
turvaamisessa.

Kärkiteemojen
toteuttamista
tukevia.
Toteutumiselle ei ole
asetettu määrällisiä
tai ajallisia tavoitteita.
Voisiko kullakin
kärkiteemalla olla
teemaa tukevat
kärkitoimenpiteensä?

Kumppanuusfoorumi tarjoaa
mahdollisuuksia uudenlaiseen
kehittämistoimintaan ja
verkostomaiseen työskentelyyn.
Kaupunki suhtautuu periaatteessa
myötämielisesti myös
kumppanuusfoorumiin.

Kunnanhallitus toteaa, että
Nousiaisten kunnalla ei ole
sinällään huomauttamista
maakuntastrategialuonnoks
een eli
maakuntasuunnitelman
visiot ja ‐strategian
kärkiteemat ovat
oikeansuuntaisia ja lisäksi
voidaan olettaa, että
esitetyt ‐varsin
positiivissävytteisesti
kirjoitetut ‐erilaiset
toimenpiteet ovat riittäviä
tulevaisuuden haasteisiin.
Strategia‐asiakirjan
laajuudesta johtuen olisi
siinä perusteltua esittää
tiivistelmä keskeisistä
strategisista tavoitteista ja
toimenpiteistä.

Lisäksi yksittäisiä yrityksiä
nimettäisiin yrittäjäjärjestöjen
lisäksi kumppanuustoimijoiksi
strategian sisältämiin
toimenpiteisiin.

Sivu 4

Pääotsikointi ja
tekstikokonaisuuksien
sijoittelu on lievästi
epälooginen, kun osassa II
kuvataan lähtökohtia eli
nykytilannetta ja osassa I
on jo selvitetty
maakuntasuunnitelman ja
maakuntaohjelman
tavoitteet ja toimenpiteet.
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Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:

Kärkiteemat:

Oripään kunta

Kärkiteemat ovat osuvia.
Strategiassa tulee edelleen
huomioida maaseudun
rakennemuutos ja toisaalta
maaseutu voimavarana, joka
tyydyttää ihmisten
perustarpeita.

Paimion
kaupunki

Toimenpiteet:

Strategialuonnoksen
lähestymistavaksi on valittu
toimintatapaa ja toiminnan
yleisiä edelletyksiä
kehittävä painotus.
Ratkaisua voidaan pitää
uudistushakuisena ja
lähtökohdiltaaan
ympäristön muuttuviin
haasteisiin vastaavana.
Toisaalta lähestymistavan
kautta ei muodostu selkeitä
ja konkreettisia
sisältökysymyksiä koskevia
valintoja, jolloin vaarana
on, että ohjusvaikutus jää
heikoksi.

Sivu 5

Sivu 23
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Paraisten
kaupunki

Pyhärannan
kunta

Pargas stad ser tanken om
ett nära partnerskap som
ett bra sätt att förhålla sig
tili samarbetet inom
landskapet och tili
genomförandet av
landskapsstrategin.

Pargas stad anser att
visionerna i
landskapsstrategin är sådana
att man lätt kan acceptera och
tillägna sig dem. Också
strategins vision om Finlands
bästa livskvalitet är lätt att
förankra i Pargas som tack
vare sin natur, historia och
samhällsstrukturella skala kan
erbjuda synnerligen goda
förutsättningar för boende, liv
och arbete.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Sivu 24
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

. Pargas ser sin roll som en
genomförande part i
Partnersskapsstrategin och som
ett aktivt regioncentrum i
regionstrukturen som naturlig och
strävar efter att genom sitt
handlande och sina beslut främja
genomförandet av
landskapsöversikten och ‐
programmet.

Pargas stad ser de fyra
spetstemana i
landskapsstrategin som
naturliga och konstaterar att
temana på ett Iyckat sätt
täcker de utmaningar inom
den närmaste framtiden som
landskapet borde förbereda
sig för.
Kumpaanuus
päätoimenpiteenä on
oikeansuuntainen,
mutta sen
toteuttaminen on
määritelty
stretegiassa melko
yleisellä tasolla.

Strategia on hyvin
valmisteltu ja sisältää
oikeita asioita.

Kärkitemat ovat osuvia, eikä
Raision kaupungilla ole niistä
huomautettavaa.
Resurssiviisauden käsite on
moniuloitteinen ja terminä
ehkä myös uusi. Kohtaan
"Varsinais‐Suomen
tavoitteellinen aluerakenne
2035+" on Raision kaupungin
näkemyksen mukaan
ansiokkaasti tiivistetty ja
Maakunnan strategiatyö on
kokonaisuudessaan
Viosioluonnos on ytimekäs ja konkretisoitu strategian
keskeisin sisältö.
Raision kaupunki onnistunut hyvin.
uudistumaan kannustava.

Sivu 6

Raision kaupunki pitää foorumin
luomista tärkeänä
edistysaskeleena ja on valmis
aktiivisesti osallistumaan erilaisiin
yhteistyöverkostoihin.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Ruskon kunta

Salon kaupunki

Sauvon kunta

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Sivu 25
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Oikeansuuntainen, mutta
pitäisi tuoda paremmin esille
V‐S:n menestyminen ja
vetovoimaisuus myös
Teemat ja toimenpiteet
kansallisesti.
oikeita

Kumpanuusfoorumi on
kannatteva toimintatapa.

Yhdessä tekemisen
nostaminen on vahva ja
velvoittava arvokannanotto,
jota Salon kaupunki haluaa
osaltaan olla toteuttamassa.

Salon kaupunki on valmis paitsi
osallistumaan yhteisötason
toimijana, myös koordinoijana ja
kehittäjänä esim. sellaisiin
teemoihin ja toimepiteisiin, jotka
läheisesti liittyvät kaupungin tai
sen elinkeinoyhtiön strategia‐ tai
kehittämsiohjelman
toimenpiteisiin.

Toimenpiteet ovat
vaikeasti keskenään
verrattavissa.

Maakuntastrategialuonnok
sen lähestymistavaksi on
valittu toimintata¬paa ja
toiminnan yleisiä
edellytyksiä kehittävä
painotus. Ratkaisua
voidaan pitää
uudistushakuisena ja
lähtökohdiltaan ympäristön
muuttuviin haasteisiin
vastaavana. Toisaalta
valitun lähestymistavan
kautta ei muodostu selkeitä
ja konkreettisia
sisältökysymyksiä koskevia
valinto¬ja, jolloin vaarana
on, että strategian
ohjausvaikutus jää heikoksi.

Vaikka onkin totta,
että yhdessä
tekeminen ja
verkostoituminen
samanaikaisesti eri
tahoilla ovat
nykyaikana tärkeä
edellytys
menestymiselle, niin
on kysyttävä, et¬tä
riittääkö erilaisten
kumppanuusverkosto
jen syntyminen
maakunta¬strategian
toteuttamiseen ja
syntyykö siten riittävä
ohjausvaikutus?

Sivu 7
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Someron
kaupunki

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

V‐S:n tavoitteelliseen
aluerakenteeseen liittyen
Someron kaupunki
huomauttaa, että
työmarkkina‐alueiden
kaksitasoisessa
rakenteessa on
huomioitava esitteyjen
vyöhykkeiden lisäksi
tosiasialliset päivittäiset
vuorovaikutuksen
maakuntarajat ylittävät
alueet. Edellisten
perusteella maakunnan
liikennejärjestelyihin
liittyvissä toimenpiteissä
tulee huomioida Someron
ja Forssan välisen
tieyhteyden ja maantie
280 parantamiset.

Maakuntastrategian
lähestymistavaksi on valittu
toimintatapaa ja toiminnan
yleisiä edellytyksiä
kehittävä painotus.

Aluerakenne 2035 + on
unohtanut täysin kunnat
Taivassalon kunta aluerakenteen osina.

Tarvasjoen kunta

Kärkiteemat:

Sivu 26

Oikeansuuntaisia, mutta eivät
realistisia eikä mitattavia.
Visiolta edellytettävä
innostuneisuus puuttuu.

Kumppanuuteen perustuva
toimintatapa on hyvä asia.
Kumppanuusfoorumi
on kannatettava
toimintatapa
maakuntastrategian
toteuttamisessa ja
seurannassa. Kunnilla
tulee olla tärkeä rooli
kumppanuusfoorumi
n työskentelyssä.

Visio on oikeansuuntainen.
Asumisen laadun suhteen
visio jää hyvin yleiselle tasolle
ja sitä tulisi terävöittää.

Sivu 8
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Turun kaupunki

Uudenkaupungin
kaupunki

Vehmaan kunta
Järjestöt

Akava ry

Maakuntastrategiassa ei
tule päättää suoraan
toiminnasta tai
toimenpiteistä, jotka ovat
muun organisaation
hallinnassa.
Kokonaisuutena Turun
kaupunki pitää
maakuntastrategian
valmistelua hyvänä.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Sivu 27
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Strategian päälinjaukset ovat
varsin samansisältöisiä kuin
Turun kaupungin
valmisteluvaiheessa oleva
kaupunkistrategia ja
valmistelussa olevat sitä
täsmentävät strategiset
ohjelmat, kilpailukyky‐ ja
hyvinvointiohjelma.
Kärkiteemat ovat ovat
maakunnan kehittämisen
kannalta oikeita ja keskeisiä.
Yrittäjyys, elinkeinot ja uusien
Visio sisältää vahvan
näkemyksen menestyksen ja liiketoimintojen synty tulisi
hyvinvoinnin avaintekijöistä, tuoda entistä vahvemmin
avoimuudesta, yhdessä
strategiassa esille sekä
tekemisestä ja
teemoissa, että
kumppanuudesta.
toimenpiteissä.

Kumppanuustoimijoin
a tulee mainita myös
alueelliset
kehittämiskeskukset
sekä kulttuurisäätiöt.

Maakuntastrategia on
huolella valmisteltu ja
Strategia on laadittu ottaen
siihen on sisällytetty kaikki
huomioon kattavasti eri
maakunnan kehittämisen
avainalueet
Visiot ovat oikeansuuntaiset. sidosryhmät ja kärkiteemat

Strategia‐asiakirjaa voi
pitää hyvin valmisteltuna ja
yhteiskunnan eri toimijat
Kärkiteemat ovat maakunnan
huomioonottavana.
Visiot ovat oikeansuuntaisia. kehittämisen kannalta okeita.

Sivu 9

On ehkä
ennanaikaista ottaa
kantaa
kärkitoimenpiteisiin.

Kumppanuusfoorumin kautta on
mahdollista integroida
maakunnan opiskelijoista
koostuva suuri resurssi paremmin
mukaan ja samalla mahdollistaa
opiskelijoille entistä joustavampi
ja tehokkaampi mahdollisuus
siirtyä opiskelusta työelämään.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Maakuntasuunnitelman ja ‐
ohjelman tulee edistää
terveyden tasa‐arvon ja
hyvinvoinnin huomioimista
alueellisessa suunnittelussa
sekä poikkihallinnollista
Kärkiteemat ovat kiinnostavia.
Itämeren Terveet yhteistyötä. Nämä asiat on
Hyvinvointiasiat tulisi kirjata
kaupungit ry
osin huomioitu asiakirjassa. Visiot ovat oikeansuuntaisia. selkeämmin mukaan.

Kakskertaseura
ry.

Visiot ovat
oikenasuuntaisia.
Lähtökohtatilanne on
haastavampi kuin
asiakirjassa on kuvattu.

Kakskertaseura voi
toimia
kumppanuusfoorumis
sa omaa aluettaan,
entistä Kaskerran
saaristokunnan
aluetta koskevissa
Kärkiteemat ovat maakunnan hankkeissa oman
kehittämisen kannalta oikeat. alueensa edustajana.

Sivu 10

Sivu 28
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Itämeren terveet Kaupungit ry. on
mielellään mukana
maakuntasuunnitelma‐ ja
ohjelman jatkotyössä ja voi
haluttaessa osallistua mm.
Kumppanuusfoorumin
suunnitteluun ja toteutukseen.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

MTK‐Varsinais‐
Suomi

Maakuntastrategian
valmistelu on tehty
huolellisesti ja laajalla
valmistelulla. Erityisen
tärkeää on, että
valmistelussa ovat olleet
mukana elinkeinoelämän ja
niiden järjestöjen sekä
työmarkkinaosapuolten
edustajat. Käsityksemme
mukaan maakunnan kasvun
ja kehityksen kannalta
ensiarvoisen tärkeässä
asema ovat yritykset,
erityisesti mikro‐ ja pk‐
yritykset sekä maatilat,
sekä niiden menestys‐ ja
kasvumahdollisuudet.

Meidän Turku ‐
Vårt Åbo ry.

Kumppanuus ja yhteistyö
eri tahojen välillä hyvä,
mutta strategia on liian
yleispiirteinen ja siksi
linjaton. Strategia ei avaa
näköaloja, vaan toistaa
hyvin samankaltaisia
ajatuksia kuin on jokaisessa
strategiassa muuallakin
Suomessa.

Metsänomistajie
n liitto/Länsi‐
Suomi

Visiot ovat juuri, mitä
eteenpäin katsovassa
maakunnassa pitääkin, eli
vastuullista yhteistyötä,
yhteyksien parantamista ja
järkevää resurssitehokkuutta.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Sivu 11

Sivu 29
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Meidän Turku‐Vårt Turku on
valmis osallistumaan
kumppanuushankkeisiin ja
muuhun yhteistyöhön sekä
konsultointiin. Yhdistys toivoo,
että V‐S:ssa ryhdyttäisiin pikaisesti
erilaisiin kokeiluhankkeisiin, kuten
kylä, kansalais‐ tai
kaupunginosataloprojekteihin ja
kanslaismediahankkeisiin.
Avoin, eri alojen toimijoiden
yhteistyö koko maakunnan
hyväksi on kannatettava
lähtökohta, jonka voi uskoa
konkretisoituvan
kumppanuusfoorumin myötä.
Metsänomistrajien liitto toivoo
pääsevänsä osalliseksi
kumppanuusfoorumissa
käsiteltäviin toimenpiteisiin.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Soste ry.

Osallisuus ja avoimuus
valmistelussa ovat tärkeitä
lähtökohtia yhteisesti
annettujen päämäärien
tavoittamiselle. Strategian
valmisteluun on
osallistunut monipuolinen
joukko maakunnan
toimijoita.

Suomen
luonnonsuojelulii
tto ry./V‐S
Maakuntaliitto on
luonnonsuojelupi onnistunut roolissaan
strategian sparraajana.
iri ty.

Talonrakennuste
ollisuus ry.

Kärkiteemat:

Visio sisältää vahvan
näkemyksen menestyksen ja
hyvinvoinnin avaintekijöistä‐
avoimuudesta, yhdessä
Jokainen kärkiteema on
tekemisestä ja
perusteltu ja suhteessa
kumppanuudesta.
visioon.

Sivu 30

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Maakuntaohjelma
toimii työkaluna
mahdollisuuksien
luomisessa. Ohjelman
tehtävä ei ole esittää
valmiita päätöksiä
toimijoille ‐ toimijat
valitsevat itse
suuntansa ja tapansa
toimia.
Seniorkansalaiset olisi
pitänyt saada
ohjelmaan mukaan.

Kumppanuusfoorumin ideologia
kohtaa SOSTE:n arvot. SOSTE on
mielellään mukana yhtenä
toimijana kumppanuusfoorumissa
ja tuo valtakunnallisena toimijana
mukanaa oman osaamisensa sekä
verkostonsa ja kumppanuutensa
Varsinais‐Suomen sosiaali‐ ja
terveysalan kenttään.

Toimenpiteet kannatettavia ja
oikeansuuntaisia, mutta
tarvitsevat toteutuksen
edetessä vielä lisää sisältöä ja
Kärkiteemat ovat hyvin
konkreettisia toimenpiteitä,
valittuja ja Itämeren tärkeyttä jotka vastaavat lähivuosien
ei voi korostaa liikaa.
haasteisiin.

Visiot ovat varmasti
oikeansuuntaiset.

Toimenpiteitä on
vieläkin liikaa,
varsinkin kun monet
niistä ovat kovin
yleisellä tasolla, eikä
niitä ole mitenkään
priorisoitu.
Kärkiteemat ovat myös
oikeansuuntaiset. Jotenkin jää Kumppanuustoimijoid
kaipaamaan voimakkaampaa en sitouttaminen
toimenpiteisiin tulee
elinkeinoelämän
varmasti olemaan
toimintaedellytysten
haasteellista.
turvaamista.

Sivu 12

Talonrakennusteollisuus ja sen
jäsenyritykset ovat valmiita
osallistumaan
kumppanuusfoorumin toimintaa
ja tapaamisiin, mikäli on selkeästi
nähtävissä konkreettisia hyötyjä,
joita foorumi voi osallistujalle
tarjota.
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Sivu 31

Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:

Kärkiteemat:

Teknologiateollis
uus

Teknologiateollisuus ry, ja
varmasti alan yrityksetkin, ovat
Varsinais‐Suomen
mielellään toteuttamassa
maakuntastrategian teema
konkreettisia, tavoitteellisia
"yhteistyö ja kumppanuus" on
toimenpiteitä yhteistyössä
hyvin valittu. Strategian
alueen muiden toimijoiden
neljässä kärkiteemassa toivoisi
kanssa. Tämä koskee myös
huomattavasti vahvemmin
Ehdotettuja
luonnoksessa mainittua
korostettavan menestyvän
toimenpiteitä olisi
Kumppanuusfoorumia, mikäli
elinkeinoelämän merkitystä
ehkä syytä rajata tai sen tehtävänä on aidosti
maakunnan hyvinvoinnille ja ainakin priorisoida ja varmistaa käytännön toimien
työllisyydelle.
keskittyä aluksi
eteneminen.
kaikkein tärkeimpiin.

Turun
ammattikorkeako Maakuntastrategia on
laadittu perusteellisesti ja
ulun
opiskelijakunta ansiokkaasti

Kärkiteemat ovat valittu
onnistuneesti.
Toimenpiteiden käynnistyessä
määritellään osallistujille vielä
yhteiset tavoitteet ja
osallistumismallit, jotta työssä
huomioidaan kaikki tärkeät
tahot.

Toimenpiteet:

Toimenpiteet V‐S:n
yritystoimintaympäris
tön kehittämiseksi
ovat oikeanlaisia.

Turun
Kauppakamari

Varsinais‐
Suomen kylät ry.

Varsinais‐
Suomen Yrittäjät
Alueviranomaise
t

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Visiot ovat määritelty hyvin.

Ajalle ja alueelle hyvin
valittuja.

Visiota tulee muuttaa
muotoon:" menestyvää ja
hyvinvoivaa maakuntaa
rakennetaan työnteolla ja
yrittäjyydellä, yhteistyöllä ja
kumppanuudella".

Kärkiteemat heijastelevat
alueen toimijoiden
yhteistyötä ja sitoutumista
yhteisiin tavoitteisiin.

Sivu 13

Toimenpiteet
riittävän väljiä.

Haluaa olla aktiivisesti mukana.
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Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐Suomen maakuntastrategian lausunnot 2014
Visiot:

Kärkiteemat:

L‐S AVI:lla ei ole
perustehtäviensä
näkökulmasta yleisesti
ottaen huomauttamista V‐
S:n maakuntastrategiaan.
Tuloksena on edellisiin
Lounais‐Suomen strategioihin verrattuna
aluehallintovirast uudelle tasolle noussut
o
asiakirja.
Visiot ovat oikeansuuntaisia.

Kärkiteemat ovat
monipuolisesta
valmistelutyöstä kumpuavia,
mutta strategiaa edistäville
toimijoille varsin haastavia
teemoja.

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

L‐S:n AVI voi toimia
perustehtäviensä puitteissa
osaltaan verkostoitumista
tukevana tahona asiakkaisiinsa
mm.kuntiin nähden.
Poliisi näkee
kumppanuusfoorumin ja
aluetietopalvelun erinomaisena
tiedonvaihdon ja
yhteistyökumppaneiden haun
välineinä myös poliisin
toiminnassa. Poliisi on mielellään
mukana foorumilla sekä tiedon
tuottajana että tiedon hakijoina ja
yhteistyöosapuolena.

Strategialuonnos on varsin
perusteellinen ja siinä
esitetyt teemat ja
Lounais‐Suomen toimenpiteet ovat oikeaan
Poliisilaitos
osuvia ja perusteltuja.

Varsinais‐
Suomen
Aluepelastuslaito
s

Sivu 32

Kärkiteemat ovat oikeat.
Tulevaisuutta ei voida katsoa
pelkästään omista
näkökulmista. Päätöksiä ja
Visiot ovat oikeansuuntaisia. yhteistyötä on tehtävä yli
kunta‐ ja vastuurajojen ja
Maakunnan kehittämisen
kannalta oleellisessa
katsottava maakuntaa ja sen
asemassa on eri toimijoiden kehittämistä yhtenä
kumppanuus.
kokonaisuutena.

Sivu 14

Tavoitteet ovat
realistisia, jos
yhteistyöhön
päästään.

V‐S:n pelastuslaitos on oman
alansa suunnannäyttäjä ja tästä
syystä haluaa olla mukana
kumppanuusfoorumissa
maakunnallisen turvallisuuden
asiantuntijana.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐
Suomen ELY‐
keskus

Varsinais‐
Suomen TE‐
toimisto
Oppilaitokset ja
koulutuksen
tuottajat

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Varsinais‐Suomen EL Y ‐
keskus on osallistunut
aktiivisesti
maakuntastrategialuonnoks
en valmisteluun erityisesti
strategian valmistelua
varten perustetuissa
työryhmissä. Varsinais‐
Suomen EL Y-keskuksen
edustajat ovat kokeneet
työryhmätyöskentelyn
hyödyllisenä, mutta
kaikilta osin työryhmissä
käyty keskustelu ja
aikaansaadut tulokset
eivät välity
strategialuonnoksesta,
erityisesti koskien
kirjauksia
maakuntaohjelman
keskeisistä
toimenpiteistä.

Kärkiteemat tulee paremmin
linkittää V‐S:n keskeisiin
haasteisiin mm. yhteistyön
haasteet, kärkiyritysten
suhdanneherkkyys,
työllisyysongelmat, työelämän
kehittäminen,
ilmastonmuutos
(vähähiilisyys,
materiaalitehokkuus),
vesistöjen tila
(ravinnetehokkuus) eli mihin
kärkiteemoilla halutaan saada
muutosta ja mitä uusia
mahdollisuuksia meillä on?

V‐S TE‐toimiston olisi
pitänyt jo strategian
suunnitteluvaiheessa saada
kumppanin rooli
työryhmissä.

Kärjet ilmaisevat merkittäviä
ja kannatettavia arvovalintoja,
mutta niiden kautta ei
suoraan välity
elinkeinoelämän parempaan
kilpailukykyyn liittyvä
tahtotila.

Sivu 15

Toimenpiteet jäävät
luonnoksessa yleiselle
tasolle eikä
konkretiaa
toimenpiteiden osalta
ole riittävästi. Kaikilta
osin kärkiteemojen
keskeisten
toimenpiteiden
perustelutekstit eivät
vastaa esitettyjä
teemoja ja
toimenpiteitä ja ne
tuleekin tarkastaa.

Sivu 33
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

On tärkeää, että liitto ja EL Y
yhdessä sopivat, miten
kumppanuusstrategiaa
mahdollisimman vaikuttavasti,
tehokkaasti ja synergioita
hyödyntäen voidaan yhdessä
edistää.

V‐S TE‐toimisto on valmis
sitoutumaan maakunnalliseen ja
tarvittaessa maakuntarajat
ylittävään yhteistyöhön jatkossa.

On tarpeellista strategian
alussa avata, mitä
maakuntastrategialla,
kumppanuusstrategialla,
maakuntasuunnitelmalla
ja ‐ohjelmalla
tarkoitetaan, mikä on
niiden tarkoitus ja miten
ne suhteutuvat toisiinsa?
Ympäristöselostus‐osiossa
ei ole kuvattu lainkaan
Varsinais‐Suomen
ympäristön keskeisiä
tekijöitä eikä haasteita
vaan viitattu
ympäristöohjelman
nettisivuille.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Koulutuskuntayhtymä pitää
tärkeänä asiana, että
maakuntastrategiassa
korostetaan avoimuutta,
yhdessä tekemistä ja
kumppanuuden merkitystä.
Laaja maakuntamme
poikkeaa niin
elinkeinorakenteeltansa
kuin myös
Lounais‐Suomen väestöpohjaltansa siitä
koulutuskuntayht riippuen, missä päin
ymä
maakuntaa sijaitsemme.

Raseko

Maakuntasuunnitelmassa
esitetyt tulevaisuuden visiot
vastuullisuudesta,
yhteistyötaidoista,
saavutettavuudesta ja
resurssiviisaudesta ovat
koulutuskuntayhtymän
käsityksen mukaan niitä
keskeisiä tekijöitä, joilla
voimme yhdessä rakentaa
parempaa tulevaisuutta.

V‐S
vuorovaikutusvyöhykkeet‐
kartasta puuttuu selkeitä
alueita, esim. Turun läntiset
kunnat.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Turun
ammattikorkeako
ulu

Visiot ovat oikeansuuntaisia,
mutta kansainvälisyys
voitaisiin nähdä vahvemmin
lähialuetta laajempana
ilmiönä.

Turun
sivistystoimiala
(Turun ammatti‐
instituutti)

Kärkiteemojen valinta on
onnistunut. Ne ovat
rakenteellisesti selkeitä ja
Osaaminen tulee näkyä myös niistä löytyy oppilaitosten
visiotasolla.
rooli strategian toteuttajana.

Strategian tulisi perustua
vahvuuksille. V‐S:n
vahvuutena on suuri
korkeakouluopiskelijoiden
määrä.

Sivu 16

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Koulutuskuntayhtymä on valmis
sitoutumaan yhteiseen työhön ja
yhteisiin keinoihin tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä
kumppanuustapaamisiin
maakuntastrategian
toteuttamisen edistämiseksi.

Koulutuskuntayhtymä pitää
maakuntastrategian
kärkiteemoja tulevaisuuden
kannalta hyvinä.

Resurssiviisauden osalta
jäädään yleiselle tasolle.

Sivu 34

Vastuullisuus‐
voidaan realistisesti
viedä eteenpäin ja
niihin voidaan
sitoutua.

Raseko on jo ottanut vastuuta
verkostoista.
Kumppanuus on tärkeä seikka,
mutta aluekehityksen ja
uudistumisen kannalta sen
nimenä voisi olla V‐S.
innovaatiofoorumi tai V‐S:n
innovaatiotoleranssi.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Turun Yliopisto

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Kumppanuusajattelu
Yliopistot on mainittu toimintamallina on erinomainen.
useissa
On tärkeää huomoida, että
toimenpideohjelmissa toimintatavat ovat dynaamisia ja
esimerkinomaisesti
ottavat toimintaympäristön
kumppanuustoimijoin muutokset ennakoiden huomioon.
Pelkästään kohtaamisfoorumien
a, joiden
Asiakirja on hyvin
tai kokoustamisen lisääminen ei
konkreettinen
valmisteltu ja ottaa laajasti
Kärkiteemat ovat maakunnan toiminta tulee
riitä, vaan esitetut toimenpiteet
huomioon yhteiskunnan eri Lähtökohtaisesti valittu
kehittämisen kannalta hyvin aikanaan
tulee muuntaa konkreettiseksi
toimijat.
linjaus on oikenasuuntainen. valittuja.
toiminnaksi.
ajankohtaiseksi.

ÅA anser att man kunde
definiera regionens
fokusornråden varefter
gemensamma åtgärder kunde
genomföras för att främja
utvecklingen inom dessa
ornråden.

Åbo Akademi
Poliittiset
puolueet

Svenska
Folkpartiet i
Åboland r.f.

Kärkiteemat:

Sivu 35

Visionerna och det
huvudteman som presenteras
i landskaplanen är i huvsak
rätt riktade, men kräver
målmedvetet arbete och
enighet för att kunna
förverkligas. Detta gäller inte
mints kommikationerna i
skärsgården.

Sivu 17

ÅA noterar att utkastet
tilllandskapsstrategin lyfter fram
regionalt samarbete och
gemensamma insatser i regionen.
ÅA anser att det är likväl viktigt
att utveckla strategiska
partnerskap med aktörer i våra
närornråden i Europa samt i
tillväxtekonomier. Dessa
strategiska partnerskap kunde med
fördel utvecklas tillsammans med
aktörer inom högre utbildning och
forskning, näringslivet och
kommuner.

I frågan om det föreslagna
Kumppanuusfoorumi anser vi att
forum är ett initiativ i rätt riktning,
för att föranka och arbeta vidare
med strategin.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐
Suomen
Vasemmistoliitto
ry.

Vihreän liiton
Varsinais‐
Suomen piiri ry.
Maakunnan
liitot

Osa II on toteutettu hyvin.
Osa III on toteuttu
sisällöllisesti ja teknisesti
hyvin. Osa I ei ole
toteutettu yhtä hyvin kuin
Uudenmaan liitto edellä mainitut osiot.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Sivu 36
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Varsinais‐Suomen
Vasemmistoliitto pitää
tärkeänä, että strategian
tavoitteksi on asetettu paras
elämisen laatu. Tämän
tavoitteen tulisi kulkea läpi
koko asiakirjan.

Tällä hetkellä puolueista ei ole
esitetty erillisinä toimijoina
kumppanuusfoorumiin. Puolueet
ovat kuitenkin läsnä eri
toimielimissä ja
päätöksentekofoorumeissa omien
edustajiensa kautta. Piiri on valmis
ottamaan aktiivisemman roolin
jäsenistönsä tiedottamisen
suhteen, mikäli sellaista toivotaan.

Visiot ovat oikeansuuntaiset.
Strategiassa nousee esiin
toimintaympäristön
muutokset ja se että
maakunnassa pitää välttää
jumiutumista olemassa
oleviin rakenteisiin.

Kärkiteemojen määrä on
hyvä. Vastuullisuus ei ole hyvä
kärkiteema, koska koko
maakuntasuunnitelmainstituu
tion idea rakentuu sille
tosiasialle, että tulevaisuus
muodostuu merkittävästi nyt
tehtävistä valinnoista.

Muut
yhteistyötahot

Sivu 18

Maakunnan
heterogeenisyys ei
näy riittävästi
toimenpiteissä.
Koulutusasiat ovat
jääneet pienehkölle
roolille strategiassa.
Väestön ikääntymistä
on käsitelty ohuesti.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Metsäkeskus

Suomen metsäkeskuksen
Lounais‐Suomen
alueyksikkö pitää Varsinais‐
Suomen
maakuntastrategialuonnost
a pääosin hyvin laadittuna
ja oikeisiin asioihin
pureutuvana.
Maakuntaohjelman
luettavuus on erinomaisella
tasolla ja kuvat ja taulukot
havainnollisia ja asiaa
selventäviä.

Science Park

Avoimuuden käsite visiosta
puuttuu. Sinällään esitetty
visio on maakunnalle ja sen
Ohjelman rakenne voisi olla kehittämiselle sopivan
Siirtolaisinstituutt toimivampi, mikäli luvut 1 ytimekäs ja helposti
i
ja 2 vaihtaisivat paikkaa.
omaksuttavissa.

Taiteen
edistämiskeskus

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Strategiaan valitut
kärkiteemat ovat onnistuneita

Oikeansuuntaisia

Strategiassa esitetty
kumppanuus on osuva ja
innovatiivinen perusta
maakunastrageialle.

Kärkiteemat:

Sivu 37

Kärkiteemat ovat
oikeansuuntaiset, mutta kovin
ylesiellä tasolla. Strategian
tulisi sisältään elementtejä
ainakin INKA‐ohjelmaan
valituista ja muistakin alueen
korkeean osaamisen
perustuvista
kokonaisuuksista.

AHJO:n
huomioiminen osana
maakunnan
yrityspalveluorganisa Sceince Park haluaa olla
ation kehittämistä.
foorumissa mahdollistajana.

Väestökysymyksiin ei Toteutusidea on hyvä, joskin
hieman jäsentymätön ja
Lukija ei saa näistä suurtakaan ole puututtu juuri
hyötyä.
lainkaan.
sattumanvarainen.
Kärkiteemat sopivat V‐S:n
maakuntaan, joka on
monialainen
koulutustihentymä,vanhaa
taloudellista ja kulttuurista
rintamaata sekäm tietoinen
historiastaan ja
merkityksestään.

Sivu 19

Siirtolaisinstituutti on
miellään käytettävissä
pohdittaessa strategiaan
liittyviä väestö ja
siirtolaiskysymyksiä.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Turku Touring

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Kulttuuri on niin voimakas
vaikuttaja, että sille on
syytä luoda oma
kumppanuusfooruminsa.V‐
S liiton
maakuntahallituksen tulisi
käynnistää
kumppanuuden hengessä
uusi kulttuuristrategiatyö.

Kärkiteemat ovat kaikki
keskeisiä matkailuelinkeinon
osalta‐ ei ainoastaan
Visio ja kärkiteemat tukevat saavutettavuus, jonka
erniomaisesti myös
toimenpiteisiin matkailu on
matkailuelinkeinon kehitystä toimenpiteiden osalta
Varsinais‐Suomessa.
sisällytetty.

Maakuntastrategian
sähköiseen version
kohdistetun sanahaun
mukaan
maakuntastrategiassa ei
esiinny sanoja "kirkko",
Turun
arkkihiippakunna "seurakunta" tai
n tuomiokapituli "tuomiokapituli".

Maakuntastrategiassa on
huomioitu työhyvinvointiin
Työterveyslaitos liittyviä asioita kattavasti.

Sivu 38

Tuomiokapituli esittää, että
maakuntastrategiassa
seurakunnat mainittaisiin yhtenä
kumppanuusstrategian ja
kumppanuusfoorumin
osapuolena.
Kaumppanuusstrategian
kärjistä erityisesti
"Yhteistyötaidot‐yhdessä rajat
ylittäen" nostaa esille
työhyvinvoinnin kannalta
keskeisiä teemoja.

Sivu 20

Kumppanuusfoorumista syntyy
parhaimmillaan strategisia
tavoitteita tukeva alusta.
Työterveyslaitoksella voi olla
foorumissa työhyvinvoinnin
edistämisen asiantuntijarooli.

Kun Maakuntastrategian
lopullinen versio
valmistuu, se saatetaan
tiedoksi Varsinais‐Suomen
evankelisluterilaisiin
seurakuntiin; tiedoksi
saattamisen tavasta
Varsinais‐Suomen liitto ja
tuomiokapituli sopivat
erikseen.
Kun asiakirja saatetaan
tiedoksi seurakunnille,
tuomiokapituli kiinnittää
seurakuntien huomiota
tässä lausunnossa
esitettyihin näkökohtiin.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Valonia

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Toimenpiteet ovat
konkreettisia ja
huomioivat usetia eri
toimintaympäristöjä.
Osallisuus ja
yhteistyötahto on
Valonia voi olla merkittävänä
hyvin huomioitu
apuna laajan maakunnallisen
myös toimenpiteissä. verkostonsa takia.

Hyvä kokonaisuus,
uudenlainen, ajan henkeä
vastaava lähestymistapa.
Strategiassa korostuu
selkeästi yhteistyö,
avoimuus, kumppanuus ja
kokeileva lähestymistapa.

Suuret linjat ovat
kohdallaan ja yhteistyölle
on luotu vahva pohja.
Strategiassa painotetaan
maakuntakeskuksen roolia,
mutta on tärkeää turvata
myös seutukeskusten
elinvoimaisuus. Maaseudun
rooli jää sekä maakunta‐
Varsinais‐
Suomen Leader‐ ohjelmassa että ‐
strategiassa liian ohueksi.
ryhmät

Sivu 39

Visot ovat tärkeitä ja
tavoiteltavia, mutta
maakunnan tulevaisuuden
tahtotilaan voisi ottaa
rohkeamman ja
haasteellisemman otteen.
Voisiko V‐S olla esim.
Itämeren alueen
kansainvälinen ja
monitieteinen osaamiskeskus
vuonna 2035 ?

Teema Resurssiviisaus on
vahvin kärki ja siinä on hyviä
käytännön esimerkkejä.
Yhteistyötaidot‐teemassa voisi
ehkä vielä vahvemmin
painottaa järjestöjen roolia ja
toiminnallisuutta
aluetietopalvelun
hyödyntämisen lisäksi.

Sivu 21

Paikallisen kehittämisen Leader‐
metodi sopii hyvin
kumppanuusverkostoon ja on jo
nyt toimiva tapa yhdistää julkinen
Kärkiteemojen alla
ja 3.sektori. Leader‐toiminnalla
esitetyt toimenpiteet voidaan edistää erityisesti
teemoja Resurssiviisaus ja
kaipaisivat vielä
Yhteistyötaidot
terävöittämistä ja
ruohonjuuritasolla.
esimerkkejä.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Maakuntamuseon
näkökulmasta on erittäin
kannatettavaa
maakuntastrategian
luonnoksessa esitetty
ajatus siitä, että
maakunnassa keskitytään
erityisesti osallisuutta,
avoimuutta,kohtaamisia,vu
orovaikutusta ja
Varsinai‐Suomen yhteisöllisyyttä parantaviin
maakuntamuseo toimenpiteisiin.

Sivu 40
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

V‐s maakuntamuseo on jo
aiemman toimintansa puitteissa
ollut aktiivisesti toteuttamassa
kumppanuusfoorumin tavoitteena
olevan tiedon vapaata jakamista.
Osiossa, jossa
käsitellään
aluetietopalvelua,
pitää nostaa esiin
kirjaston merkitys.
Maakuntastrategiaan
pitää kirjoittaa
lähtökohdaksi:
kulttuuri ja
kirjastolaitos tiedon
peruspilari.

Kumppanuusajattelussa
kulttuuri on kaikessa
monipuolisuudessaan
Varsinais‐
tärkeä toimija paitsi luovien
alojen kesken, myös
Suomen liiton
kulttuuritoimikun hallinnon eri sektoreiden
kesken.
ta

Sivu 22

Kulttuuritoimikunnan mielestä
kumppanuusfoorumi on hieno
aloite ja se kaipaa kultuurisisältöä.
Kulttuuritoimikunta kutsuu koolle
V‐S:n kulttuurifoorumin, joka on
kultuurin kumppanuuden yhteisö.
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

Varsinais‐
Suomen
yrityskummit
Yritykset

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Hienoa että maakuntamme
kehittämisen lähtökohdaksi
on otettu laaja‐alainen
yhteistyö, joka käsittää
paitsi yrittäjät, asukkaat,
maakunnassa toimivat
järjestöt, opinahjot,
opiskelijat ja myös
virkamiehet eri tasoilla
viranomaisorganisaatioissa.
Avoin ja epävirallinen
yhteistyö ja
keskustelufoorumit
edistävät yhteistyötä,
keskinäistä ymmärtämistä
ja innostusta maakunnan
monipuoliseen
kehittämiseen. Innostus on
tärkeä, ylläpidettävä
voimavara.

Sivu 41
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Varsinais‐Suomen
Yrityskummit ry tarjoaa
kokemuksen tuomaa
osaamista yrittäjien ja
kuntien käyttöön
vapaaehtoispohjalta.
Verkostossamme on
runsaat sata
yrityskummia,
elinkeinoelämän osaajaa
eri aloilta

Sivu 23
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Visiot:

Lausunnon antaja: Yleistä:

VR ‐Yhtymä Oy

VR‐yhtymä Oy:n käsityksen
mukaan visiot ovat
oikeansuuntaisia.

Kärkiteemat:

Toimenpiteet:

Strategiassa mainittujen
toimien taso on
tarkoituksellisesti pidetty
yleisellä tasolla.

Sivu 24

Sivu 42
Mukanaolo kumppanuusfoorumissa: Huomioita:

Strategian s.25
kerrottuihin V‐S:n ja
Satakunnan
yhteishankkeisiin VR‐
yhtymä ehdottaa
harkittavaksi, että listaan
lisätään maininta
rantaradan
kehittämisestä. Strategian
sivuilla 28‐29 on pohdittu
työssäkäyntialueen
laajentumista. Elsa‐radalla
tulee varmasti
lähitulevaisuudessa
olemaan tärkeä roolinsa
palvelun tarjoamisen
parantamisessa.
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Luonnos 11.4.2014

Ehdotettuja muutoksia ja lisäyksiä maakuntastrategian toimenpiteisiin
Kunnat:
Kaarinan kaupunki:
TP S3 Toimenpide-esityksessä tulee huomioida olemassa olevan yritystoiminnan kasvumahdollisuuksien
kehittäminen ja kansainvälistymisen mahdollisuudet. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian nopea kehitys
mahdollistaa entistä pienempien yritysten pääsyn kansainvälisille markkinoille, joten koulutustarpeen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yrittäjien mahdollisuudet valmentautua (aikuiskoulutus, kurssit jne).
TP R2 Made in Varsinais-Suomi-ajattelua suosimalla vahvistetaan omien pk-yritysten menestymisen
mahdollisuuksia.
Loimaan kaupunki:
Erityisen tärkeää on huomioida Suomentärkeimmän poikittaisyhteyden VT 9:n peruskorjaussuunnitelmat ja
peruskorjaus maakunnassa liikenneturvallisuusnäkökulmat huomioiden.
Maskun kunta:
TP V1 Lähimatkailussa painotettava historiallisen matkailun hyödyntämistä maakunnassa kumppanuusperiaatteella.
TP V5 Huomioita kiinnitettävä enemmän rakennetyöttömyyden toimenpiteisiin. Vuonna 2015 kuntien vastuut
pitkäaikaistyöttömistä kasvavat, samoin sakkomaksut.
TP 3 HINKU - näkökulmaa rakentamiseen ja kaavoitusprosesseihin.
TP Y5 Rakennemallin 2035 uudet 20 000 työpaikkaa on konkretisoitava. Maskun Rivieran yritysalue osaltaan
tukee tätä kasvutavoitetta.
Naantalin kaupunki:
Toimenpiteiden priorisointia voisi myös miettiä ja voisiko kullakin kärkiteemalla olla teemaa tukevat
kärkitoimenpiteensä.
Nousiaisten kunta:
Toivomuksena on, että yksittäisiä yrityksiä nimettäisiin yrittäjäjärjestöjen lisäksi kumppanuustoimijoiksi
strategian sisältämiin toimenpiteisiin.
Oripään kunta:
Strategiaan on hyvä lisätä toimenpiteitä, joilla yritysten roolia voidaan lisätä ja siten menestystä.
Paraisten kaupunki:
Pargas stad ser det som ytterst viktigt att arbetet för ett förbättrat tillstånd för Skärgårdshavet också framöver
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är ett centralt projekt i det samarbetsområde som Egentliga Finland och Satakunta bildar.
Det är av största betydelse att den grundläggande företagsrådgivningen tryggas och utvecklas på
regionkommunnivå, även om de mera specialiserade tjänsterna kan förverkligas på landskapsnivå via
fungerande nätverk.
Pargas stad föreslår därför att åtgärden ÄG T6 preciseras så att den Iyder: "Vi stödjer en året runt jungerande
skärgård genom att trygga jörutsättningarna jör boende, arbete och näringsliv genom att bland annat jörbättra
områdets tillgänglighet. Vi skapar nya koncept jör boende och arbete i skärgården så att området utvecklas
som ett attraktivt jritids-och turistmål. "
Pargas stad viII som ett tillägg tili texten på sidan 13, under rubriken Tillgänglighet, införa följande textavsnitt:
"För att Pargas regioncentrum i Äbolands ekonomiska region ska utvecklas tili en attraktiv del av den norra
tillväxtkorridoren krävs bland annat god tillgänglighet via landsväg. En god tillgänglighet kan endast uppnås
om Skärgårdsvägen är i stånd att pol ett säkert och smidigt sätt leda de ständigt växande trafikflödena. Det
faktum att den enda broförbindelsen tili den västra skärgården, dvs. Rävsundsbron, börjar nå slutet av sin
livscykel ökar trafikens sårbarhet. Frågor som ska lösas under strategiperioden är den av den ökade trafiken
påkallade grundförbättringen av Skärgårdsvägen, grundreparationenjförnyandet av Rävsundsbron och den
fasta förbindelsen tili Nagu."

Ruskon kunta:
Vastuullisuus -kärkiteeman toimenpiteisiin on lisättävä merialueiden rakennekuormituksen lisäksi myös muita
ympäristön vaalimisen kannalta tärkeitä toimenpiteitä (huomioitu perusteluissa).
Yhteistyötaidot -kärkiteeman toimenpiteet painottavat koulutusta ja yrittäjyyttä. Edellä mainitut toimenpiteet
eivät esiinny tarpeeksi selvästi varsinaisessa kärkiteemassa.
Kärkiteeman "Saavutettavuus" toimenpiteissä korostuu koulutus, vaikka siinä pitäisi olla keskeisenä mm.
liikenteellinen saavutettavuus.
Sivun 7 taulukossa tulee kohdat S4 ja S5 sekä TP Y Resurssiviisaus-toimenpiteen alle.
Resurssiviisaus-kärkihankkeeseen tulee lisätä toimenpide, jolla kartoitetaan yritystoiminnan laajenemisen
esteet ja poistetaan ne mm. kaavoituksella.

Salon kaupunki:
TP V2: Lisäys: ... sekä paikallinen valmistus (3D-tuotanto)
TP V5: Lisäys toimijoihin: Salon Voimala-tyyppiset palvelupisteet, joissa tehdään tuloksekasta TE-toimistojen
ja elinkeinoyhtiön välistä yhteistyötä.
Uusi toimenpide: hyödynnetään uuden teollisen kehityksen mahdollisuudet: robotiikan ja automatiikan
yhdistäminen tavaroiden ja palveluiden tuotannossa.
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TP Y6: Tarkennus: yrityspalveluresurssia ei voi koota maakuntakeskukseen. Seutukunnissa tarvitaan
jatkosakin yrityspalveluita. Erityisosaamisessa seutukunnat voivat profiloitua ja tarjota palveluja laajempaan
resurssipankkiin.
Uusi toimenpide: Tutkitaan ja otetaan käyttöön uusia keinoja, joilla palvelujen tuottaminen on aiempaa
edullisempaa laatutason kärsimättä ja niin, että palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla
asuinpaikasta riippumatta.
TP S2: lisäys: ... kasvukäytävän (Tukholma-Turku-Salo-Pietari) mahdollisuuksia. Varmistetaan VarsinaisSuomen pääsy Suomen tehokkaimpiin tietoliikenneverkostoihin. Varmistetaan nopeiden liikenneyhteyksien
rakentuminen Varsinais-Suomen ja pääkaupunkiseudun välille.
TP S3: tarkennus: kehitetään myyntiosaamista niin kotimaan kuin kansainvälisessäkin myynnissä.
TP S6: lisäys: .. jossa elinvoimainen ja elävä saaristo sekä vetovoimaiset kansallispuistot tarjoavat...
Uusi toimenpide: kaavoitusprosessia kehitetään niin, että maakunnan eri osien omat kehitysedellytykset
voidaan hyödyntää ja kunnat kehittää omaa aluettaan ja sen palveluverkkoja parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisäksi prosessissa kehitetään viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yrittäjien yhteistyötä jo
suunnitteluvaiheessa.
TP R3: lisäys: ... ja luodaan edellytykset uusien maahanmuuttajien kotoutumiselle ja osallistumiselle
paikkakuntiensa toimintaan sekä työelämään.
Uusi toimenpide: Parannetaan LEAN-menetelmää soveltaen toimintojen tuottavuutta. Uudistetaan totutut
toimintatavat ja nykyiset organisaatiot sekä maakunnassa, kuntayhtymissä ja kunnissa että myös julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.
Someron kaupunki:
Maakunnan liikennejärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä tulee huomioida Someron ja Forssan välisen tieyhteyden ja maantien 280 parantamiset.
Tarvasjoen kunta:
Yrittäjyys, elinkeinot sekä uusien liiketoimintojen synty tulisi tuoda nykyistä vahvemmin esille strategiassa
esille sekä teemoissa että toimenpiteissä.
Kunnilla tulee olla tärkeä rooli kumppanuusfoorumin työskentelyssä.
Turun kaupunki:
Aluekehityslaki määrittää maakuntastrategian, maakuntaohjelman, maakuntakaavan sekä maakuntaohjelman
toteutussuunnitelman tehtävät. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi maakunnassamme on käytössä
maakuntaliiton omaan päätöksentekoon perustuvia muita strategian valmistelua tukevia tai toimeenpanoon
kytkeytyviä ohjausasiakirjoja. Turun kaupunki toivoo, että näiden muiden ohjelmien rooli, tehtävät ja tarve
arvioidaan tulevan maakunta-strategian toimeenpanon yhteydessä. Lisäksi maakuntastrategiassa ja eteenkin
maakuntaohjelmassa ei tule päättää suoraan toiminnasta tai toimenpiteistä, joiden resurssit ovat jonkun muun
organisaation hallinnassa

§ 72, MH 28.4.2014 10:00 / Pykälän liite: Lausuntojen toimenpide-ehdotukset oheismateriaali
Sivu2 46

Maakuntastrategiassa on korostettava erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kuten maahanmuuttajien ja
työttömien asemaan ja palvelutarjontaan. Kaupungin uudistumisesta ja kehittämisestä vastaavat kaupungin
organisaation lisäksi asukkaat, yritykset, oppilaitokset ja muut sidosryhmät.
Maakuntastrategian luonnoksessa olevat tavoitteet alueen helposta lähestyttävyydestä ja saavutettavuudesta
ovat tärkeässä roolissa Turun kaupungin kilpailukykyohjelman valmistelun teemassa ”Yrittävä ja osaava
kaupunki”. Turun logistista saavutettavuutta kehitetään gateway -aseman vahvistamiseksi. Erityisesti
painopisteeksi tulee maakuntastrategiassa nostaa oikoradan rakentaminen ja tunnin junayhteyden saaminen
Helsinkiin. Logistinen saavutettavuus on yksi Turun kriittisistä menestystekijöistä elinkeinojen, matkailun, sekä
opiskelija- ja kongressikaupungin kehittymisen kannalta.
Uudenkaupungin kaupunki:
Ilmastonmuutokseen, liikennekäyttäytymiseen ja ekologisempien liikennemuotojen valitsemiseen vaikuttavat
toimenpiteet puuttuvat samoin kasvatus vastuullisuuteen.
Kalat ovat keskeinen osa Itämeren ekosysteemiä. Kalastus ja kalateollisuus on taloudellisesti merkittävää
alueelle.
Ympäristön vastuullisuus tulee huomioida alueen yritysten Cleantech osaamista kehittämällä ja innovatiivisilla
hankkeilla sekä jo olemassa olevia käytäntöjä vahvistamalla.
Toimenpiteenä tulee korostaa vanhojen historiallisten kaupunkien identiteettiä maakunnan vahvuutena.
TP Y6 kohtaan tulee lisätä, että turvataan ja kehitetään yrityspalveluita ja neuvontaa seutukunnissa ei
ainoastaan maakunnallisesti. Hyödynnetään alueellisen elinkeinoelämän vahvuuksia paremmin.
Osa toimenpiteistä ei kuulu otsikon saavutettavuus alle. Edellä esitettyjä liikenneyhteyksien toimenpiteitä tulee
lisätä tämän otsikon alle kuten Urpo-rata, Saaristorengastien laajentamien ja henkilöjunaverkoston
kehittäminen.
Toimenpide, jossa tutkitaan yhteishankinnoista saatavia etuja kuitenkin hyödyntäen lähipalveluiden tuottajia.
Nämä tulee lisätä toimenpiteisiin. Monniammatillisella ja verkostoituneella ohjauksella voidaan ennaltaehkäistä
sekä nuorten että aikuisten syrjäytymistä, tukea oikean koulutuspaikan löytämistä, koulutuksen läpäisyastetta
ja työllistymistä.
Hyödynnetään alueen kaksikielisyys.
Maakuntaohjelman päätoimenpide on Kumppanuusfoorumi, jonka tarkoituksena on kuulla kaikkien ääntä
ihmisten hyvinvoinnin ja maakunnan menestyksen parantamiseksi.
Kumppanuusfoorumissa on tarkoitus koota ihmiset yhteen kehittämään ja kokoamaan tietoa avoimesti
saavuttaakseen uusia toimintamuotoja ja yhteistyörakenteita maakunnan kehittämiseksi.
Kumppanuusfoorumi on tietotekniikkaa hyödyntävä uusi menetelmä, joka kuvastaa ajanhenkeä.
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Kumppanuusfoorumi on hyvä alueen kehittämistyön aktivointikeino. Maakuntaliitto ottaa vetäjän roolin,
järjestää tapaamisia, kohtaamisia, työpajoja ja verkkopalveluita jne.
Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumilla tarvitsee olla mukana myös kuntien osaamis- ja hyvinvointityön,
mikäli oikeasti aiotaan onnistua mm. strategiaan esille nostetuissa kärkiteemoissa ja niistä kumpuavissa
toimenpiteissä.
Kumppanuustoimijoina tulee mainita myös alueelliset kehittämiskeskukset sekä kulttuurisäätiöt
Järjestöt:
Meidän Turku - Vårt Abo ry
Undegroundin ja ikäihmisten lisäksi Varsinais-Suomen strategian keskeiset kulmakivet voisivat olla etätyö,
autoriippumattomuus, uusiutuvat energialähteet, cleantech, open source-ohjelmat ja palvelut sekä
kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja sosiaalinen pääoma.
Metsänomistajien litto/ Länsi-Suomi:
Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisiin teemoihin toivotaan nostettavaksi myös Lounais-Suomen merkitys
metsäteollisuuden energiatuotannon ja maatalouden valtakunnallisesti merkittävänä keskittymänä.
MTK-Varsinais-Suomi:
Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin asiakohtiin:
Maakunnan voimavaroista haluamme nostaa voimakkaammin esille puhtaan Saaristomeren rinnalle puhtaat
peltomme ja metsämme. Ne tarjoavat uusiutuvien luonnonvarojen lähteenä mahdollisuuden maailman
huippuluokkaa olevien elintarvikkeiden ja bioperäisten tuotteiden valmistukseen ja kauppaan. Biomateriaalien
osaaminen on laajasti katsoen Varsinais-Suomen keskeisiä osaamisalueita.
Maakuntaa tulee kehittää kokonaisuutena. Hajautettu energiantuotanto, tiedonsiirron kehittyminen ym
mahdollistavat tulevaisuudessakin ihmisten omaan päätöksentekoon perustuvan asuin- ja työpaikan valinnan.
Emme usko yhdyskuntarakenteen tiivistämisen autuuteen, vaan ihmisten omiin ratkaisuihin.
Maakunnan tarkastelu seutukuntina on perusteltua. Se antaa selkeää konkretiaa ja luo paikallista identiteettiä
kehitystyöhön. Samalla se mahdollistaa konkreettisten ja mitattavien tavoitteiden asettamisen strategian
toteutukselle.
Maakunnan liikenneväylistä haluamme korostaa kaikkien valtateiden kehittämistä, niitä täydentävien alemman
asteen tieverkon kehittämiseen. Strategiassa ei oteta riittävästi huomioon alemman asteen tieverkkoa eikä
yksityisteiden kunnossapitoa.
Emme näe Turku-Helsinki radan uusimista kovinkaan kiireellisenä, paremminkin katsomme, että Turku Tampere radan liikennöitävyydestä huolehtiminen on maakunnan etu.
Dataverkkojen saavutettavuus samantehoisena ja samaan hintaan koko maakunnan alueella on tärkeää, ja
tukisi maakunnan tasapainoista kehitystä.
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Uusiutuvan energian mahdollisuuksiin ja liiketoiminta-alueena tulisi strategiassa kiinnittää enemmän huomiota.
Saavutettavuuteen tulisi lisätä tarkasteluna ja tavoitteina erilaisten viranomaisprosessien nopeuttaminen ja
virtaviivaistaminen. Luvanhakijan näkökulmasta esimerkiksi rakennus- tai ympäristölupa on
saavutettavuuskysymys. Valitettavasti tällainen lupa näyttää monelle elinkeinonharjoittajalle olevan
saavuttamattomassa tulevaisuudessa.
Laivaväylien ja satamien maksuihin olisi hyvän saavutettavuuden ja käyttökelpoisuuden näkökulmasta
kiinnitettävä
suurempaa
huomiota.
Teknologiateollisuus ry:
Strategiaan on kirjattu paljon toimenpiteitä, mikä herättää kysymyksen, riittävätkö resurssit kaiken
toteuttamiseen käytännössä. Ehdotettuja toimenpiteitä olisi ehkä syytä rajata tai ainakin priorisoida ja keskittyä
aluksi kakkien tärkeimpiin. Yritysten näkökulmasta olisi tärkeää nostaa esiin myös konkreettisia toimenpiteitä.
Turun ammattikorkeakoulun opiskeljakunta –TUO:
Vastuullisuus-kärkiteemassa on esitetty hyviä toimenpiteitä nuorten työ- ja harjoittelupaikkojen lisäämiseksi.
TUO katsoo, että opiskelijoiden lisäksi huomiota tulee kiinnittää erityisesti vastavalmistuneisiin, jotta nuoret
osaajat voivat jäädä Varsinais-Suomeen.
Opiskelijakunta peräänkuuluttaa koulutustilaratkaisuja
nykyaikaisenkampus-keskittymän luomista Kupittaalle.

ja

Turun

AMK-opetuksen

vahvan

ja

Turun Kauppakamari:
Turun kauppakamari katsoo, että taloustyöryhmän hahmottamat toimenpiteet Varsinais-Suomen
yritystoimintaympäristön kehittämiseksi ovat oikeanlaisia. Erikseen voidaan vielä korostaa pohjoisen
kasvukäytävän merkitystä osana koko Suomen elinkeinostrategiaa. Keskeisin osa kasvukäytävästrategiaa on
liikkumisen edellytysten ja alueen kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen.
Varsinais-Suomen kylät ry:
Toimenpiteissä voisi ehkä saariston ohella mainita vapaa-aikakonseptissa myös maaseudun, sillä täällä se on
edelleen hyvin elinvoimaista, täynnä arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja elävää kulttuuria (kesäteatterit,
tanssilavat, kylätapahtumat) - ja siellä on paljon vapaa-ajanasutusta.
Toimenpiteissä voisi nostaa esille myös kansalaistoiminnan yhden kulmakiven eli yhteiset tilat. Yhdistystalot,
vanhat koulut yms. ovat nyt monissa kunnissa niitä "tuottamattomia kiinteistöjä", joista halutaan päästä eroon.
Ja kuitenkin niissä tehdään usein todella arvokasta ennaltaehkäisevää yhteisöllisyyttäkin tukevaa
hyvinvointityötä.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:
TP S2 Kyseinen toimenpideosio voisi kuulua myös kokonaisuuteen TP 5

§ 72, MH 28.4.2014 10:00 / Pykälän liite: Lausuntojen toimenpide-ehdotukset oheismateriaali
Sivu2 49

TP V3: Kaavoitusprosessit muodostavat perustavanlaatuisen elementin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
ja niiden kehittämiseen. Siksi on tärkeää, että elinkeinoelämän ja yritysten edustajia kuullaan entistä enemmän
ja tehdään yhteistyötä toimivaa ympäristöä kaavoituksen keinoin kehitettäessä.
TP Y6: Maakunnan/seutujen yrityspalvelut ovat murroksessa. Jatkossa niitä ei enää voitane toteuttaa lähes
pääosin hanketoimintana, vaan pitää löytää keinot pysyvämpiin toteutusmalleihin. Seudullisia/kuntakohtaisia
neuvontapalveluja tarvitaan edelleen. Olemassa olevien resurssien puitteissa ko. palvelut keskittynevät ennen
muuta alkavien yritysten palveluihin sekä toimivien yritysten peruspalveluihin. Maakunnallinen
yrityspalveluorganisaatio voisi toteutuessaan ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka tähtäävät mm. yritysten
kasvuun ja kansainvälistymiseen, innovaatioiden edistämiseen ja yritysverkostojen luomiseen.
TP S2: Jotta Varsinais-Suomesta kehittyisi kansainvälisten yhteyksien eräs keskus Itämeren alueella, se
edellyttää pohjoisen kasvukäytävän toteutusta. Valtiovallalta saatu status on tässä yhteydessä olennainen.
Elinkeinoelämän tuki ja osallistuminen kasvukäytävän kehittämiseen on tärkeää. Pitää pystyä osoittamaan
elinkeinoelämälle, mitä lisäarvoa kasvukäytävän toteutus sille tuo.
Alueviranomaiset:
Varsinais-Suomen ELY-keskus:
ELY tulee lisätä kumppanuustoimijoiksi seuraaviin kärkiteemojen toimenpiteisiin: V3,V4,Y1,R4,R5
TP V1 esitetään muutettavaksi muotoon: "Vesistöjen (ml. joet, järvet ja Saaristomeri) tilaa parannetaan
valuma-aluekokonaisuudet huomioon ottavilla vesistökuormitusta vähentävillä toimenpiteillä sekä vesistöjen
käytettävyyttä parantavilla hankkeilla." Pelkästään toimintamallien luomisella ei saada riittävästi vaikuttavuutta
vaan keskeistä on maatalouden vesiensuojelun tehostaminen ja ravinteiden kierrätyksen kehittäminen.
TP:t V4 -V6 painottuvat sisällöltään opiskelijoihin ja työelämään suoraan siirtyviin. Siksi olisi tarpeen lisätä
kohta, jossa painotetaan heikommassa asemassa olevia nuoria. Esimerkiksi uusi V7 "Varmistetaan, että
paljon henkilökohtaista ohjausta tarvitsevat nuoret, mm. maahanmuuttajataustaiset nuoret, saavat ohjausta ja
räätälöityjä palveluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi." Kumppanuustoimijoita ehdotetussa V7:ssä olisivat mm.
V-S liitto, kunnat, koulutuksen järjestäjät, TE-toimisto.
V7 (uusi V8) esitetään laajennettavaksi muotoon, jossa kestävä kehitysnäkökulma tulee huomioitua
laajemmin. Esimerkiksi liikenteen näkökulmasta ympäristökasvatuksen sisällössä tulee huomioida myös
kestävien kulkutapojen (kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ) suoriteosuuksien nousutavoitteet ja niiden
tuomat positiiviset vaikutukset.
Esitetään sivulle 19 kolme uutta toimenpidettä:
”Varsinais-Suomen työelämän alueverkoston tavoitteena on nuoret koulutuksesta työelämään,
yksinyrittäjyyden kehittäminen ja työelämän yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen. Tavoitteena on, että
maakunnan yrityksissä työelämän laatuun yhdessä suunniteltuja toimenpiteitä käynnistetään aktiivisesti ja sitä
kautta alueen yritysten henkilöstö voi paremmin ja tuottavuus paranee”.
"Heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantamiseksi luodaan alueelle uusittavan lainsäädännön
mukainen maakunnallinen työvoiman palvelukeskus. Sen toimintaan otetaan mukaan kaikki alueen kunnat,
TE-toimisto, EL Y, KELA ja koulutuksen -ja palvelujen tuottajia”.
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”Otetaan käyttöön julkisella palvelu sektoreilla asiakkaan äänen kuuleminen palvelun ja palveluosaamisen
kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Kuuleminen tapahtuu asiakasryhmien keskeisinä keskusteluina, jotka
kirjataan ja jatkotyöstetään palvelun parantamiseksi. Kuulemisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi BIKVAmenetelmää (= asiakaslähtöinen arviointi-ja kehittämismenetelmä). Kumppanuustoimijoita ovat tässä mm.
valtion ja kuntien palvelujen käyttäjät, asiakaspalveluvirkailijat, palveluista päättävät”.
Kohdassa Y6 sivulla 19 on hyvin huomioitu tarve kehittää sekä toimivien että myös aika vien yritysten
neuvontaa nimenomaan yhteistyöverkostona. Kumppanuustoimijoina tulee erikseen mainita vielä TE-toimistot
ja seudulliset yritys palvelupisteet.
TP S6 esitetään muutettavaksi muotoon: ”Rakennetaan kestävää vapaa-aikakonseptia, jossa lähiympäristön
mahdollisuudet ja merkitys nostetaan keskeiseksi. erityisesti saariston tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan.”
Perustelutekstin viimeiseen kappaleeseen sivulle 22 tulee tehdä seuraava täydennys: "Matkailun ja retkeilyn
merkitys tulee kasvamaan. Lähiympäristön avaaminen asukkaille sekä mielikuvatasolla että konkreettisilla
rakenteilla ja palveluilla on suuri mahdollisuus, jolla on merkitystä kaikkien väestöryhmien hyvinvoinnille. "
Matkailuelinkeinoja ja -tuotteita kehitettäessä "iskukuntoon" tulee huomioida myös niiden kestävyys, esim.
vähähiilisyys-ja materiaalitehokkuusnäkökulma, mitä voidaan myös hyödyntää matkailun markkinointivaltteina.
TP R1 Toimenpide R1 esitetään muutettavaksi muotoon:" Varsinais-Suomesta tehdään vähähiilisyyden,
ravinne-, materiaali-ja energiatehokkuuden mallialue. Käytännön kehittämistä kohdennetaan cleantech-alan ja
biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen. Varsinais-Suomi on tulevaisuudessa alueen toimijoiden ja
innovatiivisten yritysten luotettava referenssipohja, jolta on mahdollista ponnistaa isommille
maailmanmarkkinoille."
Sivulla 24 olevan perustelutekstin kolmannen kappaleen perusteluja tulisi täydentää siten, että kyse ei ole
tässä korkeastikoulutettujen maahanmuuttajien valikoimisesta Varsinais-Suomeen vaan ennemminkin
rakennemuutoksen johdosta vapautuneen korkeastikoulutetun resurssipotentiaalin hyödyntämisestä VarsinaisSuomen hyväksi.
Varsinais-Suomen TE-toimisto:
TP V3 esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta esitämme elinkeinoelämän vahvempaa mukaanottoa
työllistymismallien ja työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja koulutuksessa.
Ammatillisen koulutuksen merkitys on työllistymisen kannalta erittäin suuri. On tärkeä huolehtia siitä, että
nuorille riittää ammatillisen koulutuksen paikkoja. Pyydämme myös kiinnittämään huomiota siihen, että
rakennemuutoksen myötä loppuvat työpaikat ja niissä tarvittu osaaminen ei useinkaan vastaa uusien
syntyvien työpaikkojen osaamistarpeita.
TP Y3 esitämme, että strategiassa nostettaisiin vahvemmin esille maakunnan teollisen yritystoiminnan
kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen samalla, kun uutta teknologia- ja palveluyrittäjyyttä kasvatetaan ja sen
kansainvälistymistä tuetaan.
TP R3 julkisten hankintojen kehittäminen niin, että ne suosivat maakunnallisia toimijoita on työllisyyden
kannalta merkittävä asia. Pyydämme lisäksi huomioimaan maan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa
esille nostaman ja Euroopassa laajemmin hyödynnetyn ajatuksen julkisiin hankintoihin sisältyvästä ns.
työllisyysehdosta.
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Oppilaitokset ja koulutuksen tuottajat:
Turun sivistystoimiala (Turun ammatti-instituutti):
TP V4: Tärkeä tavoite, jota on korostettu myös Turussa.
TP V5: Kaikki kesäduunaa on tavoitteena sinänsä hyvä, mutta mikäli se koskee vain peruskouluja, se voi
vaarantaa toisen asteen kesätyöpaikkoja. Ensisijaista olisi löytää toisen asteen opiskelijoille kesätöitä ja
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille vieläpä omalta alalta. Nuorten työssäoppimismalli on jo luotu nuorten
ammatilliseen peruskoulutukseen koko Varsinais-Suomen alueelle.
TP V6: Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiaa tulisi panna toimeen kaikilla kouluasteilla etenkin
lukioissa ja peruskouluissa on työtä tavoitteen saavuttamiseksi.
TP V7: Tärkeää etsiä keinot, kuinka tavoite jalkautetaan kaikkiin oppilaitoksiin.
TP Y1: Edellyttää oman toiminnan arviointia ja muuttamista avoimeen yhteistyökumppanuuteen sektorirajat
ylittäen.
TP Y3: Kompassi-ennakointiportaali pitäisi saada valmiiksi ja yleiseen käyttöön siten, että painopiste on
laadullisen ennakointimateriaalin tuottamisessa ja hyödyntämisessä luokkatasolla asti.
TP Y4: Opetuksen vieminen perinteisten oppilaitosten seinien ulkopuolelle on erittäin tärkeää. Tähän pitäisi
löytää yhteinen maakunnallinen tahtotila.
TP Y5: ks. kommenttimme TP V6.
TP Y6: Tässä tulee myös oppilaitokset olla vastuutahona. Ammatillisen koulutuksen oppilaitoksilla on työelämän kehittämistehtävä ja tätä kautta niiden roolia ei saa unohtaa, jos Potkuria tai vastaavaa uudelleen
kehitetään. Aikuiskoulutuksen rooli yrityspalvelukeskuksessa pitää ratkaista.
TP S1: Tavoitteen vastuutahona tulee olla myös oppilaitokset. Tällaiset henkiset ja fyysiset kohtaamispaikat
ovat juuri niitä tulevaisuuden oppimisympäristöjä, joissa kumppanuuksien kautta tapahtua sitä aitoa
vuorovaikutteista oppimista. Tätä palvelee myös koulujen tilojen hyödyntäminen koulupäivien jälkeen.
TP S3: Myyntiosaamista tarvitaan kaikilla aloilla. Sitä tulee vahvistaa. Nuorten ja työnvaihtajien tulee ensin
osata myydä osaamisensa yrityksille ja sitten yritysten asiakkaille.
TPS 4: Tarvitaan vähintään maakunnallisen tason toimija mieluiten valtakunnallinen verkostomaisesti toimiva.
TPS 5: Asiana hyvä, mutta tehtävät ja rahoitus tulee varmistaa. Edellyttää lisäksi tulevien osaamispisteiden
yhteydessä tapahtuvaa koulutusten modulointia.
TPS 6: Oppilaitoksilla annettavaa kumppanuustoimijana tässäkin rakentamisessa.
TPR 1: Resurssiviisaus tulee saada yhdeksi painopisteeksi opetuksessa
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TPR 2: Tätä innovointia tarvitaan kaikilla koulutustasoilla.
TPR 3: Suurin haaste ei liene korkeakoulutetut maahanmuuttajat. Kotoutumisen tehostamista ja siihen liittyvää
riittävää kielikoulutusta tarvitaan, että pystymme hyödyntämään koko maahanmuuttajaryhmämme potentiaalin
työvoimana.
TPR 5: Korjausrakentaminen tulee ottaa huomioon toiselta asteelta korkea-asteelle rakennusalan koulutuksessa.
TPR 6: Terveet elämäntavat ja niiden edistäminen ovat tärkeitä eri oppilaitosasteilla. Arkiliikuntaa tulee edistää
jo lapsista alkaen. Jos pienestä asti kuljetetaan päivähoitoon ja kouluun, omien jalkojen käyttö unohtuu.
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet tulee saada kaikkien ulottuville.
Turun yliopisto:
TP V2 Esimerkkeinä lähi-ideologiasta mainittuihin esimerkkeihin tulisi lisätä lähipalvelut, joilla tarkoitetaan
esim. kauppaa, koulua, terveyspalveluja ja muita palveluja, jotka mahdollistavat alueen vireyden.
Kumppanuustoimijana mainittu VARRU on määräaikainen päättyvän ohjelmakauden
hanke. Sen sijaan toimijana pitäisi nimetä vakituisesti toimivia tahoja, yhtenä tärkeänä TY Brahea.
TP V7 “Kehitetään ympäristön lukutaitoa laajentamalla ympäristökasvatuksen sisältöä käsittämään oman
elinpiirin rakennetun ympäristön merkitys osana maakunnan vetovoimaa. ”
Ympäristökasvatuksen ohella ruokakasvatus tulisi tässä yhteydessä olla esillä. Ehdotus on mainita
ruokakasvatus ympäristökasvatuksen rinnalla tai osana: ympäristö- ja ruokakasvatuksen sisältö tai
“...ympäristökasvatuksen, ml. ruokakasvatuksen, sisältöä...”
5.4. (s. 30, kolmas kappale) Lisäysehdotus: Maakunta kuuluu ilmastollisesti Suomen leudoimpaan alueeseen,
minkä seurauksena suuri osa viljavista savitasangoista on aikojen kuluessa raivattu pelloiksi. Maanviljelyllä
onkin perinteisesti ollut merkittävä rooli Varsinais-Suomen sisäosissa, kun taas saaristossa kalastus on ollut
keskeinen elinkeino. Maanviljely on maakunnassa yhä elinvoimaista, joskin sen työllistävä vaikutus on
vähentynyt merkittävästi koneellistumisen myötä. Kuitenkin ruuantuotanto kokonaisuudessaan on
maakunnassa edelleen merkittävä työllistäjä. Suora työllistävä vaikutus on noin 17 000 henkeä, josta viljelijöitä
on lähes 6 000, elintarvikejalostuksessa noin 3 000 henkeä, elintarvikekaupassa yli 4 000 työntekijää sekä
lisäksi ravitsemustoiminnassa lähes 4 000 työ paikkaa. Perusteluna lisäykselle: ilman lisäystä tekstistä saa
käsityksen, ettei ala enää olisi merkittävä Varsinais-Suomelle tai ettei se olisi sitä myös tulevaisuudessa, kun
muutoin strategia tuo esiin alan potentiaalia. Yllä mainituista asioista heijastuu muutoksia sivun 16 kuvioon eli
kun sitä tarkastellaan vaakakuviona niin sivun oikeaan alalaitaan jää lähiruoka-asia. Muutosesitys:
o isoon keltaiseen ympyrään tekstiksi lähiruoka - muuta ei tarvita
o oikealla on TY harmaassa ympyrässä; erittäin mielellään näkisimme siinä TY Brahea, koska olemme
TY:ssä se lähiruokatoimija.
o Science
Park
ja
Kaifeli
ympyrät
tässä
yhteydessä
ovat
turhan
rajaavia
— ehdotamme tilalle seutukunnat ja kansalaisjärjestöt.
Mukaan tulee liittää alan osaamisen suuntaaminen meri klusterin reuna-alueilla tai jopa ulkopuolelle
markkinoiden laajentamiseksi. Kannatettavia kehittämiskohteita ovat mm.
o Laivojen energiatehokkuuteen liittyvä erikoisosaaminen
o Meriliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen
o Risteilyalusten viihteellistämistä ja elämyksellisyyttä parantava kehitystyö
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o Cleantech-kehityksen mahdollisuudet varustamoliiketoiminnassa.
o Lauttaliikenteen kehittäminen saaristossa, ml. matkailun ja etätyön kehittäminen saaristossa.
o Uusien teknologioiden (mm. virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus) hyödyntäminen merenkulun
koulutuksessa.
S. 25 voisi ehkä korostaa, että meriklusteri on positiivisesti nähty yhteistyöasiana myös Satakunnan suuntaan
eikä vain Varsinais-Suomen omana asiana.
S. 16 kuviossa (oikea yläkulma) sinisessä ympyrässä mainitaan BID. TY:n rakenteellisen kehittämisen
tuloksena BID on nykyään osa Brahea-keskusta, joka jatkaa toimintaa entistä monipuolisemmin asiantuntijaresurssein. Ympyrässä tulisikin lukea “TY Brahea”.
TP V6 “Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja yhteistyössä niiden toimenpiteiden kanssa, jotka tähtäävät
työn- ja opiskelun tiiviimpään yhteyteen.” Tämä on kannatettava esitys. Tässä yhteydessä tulisi mainita myös
opiskelijoiden yrittäjyys ja innovaatiovalmiuksien kehittäminen.
TP Y4 Elinikäisen oppimisen kilpailukykyisyys on käsitteenä outo. Rajaudutaan perusteetta
täydennyskoulutukseen, kun kannattaisi tarkastella koko aikuiskoulutusta. Muutosesitys: “Vahvistetaan
elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja varmistetaan aikuis-koulutuksen kilpailukykyisyys kehittämällä
opiskelumenetelmiä ja -ympäristöjä mm. erilaisten pilottikokeilujen avulla.”
TP Y5 “Edistetään yrittäjyyttä ja kasvuyrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Huolehditaan yrittäjyysilmapiiristä sekä
tuodaan toimijoita yhteen. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen roolia maakunnan oppilaitoksissa.”
Yrittäjyyskasvatuksen ohella tulisi mainita innovaatiotoiminnan valmiuksien kehittäminen.
Kumppanuustoimijoihin tulisi lisätä opiskelijajärjestöt, esim. BOOST Turku, jonka tulokset kohtuullisen
lyhytaikaisesta toiminnasta ovat erinomaisia.
TP S5 Toimenpiteenä esitetään, että maakuntaan perustetaan avoin ammattiopisto (vrt, avoin korkeakoulu).
Tässä suhteessa kannattaisi mainita, että ainakin perustamisvaiheessa olisi tarpeen hankkia tietoa ja
näkemystä niiltä, joilla on pitkäaikaista kokemusta ja asiantuntemusta tutkinnon osien tarjoamisesta,
esimerkiksi TY:n Avoin yliopisto.
TP R1 “Tuetaan materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin
ja olemassa olevien elinkeinojen vahvistumiseen.” Kannatettava toimenpide. Tässä yhteydessä olemassa
olevien yritysten liiketoimintamallien ja tuoteportfolioiden uudistaminen ja monipuolistaminen on olennaista.
Tässä suhteessa TY Brahea jo nyt toimii yhteistyössä yritysten kanssa. TY tai TY Brahea tulisi lisätä
kumppanuustoimijoiden listaan.
TP R2 “Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja
varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän edistämiseksi.” Kumppanuustoimijana tulisi mainita TY, jolla on
monipuolista osaamista toisaalta julkisen sektorin päätöksenteosta ja valinnoista (mm. Public Choice) ja liike
toimintamallien kehittämisestä julkisen sektorin toiminnalle (mm. TY Brahea).
Tässä yhteydessä olemassa olevien yritysten liiketoimintamallien ja tuoteportfolioiden uudistaminen ja
monipuolistaminen on olennaista. Tässä suhteessa TY Brahea jo nyt toimii yhteistyössä yritysten kanssa. TY
tai TY Brahea tulisi lisätä kumppanuustoimijoiden listaan.
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Åbo Akademi:
ÅA anser att utvecklande av attraktiva campusmråden där utrymmen för forskning och högre utbildning
kombineras med utrymmen och tjänster för företag och attraktiv fysisk rniljö kunde ingå i strategins
förverkligande. ÅA anser det finns möjlighet att utveckla internationellt sett intressanta campusornråden i
regionen.

Poliittiset puolueet:
Svenska Folkpartiet i Åboland rf:
Skärgårdsvägen och broarna borde särskilt prioriteras. Vårt landskap behöver en välfungerande infrastruktur
för att företag och industri skall kunna verka på vårt område. Småföretagen i skärgården är helt beroende av
fungerande förbindelser, och skärgårdens livskraft är beroende av företagen och deras möjligheter att verka.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto:
TP V2. Tässä on mainittuna lähiruoka, lähienergia ja lähimatkailu. Mielestämme vastuullisuusosioon pitää
lisätä tavoitteeksi lähidemokratia.
TP V3. Lisäisimme järjestöt kumppaneiksi. Mielestämme kaavoitusta ei saa jättää pelkästään elinkeinoelämän
varaan. Elinkeinoelämän tarkoituksena on usein pelkästään voiton tavoittelu, vastuullisuus saattaa jäädä näiltä
toimijoita huomioimatta. Asukkaiden, järjestöjen ja poliittisten puolueiden lisääminen kaavoitusprosessien
kumppaneiksi on tärkeää. Maakunnassa on esimerkkejä tilanteista, joissa elinkeinoelämä on liiaksi päässyt
vaikuttamaan näihin prosesseihin.
TP Y1. Mielestämme tähän pitää lisätä esimerkkinä kaikkia väestöryhmiä osallistavaa toimintaa, kuten
kylätalot, yhdistystalot ja kansalaistalot.
TP S1. Saavutettavuudessa ei saa unohtaa erityisryhmiä, jotka mielestämme kuuluvat maakuntatason
strategiaan. Maakunnan yhteiseksi tavoitteeksi pitää asettaa maakunnallisen esteettömyystoimiston
perustaminen. Toimiston tehtäväksi on asetettava asiantuntemuksen kerääminen ympäristön ja tietoliikenteen
esteettömyydestä. Kumppanuustoimijoina pitäisi mielestämme olla kunnat, ELY, V-S liitto ja järjestöt.
Vihreään liiton Varsinais-Suomen piiri
Edellytämme kuitenkin, että maakunta vahvasti sitoutuu myös raideliikenteen kehittämiseen seudullisesti
merkittävissä hankkeissa kuten Turun kaupunkiseudun pikaraitiotie ja kaksoisraideliikenne välillä Salo-Turku.
Maakunnan liitot:
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Uudenmaan liitto
Uudenmaan näkökulmasta olisi toivonut, että Maakuntastrategiassa olisi selkeämmin sanottu, kuinka tärkeänä
Varsinais-Suomessa pidetään Espoo-Lohja-Salo -rataa. Läheisesti tähän kuuluu suhtautuminen pitkänmatkan
sukkulointiin, joka pääosin suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Myös tähän asiaan olisi kaivannut selkeämpää
linjausta Varsinais-Suomen perspektiivistä.
Pohjoinen kasvukäytävä (Oslo-Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari) on tärkeä koko Etelä-Suomen
elinkeinoelämälle. Suomen alueella tämän yhteyden pahimmat pullonkaulat ovat Kehä 111 Vantaan
Tikkurilasta itään, Koskenkylä - Kotka ja Hamina-Vaalimaa osuudet.

Muut yhteistyötahot:
Metsäkeskus:
Metsien ja metsiin perustuvien elinkeinojen painoarvoa tulisi ohjelmassa edelleen lisätä sekä metsäteollisuuden ja bioenergian raaka-ainelähteenä, että merkittävänä ihmisten elinympäristön parantajana ja
terveyden lähteenä.
Puurakentaminen vähähiilisenä ja työllistävänä tuotantona tulisi myös nostaa esille etenkin julkisessa ja
kerrostalorakentamisessa. Myös alemman tieverkoston kehittäminen ja kunnossapitäminen ovat tärkeitä niin
metsäsektorille kuin maaseudun asuttuna pitämiselle.
Taiteen edistämiskeskus:
Ympäristön lukutaidon kehittämisessä maakunnan museoilla ja tulevaisuudessa Bryggman-instituutilla on

keskeinen tehtävä. (s. 17)

Yhteistyötaitoja koskevissa toimenpiteiden toteuttajajoukossa ei ole huomioitu riittävästi kulttuurikentän
monipuolista sisältö- ja metodiosaamista.
Koulutuksen suunnittelussa pitää nähdä elinkeinoelämälle luonteenomaista kvartaali - aikajännettä
pidemmälle. Koulutus toimii viipeellä ja se on otettava suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioon.
Monimuotoinen elävä ja elinvoimainen Varsinais-Suomi kaupunkeineen ja maaseutuineen tarjoaa ympäri
vuoden elämyksiä kestävälle vapaa-aikakonseptille
(s.21)
Maakunnan näkyvyyden edellytyksiä ovat innovatiivisuus, toiminnan laatu ja kiinnostavuus sekä nykyaikainen
viestintä ja markkinointi (s. 22).
Resurssiviisautena ei ole huomioitu kyllin Turun kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomaa
kansainvälisesti merkittävää kulttuurin tuotannollista ja sisällöllistä asiantuntemusta. Monipuolisen
koulutusverkoston opettajien ja tutkimuksen, taiteilijoiden, kulttuuri- ja taidealan organisaatioiden ja yhdistysten
sekä taidelaitosverkoston ympäristöönsä säteilevä luova tihentymää on jäänyt strategialuonnoksessa taustalle.
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Kestävää kehitystä tukevat tietointensiiviset, palveluun ja henkiseen pääomaan perustuvat yritykset (23).
Kulttuuriympäristö on resurssi (s.27).
Muutoksen hallintaan tarvittavan tiedon saaminen on Varsinais-Suomessa ainutlaatuisen helppoa tiede- ja
ammattikorkeakoulujen monialaisuuden vuoksi (s.24).
Turku Science Park:
Mielestämme strategian tulisi sisältää elementtejä ainakin Inka-ohjelmaan valituista ja muistakin alueen
korkeaan osaamiseen perustuvista kokonaisuuksista, kuten esimerkiksi elintarvikekehityksestä ja avoimen
datan hyödyntämisestä. Toimenpiteissä toivoisimme selkeästi huomioitavan ym. aihepiirit sekä suunnitteilla
olevan ”Ahjo”- työnimellä kulkevan uudenlaisen start-up yhteisön kehittämisen oleellisena osana
maakunnallisen yrityspalveluorganisaation kehittämistä.
Turku Touring:
Matkailuohjelmaan liittyvää toimenpideluetteloa päivitetään vuosittain, joten maakuntastrategian toimenpiteisiin
3.2. Yhteistyötaidot-yhdessä rajat ylittäen – pitäisi kirjata lisäksi matkailuohjelman toteuttaminen.

Työterveyslaitos:
Maakuntaohjelman toimenpiteissä pidämme tärkeänä ottaa mukaan myös työpaikkatason hyvinvointia
vahvistavia toimenpiteitä, joiden avulla työpaikoilla vahvistuu innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva
työyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen työ.

Valonia:
TP V1. Kumppanuustoimijaksi myös Valonia.
TP V2. Lisäisimme kohtaan vielä: Lähiluonto tutuksi; luonnonhoito, -kunnostus, talkootyö, yhdessä tekemisen
merkitys oman lähiympäristön tilan parantamisessa.
TP V3. Lisäisimme kumppanuustoimijoiksi myös asukkaat.
TP V7. Kumppanuustoimijaksi myös Valonia, kuuluu Valonian ydintoimintaan.
TP Y1. Lisäisimme vielä: innostavat kokeiluhankkeet rikkomaan jään kuntalaisten, julkisen sektorin ja
elinkeinoelämän välillä. ‒ Kumppanuustoimijaksi myös Valonia kuten kohtaan TP Y4 ‒TP Y5.
Yrittäjyyskasvatus on myös osa laaja-alaista ympäristökasvatusta. Yrittäjäkasvatuksessa voi profiloitua
esimerkiksi tulevaisuuden vähähiilisen yhteiskunnan tuotteisiin ja palveluihin.
TP Y6. Vahva yhteistyö yrityspalveluorganisaatioiden välillä tärkeää, jotta voidaan taata selkeät ja laadukkaat
palvelut yrityksille.
TP Y7. Aktivoidaan asukkaita paikallisiin yhteistyö -ja talkoohankkeisiin esimerkiksi oman lähiympäristön
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parantamiseen talkootöillä.
TP S1. Lisäisimme kohtaan vielä: viihtyisiä, yhteisöllisiä ja osallisuuteen kannustavia alueita
Kumppanuustoimijaksi myös Valonia, kuten myös kohtaan TP S6.
TP R2. Lisäisimme kohtaan: Kannustimet, hyvät esimerkit ja edelläkävijyys. Kumppanuustoimijaksi Valonia,
kuten myös kohtaan TP R6.
Varsinais-Suomen LEADER-ryhmät :
Kärkiteemojen alla esitetyt toimenpiteet kaipaisivat vielä terävöittämistä ja esimerkkejä. On hyvä, että nuorten
osallistamiseen ja aktivointiin kiinnitetään huomiota, mutta seniori-ikäiset ja heidän osaamisensa tulisi myös
saada hyödynnettyä. Myös asukkaiden näkökulmaa esimerkiksi kaavoitus prosesseissa pitäisi korostaa.
Koulutukseen liittyvät toimenpiteet on hieman keinotekoisesti lueteltu Saavutettavuus-teeman alla, vaikka ne
ovat ennen kaikkea Resurssiviisauteen liittyviä asioita. Varsinaissuomalaisten hyöty -ja arkiliikunnan
edistäminen, joka on kannatettava toimenpide, sopisi paremmin Vastuullisuus-teeman alle.

Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunta:
Kulttuuritoimikunnan mukaan kumppanuusfoorumi on hieno aloite ja se kaipaa kulttuurisisältöjä.
Vastuullisuuden toimenpidevalikoimaan kulttuuritoimikunta esittää lisäystä: Luodaan toimintamalleja, joilla
vahvistetaan maakunnan asukkaiden koko elinkaaren kattavaa hyvinvointia ja elämänlaatua kulttuurin ja
taiteen keinoin. Yhteisiä työvälineitä ovat mm. soveltavan taiteen menetelmät ja prosenttiperiaatteen mukainen
toiminta hyvän ympäristön rakentajana.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo:
Toivoo, että maakuntastrategiassa huomioitaisiin nyt esiin kirjattua selkeämmin kulttuurimatkailun kasvu ja
siihen liittyvien kehitystoimenpiteiden tärkeys.
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LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOJEN JA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN
OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA
Asia

Valtionvarainministeriö on pyytänyt lausuntoa aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista viimeistään 5.5.2014 mennessä.
Työryhmän näkemyksen mukaan aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausjärjestelmää tulisi
kehittää strategisemmaksi, kevyemmäksi, poikkihallinnollisemmaksi ja yhtenäisemmäksi samalla
ALKU-selonteossa tehdyt linjaukset huomioon ottaen. Työryhmä on määritellyt näiden tavoitteiden
toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet sekä niiden tarkemman sisällön. Työryhmä on laatinut ehdottamiensa toimenpiteiden perusteella luonnoksen tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia koskevaan lainsäädäntöön.
Loppuraportti

on

julkaistu

valtionvarainministeriön

nettisivuilla.

Linkki

raporttiin:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20140401Alueha/name.jsp

Valmistelija

TN/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Kehittämistyöryhmän tavoittelema kevyempi ja poikkihallinnollisempi ohjausjärjestelmä on kannatettava tavoite. Nykyinen ohjausjärjestelmä on ollut raskas ja siinä on edelleen ollut näkyvissä voimakasta sektori- / ministeriökohtaista ohjausta, vaikka etenkin ELY-keskusten muodostamisella tätä pyrittiin selvästi vähentämään.
Kehittämistyöryhmän esityksessä maakunnan liitot ovat mukana aluekehittämistoimenpiteiden
toteutuksessa keskeisellä sijalla olevien ELY -keskusten ohjausjärjestelmässä. Liittojen mukanaolo
tukee aluelähtöisen alhaalta-ylös ajattelun mukaisten kehittämisnäkemysten sisältymistä ohjausprosessiin. Ministeriövetoisessa ohjausjärjestelmässä vaarana on saman tasapäistävän ajattelumallin ulottaminen lähtökohdiltaan erilaisiin maakuntiin. Myös maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman merkitys keskeisinä maakunnan kehitystä ohjaavina strategisina asiakirjoina on
hyvin huomioitu.
Esitys yhden yhteisen strategia-asiakirjan laatimisesta aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille
toivottavasti pakottaa keskittymään muutamaan strategisesti keskeiseen kokonaisuuteen. Yhteinen
strategia-asiakirja jää helposti yleisluontoiseksi ohjelmajulistukseksi. Tulosohjausasiakirjojen vähentäminen kolmiportaisesta mallista kaksiportaiseen selkeyttää järjestelmää ja vähentää hallinnollisen työn taakkaa.
Työryhmä ehdottaa, että aluehallintovirastojen tulossopimuksiin sisällytetään hallinnonaloittaiset
määrärahapuitteet ja henkilöstökehykset. ELY-keskuksille toimintamenot osoitetaan kokonaisuuksina. Menettely tulisi yhdenmukaistaa siten, että myös aluehallintovirastoille toimintamenot osoitetaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä osaltaan tukisi tavoitteita kehittää ohjausjärjestelmää poikkihallinnollisemmaksi ja yhtenäisemmäksi.
Kehittämistyöryhmän loppuraportissa otetaan askeleita kohti strategisempaa ja yhtenäisempää
ohjausjärjestelmää. Kokonaisuudesta jää kuitenkin vaikutelma edelleen raskaasta ohjausjärjestelmästä, jossa eri sektoriministeriöt säilyttävät vahvan otteen toiminnan ohjaamisesta.
Lausunto lähetetään: valtiovarainministeriö@vm.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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ALUEK: 12/2014

Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN 2014–2017 LUONNOKSESTA
Asia

Päijät-Hämeen liitto on 8.4.2014 päivätyllä kirjeellään pyytänyt lausuntoja Päijät-Hämeen maakuntaohjelman luonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.5.2014 mennessä.
Päijät-Hämeen maakuntaohjelma kattaa vuodet 2014–2017. Visiona on, että ”Päijät-Häme on
ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen maailmanluokan kumppani”.
Missiona on tehdä asioita yhdessä eli ”Meitin kans menestyt”.
Maakuntastrategian teemat ovat:
Kehittyvillä markkinoilla osaajana
Venäjän ja Pietarin potentiaali
Vapaa-ajan ja hyvinvointiliiketoimintaa
Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
Sosiaalinen osallisuus

Valmistelija

TN/VMK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon.
Päijät-Hämeen maakuntaohjelman näkökulma on varsin perinteinen, mutta sinänsä perusteltavissa. Visio on eritäin tarkasti fokusoitu ja toimialalähtöinen. Strategian teemat ovat konkreettisia ja
Päijät-Hämeen näkökulmasta hyvin valittuja.
Varsinais-Suomen liitto esittää, että toimenpiteitä konkretisoitaisiin vielä nykyistä vahvemmin.
Lisäksi niiden toteuttamisen vastuutahot pitäisi olla tarkemmin määritelty. Valittujen toimenpiteiden
ja konkreettisten toimijoiden suhde voisi olla selkeämmin avattu luonnoksessa. Toimenpiteiden
määrä on lisäksi varsin suuri huomioonottaen niiden laajuuden.
Älykäs erikoistuminen on vahvasti mukana ohjelman luonnoksessa. Päijät-Häme on ollut vahvasti
mukana älykkään erikoistumisen teeman edistämisessä sekä maakunnan kärkialojen kehittämisessä. Maakuntaohjelmaluonnos on hyvin tiivis ja selkeästi kirjoitettu asiakirja.
Varsinais-Suomen liitto pitää hyvin myönteisenä, että Päijät-Häme näkee Venäjän ja Pietarin potentiaalin merkittävänä. Osana Tukholma-Turku-Pietari kehityskäytävää Varsinais-Suomi on mielellään mukana yhteistyössä potentiaalin hyödyntämisessä.
Lausunto lähetetään: toimisto@paijat-hame.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, puh. 0400 715 786; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014
Asia

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatyöllä pyritään osaltaan edistämään ja konkretisoimaan maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä edunvalvonnan ja vaikuttamisen näkökulmasta.
Vaikuttamistyön terävöittämiseksi on syytä määritellä edunvalvonnan painopisteet. Näillä pyritään
vaikuttamaan mm. valtion vuoden 2015 talousarvion valmisteluun, tulevaan hallitusohjelmaan ja
muihin maakunnan kannalta keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Valmistelija

LP/JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy seuraavat vuoden 2014 edunvalvonnan painopisteet:
Valtatielle 8 myönnetyn 100 milj. euron investointivaltuuden varmistaminen
Suhdannetilanteista johtuen Raisio-Masku nelikaistaistus tullee yli 20 milj. euroa edullisemmaksi
kuin hankepäätöstä tehtäessä on arvioitu. Liikennevirasto on esittänyt, että tästä johtuen nelikaistaistus tulisi jatkaa Nousiaisiin asti. Investointihankkeelle myönnetyn valtuuden puitteissa ei hanketta voida laajentaa ilman eduskunnan talousarviopäätöstä. Valtionvarainministeriö on valmistelussaan lähtenyt siitä, että säästyvää osuutta ei kohdenneta kasitielle. Alkuperäisen valtuuden mukainen määräraha tulee kohdentaa kokonaisuudessaan kasitielle jatkamalla nelikaistaistusta Nousiaisiin asti sekä kohdentaa loppu muihin yhteysvälin kohteisiin.
Telakkateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
Turun telakalta ja sen verkostolta löytyy maailmanluokan osaamista etenkin risteilijärakentamisessa, jonka työllisyysvaikutukset ovat erittäin merkittävät. Turun telakan toiminnan turvaamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta löydetään rahoitus- ja omistusjärjestelyt. Valtiolla tulee olla valmius ylimenokauden osaomistukseen.
Välineitä ja resursseja maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen
Maakunnan kehittämisraha on ollut monipuolinen, joustava ja helposti hallinnoitava rahoitusväline
maakuntastrategian toteuttamisessa. Sitä on voitu käyttää suurempien kokonaisuuksien alkuun
saattamisessa. Valtion talousarviossa pitää myös tulevina vuosina olla maakunnan kehittämisrahaa, jonka allokoinnissa tulee huomioida EU-rahoituksen painottuminen Itä- ja Pohjois-Suomeen.
TEN-T ydinverkkokäytävän toteuttaminen
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja käsittelevässä TEN-T suuntaviivapäätöksessä olemme osa
Välimeri-Skandinavia ydinverkkokäytävää, johon luontevasti myös Pohjoinen kasvuvyöhyke kuuluu. Turun ja Naantalin satamat sekä Turun lentoasema on nostettu tässä päätöksessä korkeimpaan luokkaan. Turun kehätien (KT 40) parantaminen satamien takamaayhteytenä sekä TurkuHelsinki -ratayhteyden (ESA-rata) merkittävä kehittäminen osana TEN-T verkkojen toteuttamista
tulee olla kansallinen tavoite.
Perusväylänpidon tasokorotus
Perusväylänpidon korjausvelka on kasvanut jo vuosia. Kehyspäätösten myötä vuosi 2015 on erityisen tiukka. Kehityksen suunta on käännettävä. Korjausvelan vähentämiseksi pitkällä aikavälillä tulee hyödyntää uudenlaisia konsepteja, teknisiä ratkaisuja sekä rahoitusmalleja. Liikennöitävyyden
sekä liikenneolosuhteiden palvelutason turvaamiseksi tulee määrärahaa riittää hoidon ja ylläpidon
lisäksi myös pieniin alueellisiin investointeihin.
Saaristoliikenteen riittävän palvelutason turvaaminen
Saaristoliikenteeseen on osoitettava määrärahat, jolla turvataan riittävä palvelutaso. Saaristoliikennettä tulee pitemmällä aikavälillä uudistaa, jolloin lauttaliikenteen tehokkaampia hankinta- ja kilpailutusmalleja sekä yhteysalusliikenteen uusia joustavampia järjestämismalleja tulee ennakkoluulottomasti arvioida.
Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus sekä II asteen koulutuksen saatavuus turvattava
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuu vuona 2015 kaikkiaan noin 100 miljoonan
euron säästöt osana julkisen talouden sopeutusohjelmaa. Säästöt koskevat kaikkia koulutustasoja
kohdentuen niin rakenteisiin kuin opintojen järjestämiseen. Jatkuvat leikkaukset vaarantavat Suomen ainoan todellisen kilpailukykytekijän, osaamisen perustaa. Täysimääräinen yliopistoindeksi tulee palauttaa ja varmistaa uuden yliopistojen rahoitusmallin aito toteuttaminen poistamalla erillisrahat. Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä koskevien kriteerien määrittelyssä tulee ottaa huomioon järjestäjien suorituskyky ja tuloksellisuus.
Aito koulutusvienti tulee mahdollistaa
EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta tulee voida kerätä korkeakoulujen koulutusohjelmissa lukukausimaksut kuitenkin siten, että järjestelmä olisi valtakunnallisesti yhdenmukaisesti
määritelty.
Rakennemuutostukien jatkon varmistaminen elinkeinojen kehittämiseen
Salon rakennemuutos on mittakaavassaan ainutlaatuinen, minkä johdosta seuraukset ulottuvat
pitkälle alueen tulevaisuuteen. Rakennemuutoksen nopean reagoinnin välineitä tulee entisestään
kehittää ja vahvistaa. Rakennemuutosrahoitus on päätetty siirtää kokonaan kansallisella rahoituksella hoidettavaksi. Tämän kanssa ei ole linjassa, että vuodelle 2015 suunnitellaan jopa 17 miljoonan euron leikkauksia kansalliseen äkilliseen rakennemuutokseen suunnattavaan rahoitukseen.
Saaristomeren tilan parantaminen Itämeren suojelun keskiössä
Pro Saaristomeri -ohjelman viitoittama vesien tilan parantamiseen tähtäävää vesistöaluetoiminta
vaatii näkyvyyttä ja lisäresursseja toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Nykyiset rahoitusinstrumentit eivät mahdollista paikallisen ja kuntatason vesienhoitotyön koordinoinnin rahoittamista koko valuma-alueen näkökulmasta. Valtion osarahoitus siirtoviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamiselle on ratkaiseva ja tämä rahoitusmahdollisuus tulee edelleen turvata.
Örön saaren matkailun kehittämiseen lisää resursseja
Kehysriihessä päätettiin Örön saaren matkailun kehittämiseen merkittäviä määrärahoja. Saaren
siirtyminen siviilikäyttöön ja matkailun kehittäminen siten, että visio ”olla kansallisesti johtava Saaristomeren käyntikohde” vaatii pitkäjänteistä työtä ja siihen määrärahoja. Saareen tulee investoida
siirtymäkauden aikana riittävästi, jotta kestävälle matkailulle saadaan luotua sen edellyttämät puitteet ja positiivinen kehitys lähtee liikkeelle.
Aluehallintouudistus maakunnallista elinvoimaa, kilpailukykyä ja identiteettiä vahvistavalla tavalla
Rakenneselvitys valtion aluehallinnosta on käynnissä. Uutta aluehallintoa on vietävä suuntaan,
jolla vähenevillä resursseilla on mahdollista toteuttaa kansalaisten yhdenvertaisuuden takaava ja
alueellista kasvua sekä hyvinvointia vahvistava hallintomalli. Rakenteita tulee järjestää uudelleen
siten, että monikerroksista hallintoa kevennetään, organisaatioiden määrää vähennetään sekä samalla kansanvaltaista ohjausta maakuntatasolla vahvistetaan.
Länsirannikon sote-alueen valtakunnallista painoarvoa vahvistetaan
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa päätettiin järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan
alueellisen järjestäjän toimesta. Turun yliopistollisen keskussairaalan osaamista erikoissairaanhoidossa tulee painottaa viiden sote-alueen välisessä työnjaossa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh. 040 5836 950; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO LOUNAIS-SUOMEN MAISTRAATIN PARAISTEN YKSIKÖN LAKKAUTTAMISESTA
Asia

Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa esityksestä Lounais-Suomen maistraatin Paraisten yksikön lakkauttamiseksi. Lausunto pyydetään 2.5.2014 mennessä.
Suomessa on 11 maistraattia, joilla on yhteensä 41 yksikköä. Lounais-Suomen maistraatin alueella
toimipiste on Turussa, Porissa, Raumalla, Salossa ja Paraisilla. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön työryhmä on 18.2.2014 ehdottanut että toimipisteverkkoa supistettaisiin 41:stä 25:een.
Lounais-Suomeen jäisivät Turku ja Pori. Yksiköiden lakkautukset tapahtuisivat vaiheittain vuosien
2015 - 2019 aikana.
Lounais-Suomen maistraatti on tehnyt esityksen, että ensimmäisenä lakkautettaisiin Paraisten
toimipiste. Paraisilla käynnistyy 1.9.2014 Asiakaspalelu 2014 -hankkeen pilottina yhteispalvelu,
jossa maistraatti on yhtenä osapuolena. Maistraatin toimipisteen lakkauttaminen olisi LounaisSuomen maistraatin mielestä luonteva kytkeä tämän yhteispalvelun perustamiseen. Lisäperusteluna on, että maistraattipalvelut on hyvin saatavissa Turusta ja että Kemiönsaaresta ja esimerkiksi
Iniöstä on paremmat yhteydet Turkuun kuin Paraisten keskustaan. Paraisten toimipisteessä on
työssä enää kolme viranhaltijaa. Yksikkö on pienentynyt eläkepoistuman kautta. Ruotsinkielisten
asiakkaiden palvelu Turun toimipisteessä on Lounais-Suomen maistraatin mukaan riittävä.

Valmistelija

LP/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Vaikka kysymyksessä on Paraisten pienen maistraattipalvelupisteen lakkauttaminen, maakuntahallitus tarkastelee asiaa periaatteelliselta kannalta.
Rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyen valtion aluehallinnon järjestämistä pohtii ns. kansliapäällikkötyöryhmä. Työryhmässä on esillä aluehallintovirastojen, ELY -keskusten ja maistraattien yhdistäminen. Asia tullee ratkaistavaksi seuraavassa hallitusohjelmassa keväällä 2015. Valtion aluehallinnon uudelleenjärjestelyssä olennainen osa on paitsi väliportaan hallinnon, myös valtion kansalaisille tarjoamien palvelujen organisointi. Keskittyvätkö palvelut vain maakuntien keskuskaupunkeihin vai onko palveluja myös seutukaupungeissa, mahdollisesti myös pienemmillä paikkakunnilla.
Vaikka sähköiset palvelut kasvavat, tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa palvelua. On vaikea
kuvitella, että esimerkiksi passien ja henkilötodistusten luovutukset tai siviilivihkimiset hoituisivat internetissä. Vaikka etäisyyksien sanotaan Varsinais-Suomessa olevan lyhyitä, on maakunnan reuna-alueilta sittenkin aika pitkä matka Turkuun. Usein kysymyksessä on yksittäinen vero-, passi- tai
rekisteriasia, johon Turussa asiointiin kuluu puoli päivää. Turussa varsinaissuomalaisten asiointia
kiusaavat lisäksi paikoitus- ja palvelupisteiden löytämisongelmat.
Edellä olevan johdosta Varsinais-Suomen liitto pitää välttämättömänä, että valtion paikallishallinnon palveluja on tulevaisuudessa myös Turun ulkopuolella.
Paikallispalvelujen turvaamiseksi tulee tukea yhteispalvelujen kehittämistä. Yhteispalvelun kehittämistä ei kuntapuolella alun perin otettu tosissaan. Katsottiin, että yhteispalvelun aloittaminen vie
loputkin valtion palvelut kunnasta tai, että valtion palvelut siirretään kuntien tehtäväksi. Nyt palvelut
ovat menneet joka tapauksessa: kunnissa ei ole enää verotoimistoja, ei poliisilaitoksia, ei työvoimatoimistoja, ei henkikirjoittajaa eikä paljon muutakaan. Yhteispalveluun on nyt syytä suhtautua
uudella tavalla.
Valtion puolella yhteispalvelujen kehittämisen ongelma on ollut, että jokainen osapuoli katsoo asiaa
ainoastaan omalta kannaltaan. Lähtökohtana osapuolilla on yksipuolisesti omien kustannusten vä-
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hentäminen eli ns. ”tuottavuusohjelman” toteuttaminen, eikä palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen.
Yhteispalvelun osapuolia ovat kunta, verohallinto, työvoimahallinto, poliisi, Kela, maistraatti ja
mahdollisesti joku muukin julkinen toimija. Tarvitaan kaikkien osapuolten myötämielisyyttä, jotta
paikalliset yhteispalvelupisteet kehittyisivät toivotulla tavalla.
Edellä olevaa viitaten Varsinais-Suomen liitto katsoo, että maistraattipalvelujen uudelleenjärjestelyä Paraisten osalta ei tule nähdä toimipisteen liittämisenä Lounais-Suomen maistraatin Turun toimipisteeseen, vaan toiminnan siirtymisenä osaksi Paraisilla 1.9.2014 aloittavaa uutta yhteispalvelua.
Lausunto lähetetään: valtiovarainministerio@vm.fi
Tiedoksi: jaana.salmi@vm.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO LIIKUNTALAKIESITYKSESTÄ
Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 13.5.2014 mennessä lausuntoa esityksestä uudesta liikuntalaista. Esitysluonnos: http://WWW.minedu.fi/OPM/Liikunta/vireilla
Lain keskeisenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan
kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita.
Laissa otetaan kantaa myös alueelliseen liikuntatoimeen. Ennen liikuntatoimen asiat olivat lääninhallituksessa. Lääneissä toimi maaherran nimittämä läänin liikuntalautakunta. Liikuntatoimen asiat
siirtyivät AVI:n ja Ely:jen muodostamisen yhteydessä ensin Ely-keskuksille, josta ne muiden
OKM:n asioiden kanssa siirrettiin 1.1.2014 lukien takaisin aluehallintovirastoille. ”Takaisin” jos katsotaan, että aluehallintovirasto on läänihallituksen seuraajaorganisaatio.
Läänin liikuntalautakunnan on korvannut alueellinen liikuntaneuvosto. Sen on nimennyt järjestöjen
tekemän ehdotuksen pohjalta maakunnan liitto. Useimmissa tapauksissa yhden liikuntaneuvoston
alueella on useita maakunnan liittoja. Näin ollen maakunnan liittojen on pitänyt tehdä yhtäpitävä
päätös alueensa liikuntaneuvostosta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on toiminut ja toimii Lounais-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto.
Lakiehdotuksen mukaan alueellisen liikuntaneuvoston nimeäisi aluehallintovirasto. Palattaisiin siis
tältäkin osin vanhaan järjestelmään. Nimikkeet vain ovat muuttuneet. Ennen maaherra nimitti läänin liikuntalautakunnan, nyt aluehallintoviraston ylijohtaja nimittäisi alueellisen liikuntaneuvoston.

Valmistelija

LP/mk

Maakuntajohtaja ehdotus
Maakuntahallitus antaa liikuntalakiesityksestä seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto pitää liikuntalain tavoitteita kaikin puolin kannatettavina. Liitto haluaa olla
omalla alueellaan edistämässä asioita liikuntalakiesityksen tavoitteiden mukaisesti. VarsinaisSuomen maakuntastrategiaesityksessä on selkeä toimenpide: ”Edistetään varsinaissuomalaisten
hyöty- ja arkiliikuntaa.”
Mitä alueellisen liikuntaneuvoston nimeämiseen tulee, niin Varsinais-Suomen liitto katsoo, että
neuvostojen nimeäminen tulee jättää maakunnan liittojen tehtäväksi. Tosin on osoittautunut ongelmalliseksi, että useammat maakunnan liitot nimeävät yhden luottamushenkilöelimen. Nimeäminen olisi selkeämpää, jos maakunnan liittojen ja liikuntaneuvostojen määrä ja toimi-alue olisi sama.
Valtion aluehallintoa pyritään seuraavalla vaalikaudella edelleen uudistamaan. Tässä yhteydessä
joudutaan miettimään uudestaan myös alueellisen liikuntatoimen asema. Varsinais-Suomen liitto
katsoo, että tällöin tulee yhtenä vaihtoehtona selvittää alueellisen liikuntatoimen sijoittaminen maakuntahallintoon.
Lausunto lähetetään: kirjaamo@minedu.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, p. 0400 864 604, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA LAIKSI TEIJON KANSALLISPUISTOSTA

Asia

Ympäristöministeriö on pyytänyt 25.3.2014 lausuntoa hallituksen lakiesityksestä Teijon kansallispuiston perustamisesta. Lausuntoaika päätyy 28. huhtikuuta 2014. Esityksen valmistelussa on
hyödynnetty ympäristöministeriön Metsähallitukselta tilaamaa selvitystä ja siitä saatuja lausuntoja.
Lakiesityksessä ehdotetaan, että Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitsevaan Salon kaupunkiin
perustettaisiin 3 370 hehtaarin laajuinen kansallispuisto. Puiston perustamisella suojeltaisiin varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa säilynyt, luonnonpiirteiltään monimuotoinen salomaa sekä
toteutettaisiin Teijon ylängön Natura 2000 -alueen suojelutoimet. Alueen luonnonarvot ovat merkittävät sisältäen erityisesti kalliomäkiä ja lakikallioita, päätemoreeneja, lähteitä, erilaisia suotyyppejä
ja lehtoja. Puistoon sisältyisi myös arvokasta kulttuuriperintöä kuten Kirjakkalan ruukkimiljöö.
Kansallispuistoksi esitettävä alue on kokonaan valtion omistuksessa. Sen ytimen muodostavat
noin 2 300 hehtaarin laajuinen Teijon retkeilyalue ja siihen liittyvät yhteispinta-alaltaan noin 700
hehtaarin laajuiset Hamarijärven ja Punassuon suojelualueet. Lakiesityksen mukaan Teijon retkeilyaluetta sekä mainittuja suojelualueita koskevat perustamispäätökset kumottaisiin, kun niistä tulisi
osa kansallispuistoa. Retkeilyalue ja talousmetsinä tällä hetkellä hoidettavat alueet siirrettäisiin
Metsähallituksen talousmetsien puolelta luontopalveluille, jolloin metsiä ei enää hakattaisi.
Lakiesityksen mukaan kirjolohen istuttamiseen perustuva virkistyskalastus voisi jatkua Matildanjärvessä. Myös istutettavan kalalajin vaihto myöhemmin olisi mahdollista. Esityksen mukaan uuden
kansallispuiston metsästysmahdollisuudet olisivat yhdenmukaiset muiden eteläsuomalaisten kansallispuistojen kanssa, eli hirvenajo metsästyksen yhteydessä olisi mahdollista, muu metsästys
kiellettyä. Osana alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa kuitenkin edistettäisiin metsästysseurojen ja
Metsähallituksen välistä vuorovaikutusta arvioitaessa tarvetta poiketa tästä perussäännöstä. Lopullinen harkinta asiassa säilyisi Metsähallituksella.
Ympäristöministeriön tavoitteena on saada lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi lausuntokierroksen jälkeen keväällä 2014.
Ympäristöministeriölle toimitettiin vuonna 2012 yhteensä yhdeksäntoista kansallispuistoaloitetta.
Nyt lausunnolle lähtevän esityksen Teijon kansallispuistosta teki Perniön ja Turuntien aluetoimikunta. Aloitetta asettuivat tukemaan mm. Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto, jotka pitävät kansallispuiston perustamista tärkeänä erityisesti matkailun kehittämisen näkökulmasta. Myös alueen
metsien hakkuut olivat keskeinen syy kansallispuistoaloitteen tekemiseen.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta (pdf)

Lounaispaikan karttapalvelussa: http://www.lounaispaikka.fi/link/qf
Valmistelija

HS/TJ/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maankäyttöjaosto on 28.10.2013 antanut seuraavan lausunnon Metsähallituksen selvityksestä
Teijon kansallispuiston perustamisedellytyksistä:
Metsähallituksen selvitys Teijon kansallispuiston perustamisedellytyksistä on tehty
hyvin ja sen perusteella on mahdollista tehdä tulevat linjaukset ja päätökset kansallispuiston perustamisesta. Selvitys esittää eri vaihtoehtoja kansallispuiston toteutukselle ja nostaa esille keskeiset kipupisteet sekä perustamisen vaikutukset. Suurimman muutoksen nykytoimintaan kansallispuisto toisi metsätalouden sekä metsästystoiminnan loppumisena.
Esitetty kansallispuistotoimina ei ole ristiriidassa maakuntakaavan tai muiden maakunnallisten tavoitteiden kanssa. Salon seudun maakuntakaava on vahvistettu
vuonna 2008. Metsähallituksen alueet ovat retkeily- ja matkailutoimintojen aluetta
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(R), virkistysaluetta (V), suojelukohde ja -aluetta (S) sekä Natura 2000 -aluetta (kuva 3). Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa (vahvistettavana) on
osoitettu selvitysalueen eteläpuolelle tuulivoimaloille soveltuva alue. Teijon luontoja retkeily- sekä maisemanäkökohdat on huomioitu kaavassa, mm. rajaamalla tuulivoima-alue noin 500 metrin päähän retkeilyalueesta eikä Metsähallituksen selvitys
esitä ristiriitaa tuulivoimaloille soveltuvan alueen osalta.
Varsinais-Suomen liitto tukee Teijon kansallispuiston perustamista ja pitää tehtyä
selvitystä riittävänä. Samalla liitto haluaa kuitenkin nostaa esille – jo maakuntakaavaratkaisujen perusteena olevien linjausten mukaisesti – tarpeet turvata suojelualueiden monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Alueilla
on suuri merkitys lähiluonnon kokemisessa ja henkilökohtaisen luontosuhteen rakentamisessa.
Varsinais-Suomen liitto edellyttää perustettavan kansallispuiston säännösten yhteensovittamista niiden perinteisten käyttömuotojen (mm. virkistys, retkeily, kalastus
ja metsästys) mahdollistamiseksi kansallispuiston perustamisen jälkeenkin. Eri alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvien rajoitusten mahdolliset metsästysrajoitukset
mukaan lukien, tulee perustua alueen luontoarvojen turvaamiseen.
Varsinais-Suomen liitto toistaa lokakuussa antamansa lausunnon sisällön ja toteaa, että vahvasta
vapaa-ajan toimintojen perinteestä syntyneen kansallispuistoalueen tulee olla mahdollisimman
monikäyttöinen ja jatkaa virkistys-, retkeily-, kalastus- ja metsästystoimintaa niiltä osin, kun ne
luontoarvojen turvaamisen kautta ovat mahdollisia.
Varsinais-Suomen liitto puoltaa Teijon kansallispuistoa ja näkee tulevan kansallispuiston vahvistavan alueen ja maakunnan merkitystä monilla tavoin. Tuleva kansallispuisto toteuttaa luonnosvaiheessa olevan maakuntastrategian tavoitteita vetovoimaisen ja saavutettavan ympäristön näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liitto toivoo ja edellyttää, että valtion erittäin hyvin tuottavana yksikkönä Metsähallitus resurssoi omien rahoitustensa kautta riittävästi rahaa myös kansallispuistojen kehittämiseen ja hoitoon.
Lausunto lähetetään: kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Päätös

Maakuntajohtaja Savo täydensi ehdotustaan siten, että kolmanneksi viimeisen kappaleen viimeinen lause kuuluu seuraavasti: ”kun ne luontoarvojen turvaamisen ja lainsäädännön kautta ovat
mahdollisia”
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

ympäristösuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 8295 543, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TUULIVOIMARAKENTAMISEN MAISEMAVAIKUTUKSET KUNTAKAAVOITUKSESSA -HANKE
Asia

Varsinais-Suomen liitto perustaa yhdessä Uudenkaupungin kaupungin kanssa Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset kuntakaavoituksessa -hankkeen, jossa selvitetään Uudenkaupungin
tuulivoimayleiskaavassa osoitettavien tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia. Työssä laaditaan toimintamalli ja ohjeistus -opas tuulivoiman maisemavaikutusten huomioon ottamiseksi kuntatasolla
Varsinais-Suomen erityispiirteet huomioiden. Oppaan avulla hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää
tuulivoiman maisemavaikutusten selvityksissä myös muissa Varsinais-Suomen kunnissa.
Hankkeen kesto on kolme kuukautta ja siihen palkataan projektityöntekijä. Uusikaupunki vastaa
hankeen kustannuksista. Hankkeella edistetään Varsinais-Suomen maakuntakaavan toteuttamista.
Selvityksen ja ohjeistuksen laatii maisema-arkkitehtiylioppilas Marie Nyman osana diplomityötään.

Valmistelija

HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset kuntakaavoituksessa -hankkeen,
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan, jonka kulut, 13 000 euroa
laskutetaan Uudenkaupungin kaupungilta,
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeeseen liittyvät työ- ja palkkausjärjestelyt sekä
sopimukset,
4. nimetä suunnittelujohtaja Heikki Saarennon hankkeen tilivelvolliseksi, joka vastaa projektin seurannasta sekä maksutositteiden hyväksymisestä ja rahoituksen toteutumisesta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 80, MH 28.4.2014 10:00

Sivu 70

MAANKÄYTTÖJAOSTON 31.3.2014 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 31.3.2014
Lausunto Loimaan kaupunginhallitukselle Loimaan kaupungin keskeisten alueiden osayleiskaavaehdotuksesta (M18/6.2.2014)
Lausunto Pöytyän kunnanhallitukselle Auvaisten kylän asemakaavaluonnoksesta (M29/5.3.2014)
Lausunto Salon kaupungin kaupunginhallitukselle Ruukinrinteen asemakaavamuutosehdotuksesta
(M8/22.1.2014)
Lausunto Salon kaupungin ympäristösuojeluyksikölle Marketta ja Esa Raitasen suunnitellusta maaaineslupahakemuksesta (M23/21.2.2014)
Lausunto Salon kaupungin ympäristösuojeluyksikölle Jari Laihon Lahnajärven sora-alueelle suunnitellusta maa-aineslupahakemuksesta (M31/6.3.2014)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Laajakaistatukilain muuttaminen (M22/20.2.2014)
2. Maskun kunta: Takapaltan asemakaavan muutos/Ruutontie; ehdotusvaihe (M20/14.2.2014)
3. Naantalin kaupunki: Luolalan osakorttelin 4 asemakaavan muutos ja tonttijako (26/27.2.2014)
4. Paimion kaupunki: Juliuksentien asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnos (M
24/25.2.2014)
5. Paraisten kaupunki: Söderbyn kaupunginosan korttelin 23 tontin 1 asemakaavamuutos
(M36/17.3.2014)
6. Paraisten kaupunki: Stormälön - Lillmälön rantaosayleiskaavan muutos (M37/17.3.2014)
7. Paraisten kaupunki: Nauvon rantaosayleiskaavan muutos (M38/17.3.2014)
8. Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian luonnos (M 27/3.3.2014)
9. Pöytyän kunta: Kalikan alueen kortteli 5 asemakaavan muutos (M25/5.3.2014)
10. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue; Tiesuunnitelmat:
- Maantien 192 (Kustavintie) parantaminen rakentamalla kiertoliittymä Seikeläntie (Mt 1893) liittymään, Masku. (M21/19.2.2014)
- Maantien 1821 (Kakskerrantie) parantaminen Friskalan mutkan kohdalla, Turku (M33/7.3.2014)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 31.3.2014 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 6-9
- muut B § 54-69
- poissaolot sairauden vuoksi C § 1-30
- poissaolot lapsen sairauden vuoksi D § 1-8
- virkavapaudet/työlomat E § 9-10
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 1-2
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 13-14
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 7
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 61-71

Valmistelija

MK

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

hallintosihteeri Marja Karttunen p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUS 16.6.2014
Maakuntavaltuuston kokous pidetään maanantaina 16.6.2014 Turun kristillisellä opistolla, Linnasmäki Oy.
Alustava ohjelma:
9.30
Ryhmäkokoukset
10.15
Maakuntavaltuuston ryhmien puheenjohtajat
10.30
Maakuntavaltuuston kokous
- Ajankohtainen katsaus
12.00
Lounas
12.45
Maakuntavaltuuston kokous jatkuu
Asialuettelo:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Ääntenlaskijain valitseminen
6. Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle
7. Turun kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta
8. Turun kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen valinnasta
9. Vuoden 2013 talousarvion toteutumisvertailu ja tilinpäätös
10. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
11. Vuoden 2013 arviointikertomus
12. Varsinais-Suomen maakuntastrategia
13. Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisen seuranta
14. Maakunnan tila kesä 2014 -katsaus
15. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2013
16. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
17. Valtuutetun kyselyt
18. Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
19. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
.2 JUKON LUOTTAMUSMIESTEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN 31.7.2015 ASTI
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on ilmoittanut (kirje 16.4.2014), että luottamusmiessopimuksen mukaisten JUKOn aiemmin valittujen luottamusmiesten toimikautta on jatkettu 31.7.2015 asti.
JUKOn pääluottamusmies on Veli-Matti Kauppinen, varapääluottamusmies on Lasse Nurmi ja
luottamusmies on Linda Talve.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo xx.xx.
_____
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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:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
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:
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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.

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

Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34
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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

