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%%%001

Pöytäkirja

%%%005/2014

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

%%%003 klo %%%010 - 15
%%%006
§ 143-158

Sivut 191-

SAAPUVILLA

Maaskola Mika, pj.
Alatalo Juuso
Skyten-Suominen Irja
Heikkilä Lauri
Kiviranta Esko
Koskinen Talvikki
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lehtinen Riitta
Kattelus Lauri
Nieminen Raimo
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Saario Mari
Sirèn Saara-Sofia
Söderlund Nina
Virolainen Anne-Mari
Wallin Stefan

poistui klo 11.34 § 153

poistui klo 10.30 § 145; saapui klo 11.05 § 151
poistui klo 11.47 § 154

ESITTELIJÄ
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Savo Juho
Karttunen Marja

Maakuntajohtaja
Hallintosihteeri

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Myllymäki Pekka, poistui klo 12.05 § 154
Antola Jouko
Arve Minna
Andersson Li, poistui klo 11.46 § 154

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

KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA

Könönen Hilkka
Myllykoski Niina § 155
Nuotio Tarja
Saarento Heikki
Virtanen Janne
Ålgars-Åkerholm Jessica

Taiteilija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aluekehitysjohtaja
Suunnittelujohtaja
Kehittämispäällikkö
Viestintävastaava

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 143

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 144

ALLEKIRJOITUKSET
Mika Maaskola
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Stefan Wallin
§ 143-155

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Marja Karttunen
sihteeri

13.10.2014 Maakuntavirasto
Hallintojohtaja

Juuso Alatalo
§ 143-158

Lauri Kattelus
§ 156-158

§ 143, MH 22.9.2014 10:00
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 16.9.2014. 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 Mika Maaskola totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
koska läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.
Maakuntahallitus piti hiljaisen hetken liiton työntekijöiden Riita Ahdan ja Misa Törmän poismenon
johdosta.
Maakuntahallituksen sihteerinä toimii tämän kokouksen osalta hallintosihteeri Marja Karttunen.
_____

Sivu 4

§ 144, MH 22.9.2014 10:00
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 Stefan Wallin ja Juuso Alatalo.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Sivu 5

§ 145, MH 22.9.2014 10:00
MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Nina Söderlund poistui kokouksesta klo 10.30.
_____

Sivu 6

§ 146, MH 22.9.2014 10:00

HALL: 108/2014

MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖMENETTELY
Asia

Maakuntajohtajan virka on ollut haettavana julkisella haulla 16.9.2014 klo 12.00 mennessä.
Virkaa on hakenut 16 henkilöä:
Johtava tutkija Toni Ahlqvist, Tarvasjoki
Office Manager Teijo Alakahri, Turku (ei julkisuuteen)
Tutkija Faris Alsuhail, Helsinki
Liiketoimintajohtaja Jyri Arponen, Turku
Ylijohtaja Kari Häkämies, Masku
Yksikön päällikkö, Tero Jokilehto, Tampere
Hallintojohtaja Hannu Kallio, Turku
Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Raisio
Erikoistutkija Eija Koskivaara, Turku
Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, Salo
Maatalousyrittäjä Pekka Myllymäki, Mynämäki
Hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Pori
Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Riikka Pakarinen, Espoo
Ammattistarttiopettaja Tiina Perho, Loimaa
Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, Hämeenlinna
Kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Paimio

Valmistelija

MK/ml

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää viran täyttämisen jatkovalmistelusta.
Päätös

Merkittiin, että Tiina Perho, Pekka Myllymäki ja Janne Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn (osallisuusjäävi, maakuntajohtajan viran hakijoita).
Maakuntahallitus perusti haastatteluryhmän, johon kuuluvat Pauliina Haijanen, Jani Kurvinen ja
Mika Maaskola. Maakuntahallitus valtuutti haastatteluryhmän kutsumaan ja haastattelemaan maakuntajohtajan viran haastateltavat. Valmistelutilanne tuodaan lokakuun maakuntahallitukseen.
Maakuntahallitus voi tarvittaessa kutsua lisää haastateltavia. Maakuntahallitus päättää soveltuvuustesteihin lähetettävät.
Haastatteluihin osallistuvat ryhmiensä edustajina myös Juhani Pilpola, Nina Söderlund, Mari Saario ja Stefan Wallin.
Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimii Mika Maaskola.
_____

Lisätietoja

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

Sivu 7

§ 147, MH 22.9.2014 10:00

HALL: 168/2014

TOIMITILAJÄRJESTELYJEN VALMISTELU
Asia

Varsinais-Suomen liiton virasto muodostuu kahdesta toimitilasta. Turun Ratapihankatu 36 toimitilassa (KOY Turun Asemakeskus) liiton käytössä on 1. kerros (1 129 m2) ja lounaispää (383 m2) 2.
kerroksesta sekä kellarikerroksen varastotilat (181 m2). Läntinen Pitkäkatu 35 toimitilassa liiton
käytössä on 5.kerros (544 m2).
Ratapihankadun vuokrasopimus Trevian Retail I Ky:n kanssa jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli sitä
ei irtisanota 12 kk ennen vuokrakauden päättymistä. Läntisen Pitkänkadun määräaikainen vuokrasopimus Jorma Niemisen kanssa päättyy 31.4.2015.
Liiton virasto on ollut yhteydessä Ratapihankadun vuokranantajan edustajaan (Trevian Asset Management Oy) ja tiedustellut mahdollisuutta vuokrata lisätilaa Ratapihankadun 2. kerroksesta. Tavoitteena on kevään 2015 aikana siirtää Läntisen Pitkänkadun henkilöstö (19 hlöä) Ratapihankadun toimitilaan.
Viraston sijainti yhdessä toimitilassa on siirron ensisijainen peruste. Yhtenäisviraston toimintamallia
voidaan tehostaa, kun tiimityöt, toimisto- ja henkilöstöpalvelut sekä tietoliikennepalvelut saadaan
samaan toimitilaan.
Neuvottelussa vuokranantajan edustajan kanssa 16.9.2014 pyritään sopimaan, että liitto vuokraa
1.5.2015 alkaen Ratapihankatu 36 toimitilan 2. kerroksen koillispään (915 m2) ja luopuu lounaispään tilasta (383 m2). Vuokranantaja tekee toimitilaan tarvittavat muutokset ja korjaukset, jonka
jälkeen siihen sijoitetaan aluekehittämisen osaamisryhmän kuntarahoitteinen henkilöstö (12 henkilöä) ja Central Baltic – ohjelmahallinnon (19 henkilöä) henkilöstö.
Toimitilajärjestelyn lähtökohtana on se, että Varsinais-Suomen liiton vuokrakulut eivät kasva. NYkyiset toimistokalusteet siirretään uusiin tiloihin, jolloin uusien kalusteiden hankinnat voidaan rajoittaa minimiin.

Valmistelija

JS/MR/HS/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi toimitilajärjestelyjen valmistelutilanteen ja valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Sivu 8

§ 148, MH 22.9.2014 10:00

EDUNV: 31/2014

UUSITTU TYÖSUUNNITELMA POMMERIN VOIVODIKUNNAN JA VARSINAIS-SUOMEN LIITON VÄLILLÄ
Asia

Varsinais-Suomen liitto ja Pommerin voivodikunta (maakunnan aluehallinto) ovat päivittäneet yhteisen työsuunnitelman vuosiksi 2015–2016. Euroopan ja Itämeren alueen muuttuva tilanne edellyttää myös alueyhteistyön jatkuvuutta ja syventämistä jotta voidaan tavoitella alueiden entistä parempaa elinvoimaisuutta.
Yhteisissä neuvotteluissa Varsinais-Suomen liiton ja Pommerin marsalkan toimiston kesken on
työsuunnitelman kärjiksi sovittu seuraavat alat: logistiikka ja liikenne, ammatillinen koulutus, yhteistyö korkeakoulujen kesken, klusterit – esim. meri-, bio- ja ICT-klusterit, tutkimus ja kehitys, matkailuala, älykäs erikoistuminen, ympäristö, kulttuuri ja luovat alat, yhteistyö paikallistasolla sekä yhteistyö EU-toimistojen kesken. Työsuunnitelma on oheismateriaalina.

Valmistelija

JS/TN/SP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan työsuunnitelman Pommerin voivodikunnan ja VarsinaisSuomen liiton välillä vuosiksi 2015–2016.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Sonja Palhus p. 040 5343 865, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 9

§ 149, MH 22.9.2014 10:00

EDUNV: 30/2014

Sivu 10

OSALLISTUMINEN EUROOPPA-TOIMISTON EDUNVALVONTATAPAAMISIIN BRYSSELISSÄ
Asia

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston edunvalvontatapaamiset järjestetään Brysselissä
19. – 20.11.2014.
Edunvalvontatapaamisten tarkoituksena on välittää EU-sidosryhmille tietoa Varsinais-Suomen
edunvalvonnan kärjistä sekä Turussa järjestettävästä EU:n Meripäivästä 2016. Matkan aikana tavataan uudet Euroopan parlamentin suomalaisjäsenet sekä kuullaan EU:n ajankohtaiset kuulumiset. Ohjelma sisältää mm. edunvalvonta- ja lounastapaamisen suomalaisten Euroopan parlamentin
jäsenten kanssa, tutustumisen komissaari Jyrki Kataisen kabinettiin ja katsauksen ajankohtaisiin
EU-asioihin, sidosryhmäillallisen, EU-asiantuntijapuheenvuorot mm. EU:n alue- ja kaupunkipolitiikasta, tutkimus ja innovaatiotoiminnasta, älykkäästä erikoistumisesta sekä tutustuminen Suomen
erityisedustustoon NATOssa.

Valmistelija

JS/TN/SP/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää edustuksestaan Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to 19. - 20.11.2014.
Päätös

Maakuntahallitus päätti, että Pauliina Haijanen, Tiina Perho, Juuso Alatalo, Riitta Lehtinen, Jani
Kurvinen, Pekka Myllymäki ja Li Andersson osallistuvat Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimiston järjestämään vuosiseminaariin Brysselissä ke-to 19. - 20.11.2014.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Sonja Palhus p. 040 534 3865, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 150, MH 22.9.2014 10:00

EDUNV: 24/2014

Sivu 11

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN TAIDETOIMIKUNNAN JÄSENIKSI
Maakuntahallitus 25.8.2014 § 137
Asia

Taiteen Edistämiskeskus on kirjeellään 10.6.2014 pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa tekemään
Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostolle ehdotuksen 29.8.2014 mennessä henkilöiden nimeämisestä yhteisönne toimialueesta vastaavan alueellisen taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle
2015 - 2016.
Taiteen edistämiskeskuksesta säädetyn lain 2 § mukaan keskuksen yhteydessä on taideneuvosto.
Lain 5 § mukaan taideneuvoston tehtävänä on muun muassa nimetä alueellisten taidetoimikuntien
puheenjohtajat ja muut jäsenet
Taideneuvosto nimittää syksyllä 2014 puheenjohtajat ja jäsenet alueellisiin taidetoimikuntiin toimikaudelle 2015 - 2016.
Lain 7 § mukaan alueellisten taidetoimikuntien tehtävänä on:
- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä
apurahoista ja palkinnoista alueellaan;
- osallistua toimialueensa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
- antaa asiantuntijalausuntoja.
Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista. Alueellisessa taidetoimikunnassa on puheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) ja enintään 11 muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus. Alueellisen taidetoimikunnan
toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan määrätä toimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.
Ennen alueellisen taidetoimikunnan asettamista taideneuvosto kuulee taiteen aseman kannalta
merkittäviä alueellisia tahoja. Toimikuntaa asetettaessa on huolehdittava, että toimikunnan asiantuntemus on monipuolinen ja että toimialueen kielelliset näkökohdat otetaan huomioon. Tavoitteena on, että alueelliset taidetoimikunnat edustavat maantieteellisesti toimikunnan koko toimialuetta.
Alueellisten taidetoimikuntien nimistä ja toimialueista on säädetty Taiteen edistämiskeskuksesta
annetun asetuksen 12 §:ssä. Taideneuvosto on päättänyt, että Varsinais-Suomen alueellisen taidetoimikunnan jäsenmäärä on puheenjohtaja + kahdeksan (8) jäsentä, toimialueenaan VarsinaisSuomen maakunnan alue.
Toimikunnat kokoontuvat noin viisi kertaa vuodessa. Toimikuntien jäsenten keskeisin tehtävä on
toimia vertaisarvioijina apurahoista ja avustuksista päätettäessä. Tehtävään kuuluu kokousten lisäksi itsenäistä hakemuksiin tutustumista.

Valmistelija

LP/HH/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää asettaa suostumuksensa mukaisesti ehdolle Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Jatkokaudelle ehdotettavat
FT, kirjallisuus Mia Franck, Turku
toiminnanjohtaja Lotta Skaffari, Turku
arkkitehti Pekka Vapaavuori, Turku
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Sivu 12

tekstiilitaiteilija Mervi Vuolas, Masku
Ensimmäiselle kaudelle ehdotettavat
yhteisötaiteilija Pia Bartsch, Turku
Intendentti Emilie Gardberg, Turku
kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, Loimaa
yliopettaja Risto Hyppönen, Turku
ympäristö-, yhteisö- ja tekstiilitaiteilija Tuula Nikulainen, Salo
Ehdotukset toimitetaan: taike-kirjaamo@minedu.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Pauliina Haijanen esitti Tarja Mäki-Punto-Ristasen kannattamana seuraavan ponnen: Jatkossa
pitää huolehtia siitä, että Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kokoonpano on maakunnallisesti
edustava.
_____

Maakuntahallitus 22.9.2014
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.8.2014 § 137 asettaa suostumuksensa mukaisesti ehdolle Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Jatkokaudelle ehdotettavat
FT, kirjallisuus Mia Franck, Turku
toiminnanjohtaja Lotta Skaffari, Turku
arkkitehti Pekka Vapaavuori, Turku
tekstiilitaiteilija Mervi Vuolas, Masku
Ensimmäiselle kaudelle ehdotettavat
yhteisötaiteilija Pia Bartsch, Turku
Intendentti Emilie Gardberg, Turku
kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, Loimaa
yliopettaja Risto Hyppönen, Turku
ympäristö-, yhteisö- ja tekstiilitaiteilija Tuula Nikulainen, Salo
Teknisen virheen vuoksi ensimmäiselle kaudelle ehdotettavista puuttuivat seuraavat henkilöt:
dramaturgi Satu Rasila, Turku
muusikko, ohjaaja Riddo Ridberg, Parainen
elokuva-arvostelija, kriitikko Päivi Valotie, Turku
Valmistelija

LP/mk

Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntahallitus päättää asettaa suostumuksensa mukaisesti ehdolle Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Jatkokaudelle ehdotettavat
FT, kirjallisuus Mia Franck, Turku
toiminnanjohtaja Lotta Skaffari, Turku
arkkitehti Pekka Vapaavuori, Turku

§ 150, MH 22.9.2014 10:00

EDUNV: 24/2014

tekstiilitaiteilija Mervi Vuolas, Masku
Ensimmäiselle kaudelle ehdotettavat
yhteisötaiteilija Pia Bartsch, Turku
Intendentti Emilie Gardberg, Turku
kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, Loimaa
yliopettaja Risto Hyppönen, Turku
ympäristö-, yhteisö- ja tekstiilitaiteilija Tuula Nikulainen, Salo
dramaturgi Satu Rasila, Turku
muusikko, ohjaaja Riddo Ridberg, Parainen
elokuva-arvostelija, kriitikko Päivi Valotie, Turku
Ehdotukset toimitetaan: taike-kirjaamo@minedu.fi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, p. 040 7202 163; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 13

§ 151, MH 22.9.2014 10:00

EDUNV: 29/2014

Sivu 14

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN
LUONNOKSESTA
Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 14.10.2014 mennessä Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa
sote-laista. Lakiesitys löytyy internet-osoitteesta http://www.stm.fi/rereilla/lausuntopyynnot.
Sote-esitys on tehty puoluejohtajien maaliskuun lopulla 2014 syntyneen yhteisen linjauksen pohjalta. Suomessa olisi viisi sote-aluetta, joina olisivat nykyiset yliopistollisten keskussairaaloiden ns.
erityisvastuualueet. Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit muodostavat yhden tällaisen erva-alueen tai ”miljoonapiirin”. Länsirannikon kolmen sairaanhoitopiirin alueella on
62 kuntaa ja 880 000 asukasta. Aluejaon lisäksi puoluejohtajat sopivat, että sote-alueen hallintomalli on kuntayhtymä.
Lakiesityksen mukaan palvelujen järjestämisvastuu on sote-alueen kuntayhtymällä. Tuottamisvastuu puolestaan on sellaisilla kunnilla ja/tai kuntayhtymillä, joilla on edellytykset vastata kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista, myös erikoissairaanhoidosta. Esityksen mukaan kunnat vastaavat rahoituksesta ja toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Uudistuksella on erittäin suuret vaikutukset koko kuntatason päätöksentekoon. Yli puolet kuntasektorin henkilöstöstä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Kuntasektorin menoista sosiaali- ja terveydenhuollon osuus
on 48 %.

Valmistelija

LP/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Väestön ikääntymisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun sekä julkisen sektorin
taloudellisten haasteiden edessä Varsinais-Suomen liitto katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä palveluiden turvaamiseksi kansalaisille
tulevina vuosikymmeninä. Peruspalveluiden vahvistaminen, saumattomien hoito- ja palveluketjujen
varmistaminen sekä yhdenvertaisten palveluiden tarjoaminen kansalaisille ovat oikeansuuntaiset
tavoitteet toteutettavalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukselle.
Palvelujen järjestämismallista riippumatta asiakkaille on turvattava mahdollisuus joustavaan lähipalveluiden hyödyntämiseen, toimiviin hoitoketjuihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Tämän
kysymyksen esittäminen on melkein kaikkien kuntien kohdalta tarpeeton. Jo lähtökohdaksihan on
otettu yliopistollisten sairaaloiden erva-aluejako. Länsirannikon sairaanhoitopiirien osalta vain Punkalaitumen kunnan asema on aluejaon suhteen ristiriitainen. Se kuuluu Pirkanmaan liittoon ja
suuntautuu Tampereelle. Toisaalta se kuitenkin kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi Punkalaidun on historiallista Satakuntaa.
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueista muodostuvan sote-alueen
nimeksi sopii Varsinais-Suomen liiton mielestä parhaiten Länsirannikon sosiaali- ja terveydenhuollon alue. Alueen nimenä Lounais-Suomen sote-alue tai Turun sote-alue ei oikealla tavalla kuvaa
alueen laajuutta.
Turun yliopistollisen keskussairaalan huippuosaamisen edistäminen on yksi Varsinais-Suomen
edunvalvonnan painopisteistä. Tulevan sote-alueen on määriteltävä ne lääketieteen alat, joilla Turussa halutaan olla kansallisen tason huippuosaajia ja joilla toimintoja tulee Suomen tasolla keskittää TYKS:aan.
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Sote-kuntayhtymän valtuusto ehdotetaan valittavaksi samalla tavoin kuin maakunnan liittojen valtuustot nykyisin valitaan. Valtuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja eri ryhmien
ääniosuuksien tulee vastata ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa tulosta. Lisäksi säädetään, että
jokaisella kunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja. Valtuuston valinta näiden reunaehtojen mukaisesti tulee sote-alueilla olemaan erittäin vaikeata. Valtuuston valintaa koskeva kohta tulee irrottaa sote-lain muusta valmistelusta ja selvittää erikseen miten kuntapohjaisten maakunnallisten ja
sitä suurempien elinten valita voidaan kansanvallan periaatteita noudattaen toteuttaa.
Sote-lakiesityksen lausuntoaika päättyy 14.10.2014. Maakuntahallitus antaa virastolle valtuuden
täydentää lausuntoa, sikäli kun Varsinais-Suomen kuntakentältä tai sairaanhoitopiiristä nousee
esiin maakunnan kannalta olennaisia näkemyksiä.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.
Päätös

Merkittiin, että Nina Söderlund saapui klo 11.05.
Maakuntajohtaja muutti päätösehdotusta siten, että lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen viimeisen lauseen loppuun lisätään: ….toteuttaa esimerkiksi suoralla kansanvaalilla.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTUMINEN
Asia

Ympäristöministeriö vahvisti Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan 9.9.2014 päätöksellään nro YM6/5222/2014.
Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Varsinais-Suomessa maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet manneralueilla ja rannikon suurilla saarilla sekä selvitetty niiden
suhde muuhun alueiden käyttöön.
Maakuntavaltuuston 10.6.2013 päätöksestä hyväksyä vaihemaakuntakaava tehtiin kuusi valitusta,
joista ympäristöministeriö hylkäsi neljä ja kaksi valitusta jätettiin tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen vuoksi.
Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Salon Järvenkylän tuulivoimaloiden alueen. Se olisi sijoittunut lähelle Halikonlahdella sijaitsevaa Sjölaxin Natura 2000 -verkostoon kuuluva aluetta, joka on
linnustoltaan erittäin merkittävä alue. Tuulivoimaloiden vaikutuksista olisi pitänyt tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi. Lisäksi ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 31
§:n 6 momentin nojalla tehnyt tuulivoimavaihemaakuntakaavaan oikaisunluonteisen korjauksen
kaavamääräyksiin.
Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Varsinais-Suomen liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti kuulutettava
maakuntakaavan voimaantulosta. Varsinais-Suomen liiton tulee lisäksi lähettää maakuntakaava
tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon
suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston hyväksymä tuulivoimavaihevaihemaakuntakaava on
tullut vahvistetuksi valtuuston hyväksymässä muodossa Salon Järvenkylän tuulivoima-aluetta lukuun ottamatta. Varsinais-Suomen liitolla ei ole tarvetta hakea muutosta ympäristöministeriön päätökseen.
Oheismateriaaleina ovat ympäristöministeriön Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistamispäätös YM6/5222/2014 ja vahvistettu kaavakartta.

Valmistelija

HS/AK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. toteaa ympäristöministeriön vahvistaneen Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan
9.9.2014.
2. päättää julkaista kuulutuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti sekä asettaa sen julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.10.2014–7.11.2014 väliseksi ajaksi sekä toimittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä tarkoitetuille tahoille ympäristöministeriön
päätöksen mukaiset maakuntakaavakartat määräyksineen.
3. päättää toimittaa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksen ja
vahvistamisen aiheuttamat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset toimenpiteet tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 153, MH 22.9.2014 10:00

MAANK: 174/2012

Sivu 17

VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2035+ -ASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA
LIIKENNESTRATEGIAN TOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN JATKOSSA
Asia

Varsinais-Suomen liiton, Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön ja Varsinais-Suomen
ELY -keskuksen yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa valmistelema (2/2013–9/2014) Varsinais-Suomen liikennestrategia on nyt valmis hyväksyttäväksi. Varsinais-Suomen liikennestrategia
on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä ja asiakirjasta on pyydetty kuntien ja sidosryhmien lausunnot.
Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ kytkeytyy maakunnan muuhun suunnittelujärjestelmään. Asiakirjan toimenpiteet on sovitettu yhteen Varsinais-Suomen maakuntastrategian kanssa.
Lisäksi liikennestrategia palvelee Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä. Varsinais-Suomen liikennestrategian rinnalla on laadittu myös Turun
seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka viimeistellään lausuntokierroksen
palautteen perusteella syys–lokakuun aikana.
Varsinais-Suomen liikennestrategiatyössä on laadittu maakuntatasolle maakunnan toimijoiden
yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka osoittaa maakunnan
kehittämisen kannalta keskeiset liikennejärjestelmän kehitystarpeet seuraavissa kehittämisteemoissa:
VARSINAIS-SUOMI OSANA EUROOPPAA JA PORTTINA SKANDINAVIAAN
o Kilpailukykyiset meri- ja lentoyhteydet:
edunvalvonta maakunnan satamien ja laivayhteyksien kilpailukyvyn
turvaamiseksi
elinkeinoelämän tarpeita hyvin palvelevat lentoyhteydet lähialueen
keskuskentille ja edelleen muualle maailmaan
satamat ja lentoasema osana TEN-ydinverkkokäytävää ja Pohjoista
kasvuvyöhykettä
TEHOKKAAT RANNIKON JA SISÄMAAN YHTEYDET – LIIKENTEEN PÄÄSUUNTIEN
KEHITTÄMISPOLUT
o Helsingin yhteyksien nopeuttaminen:
ratayhteyden ja junaliikenteen vaiheittainen kehittäminen, tavoitteena
nopeutuva yhteys pääkaupunkiseudulle ja vahva Turku–Salo–Lohja–
Helsinki-työmarkkinavyöhyke
elinkeinoelämän kuljetuksille kriittisen Turun Kehätien (kt 40/E18) ja
satamayhteyksien toimivuuden turvaaminen
rata ja tie osana TEN-ydinverkkokäytävää ja Pohjoista kasvuvyöhykettä
o Sisämaan yhteyksien vahvistaminen:
Toijalan radan ja junaliikenteen vaiheittainen kehittäminen, tavoitteena tavaraliikenteen tehostaminen sekä Turusta Loimaan kautta Tampereelle ja Hämeenlinnaan ulottuvan työmarkkinavyöhykkeen vahvistaminen
valtatien 9 heikon liikenneturvallisuuden parantaminen ja valtatien 10
ratkaisut Liedon kohdalla
o Länsirannikon kehitysvyöhyke:
valtatien 8 turvallisuuden ja toimivuuden varmistava kehittämispolku
vastauksena Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin seutujen metallija meriklusteriin tukeutuvan teknologiateollisuuden ja satamien työvoimaja kuljetustarpeisiin
TOIMIVAT ALUEELLISET JA PAIKALLISET YHTEYDET
o Valtion perusväylänpidon rahoitustason nosto ja alueellisen liikkumavaran lisääminen
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o Joukkoliikenteen voimakas kehittäminen
o Saaristoliikenteen uudistaminen
KESTÄVÄ JA TURVALLINEN LIIKENNE
o Kävely ja pyöräily ykköseksi kaupunkialueilla ja taajamissa
o Varsinais-Suomi liikenneturvallisuuden edelläkävijäksi
Varsinais-Suomen liikennestrategian kehittämisteemoihin sisältyviä toimenpiteitä edistetään perustamalla liikenteen kumppanuusfoorumi. Varsinais-Suomen liitto kutsuu liikenteen kumppanuusfoorumiin edustajat kunnista, Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta sekä käsiteltävien aiheiden vaatiessa myös Liikennevirastosta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. Liikenteen kumppanuusfoorumin
tehtävänä on eri osapuolten toiminnan ja edunvalvonnan koordinointi, yhteisten strategisten linjausten konkretisoiminen käytännön toimintaan sekä toiminnan tuloksellisuuden seuranta. Toiminnasta raportoidaan vuosittain Varsinais-Suomen maakuntahallitukselle. Toiminnan perustaksi laaditaan syksyn 2014 aikana liikennestrategian toteuttamisohjelma, joka kuvaa aikataulutetusti liikennestrategian toimenpiteiden edistämiseksi tarpeelliset toimet lähitulevaisuudessa.
Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ on saatavilla osoitteesta: http://www.varsinaissuomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejaerjestelmaesuunnittelu
Valmistelija

HS/LL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ -asiakirjan.
2. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen liikennestrategian toimenpiteiden edistämiseksi perustettavan liikenteen kumppanuusfoorumin sekä liikennestrategian toteuttamisen laatimisen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Tiina Perho poistui klo 11.34.
_____

Lisätietoja

liikennesuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN PAIKALLISJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISPOLKU -SELVITYS
Asia

Osana liikennejärjestelmä- ja vaihemaakuntakaavatyötä on teetetty Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehittämispolku -selvitys.
Selvitys kokoaa aikataulutetusti yhteen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi tarpeelliset toimenpiteet eri osa-aloilla. Selvitys tarkastelee lainsäädännön muutostarpeet ja infrastruktuuria koskevat kysymykset. Lisäksi selvitys käsittelee liikennöinnin kalustokysymyksiä ja esittää alustavia
tarkasteluja liikennöintitaloudesta. Paikallisjunaliikenteen kehittäminen on liikennestrategiatyön
esiin nostama kehittämisteema.
Selvityksessä on myös tarkasteltu mm. paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen sijainnit kaavamerkintöjen uudistamisen pohjaksi kaikilla kolmella ratasuunnalla Turusta Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin.
Paikallisjunaliikenteen käynnistämistä on selvitetty ratateknisesti ja liikenteellisesti vuonna 2008.
Tällöin selvitykset ja toimenpide-ehdotukset eivät johtaneet kaikkien toimijoiden yhteiseen tahtotilaan ja etenemiseen paikallisjunaliikenteen kehittämisessä.
Oheismateriaalina on Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehittämispolku -selvityksestä
laadittu esitys.
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee asian.

Valmistelija

HS/LL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen kehittämispolku selvityksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Li Andersson poistui klo 11.46 ja Anne-Mari Virolainen poistui klo 11.47.
_____

Lisätietoja

liikennesuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖOHJELMA 2030
Asia

Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2030 visio on: Rikkaasta ympäristöstä voimansa ammentava
resurssiviisas Lounais-Suomi 2030. Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa on viisi kehityspolkua,
joissa kussakin kolme painopistettä vuosille 2014 - 2020. Ohjelmaa toteutetaan haastekampanjan
avulla. Ensimmäiset haasteet on heitetty ja mukaan lähtijöitä on jo useita. Haastekampanja avataan maanantaina 13.10.2014 pidettävässä iltapäiväseminaarissa.
Ympäristöohjelmaan valitut viisi kehityspolkua ovat:
Kestävät valinnat
Luonto ja kulttuuriympäristö
Lähivedet
Ruokalautanen
Resurssiviisaus
Ohjelman kehityspolkujen sisältö ja kuvaus:
http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/kehityspolut-vuoteen-2030/
Ympäristöohjelma on laadittu rohkeiden ja kekseliäiden ympäristötekojen moottoriksi. Haasteareenalla haastetaan kaikki mukaan toimintaan lounaissuomalaisen ympäristön hyväksi. Areenalla ympäristöteot ja -tekijät saavat myös ansaitsemaansa näkyvyyttä.
Ympäristöohjelma 2030
-

-

Auttaa tekemään resurssiviisaita valintoja; valitsemaan sellaisia tuotannon, liikkumisen ja kulutuksen muotoja ja ottamaan käyttöön sellaisia toimintatapoja ja teknologioita, jotka ovat
pitkällä tähtäimellä järkeviä. Valinnat koskevat niin kotitalouksia kuin päättäjiä yrityksissä,
julkishallinnossa ja erilaisissa yhteisöissä - valintapäätöksiä tehdään joka päivä
Tukee paikallisia, uudenlaisia ja radikaaleja kokeiluja, jotka edistävät kestävää kehitystä.
Innostaa alueen toimijoita konkreettisiin ympäristötekoihin, kumppanuuteen sekä kokemusten ja tiedon jakamiseen.
Välittää tietoa ympäristön tilasta ja ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöön.

Ympäristöohjelma on tehty yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntastrategiaprosessin kanssa ja
se toteuttaa strategiassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä.
Varsinais-Suomen ELY -keskus esittelee ympäristöohjelman sisällön maakuntahallituksen kokouksessa.
Valmistelija

HS/TJ/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2030 maakuntastrategiaa tarkentavana asiakirjana.
Päätös

Suunnittelija Niina Myllykoski Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Stefan Wallin poistui klo 12.00. Maakuntahallitusvalitsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi jäljellä olevien asioiden osalle Lauri Katteluksen.
_____

Lisätietoja

ympäristösuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 829 5543, 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 § 23
- muut B § 147-177
- virkavapaudet/työlomat E § 29-33
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 30-31
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 18
- CB valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 24
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 119-126

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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MAANKÄYTTÖJAOSTON 25.8.2014 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 25.8.2014:
Lausunto Kosken Tl kunnanhallitukselle Kosken Tl kunnan Koivukylän
osayleiskaavaluonnoksesta (M94/4.6.2014)
Lausunto Kosken Tl kunnanhallitukselle Kosken Tl kunnan keskustaajaman
osayleiskaavaluonnoksesta (M94/4.6.2014)
Lausunto Lassila & Tikanoja Oyj:n Uudenkaupungin Muinaistenmetsän alueelle
sijoitettavasta materiaalinkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
(M97/5.6.2014)
Suunnittelujohtajan lausunto koskien maa-ainesten ottoa Someron kaupungin Pusulan
kylässä kiinteistöllä 761-423-2-11 Isotalo (M102/11.6.2014)
Lausunto Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen
asemakaavaehdotuksesta (M105/17.6.2014)
Lausunto tiesuunnitelmasta kantatien 52 parantamiseksi välillä Perniöntie (Toravuori) ja mt
110, Salo (M107/23.6.2014)
Lausunto Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta (M108/24.6.2014)
Lausunto Kemiönsaaren kunnalle Nordanå-Lövbölen tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta
(M116/11.8.2014)
Lausunto vesiviljely 2022 -strategiasta (M118/3.7.2014)
Lausunto Fingrid Oyj:n Lieto - Forssa johtoalueen lunastuslupahakemuksesta
(M124/2.7.2014)
Lausunto Salon kaupungille Metsämaa-Roopela ranta-asemakaavan muutoksesta
(M126/3.7.2014)
Lausunto Auran kunnanhallitukselle Auranportin yritysalueen asemakaavan laajennuksesta
ja -muutosluonnoksesta (M128/15.7.2014)
Lausunto Auran kunnanhallitukselle Auran eritasoliittymän alueen asemakaava- ja
asemakaavanmuutosehdotuksesta (M130/15.7.2014)
Lausunto Marttilan ja Kosken Tl kunnille Verhonkulman tuulivoimapuiston
osayleiskaavaluonnoksesta
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen

1. Kustavin kunta: Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava (M103/19.6.2014)
2. Paraisten kaupunki: Nauvon rantayleiskaavan muutos Strandbyn kylän tilalla (M104/12.6.2014)
3. Maskun kunta: Kurittulan koulukeskuksen asemakaava (M110/26.6.2014)
4. Paimion kaupunki: Kisatien asemakaavamuutos (112/26.6.2014)
5. Pöytyän kunta: Auvaisten kylän asemakaava (113/26.6.2014)
6. Turun kaupunki: ”Jaakkoo-Taaran” asemakaavamuutos Iso-Heikkilän kaupunginosassa (M121/1.7.2014)

7. Salon kaupunki: Arvo Eskon maa-aineslupahakemus (M127/7.7.2014)
8. Auran kunta: Auran asemanseudun taajaman Sisulan alueen asemakaavan laajennus ja muutos
(M129/15.7.2014)
9. Naantalin kaupunki: Rymättyläntien - Luonnonmaantien liittymän asemakaava (131/22.7.2014)
10. Pöytyän kunta: Kalikan alueen kortteli 5 asemakaavan muutos (M133/26.6.2014)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamuselimien 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

§ 157, MH 22.9.2014 10:00
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Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 25.8.2014 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Merkittiin, että Mari Saario ja Riitta Lehtinen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet
asian käsittelyyn (yhteisöjäävi, kunnan-/kaupungihallituksen jäsenet).
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 158, MH 22.9.2014 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Mika Maaskola päätti kokouksen klo 12.15.
_____

Sivu 24

§ 9998, MH 22.9.2014 10:00
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§ 9998, MH 22.9.2014 10:00
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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.

§ 9998, MH 22.9.2014 10:00
Muu valitusviranomainen
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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.

