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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 24.1.2017. 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 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva 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 Nina Söderlund ja Anne-Mari Virolainen.
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

KH/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Varsinais-Suomen liitto, Smart Blue Regions -projekti ja Turun kaupunki järjestävät Varsinais-Suomen Meripäivän 1.2.2017
Mereen ja ”siniseen kasvuun” liittyvät kysymykset ovat alueemme elinvoiman ja tulevaisuuden
kannalta ydinkysymyksiä. Merien ja rannikoiden käyttämätön potentiaali luo mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen ja kasvun edistämiseen. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää,
että kaikilla alueemme merellisten toimintojen parissa työskentelevillä on yhteinen näkemys ja tahtotila, kun sekä kansallisella että Euroopan Unionin tasolla ollaan tänäkin vuonna kehittämässä
toimintalinjauksia tuleville vuosille.
Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto sekä Smart Blue Regions -hanke järjestävät keskiviikkona 1.2.2017 Turussa tilaisuuden, jonka tavoitteena on päivittää yhteistä tilannekuvaa, tiivistää
maakuntamme toimijoiden yhteistyötä sekä antaa lähtölaukaus konkreettiselle asiantuntijatason
valmistelutyölle.
Tilaisuuden tavoitteena on osaltaan myös pohjustaa ensimmäistä valtakunnallista meripolitiikan
tapahtumaa, joka on suunniteltu järjestettäväksi Turussa toukokuussa 2017 yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa.
Keskustelua tilaisuudessa alustaa erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kansliasta.
Alustuksen aiheena on kansallisen yhdennetyn meripolitiikan valmisteluun liittyvät asiat. Soramäki
toimii myös Valtioneuvoston hiljattain asettaman Itämeri- ja yhdennetyn meripolitiikan ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki.
Tilaisuudessa kuullaan alueen keskeisten toimijoiden näkemyksiä yhteistyön kehittämisestä sekä
käydään keskustelua aiheesta. Tilaisuuden tavoitteena on sopia yhteisistä askelmerkeistä koskien
alueemme toimijoiden yhteistyötä ja vaikuttamista ajankohtaisiin merellisiin kysymyksiin.
Iltapäivällä Varsinais-Suomen liiton Smart Blue Regions -hanke järjestää erillisen asiantuntijoille
suunnatun työpajan, jossa keskustelu jatkuu erityisesti vesiosaamisen, meriteollisuuden ja ”sinisen
kemian” ympärillä.
Parhaillaan valmistelussa ovat sekä kansallisen yhdennetyn meripolitiikan tulevat suuntaviivat,
hallituksen Itämeriselonteon päivitys, meri- ja kalatalousrahaston tulevat rahoitushaut että Euroopan Unionin Blue Growth Agendaan liittyvän Itämeri -toimintasuunnitelman valmistelu. Meripäivän
yhteisenä tavoitteena on vaikuttaa siihen, että Turun ja Varsinais-Suomen ääni sekä alueelle elintärkeät asiat saadaan kuuluville tulevaisuuden meripolitiikan muotoilussa.
Tilaisuus järjestetään Scandic Julian Å salissa keskiviikkona 1.2.2017 klo 9.30–16.00.
Lisätietoja: Kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, p. 040 5343 865
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Yritysten liikevaihto kääntynyt kasvuun
Varsinais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat olleet viime aikoina myönteisiä. Talouden
myönteinen vire näkyy myös yritysten liikevaihdon kehityksessä, sillä ennakkotilastojen mukaan liikevaihto on kääntynyt vuoden 2016 aikana selvään kasvuun.
Liikevaihdon myönteistä kehitystä on viime vuosina kannatellut palvelujen ja etenkin rakentamisen
myönteinen suhdannekehitys, mutta myös kaupan ala on kääntynyt varovaiseen kasvuun. Sen sijaan teollisuuden suhdannekehityksessä ei vielä näy selvää käännettä, vaikka pitkään jatkunut liikevaihdon lasku onkin pysähtynyt. Oletettavaa kuitenkin on, että etenkin Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon kasvaessa myös teollisuuden liikevaihto kääntyy kasvu-uralle.
Yritysten suhdannekehitys on viime vuosina jakautunut voimakkaasti myös alueellisesti. Salon
seutu on teknologiateollisuuden romahduksen myötä yhä ongelmissa, vaikka havaittavissa on varovainen käänne kasvuun. Vakka-Suomessa yritysten liikevaihto on pudonnut johtuen paljolti Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon tilapäisestä hidastumisesta vuoden 2016 aikana. Muilla seuduilla liikevaihdon kehitys on edennyt viime vuosina samaa tahtia koko maakunnan kehityksen
kanssa.
Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuraava
tilannekatsaus tehdään elokuussa, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä maaliskuuhun 2017 saakka.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen julkaistaan sidosryhmätyöskentelyyn - Tiekartta
asettaa askelmerkit kiertotalouteen pohjaavalle maakunnalle
Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin ja Sitran kanssa laadittu tiekartta, joka
kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet sekä vaadittavat toimenpiteet tulevaisuuden kiertotalousmaakunnalle.
Kiertotaloudessa resursseja ja luonnonvaroja hyödynnetään älykkäästi niin, että niiden sisältämä
arvo säilyy tai jopa lisääntyy. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on
välttämättömyys, mutta samalla kiertotalous mahdollistaa Suomessa Sitran mukaan vähintään
kolmen miljardin arvonlisän. Onkin tärkeää tunnistaa alueen olemassa olevia potentiaaleja, niin
luonnonvaroja, osaamista, palveluita, kuin teollisia sivuvirtoja. Kiertotalouden kärkimaakunnaksi
voidaan kuitenkin nousta ainoastaan, jos kaikilla toimialoilla opitaan katsomaan tuotettavia palveluita ja toimintoja uudella tavalla koko tuotantoketju huomioiden.
Kiertotalouden suurin arvopotentiaali on uudenlaisessa suunnittelussa, jossa vähemmillä luonnonvaroilla saadaan luotua tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita. Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa on kyse myös kaupunkien ja kuntien houkuttelevuudesta yritysten silmissä. Vahvojen kiertotalouteen nojaavien vientituotteiden syntymiseksi tarvitaan kuntien tarjoamia pilotointimahdollisuuksia, joiden avulla yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan. Kuntien on toimittava aktiivisina
mahdollistajina uusille kiertotaloutta tukeville innovaatioille muun muassa avaamalla dataa sekä
tekemällä fiksuja, innovatiivisuutta edistäviä hankintoja.

Sivu 8
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Maakunnallisen kiertotalouden tiekartan painopistejaottelu mukailee Sitran valtakunnallisen tiekartan jaottelua. Varsinais-Suomen tiekartan painopisteet ovat kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Kaikkia painopisteitä läpileikkaavat palveluistaminen, julkiset
hankinnat sekä kemian osaaminen.
Tiekarttatyö jatkuu kutsumalla talven ja kevään aikana kokoon keskeisiä sidosryhmiä teemakohtaisiin tapaamisiin. Sidosryhmätyöskentelyllä tarkennetaan tavoitteita ja toimenpiteitä ja sen myötä
yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä.
Samanaikaisesti tiekartan kanssa julkaistaan Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto osoitteessa
www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi . Sivustolle kootaan maakunnan kiertotaloutta toteuttavat innovatiiviset yritysesimerkit ja kuntatoimet. Toimijoiden toivotaan ottavan aktiivisesti yhteyttä sellaisten toimenpiteiden kanssa, joiden he toivoisivat näkyvän sivustolla.
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, p.044 907 5995
Muutosjohtaja Antti Parpo esitteli sote-uudistuksen valinnanvapaussäännösten valmistelutilanteen.
Merkittiin, että Juuso Alatalo johti puhetta klo 10.15 - 10.20.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Sivu 9
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HALL: 74/2005

Sivu 10

MAAKUNTAVALTUUSTON 12.12.2016 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Asia

Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 12.12.2016 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset
eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna
täytäntöön maakuntavaltuuston 12.12.2016 tekemät päätökset:
§

Toimenpide

16-21
22

- Ei toimenpiteitä
Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2015 esitettyjä toimenpiteitä
- Ei toimenpiteitä
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.9.2016 ja talousarvion 2016 tarkistus
- Ei toimenpiteitä
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
- Ei toimenpiteitä
Raimo Niemisen ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsenyydestä
- Ei toimenpiteitä
Maakunnan tila syksy 2016 -katsaus
- Ei toimenpiteitä
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä
- Ei toimenpiteitä
Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
- Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.
Valtuutetun kyselyt
- Ei toimenpiteitä
- Ei toimenpiteitä

23
24
25
26
27
28
38
39
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 7615509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 164/2016
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LIEDON KUNNAN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN VALINNASTA
Asia

Liedon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 § 112 valinnut uuden maakuntavaltuuston
jäsenen Jukka-Pekka Kuokkasen tilalle.
Liedon kunnanvaltuusto on ilmoittanut valinneensa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston
jäseneksi Auli Loposen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Liedon kunnan ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Liedon kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Auli Loposen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 12/2017

Sivu 12

KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Asia

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 29.2.2016 neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta.
KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät sopimukseen kilpailukykysopimusta toteuttavista kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista 31.5.2016.
Kilpailukykysopimuksen keskeiset toimenpiteet 1.2.2017 alkaen kunta-alalla ovat:
1. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia.
2. Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, viikossa 30 minuuttia ja
päivässä 6 minuuttia.
3. Lomarahoja leikataan 30 prosenttia 1.2.2017 - 30.9.2019.
Kilpailukykysopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä on tarkoituksenmukaista joustavoittaa liiton
työaikasaldoa koskevia määräyksiä ja ruokatauon liukumaa. Kiinteä työaika liitossa tulee sopimuksen jälkeen olemaan klo 9.00–10.30 ja 13.00–15.00.
Oheismateriaalina on paikallinen sopimus ”Kilpailukykysopimuksen edellyttämät toimenpiteet
työajan seurannassa sekä tasoittumattoman liukuvan työajan laajentaminen”.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus panee täytäntöön kilpailukykysopimuksen hyväksymällä paikallisen sopimuksen
”Kilpailukykysopimuksen edellyttämät toimenpiteet työajan seurannassa sekä tasoittumattoman
liukuvan työajan laajentaminen”.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 761 5509, etunimi.sukunim@varsinais-suomi.fi
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ALUEK: 2/2017

Sivu 13

ERIKOISSUUNNITTELIJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN ALUEKEHITTÄMISEN
VASTUUALUEELLA
Asia

Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen on kirjeellään 19.12.2016 ilmoittanut irtisanoutuvansa
1.2.2017 alkaen. Kauppisen toimenkuva on vahvasti liittynyt maakuntastrategian (Kumppanuusstrategian) toimeenpanon edistämiseen, toteutukseen ja seurantaan. Maakuntauudistuksen ja erityisesti maakuntastrategian roolin muuttumisen myötä toimenkuvaa on syytä jonkin verran muuttaa ja painottaa erityisesti EU-rahoituksen laaja-alaista osaamista, verkostotyöskentelyä ja viestintätaitoja.
Erikoissuunnittelija toimii aluekehittämisen vastuualueella. Tehtäviin kuuluvat mm. nykyisen maakuntastrategian päivitystyön koordinointi sekä strategiaan liittyvän kumppanuuden edistäminen, toteutus ja seuranta. Kumppanuuden edistämiseen liittyen erikoissuunnittelijan tehtävänä on liiton sisäisen kumppanuustiimin vetäminen. EU-rahoitusohjelmien seuranta ja niiden mahdollisuuksien
markkinointi maakunnan toimijoille, yhteydenpito hanketoimijoihin ja järjestökenttään sekä temaattisesti hyvinvointitoimialan edistäminen ovat myös osa toimenkuvaa. Toimenkuvaa voidaan jatkossa täydentää mm. maakuntauudistuksen toimeenpanon ja toteutukseen liittyen.
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen vähintään hyvä
suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen vähintään tyydyttyvä suullinen ja kirjallinen
taito. Tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta edellytetään sopivaa työkokemusta. Lisäksi
arvostetaan kunnallis- ja valtionhallinnon sekä toimintaympäristön laaja-alaista tuntemusta.
Muu kielitaito (erityisesti englannin kieli), työkokemus aluekehittämistehtävistä,
rahoitusohjelmien tuntemus sekä monipuoliset viestintätaidot katsotaan hakijalle eduksi.

EU-

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan
ja hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa. Käytössä olevaan tehtävien vaativuuden
arviointiin perustuva tehtäväkohtainen palkka on 3 600 euroa/kk. Työkokemukseen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen lisän enimmäismäärä on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Hakuilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä sekä mol.fi-verkkosivuilla.
Valmistelija

TN/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. että erikoissuunnittelijan toimi aluekehittämisen vastuualueelle julistetaan haettavaksi
2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 3 600 euroa/kk
3. että työsuhteen koeaika on neljä kuukautta.
Päätös

Maakuntajohtaja poisti päätöksen perusteluosan ensimmäisen kappaleen sanat ”jonkin verran”.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 8, MH 30.1.2017 10:00

ALUEK: 1/2017

Sivu 14

OSALLISTUMINEN KESÄDUUNIPOLKU2030+ HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN
Asia

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa ESR -osarahoitteisen hankkeen Kesäduunipolku2030
-nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen. Hanke perustuu Varsinais-Suomen liiton, Turun
ammattikorkeakoulun, Salon ja Varsinais-Suomen yrittäjien yhteistyönä vuonna 2016 toteutetun
Kesäduunaa2016 -kampanjan perustalle. Varsinais-Suomen liiton osallistuminen ao. hankkeen ja
Kesäduunaa -kampanjan toteuttamiseen käsitellään maakuntahallituksessa kokonaisuuden yleishyödyllisen arvon vuoksi. Kokonaisuus on myös osa maakuntastrategian toteutusta (mm. nuorten
työ -ja harjoittelumallien kehittäminen ym). Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt hankkeesta
myönteisen päätöksen xx.x.2017.
Kesäduunipolku2030 -hanke vahvistaa nuorten (ml. maahanmuuttajanuoret) työelämävalmiuksia.
Tavoitteena on edistää konkreettisen työelämäyhteyden syntymistä jo peruskoulun lopusta lähtien
ja ehkäistä näin tehokkaasti syrjäytymistä. Hankkeen keskeiset toimenpiteet kohdistetaan yli 18vuotiaisiin nuoriin, mutta oheiskohderyhmänä pilotoidaan toimenpiteitä myös 15-18–vuotiaiden
nuorten keskuudessa eri koulutustasoilla. Hanke paitsi vahvistaa näiden kohderyhmien tulevaa
asemaa työmarkkinoilla, myös edistää yrittäjien valmiuksia palkata nuoria eripituisiin työelämäjaksoihin. Erityisenä kohderyhmänä ovat sellaiset pk-yrittäjät, jotka eivät aiemmin ole tarjonneet kesätyö tai harjoittelumahdollisuuksia nuorille. Keskeiset toimenpiteet sisältävät nuorten perehdyttämistä työelämään ja erilaisia neuvontatoimia sekä kesätyökampanjoiden toteuttamisen. Tavoitteena
on lisäksi perehdyttää pk-yrittäjiä nuorten ja kesäharjoittelijoiden ohjaukseen. Hanke toimii yhteistyössä TE-hallinnon ja Turun kaupungin kanssa (mm. Ohjaamo-toiminta).
Kesäduunipolku2030 -hankkeessa ovat mukana Turun kaupunki, Varsinais-Suomen yrittäjät ja
Salon yrittäjät. Varsinais-Suomen liitto ei ole varsinainen hankepartneri mutta toimii aktiivisena
kumppanina hankkeessa mm. viestinnän ja Kesäduunaa -kampanjan jalkauttamisen osalta sekä
osallistuu hankkeen omarahoitukseen. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja käytännön
toteutuksesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.
Kesäduunaa -kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 - 30.6.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti:
Palkkakulut
Ostopalvelut
Flat rate
Kokonaisbudjetti

152 000 €
16 000 €
25 840 €
193 840 €

Hankkeen rahoitus:
ESR ja valtio
Kunnat
Muu julkinen
Yksityinen
Kokonaisrahoitus

135 638 €
45 000 €
13 202 €
0€
193 840 €

Liiton osuus hankkeen omarahoituksesta 2017–2019 on 5 000 euroa.
Tilivastaava: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
Lisätietoja Kesäduunaa -kampanjasta: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/kesaduunaa
Valmistelija

TN/EH/VR/kk

Maakuntajohtajan ehdotus

§ 8, MH 30.1.2017 10:00

ALUEK: 1/2017

Maakuntahallitus päättää
1. merkitä tiedoksi Kesäduunipolku2030 -hankkeen käynnistymisen
2. vahvistaa Varsinais-Suomen liiton rahoitusosuuden yhteensä 5000 euroa vuosille 2017 - 2019.
Päätös

Maakuntajohtaja täydensi perusteluosan ensimmäisen kappaleen päivämääräksi 12.1.2017.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, puh. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Ville Roslakka, puh. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 15

§ 9, MH 30.1.2017 10:00

MAANK: 4/2017

Sivu 16

VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2035+, SEURANTARAPORTTI 2016
Asia

Liikennejärjestelmätyö on pitkäjänteistä eri toimijoiden kanssa tehtyä yhteistyötä kestävän ja turvallisen liikenneympäristön kehittämiseksi (sis. kaikkien liikennemuotojen liikenneinfran yleispiirteisen
suunnittelun) läheisessä kytkennässä maankäytön ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmätyö on lakisääteistä ja jatkuvaa. Varsinais-Suomessa liikennejärjestelmätyötä tehdään kolmitasoisena – maakunnan, rakennemallialueen ja Turun kaupunkiseudun aluetasoilla.
Varsinais-Suomen alueen liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet ja -linjaukset sekä tärkeimmät
kehittämisteemat ja toimenpideohjelman sisältävä Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ valmistui vuoden 2014 syksyllä. Maakuntahallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 22.9.2015.
Toimenpideohjelman toimenpiteiden tavoitteellista ajoitusta tarkennettiin liikennestrategian toteuttamissuunnitelmassa, jonka maakuntahallitus hyväksyi joulukuun kokouksessa 15.12.2014.
Syksyllä 2016 laadittiin Liikennestrategian seurantaraportti, joka sisältää
- yhteenvedon liikenteen tilasta ja maakunnan näkökulmasta keskeisistä 2000-luvun kehitystrendeistä vuoteen 2015 asti sekä
- toimenpidekokonaisuuskohtaisen tilannekuvauksen ja arvioinnin strategian tavoitteiden toteutumisesta marraskuussa 2016.
Henkilöautoliikenteen määrät ovat jatkaneet kasvuaan Turun kaupunkiseudun sisääntuloväylillä,
kehätiellä ja valtatiellä 1 ja 8, kun muualla päätiestöllä henkilöliikenteen määrät ovat pysyneet ennallaan. Liikenteen toimivuusongelmia ilmenee etenkin Turun kaupunkiseudulla ja Turun kaupungin sisääntuloväylillä. Näistä pahimpiin on jo käynnissä tai käynnistymässä parantamishankkeita.
Pitkämatkaisen joukkoliikenteen käyttäjämäärät Tampereen ja Helsingin suunnilla ovat vähentyneet. Myös raskaan liikenteen määrät pääteillä ovat pääosin vähentyneet johtuen talouden laskusuhdanteesta. Tavoitelluista, pääosin ajoneuvoliikennettä palvelevista toimenpiteistä merkittävä
osa on lähtenyt käyntiin tai lähtemässä käyntiin lähivuosina. Tunnin junaan saatu suunnitteluraha
tukee pitkämatkaisen joukkoliikenteen kehittämistä sekä Tunnin junan ja Uudenkaupungin radan
sähköistämisen toteutumista pidemmällä aikavälillä.
Seurannan tuloksia esiteltiin Varsinais-Suomen liikennestrategian kumppanuusfoorumissa
18.11.2016. Foorumissa oli paikalla maakunnan kuntien edustajia sekä edustajat Liikennevirastosta, VR:ltä, Kauppakamarista, Finaviasta, Turun autoilijoista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
sekä Varsinais-Suomen liitosta. Foorumissa keskusteltiin myös tarvittavista jatkotoimenpiteistä,
joista tärkeimpänä nähtiin liikennestrategian seurannan jatkaminen. Seurantaa tulisi jatkaa järjestämällä vuosittain yksi ohjausryhmän kokous sekä laajempia liikenteen kumppanuusfoorumeita.
Ohjausryhmän kokoonpano olisi sama kuin strategiaa laadittaessa (liiton, ELY-keskuksen, kuntien/seutukuntien, Liikenneviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajat).
Oheismateriaali: Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+, liikennejärjestelmän tilan ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta.
Asia esitellään kokouksessa.
Linkit strategia-asiakirjoihin:
Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+
(http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/Liikennejarjestelmasuunnitelma/VarsinaisSuomen%20liikennestrategia%202035.pdf)
Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ toteuttamissuunnitelma
(http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/Liikennejarjestelmasuunnitelma/Varsinais-Suomenliikennestrategian-toteuttamissuunnitelma.pdf)

Valmistelija

HS/MS/em

§ 9, MH 30.1.2017 10:00

MAANK: 4/2017

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ seurantaraportin.
Päätös

Liikennesuunnittelija Mari Sinn esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 17
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Sivu 18

TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN 2017 JATKAMINEN
Asia

Liikennejärjestelmätyö on lakisääteistä ja jatkuvaa. Varsinais-Suomessa liikennejärjestelmätyötä
tehdään kolmitasoisena – maakunnan, rakennemallialueen ja Turun kaupunkiseudun aluetasoilla.
Vuonna 2016 liikennejärjestelmätyön sisältönä oli mm. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisen ja liikennejärjestelmän tilan seuranta, MAL-sopimuksen valmistelu ja seuranta, MALhankeohjelman valmistelu ja MAL-hankkeiden suunnittelu (MAL=maankäyttö, asuminen ja liikenne). Lisäksi liikennejärjestelmätyön puitteissa pidetyt kokoukset mahdollistivat tehokkaan ja toimivan tiedonvälityksen seudun kuntien, ELY-keskuksen, EU-hankemaailman, Liikenneviraston sekä
Varsinais-Suomen liiton kesken. Vuonna 2016 valmisteltiin useita seudullisia liikenne- ja T&K hankkeita, joita tullaan toteuttamaan tulevina vuosina. Syksyllä järjestettiin yhdessä VTT:n kanssa
Varsinais-Suomen maaseudun liikennepalveluista kaksi kumppanuusfoorumia, ja suunniteltiin jalankulkukaupungin suunnittelu -foorumia keväälle 2017. Kesällä perustettiin uusi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Turvallisen liikkumisen ja Liikenteen hallinnan alatyöryhmien rinnalle.
Vuoden 2017 toiminnan tavoitteena on mm. Liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen
seuranta ja edistäminen, MAL-hankeohjelman toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen seuranta
ja ohjaus, liikenteen tilan seuranta ja ”Kaupunkiseudun liikenteen visio 2050” -työn ohjaus, alatyöryhmien toiminnan tukeminen sekä liikkumisen ohjaus- toimintaan osallistuminen. Lisäksi osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimuksen seudullisen lisäotannan kustannuksiin (osallistumisesta päätetty 2014).
Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön vuoden 2017 budjetti on 145 000 euroa. VarsinaisSuomen liiton osuudeksi liikennejärjestelmätyön vuoden 2017 kustannuksista on esitetty
25 000 euroa. Muut rahoittajatahot ovat: kunnat (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) sekä
Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisäksi liikennejärjestelmätyöhön on haettu lisärahoitusta Liikennevirastolta.

Valmistelija

HS/MS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. osallistua Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön vuoden 2017 kustannuksiin enintään 25 000 eurolla (alv 0 %).
2. käyttää hankkeelle liiton kirjanpitoon aiemmin perustettua, omakatteista, kustannuspaikkaa
(747 Turun kaupunkiseudun ljs).
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen edellyttämät sopimukset.
4. nimetä suunnittelujohtaja Heikki Saarennon hankkeen tilivelvolliseksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEK: 3/2017

Sivu 19

MAAKUNTAOHJELMAN 2018–2021 LAADINNAN ALOITTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi nykyisen Varsinais-Suomen maakuntastrategian
kesäkuussa 2014. Maakuntastrategia sisältää pidemmän tähtäimen maakuntasuunnitelman 2035+
sekä maakuntaohjelman 2014–2017. Maakuntastrategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi.
Nykyisen maakuntaohjelma on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2018–2021. Ohjeistus on annettu
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta lisäksi maakuntien liittoja pyydetään seuraamaan maakuntauudistuksen etenemistä ja ottamaan se huomioon ohjelmaprosessin suunnittelussa sekä ohjelman valmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö täydentää annettua ohjeistusta tarpeen
mukaan.
Maakuntauudistuksen myötä aluekehittämisjärjestelmää ja aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan.
– uudet maakunnat laativat maakuntalakiin perustuvat maakuntastrategiat (pitkän aikavälin tavoitteet: toiminta ja talous)
– maakuntastrategian lisäksi uusissa maakunnissa laaditaan aluekehittämistehtäviä tarkentavat
maakuntaohjelmat
– maakuntaohjelman suhde maakuntastrategiaan määritellään valmisteilla olevassa lainsäädännössä.
Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan muutostilanteessa ja niiden rooli on keskeinen
aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntavaltuustot hyväksyvät nyt valmisteltavat maakuntaohjelmat vuoden 2017 viimeisessä valtuustossa, jolloin maakunnilla on vuonna 2018 voimassaoleva maakuntaohjelma. Vuonna 2019 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.
Maakuntaohjelman laadinnasta ja sisällöstä on säädetty voimassa olevassa alueiden kehittämislaissa 7/2014 ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Maakuntaohjelmaan sovelletaan lisäksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointia koskevaa ns. SOVA lakia.
Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valmistelussa
hyödynnetään nykyistä maakuntastrategiaa valmistelleita työryhmiä. Ne ovat talous, osaaminen,
ympäristö sekä arvot ja ilmapiiri. Kussakin ryhmässä on toistakymmentä asiantuntijaa. Valmistelussa huomioidaan myös Uudenmaan ja Pirkanmaan liittojen kanssa tehdyn maakuntaohjelmien
vertaisarvioinnin suosituksia.
Lähtökohtana valmistelussa on se, että maakuntastrategian nykyiset erittäin laajassa yhteistyössä
valmistellut neljä arvokärkeä pidetään ennallaan. Valmistelu tehdään myös normaalia maakuntaohjelmaprosessia kevyemmällä menettelyllä maakuntauudistuksen ollessa samanaikaisesti menossa.
Kevääseen painottuvan maakuntaohjelman päivitystyön keskeisiä sisältöjä ovat aluekehityksen tilannekuvan päivittäminen sekä maakuntaohjelman toimenpiteiden täsmentäminen. Oheismateriaalina on luonnos työaikatauluksi.

Valmistelija

TN/HS/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee käynnistyvän maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelun tiedoksi ja
tarvittaessa evästää maakuntaohjelman laadintaa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EDUNV: 6/2017

Sivu 20

MAAKUNNALLINEN EUROOPPA-PÄIVÄN VASTAANOTTO
Asia

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt vuodesta 1997 lähtien Eurooppa-päivän vastaanoton ja paikka on vuosittain vaihdellut. Eurooppa-päivää juhlitaan vuosittain 9.5.
Tänä vuonna Eurooppa-päivän vastaanotto järjestetään 21. kerran. Toukokuun 9. päivä on tänä
vuonna tiistai. Juhlistamme Eurooppa-päivän vastaanotolla myös 100-vuotiasta Suomea.

Valmistelija

JV/kr

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää Eurooppa-päivän vastaanoton yhteistyökumppaneille tiistaiiltana 9. toukokuuta 2017.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 13, MH 30.1.2017 10:00

HALL: 14/2017

Sivu 21

VARSINAIS-SUOMEN LIITON JA SATAKUNTALIITON MAAKUNTAHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS
Asia

Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton maakuntahallitukset kokoontuivat viimeksi yhteiskokoukseen 23.2.2015 Turussa.
Liitot ovat sopineet yhteisestä kokouksesta, joka järjestetään Raumalla maanantaina 8.5.2017 klo
13.00 - 15.00. Lähtö bussilla Varsinais-Suomen virastolta klo 10.45 ja paluu Turkuun noin klo
16.30.

Valmistelija

MR/mk/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton maakuntahallitusten yhteiskokous pidetään Raumalla 8.5.2017.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 14, MH 30.1.2017 10:00

Sivu 22

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 14
- muut B § 215-253/2016, 1-14/2017
- CB valtion vastinraha N § 23/2016
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 1
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinrahan maksatuspäätökset X § 6-7
- Maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 1
Head of Managing Authorityn päätökset A1 § 1-20
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 1-5

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

§ 15, MH 30.1.2017 10:00

Sivu 23

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 VARSINAIS-SUOMEN ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTA VUONNA 2016
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 14.12.2015, että Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunta raportoi vuosittain toiminnastaan maakuntahallitukselle. Vuoden 2016 toiminnasta
raportoidaan seuraavasti:
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on kokoontunut vuonna 2016 neljä kertaa.
Neuvottelukunta koostuu Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöistä sekä asiantuntijajäsenistä. Sen puheenjohtajana on kuluvana vuonna toiminut Eläkkeensaajien keskusliiton V-S piirijärjestö ry:n Simo Paassilta ja sihteerinä Varsinais-Suomen liiton erityisasiantuntija Veli-Matti
Kauppinen.
Neuvottelukunnan kokouksissa on kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisista aiheista.
Erityisesti meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus on ollut neuvottelukunnan kokouksissa vahvasti esillä. Neuvottelukunnan yksi keskeinen tavoite kuluvana vuonna on ollut maakuntauudistuksen hahmottaminen ikäihmisten näkökulmasta. Asiasta on kuultu mm. sote-muutosjohtaja Antti
Parpon esitys. Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on antanut EETU ry:lle kirjelmän uudistuksesta. Siinä korostettiin vanhusneuvostojen toiminnan turvaamista ja ikäihmisen
roolia voimavarana yhteiskunnassa. Neuvottelukunnan kokouksessa on kuultu myös EETU ry:n
puheenjohtajan alustus uudistuksesta. Lisäksi Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on tutustunut kuluvan vuoden aikana TYKS:n ensiavun ja päivystyksen toimintaan.
Nyt kuluvana vuonna 2017 neuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa sen vaikuttavuutta.

.2 LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTON TOIMINTA VUONNA 2016
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.1.2015, että sen nimeämien toimielimien tulee vuosittain raportoida toiminnastaan maakuntahallitukselle. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa toimii
asiantuntijaelimenä liikuntaneuvosto, jonka ovat nimittäneet Varsinais-Suomen liitto sekä Satakuntaliitto. Nykyinen liikuntaneuvosto on asetettu vuosille 2016–2019. Alueellisten liikuntaneuvostojen
toiminta perustuu liikuntalakiin (390/2015) sekä valtioneuvoston asetukseen liikunnan edistämisestä (550/2015). Liikuntaneuvoston tehtävistä on tarkemmin säädetty em. asetuksessa. Aluehallintovirastolla (ml. liikuntaneuvosto) on tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Lounais-Suomen liikuntaneuvosto on vuonna 2016 kokoontunut 4 kertaa. Sen puheenjohtajana on
toiminut Heimo Välimäki ja sihteerinä/esittelijänä aluehallintoviraston liikuntatoimen ylitarkastaja
Keijo Kuusela. Asiantuntijaelimenä toimiva neuvosto on antanut aluehallintovirastolle lausuntoja
erityisesti liikuntapaikkahankkeisiin liittyen.
Päättäessään liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevasta rahoitussuunnitelmalausunnosta
opetus- ja kulttuuriministeriölle, on aluehallintovirasto pyytänyt lausunnon liikuntaneuvostolta ja lisäksi myös molemmilta maakunnan liitoilta. Liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevaa rahoitussuunnitelmaa käytetään pohjana myönnettäessä vuosittain valtionavustuksia liikuntapaikkahankkeisiin, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 euroa. Lounais-Suomen liikuntaneuvosto on
antanut puolestaan lausunnon aluehallintovirastolle.
Yhteistyö Lounais-Suomen aluehallintoviraston sekä Lounais-Suomen alueella toimivien maakunnan liittojen kanssa on toiminut liikuntapaikkarakentamista koskevissa asioissa sujuvasti ja hyvässä hengessä. Aluehallintovirasto on myös ilmaissut tyytyväisyytensä liikuntaneuvoston kokoonpanoon sekä sen erittäin laajaan asiantuntemukseen ja aktiiviseen työskentelyyn.

.3 MATKARAPORTIT
Nuotio Tarja
Komission Suomen edustuston maakuntajohtajille järjestämä vierailu Brysseliin

§ 15, MH 30.1.2017 10:00
14. - 16.12.2016 Bryssel, Belgia
Klap Aleksis
Submariner -verkoston kokous
5. - 6.12.2016 Berliini, Saksa
Partanen Petteri, Yli-Knuutila Helinä
Smart Blue Regions -projektin partnerikokous
29.11. - 1.12.2016 Narva, Viro
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asia tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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§ 16, MH 30.1.2017 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 11.25.
_____
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§ 9998, MH 30.1.2017 10:00
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§ 9998, MH 30.1.2017 10:00
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-7, 9, 11-16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 8, 10
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: 8, 10
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

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

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

§ 9998, MH 30.1.2017 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.

