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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 12.3.2019. 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

PM/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 17 maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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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 (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.
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

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Emma Lindqvistin ja Tomi Niemisen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, 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-Suomi yksi harvoista kasvualueista uudessa väestöennusteessa
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laatinut maakunnittaisen väestöennusteen, jonka mukaan Varsinais-Suomen väestö kasvaa vajaa 2 % vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa noin
9 000 asukkaan kasvua. Varsinais-Suomen lisäksi Manner-Suomen maakunnista kasvavat vain
Pirkanmaa ja Uusimaa.
Varsinais-Suomen väestönkasvu uhkaa kuitenkin pysähtyä 2030-luvulla. Tämä johtuu ennen kaikkea syntyvyyden laskusta, sillä ennusteen mukaan vuosina 2017–2040 Varsinais-Suomessa syntyy 35 000 ihmistä vähemmän kuin kuolee. Maan sisäinen muuttovoitto kasvattaisi VarsinaisSuomen väestöä kuitenkin 16 000 asukkaalla ja maahanmuutto 28 000 asukkaalla.
Varsinais-Suomen väestönkasvu on yksinomaa Turun ja sen ydinkaupunkiseudun varassa. Ennusteessa
Turun väestö kasvaa vuoteen 2040 mennessä 19 000 asukkaalla ja ydinkaupunkiseudun (Kaarina,
Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio ja Rusko) väestö kasvaa samana aikana noin 13 000 asukkaalla.
Väestöennusteita tulkittaessa on muistettava, että ne ovat aina nykyisen kehityksen projisointeja
tulevaisuuteen. Ne kertovat, miten asukasluku muuttuisi, mikäli syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuisivat tulevaisuudessa samankaltaisina kuin nyt. Myönteinen työllisyyskehitys voi kuitenkin
kasvattaa Varsinais-Suomen muuttovetovoimaa ennustettua enemmän, joten ennusteet väestönkasvun pysähtymisestä voivat hyvinkin osoittautua ennenaikaisiksi.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

Satamien tasapuolinen kilpailukyky turvattava hallitusohjelmassa
Suomessa satamat toimivat kaupallisesti ja kilpailevat keskenään. Satamien kilpailukykyyn yksi
keskeisesti vaikuttava tekijä on luotsausmaksu. Luotsausmaksut vaikuttavat erityisesti hakurahtei-
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hin ja epäsäännöllisesti liikennöiviin aluksiin, sillä säännöllisesti samalla reitillä kulkevien alusten
päälliköillä on linjaluotsin pätevyys.
Suomessa luotsausta harjoittaa yksinoikeudella valtion erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy.
Luotsausyhtiön perimä asiakasmaksurakenne koostuu maksun perusosasta sekä muuttuvasta
osasta, joka määrittyy aluksen koon ja luotsausmatkan perusteella. Lain mukaan yhtiön perimien
luotsausmaksujen tulee olla kohtuullisia.
Luotsausmaksujen nykyrakenteessa ylikorostuu matkaan perustuva maksuosuus. Matkan pituus
vaikuttaa merkittävästi maksuihin, mutta ei samassa suhteessa lisää luotsauksen kustannuksia.
Luotsauksen maksurakenteen johdosta pitkiä väyliä käyttäville asiakkaille syntyy merkittävää kulurasitetta. Pisimmät luotsausmatkat ovat Saaristomerellä, jossa etäisyys Utön luotsipaikalta Naantalin, Paraisten ja Turun satamiin on keskimäärin 62 merimailia. Muihin Suomen satamiin luotsataan
keskipitkällä alle 40 mpk tai lyhyellä alle 20 mpk etäisyyksillä.
Erot satamien luotsausmaksuissa vaikuttavat liikennevirtoihin ja kaupallisten satamien kilpailukykyyn. Korkeat luotsausmaksut ohjaavat rahtiliikennettä Utön satamista muihin satamiin ja edelleen
maanteille. Ylimääräisen kulurasitteen takia esimerkiksi Turun Sataman on vaikea saada vierailevia risteilijöitä kaupunkiin.
Satamien keskinäisen kilpailun tasaamiseksi luotsausmaksun rakenne tulisi tulevissa hallitusneuvotteluissa sopia muutettavaksi nykyistä läpinäkyvämmäksi ja kustannusvastaavammaksi luotsipaikoittain. Luotsauksen perusmaksua tulee kasvattaa ja matkaan perustuvaa maksuosuutta pienentää. Satamaliitto on omissa hallitusohjelmatavoitteissaan esittänyt ratkaisuksi luotsauspalveluiden markkinan avaamista kilpailulle, jolloin esimerkiksi satamat itse voisivat tarjota asiakkailleen
luotsauspalveluita.
Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950
Radical-hanke ja insinöörikoulutuksen kehittäminen
Turun ammattikorkeakoulu sai vuonna 2017 rahoituksen kaksivuotiselle Erasmus+ hankkeelle
nimeltään RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET. Hankkeen tavoitteena on AMK-tasoisen insinöörikoulutuksen uudistaminen koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisäämällä. Tavoitteena on, että 4-vuotisesta opiskeluajasta lähes puolet tapahtuisi yrityksissä eli oppilaitoksessa vietetty aika vähentyisi merkittävästi. Työharjoittelun
osuus insinöörin perustutkinnosta on nyt noin 12 %. Uusi kehitettävä malli on käytännössä suomalainen sovellus saksalaisesta duaalimallista ja se pilotoidaan tuotantotalouden alalla meriteollisuusalan yrityksissä. Uusi koulutusohjelma alkaa syksyllä 2019 tuotantotalouden alalla ja laajenee
toivottavasti myöhemmin myös muille insinöörikoulutusaloille.
Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja mukana partnereina ovat myös Meyer Turku,
Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi hankkeessa on mukana saksalaisia ja ranskalaisiaoppilaitoksia.
Lisätiedot: Erikoissuunnittelija, Esa Högblom, puh. 040 7760310, esa.hogblom@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija, Ville Roslakka, puh 050 592 0404, ville.roslakka@varsinais-suomi.fi
https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/radical-hanke-ja-osaavan-tyovoiman-saatavuus/
Ajankohtaista merialuesuunnittelusta
Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuusskenaarioiden ja niiden vaikutusten
arviointien laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Työhön liittyen järjestetään Helsingissä keskiviikkona 3.4.2019 valtakunnallinen työpaja, jossa käsitellään alustavaa koko Suomen merialueen
skenaariota ja sen vaikutuksia merialueen toimintoihin.
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Skenaariot laaditaan valtakunnallisina ja suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkastellaan
merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Skenaariot tuotetaan laadittujen tilannekuvaraporttien pohjalta. Tarkastelu tehdään erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien. Osana skenaariotyötä järjestetään merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen
kuuleminen 3.4.2019 alkaen, jonka pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu. Sidosryhmille suunnattuja tulevaisuusskenaariotyöpajoja järjestetään suunnittelualueilla touko-kesäkuussa.
Skenaariotyön valmistelusta vastaa Capful Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa.
Lisätiedot: www.merialuesuunnittelu.fi, erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543, timo.juvonen@varsinais-suomi.fi, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen,
puh. 044 907 5999, pekka.salminen@varsinais-suomi.fi
Lounaistiedon sivusto uudistui
Lounaistiedon verkkosivut (www.lounaistieto.fi) ovat saaneet uuden ilmeen. Samalla sivujen rakennetta on selkeytetty. Lounaistiedon etusivulta löytyvät pikalinkit eniten käytettyihin palveluihin:
karttapalveluun, dataportaliin ja tilastopalveluun. Uutena lisäyksenä tietopalveluihin ovat tulleet virkistysmatkailuun keskittynyt osio sekä Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuvapalvelu Poretieto.fi.
Virkistyssivusto tarjoaa avoimeen käyttöön luontomatkailutietoa, ja se on kohdennettu erityisesti
matkailun kehittäjille. Sivuilta löytyy Varsinais-Suomen alueelta myös kuusi valikoitua virkistysreittiä, joita virkistysmatkailijatkin voivat hyödyntää. Virkistysreittiosio on toteutettu Virkistä dataa! hankkeessa. Poretieto-palvelu tarjoaa puolestaan ajantasaisen tilannekuvan Lounais-Suomen kehityksestä positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta.
Seuraavana Lounaistiedon palveluista uudistuu tilastopalvelu. Tilastosivuston uudistamisen tarkoituksena on kehittää tietosisältöjä paremmin käyttäjien tarpeita vastaaviksi ja kehittää tilastokuvaajia paremmin mobiilikäyttöön sopiviksi. Uudistus käynnistetään käyttäjäkyselyllä kevään 2019 aikana.
Lisätiedot: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Ulla Achrén poistui kokouksesta klo 11.00.
_____
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HALL: 99/2017

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Tiivistelmä

Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu
maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2018 tulos on 29 589,21 euroa ylijäämäinen.

Asia

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.
Maakuntavaltuusto (mv 11.12.2017 § 43) päätti: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvion
2018 ja taloussuunnitelman 2018 – 2019 2) että talousarvion 2018 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden ja 3) että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin
vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Maakuntavaltuusto (mv
11.12.2017 § 43) hyväksyi vuoden 2018 talousarvion alijäämäksi 192 900 euroa.
Maakuntahallitus (mh 11.2.2018 § 16) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2018 käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu jatkui arvioitua pidempään eli koko toimintavuoden
2018. Valtionvarainministeriö myönsi vuonna 2018 liitolle sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun valtionavustusta yhteensä 3 197 868 euroa.
Uudistusorganisaation toteutuma vuodelta 2018 on yhteensä 2 830 264,45 euroa. Valtionavustuksen ehtona on, että liitot maksavat omavastuuosuuden esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä kustannuksista.
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta
esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Tilikauden 2018 tulos on 29 589,21 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna
222 489,21 euroa parempi. Talousarviossa alijäämäksi hyväksyttiin 192 900 euroa.
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2018
Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

PM/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
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HALL: 99/2017
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Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2018 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2018 - 31.12.2018.
2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2018 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämäksi
29 589,21 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.
3. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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CENTBALT: 11/2018
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LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN CENTRAL BALTIC -OHJELMASTA RAHOITETUN
HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA
Asia

Varsinais-Suomen liitto toimii Central Baltic -ohjelman hallinto- ja tarkastusviranomaisena. Hallintoviranomaisena Varsinais-Suomen liitto todentaa ja maksaa hankkeen päähakijalle EAKRrahoitusosuuden. Maksatuspäätökset ovat hallintovastaavan (Head of Managing Authority, Merike
Niitepõld) viranhaltijapäätöksiä ja ne perustuvat hallintosäännön 137 §:ään.
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsitteli Central Baltic -ohjelmasta rahoitetun NUREDhankkeen päähakijan Ammattikorkeakoulu Arcadan toimittaman oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 19.11.2018. Oikaisuvaatimus liittyy hallintoviranomaisen tekemään maksatuspäätökseen
7.9.2018 no 88/2018 ja koskee yhden hankepartnerin eli Mälärdalenin yliopiston hankintaa liittyen
graafisen työn ostopalveluun.
Maakuntahallitus hylkäsi kokouksessaan 19.11.2018 (§ 192) hakijan oikaisuvaatimuksen ja vahvisti todentamistarkastuksen tuloksen, eli edellä mainitun kilpailutuksen kustannuksen (3 480,89 euroa) kokonaisuudessaan tukikelvottomaksi. Alkuperäisessä maksatuspäätöksessä ja edelleen
maakuntahallituksen päätöksessä oikaisuvaatimuksesta on todettu, että kustannus on asianmukaisesti hylätty maksatuspäätöksessä, kun kilpailutusta koskevassa aineistossa ei ollut vaadittua viittausta hankkeeseen. Näin ollen partneri ei ole noudattanut kilpailutusasiakirjojen jäljitysketjuun liittyviä dokumentaatiovaatimuksia eikä kustannusta voida varmentaa hankkeelle kuuluvaksi. Vähennys on tehty EU-laajuisen kilpailutusmenettelyvirheitä ja niistä johtuvia vähennyksiä koskevan ohjeistuksen mukaisesti, ohjelmamanuaalin mukaisesti.
Hankkeen päähakija on valittanut maakuntahallituksen 19.11.2018 oikaisuvaatimukseen tekemästä päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt maakuntahallituksen lausuntoa valitukseen liittyen. Lausunto pyydettyine liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuteen
29.3.2019. mennessä.
Oheismateriaali
Hakijan valitus hallinto-oikeudelle (englanniksi)
Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Valmistelija

TN/MN/AP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:
Hallintoviranomainen ja myöhemmin maakuntahallitus on katsonut Mälardalenin yliopiston graafisen työn ostopalvelun kustannuksen (3 480,89 euroa) kokonaisuudessaan tukikelvottomaksi. Perusteena on se, että kilpailutusta koskevassa laskussa ei ollut ohjelman vaatimaa viittausta hankkeeseen. Näin ollen hakija ei ole noudattanut kilpailutusasiakirjojen tilintarkastuspolkuun liittyviä
dokumentaatiovaatimuksia eikä kustannusta voida varmentaa hankkeelle kuuluvaksi. Vähennys on
tehty EU-laajuisen kilpailutusmenettelyvirheitä ja niiden vähennyksiä koskevan ohjeistuksen mukaisesti, kuten ohjelmamanuaalissa on säädetty.
Ohjelman ohjeistus hanketoteuttajille (Programme Manual v 3.0 s. 82) edellyttää, että ostopalveluista on oltava sopimus, jossa käy ilmi toimitettava työ ja selvä viite hankkeeseen. Tässä tapauksessa viitettä hankkeeseen ei ollut hakijan ja palveluntarjoajan välisessä puitesopimuksessa eikä
hankkeeseen osoitetussa laskussa.
Vähennys on tehty soveltaen komission kilpailutusmenettelyvirheitä ja niiden vähennyksiä koskevaa ohjeistusta ohjelmamanuaalin mukaisesti.
-Programme Manual v.3.0 s. 99, viite ”the Commission Decision of 19.12.2013 on the setting
out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the
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Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for noncompliance with the rules on public procurement
(Käännös: Komission päätös, annettu 19.12.2013, suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja
koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituihin, unionin rahoittamiin menoihin.)
Hallintoviranomainen on havainnut kilpailutuksessa ja kustannuksen tilintarkastuspolussa myös
muita epäkohtia: Oikaisuvaatimuksessaan maakuntahallitukselle 17.9.2018 hakija toteaa: ”Navii
AB’s work in the project NURED is an extended service, not ordinary in the services offered to Mälardalen University referring to agreed fees in the basic procurement agreement between Navii AB
and Mälardalen University.”. Näin ollen hakija sanoo, ettei sillä ole voimassa olevaa kilpailutusta,
joka kattaisi nyt ostetun palvelun.
Oikaisuvaatimuksessaan maakuntahallitukselle 17.9.2018 hakija edelleen toteaa: ”Our wish is that
this clarification also has impact in future review of project costs, ei that future payments to project
partners Mälardalen University regarding hired external expertise can be examined on the basis of
this clarification. Hakija on hallintoviranomaisen ylläpitämässä hankehaku- ja raportointitietokannassa jo täyttänyt tulevien raportointikausien raportoituja kustannuksia. Tällä hetkellä Navii AB:n
laskut ovat kokonaisuudessaan 954 998,91 SEK. Näin ollen ohjelman vaatimuksia kilpailutuksista
ei ole täytetty. Ohjelma edellyttää, että kaikki yli 5000 euron kustannukset kilpailutetaan ja tarpeen
mukaan tulee noudattaa kansallista hankintamenettelyä tai EU-hankintamenettelyä (Programme
Manual v.3.0, 3.6. Other rules, Public procurement, s 88).
Valituksessaan hallinto-oikeudelle 29.1.2019 Mälardalenin yliopisto myöntää virheet kilpailutuksessa. Selitykseksi hakija kertoo henkilöstövajauksen ja sen, että kilpailutuksesta vastanneella tutkijalla ei ollut tarvittavaa hallinnollista tukea. Ohjelman hallintoviranomainen ja maakuntahallitus toteaa,
että henkilöstövajaus tai osaamisen puute ei ole riittävä peruste kustannuksen tukikelpoisuuden
uudelleen tarkastelulle.
Hallintoviranomaisen on noudatettava kaikessa työssään niin kansallisia ja EU:n asettamia sääntöjä kuin ohjelman omia vahvistettuja sääntöjä. Kilpailutuksista on säädetty tarkasti kaikilla näillä tasoilla. Hallintoviranomaisen on myös noudatettava päätöksissään hyvää hallintoa, johon kuuluu
hakijoiden tasapuolinen kohtelu sekä päätösten ennakoitavuus. Hankehakija puolestaan vastaa itse omista hallinnollisista menettelyistään sekä raportoimistaan kustannuksista. Näin ollen hallintoviranomaisella ei ole mahdollisuutta tulkita sääntöjä hakijan kohdalla toisin.
Maakuntahallitus liittää hallinto-oikeuden lausuntoonsa myös muut asian käsittelyssä kertyneet ja
siihen liittyvät asiakirjat (kronologisessa järjestyksessä kustannukseen ja sen tukikelvottomaksi toteamiseen liittyvät sekä valituksen yhteydessä toimitetut asiakirjat).
Hallintoviranomainen ja maakuntahallitus ovat päätöksissään soveltaneet yllä mainittuja oikeusohjeita (liitetään maakuntahallituksen lausuntoon):
Programme Manual, v. 3.0
KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19.12.2013, suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä
niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja koskevien
sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituihin,
unionin rahoittamiin menoihin
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Financial controller Annika Põldma, p. 040 5567 760, etunimi.sukunimi@centralbaltic.eu,
Head of Managing Authority Merike Niitepõld, p. 040 742 0302, etunimi.sukunimi@centralbaltic.eu
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HAKKU2019-HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

HAKKU2019 - Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeen käynnistäminen
Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen HAKKU2019 - Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeelle Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 6.3.2019.
Hankkeessa tarjotaan haja-asutusalueiden kiinteistöille jätevesineuvontaa yleisneuvontana sekä
kiinteistökohtaisilla käynneillä. Neuvonta kohdennetaan Valonian vesihuolto- ja vesiensuojeluyhteistyössä vuonna 2019 mukana oleviin kuntiin, joita ovat; Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa,
Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo,
Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Mikäli joku kunta liittyy vesihuolto- ja vesiensuojeluyhteistyöhön jälkikäteen, tullaan HAKKU2019 -hankkeen toiminnot laajentamaan myös näihin kuntiin
hankeresurssit huomioiden. Yleisneuvonnan avulla jätevesineuvonta saadaan ulotettua koko hankealueelle ja palvelee kaikkia kuntalaisia. Kiinteistökohtainen neuvonta kohdennetaan vesiensuojelullisesti herkille alueille, kuten ranta- ja pohjavesialueille. Neuvonta on kiinteistönomistajille vapaaehtoista, puolueetonta ja maksutonta. Valonian tarjoama jätevesineuvonta tukee kuntien työtä
haja-asutusalueiden ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja vesistöjen hyvän ekologisen tilan
saavuttamiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Valonia/Varsinais-Suomen Liitto ja hankekumppanina
on Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry.
Jätevesineuvonta toteuttaa maakuntastrategian toimenpiteitä TP V1: Kuluttajavalintojen ja - käyttäytymisen mahdollisuudet vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin, TP V7: Kehitetään kansalaisten ympäristön lukutaitoa, TP Y5: Edistetään yrittäjyyttä, TP R1: Tuetaan ravinnetehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja.
Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2019. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 76519,30
euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoitusosuus on 100 %.
Hankkeen toteutuksesta vastaa vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä.
Lisätiedot: toimialapäällikkö Riikka Leskinen puh. 044 907 5995

Valmistelija

HS/RL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää HAKKU2019 - Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeen
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa
hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIETOSUOJAN JA ASIAKIRJAJULKISUUDEN LINJAUKSET
Asia

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 alkaen ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki astui voimaan vuoden 2019 alusta. Varsinais-Suomen liitossa on vuoden 2018 aikana kehitetty tietosuojan dokumentointia sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimintatapoja ja ohjeita tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi. Varsinais-Suomen liiton henkilökunnalle järjestettiin tietosuojakoulutus huhtikuussa 2018.
Tietosuojaan, asiakirjojen julkisuusperiaatteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yleiset periaatteet ja tavoitteet on linjattu Varsinais-Suomen liiton tietosuojan ja asiakirjajulkisuuden linjaukset
-asiakirjaan (oheismateriaalina). Asiakirja muodostaa perusteet osoittamisvelvollisuudelle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus osoittaa, miten se käsittelee henkilötietoja ja miten yksityisyyden suoja
turvataan. Varsinais-Suomen liiton toiminnassa toteutetaan kahta perusoikeutta, eli hallinnon julkisuutta ja yksityisyydensuojaa.

Valmistelija

PM/JS/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen liiton tietosuojan ja asiakirjajulkisuuden linjaukset
tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Asianhallintasihteeri Jaana Salonen, p. 040 508 9007, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON MUUTOSTEN VAHVISTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa. Asiasta on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
7/2014, § 24 (ALKE- laki). Varsinais-Suomen maakuntahallitus on asettanut maakunnan yhteistyöryhmän ja päättänyt sen kokoonpanon 16.10.2017 § 145 ja vahvistanut kokoonpanon 21.5.2018 §
82.
Kokoonpanoon on muuttunut edellisen vahvistuksen jälkeen seuraavasti: Finnvera oyj on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Maakunnan yhteistyöryhmästä, SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus
on vaihtanut jäsenekseen Kristiina Linnan, STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta on vaihtanut
varajäseneksi Riitta Karjalaisen, Turun Kauppakamari on vaihtanut varajäseneksi Pauliina Forsmanin, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on vaihtanut jäseneksi Timo Tavastin ja varajäseneksi Mari Leppäsen.
Oheismateriaalina on maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano muutosten vahvistamisen jälkeen.

Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon seuraavin muutoksin:
Finnvera oyj on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Maakunnan yhteistyöryhmästä, SAK VarsinaisSuomen aluepalvelukeskus on vaihtanut jäsenekseen Kristiina Linnan, STTK:n Varsinais-Suomen
aluetoimikunta on vaihtanut varajäseneksi Riitta Karjalaisen, Turun Kauppakamari on vaihtanut varajäseneksi Pauliina Forsmanin, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on vaihtanut jäseneksi
Timo Tavastin ja varajäseneksi Mari Leppäsen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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OSALLISTUMINEN CPMR:N ITÄMERIKOMISSION YLEISKOKOKSEEN 11.6.2019 SEKÄ EU:N
ITÄMERISTRATEGIAN 10. VUOTUISEEN SEURANTAFOORUMIIN 12.–13.6.2019 GDANSKISSA
Asia

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR:n Baltic Sea Commission eli Itämerikomissio pitää tänä vuonna yleiskokouksensa Gdanskissa 11.6.2019. Kokoukseen odotetaan noin 60
alueiden edustajaa ympäri Itämeren. Varsinais-Suomesta Itämerikomissiossa toimivat Talvikki Jori
hallituksen jäsenenä ja Tiina Perho merellisten asioiden työryhmän puheenjohtajana. Kokous päättää mm. toimintasuunnitelmasta vuosille 2019–2021 sekä julkilausumasta liittyen EU:n Itämeristrategian päivitykseen.
Euroopan Unionin Itämeristrategian vuotuinen seurantafoorumi järjestetään Gdanskissa
12.–13.6.2019. Tämänvuotisen foorumin pääteemana on kiertotalous: "Circular and sharing
economy as an answer to demographic changes and environmental challenges in the Baltic Sea
Region"”. Lisäksi vuosifoorumilla keskustellaan erityisesti kiertotalouden vaikuttavuudesta niin yritysmaailmassa kuin yhteiskunnissakin Itämeren alueella.
Tapahtuman www-sivujen osoite: https://strategyforum2019.eu/10th-annual-forum-of-the-eusbsr

Valmistelija

TN/SP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää edustuksestaan Itämerikomission yleiskokoukseen sekä EU:n Itämeristrategian 10.vuotuisessa seurantafoorumissa ti–to 11.–13.6.2018 Gdanskissa.
Päätös

Maakuntahallitus päätti Juhani Nummentalon ehdotuksesta valita Tiina Perhon, Juhana Turpeisen
ehdotuksesta Talvikki Jorin ja Riitta Lehtisen sekä Teija Ek-Marjamäen ehdotuksesta Jani Kurvisen
Itämerikomission yleiskokoukseen sekä EU:n Itämeristrategian 10.vuotuiseen seurantafoorumiin
ti–to 11.–13.6.2018 Gdanskissa.
_____

Lisätietoja

Kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, p. 040 5343 865, etunimi.sukunimi(at)varsinaissuomi.fi
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MAAKUNNALLINEN EUROOPPA-PÄIVÄN VASTAANOTTO
Asia

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt vuodesta 1997 lähtien Eurooppa-päivän vastaanoton ja paikka on vuosittain vaihdellut. Eurooppa-päivää juhlitaan 9. toukokuuta.
Tänä vuonna Eurooppa-päivän vastaanotto järjestetään 23. kerran. Toukokuun 9. päivä on torstai.

Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää Eurooppa-päivän vastaanoton yhteistyökumppaneille torstaiiltana 9.5.2019.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON 21.1.2019 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 21.1.2019:
Lausunto Turun kaupungille Turun yleiskaava 2029 -luonnoksesta ja keskustan liikenneverkon
vaihtoehtotarkastelusta (M191/21.11.2018)
Lausunto Turun kaupungille Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta (M200/14.12.2018)
Lausunto Kustavin kunnanhallitukselle Truutholmin ranta-asemakaavasta (M 1/2.1.2019)
Lausunto Someron kaupungille Timo Mikkolan maa-aineslupahakemuksesta (M199/14.12.2018)
Valonian asiantuntijalausunto maa- ja metsätalousministeriölle Itämeren meritaimenen vesistökohtaisista elvytys- ja hoitosuunnitelmista (M3/15.1.2019)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Kemiönsaaren kunta: Västanfjärdin rantayleiskaavanmuutos (M193/30.11.2018)
2. Kemiönsaaren kunta: Kemiön rantaosayleiskaavanmuutos (M201/21.12.2018)
3. Kemiönsaaren kunta: Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavanmuutos (M202/21.12.2018)
4. Kosken Tl kunta: Kirkon seudun asemakaavan muutos "Museokaaren alue" (M184/14.11.2018)
5. Kustavin kunta: Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaava (M180/9.11.2018)
6. Liikennevirasto: Luonnos tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevaksi määräykseksi
(M203/21.12.2018)
7. Maa- ja metsätalousministeriö: Eräät kaupan kalastusta koskevat asetusehdotukset
(M182/12.11.2018)
8. Marttilan kunta: Myllyrannan alueen asemakaavanluonnos (M198/11.12.2018)
9. Mynämäen kunta: Nihattulan asemakaavan muutoksen kaavaluonnos (M181/9.11.2018)
10. Naantalin kaupunki: Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava
(M178/5.11.2018)
11. Naantalin kaupunki: Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen
(M190/16.11.218)
12. Naantalin kaupunki: Asuntomessualueen asemakaava (M194/4.12.2018)
13. Paraisten kaupunki: Ehdotus Korppoon Eteläsaariston osayleiskaavan muuttamiseksi tilalle
Kallegården 1:65 sekä osille tiloista Vestan 1:45 ja Köttomlandet 1:62 Korppoon Österskärissä
(M183/12.11.2018)
14. Salon kaupunki: Lupajan Murske Oy:n Perniön Teijon Metsäkantolan maaaineslupahakemuksen Na-tura-arvioinnin tarveselvitys (M2/4.1.2019)
15. Sauvon kunta: Sauvon kunnan rakennusjärjestysluonnos (M134/10.12.2018)
16. Uudenkaupungin kaupunki: Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutosluonnos
(M195/5.12.2018)
17. Uudenkaupungin kaupunki: Sataman - Kainpirtin asemakaavanmuutos (M196/7.12.2018)
18. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Oripään pohjavesialueiden luokituksen tarkistus
(M185/15.11.2018)
19. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Loimaan pohjavesialueiden luokituksen tarkistus
(M186/15.11.2018)
20. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Kosken Tl kunnan pohjavesialueiden luokituksen tarkistus
(M187/15.11.2018)
21. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Someron pohjavesialueiden luokituksen tarkistus
(M188/15.11.2018)
22. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Kemiönsaaren pohjavesialueiden luokituksen tarkistus
(M189/16.11.2018)
23. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien
sekä bussiliikenteen laatukäytävän rakentamiseksi, Turku ja Kaarina, Piispanristi
(M192/30.11.2018)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä
pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko /
Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.
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HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 21.1.2019 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 19-31
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -maksatuspäätökset B1 § 3
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 7-14
Head of Managing Authority päätökset A1 § 16-28
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

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 ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE
VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA 12-VUOTISEN VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN VALMISTELUSTA
Asia

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston selonteosta 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
14.2.2019 mennessä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu vuoden 2018 elokuussa voimaan tulleeseen lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
Eduskunnalle 24. tammikuuta annetussa selonteossa tarkennetaan liikennejärjestelmän suunnitteluprosessia. Selonteko perustuu parlamentaarisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaavan työryhmän loppuraporttiin, jossa on otettu kantaa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteisiin, päämääriin ja laadintamenetelmään.
Liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat Suomen kilpailukyvyn
edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus. Ensimmäisen
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtökohta on ilmastotavoitteiden mukaisesti pudottaa liikenteen päästöt puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liikennejärjestelmän nykyistä pitkäjänteisempi kehittäminen huomioidaan rahoituksen suunnittelussa muun muassa tarkastelemalla erilaisia liikenneverkon rahoitusskenaarioita.
Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan seuraavalla hallituskaudella. Suunnitelma on tarkoitus valmistella tulevan kauden alkupuolella niin, että suunnitelmasta voidaan päättää kevään 2020 aikana. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa neljän
vuoden välein, minkä yhteydessä suunnitelman sisältämä toimenpideohjelma tarkennetaan seuraavan neljän vuoden osalta.
Varsinais-Suomen liiton virasto on antanut 14.2.2019 seuraavan asiantuntijalausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle:
Tavoitteet ja päämäärät
Esitetyt tavoitteet ja päämäärät ovat perusteltuja oikeansuuntaisia. Liikennejärjestelmän ja erityisesti raideliikenteen merkitys sekä alueiden elinvoimakehityksen että ilmastopolitiikan ja päästövelvoitteiden työkaluna on tunnistettu myös Varsinais-Suomessa.
Työllisyyden kasvu edellyttää osaavan työvoiman saatavuutta ja nykyistä laajempaa työssäkäyntialuetta voimakkaimman kasvun alueella. Päivittäisen työmatkaliikkumisen painopisteen siirtyminen
raiteille edellyttää, että junan on oltava aidosti autoa houkuttelevampi kulkutapa.
Olemassa olevan aluerakenteen ja rataverkon huomioiminen on tärkeää sekä valtakunnallisessa
että alueellisessa liikennejärjestelmätyössä. Yhteisenä tavoitteena tulee olla skaalautuvien, kestävien asunto- ja työmarkkina-alueiden toimintaedellytysten tukeminen.
Valmistelun tausta-aineistona hyödynnettävät tutkimukset ja selvitykset eivät huomioi tulevaisuuden liikenneverkon potentiaalia. Väyläviraston vuonna 2018 laatimat liikenne-ennusteet ovat tehty
nykyverkolle, eivätkä arvioi raideverkon kehittämisestä seuraavaa käyttäjämäärien kasvua. Turun
ja Helsingin välinen Tunnin juna tarkoittaa 100 kilometriä uutta rataa, minkä vaikutusta ei voida arvioida nykyisen rantaradan kehittämisenä.
Päästövelvoitteiden toteuttaminen tulee edellyttämään tuntuvia toimenpiteitä. Niiden yleisen hyväksyttävyyden ja poliittisen läpimenon varmistamiseksi tulee vuorovaikutusmenetelmiä kehittää.
Tässäkin työssä tulee tunnistaa alueelliset erot ja hyödyntää testattuja liikkumisen ohjauksen välineitä.
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Lain mukaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi
laadittava ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä. Mitä ovat ne kuntien toimenpiteet,
joita valtakunnallinen suunnitelma voi sisältää?
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitus
Tavoitteet pitkäjänteiseen suunnitelmalliseen rahoituspolitiikkaan siirtymiseksi ovat hyviä. Perustienpidon rahoitustason nosto on tärkeää jo kansallisvarallisuuden arvon turvaamisen näkökulmasta. Suurten investointien rahoitusmuotojen kehittäminen on tärkeää, mutta verotuksellisia keinojakaan ei tule unohtaa.
EU-rahoituksen (TEN-T/CEF) hyödyntämisessä tulee olla aktiivisempi. Rahoituskaudella 2021–
2027 Suomen tulee pystyä maksimoimaan Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitus. Raideinvestoinneilla on hyvät menestymisedellytykset, sillä rahoituksesta 60 % suunnataan ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin hankkeisiin. Jaossa olevasta rahoituksesta suuri osa tullaan jakamaan
kauden ensimmäisinä vuosina, mikä edellyttää suunnittelun valmiutta ja etunojaa rahoitushaussa.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimismenetelmä
Selonteossa kuvattu laatimismenetelmä on lähtökohtaisesti hyvä. Prosessiin ja aikatauluun sisältyy
kuitenkin riskejä. Tehtävä on uusi ja laaja, vaikka se pitkälti tuleekin perustumaan jo aiempina vuosina valtakunnallisella ja alueellisella tasoilla tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin. On tärkeää, että
laatiminen resursoidaan riittävästi erityisesti alueellisen sidosryhmätyön osalta.
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p.
040 7213 429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

.2 MATKARAPORTIT
Sami Heinonen
Pohjoismaisen saaristoyhteistyön hallituksen kokous
12.2.2019 Nyköping, Ruotsi
Sonja Palhus
CPMR:n task force EU:n Itämeristraegiasta sekä Itämerikomission virkamiesryhmä
19.-20.2.2019 Bryssel, Belgia
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

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

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 11.35.
_____
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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: 30-32, 34, 36-37, 40-43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 33, 35, 38-39
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: 33, 35, 38-39
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
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 260 euroa.
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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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

