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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 7.5.2019. 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 18 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 Juhani Pilpolan ja Hannu Rautasen.
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
Posti supistaa palveluaan saaristossa
Posti on ilmoittanut siirtyvänsä osalla saaristoalueista käytäntöön, jossa posti jaettaisiin vain kerran
viikossa, yleisimmin perjantaisin. Muutoksen tarkoituksena on toteuttaa Postin sisäistä säästöohjelmaa.
Saaristokunnat ja -osakunnat ovat ilmaisseet huolensa Postin supistuvien palveluiden takia. Kerran
viikossa tapahtuva postinjakelu ei vastaa todellista minimipalvelutasoa eikä ole myöskään saaristolain hengen mukainen. Esimerkiksi Velkualla muutos koskee sekä Palvan että Velkuanmaan alueita, jotka sijaitsevat jokapäiväisesti liikennöivän ja ilmaisen maantielautan takana. Naantalin kaupunki onkin aiheellisesti kyseenalaistanut, ovatko nämä alueet jo ns. erämaata? Samoin ulkosaaristossa Utön reittialueella yhteysalus, joka lähtee Nauvon Pärnäisistä on Postilla ilmaiseksi käytössä postin kuljetusta varten. Mikä estää postinjakelijaa, joka muutenkin on liikkeellä Pärnäisten
alueella, jatkossakin viemästä ulkosaaristoon menevää postia yhteysalukselle?
Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21.5.2019. Myös Saaristoasiain neuvottelukunta käsittelee asiaa toukokuun kokouksessaan. Posti haluaa vielä kuulla
saariston asukkaita ennen lopullista päätöksen tekoa. Postin edustajat ovat mm. Saaristotoimikunnan kuultavina 21.5.2019.
Lisätiedot: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704
Työllisyys kasvaa hieman aiempaa hitaammin
Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut nopeasti jo kolmen vuoden ajan ja työllisyysasteen trendi oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 73,5 %. Työllisyysasteen kasvu on kuitenkin hidastunut hieman, sillä vielä vuoden 2018 lopulla työllisyyden kasvutrendi oli selvästi tämänhetkistä jyrkempi. Kuitenkin nykyvauhdillakin Varsinais-Suomen työllisyysaste nousisi 75 %:n
tuntumaan kuluvan vuoden loppupuolella.
Varsinais-Suomen työllisyysaste on selvästi koko maata korkeampi ja välimatka kärjessä oleviin
Uuteenmaahan ja Pohjanmaan maakuntiin on pienentynyt koko ajan. Työllisten määrän kehitystrendi onkin Varsinais-Suomessa ennätystasolla, sillä aiemmin työllisten määrän on ollut yhtä korkea vain vuonna 2018 nousukauden ollessa huipussaan. Työllisten määrä on kasvanut VarsinaisSuomessa viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä noin 20 000 henkilöllä, mikä on toiseksi suurin määrä heti Uudenmaan jälkeen.
Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen
pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin
trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Lounaistiedon tilastopalvelun uudistaminen käynnistyy
Lounaistiedon tilastopalvelu tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Varsinais-Suomen kehityksestä.
Tilastopalvelu on toteutettu pääosin vuonna 2015 ja sen uudistaminen alkaa olla ajankohtaista.
Uudistuksen tavoitteena on tilastosisältöjen päivittäminen käyttäjien tarpeita vastaaviksi ja tilastokuvaajien parempi toimiminen mobiililaiteilla.
Ennen tilastopalvelun uudistamista, kartoitetaan nykyisen palvelun käyttöä ja sekä toiveita sen
sisällöstä ja tietojen esittämistavasta. Kartoitus toteutetaan verkkokyselyllä, joka lähetetään Varsinais-Suomen liiton sidosryhmille ja muille alueellisille toimijoille sähköpostitse toukokuussa. Lyhyeen kyselyyn voi vastata myös alla olevan linkin kautta.
https://www.kyselynetti.com/s/tilastokysely
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Kysely toteutetaan, jotta tilastopalvelun käyttäjien tietotarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Lounaistiedon tilastopalvelu löytyy osoitteesta:
https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
Varsinais-Suomen liitossa käynnistynyt strategiatyö tähtää vaikuttavuuden kasvattamiseen
Varsinais-Suomen liitossa on käynnistynyt huhtikuun alussa sisäinen strategiatyö. Strategia valmistellaan vuoden 2019 aikana ja viedään päätöksentekoon joulukuussa. Strategiavalmistelua vetää nimetty neljän hengen työryhmä yhdessä ohjausryhmän ja henkilökunnan kanssa.
Strategian valmistelu on lähtenyt käyntiin maakunnan liiton tehtävien ja organisaation nykytilaanalyysistä. Henkilökuntaa vahvasti osallistamalla ja sidosryhmiltä kysymällä määritellään liiton
strategiset tavoitteet, arvot ja visio.
Strategiatyön tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen. Nykytilaa ja
tavoitteita vertaamalla määritellään maakunnan liiton toiminnan muutostarpeet ja valmistellaan
toimenpide-ehdotukset.
Strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden lopussa liiton luottamuselimissä ja toteuttaa vuodesta 2020
alkaen. Liiton viestinnän uudistaminen aloitetaan rinnan strategiatyön kanssa.
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204
Turun seudun pyöräilykatsaus kokoaa yhteen alueen pyöräilykuulumiset
Ensimmäistä kertaa julkaistu katsaus kokoaa ajankohtaista tietoa, toimijoita sekä pyöräilyn eteen
tehtävää työtä. Katsauksessa ovat Turun lisäksi mukana Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio.
Turun kaupunkiseudun asukkaista 96 % suhtautuu tutkimuksen mukaan myönteisesti pyöräilyn
edistämiseen, mutta korkeista pyöräilytilastoista huolimatta jopa puolet 1–3 kilometrin mittaisista
matkoista tehdään autolla. Pyöräilykatsauksella halutaan tehdä näkyväksi kestävän liikkumisen
edistämistyötä. Katsauksen on koonnut Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton, kuntien sekä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 hanketta.
Katsaus on suunnattu seudun asukkaille, mutta myös päättäjille ja kunnille. Kestävän liikkumisen
edistäminen kaupunkiseudulla on ensisijaisen tärkeää ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Valtakunnallinen tavoite on, että liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä.
Toimivat matkaketjut ja liityntäpysäköinti parantavat pyöräilyn houkuttelevuutta. 91 % pitää tärkeänä, että pyöräilyreittien jatkuvuutta parannetaan Turun kaupunkiseudulla. Myös kaupunkipyöräjärjestelmä helpottaa pyöräilyn valitsemista esimerkiksi työmatkoilla sekä päivän aikana tehtävillä
työasiamatkoilla. Viime vuonna lanseeratuilla Föli-fillareilla taitetaan kuukaudessa keskimäärin
28 000 matkaa.
Pyöräilykatsaus on luettavissa sähköisesti osoitteessa kulje.fi/pyorailykatsaus2019.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969 tai kestävän liikkumisen asiantuntija
Marja Tommola, puh. 040 832 8515
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki esitteli aloitettua strategiatyötä ja hallituksen jäsenet
saivat osallistua kyselyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET (EAKR),
MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 3.5.2019 § 6
Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia hakemuksia. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
306602, KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja uusiutuvan energian laajamittaisempaan ja älykkäämpään hyödyntämiseen pientalovaltaisilla asuinalueilla. Hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat älykkään alueellisen
energiantuotannon ja -käytön. Toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan Naantalin asuntomessuilla 2022. Pilottijärjestelmä sisältää usean kiinteistön käytössä olevan aurinkovoimalan ja
energiavaraston, jotka on liitetty asuntoihin älykkään mikroverkon avulla. Hankkeen toteutusaika
on 1.9.2019 – 31.8.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 56,9/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja käytännönläheinen hanke, joka tarjoaa uudenlaista
ratkaisua tiivistä ja kompaktia testikohdetta hyödyntäen. Hanke tarjoaa yrityksille uudenlaisia palvelumalleja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hankkeen tuloksena myös energiavarastojen tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistuu entistä paremmin. Projektin käytännönläheinen toimintatapa
auttaa toimijoita hyödyntämään tulokset myös kaupallisesti. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen
3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
306594, Vihreät matkaketjut (hakijana Turku Science Park Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tavoitteina on lisätä energiatehokasta ja vähähiilistä liikkumista
sekä luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkaan liikkumisen edistämisen
ja matkaketjujen ymmärtämisen kautta. Hankkeen toimenpiteiden avulla yrityksille kehitetään uutta
liiketoimintaa digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoimalla vähähiilisiä matkaketjuja. Lisäksi hanke lisää liikennepalveluiden tuottajien verkostomaista yhteistyötä ja lisää yritysten osaamista
liikennepalvelualalla. Hankkeen toteutusaika on 2.9.2019 – 31.8.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 53/60, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Tarve matkaketjujen ja siihen liittyvän datan
kehittämiseen on suuri. Sinänsä hankkeen kaltainen toiminta on tarpeen. Käytännönläheinen ja
konkreettinen hanke tuo todellisia vaihtoehtoja arjen liikkumisvalintoihin. Alueellisten toimijoiden
välinen yhteistyö on hankkeessa vahvaa. Digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja luodaan uutta liiketoimintaa alueemme yrityksille. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
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306580, FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi (hakijana Turun yliopisto)
Hankkeen kuvaus: Päätavoite on luoda uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja ruokaketjun
ympärille. Hankkeessa vahvistetaan ja edelleen kehitetään vasta perustettua ainutlaatuista
FoodTech Platform Finland -kasvuverkostoa (FT), jonka tehtävä on tuoda yhteen toimijoita, jotka
voivat yhdessä tuottaa uusia innovaatioita ja –liiketoimintaa. Erityisen tärkeä tavoite on kiihdyttää
energiaa säästävien, vähähiilisten ratkaisujen, uudistuvan energian hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen ja demonstrointi. Hankkeen tuloksena syntyy malli itsenäisesti toimivalle innovaatioalustalle. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019 – 31.5.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 55/65 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja ajankohtainen hanke, joka tukee erinomaisesti
maakuntastrategiaa. Ilmastonmuutoksen aikana on tärkeää lisätä resurssitehokkuutta ruokahävikin
välttämiseksi. Hanke tuo uskottavasti toimijat yhteen luomaan uutta liiketoimintaa ruokaketjun ympärille. Hankkeen myötävaikutuksella syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hanke
tukee vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva), (hakijana Turku Science Park Oy)
Hankkeen kuvaus: Terveysalan ratkaisujen testaaminen ja yhteiskehittäminen tehdään tyypillisesti
terveyspalveluja tarjoavissa, tai terveysalan ammattilaisia kouluttavissa organisaatioissa – näiden
testialustoilla. Tässä hankkeessa kehitettävä välittäjäalusta kokoaa Varsinais-Suomessa toimivat
terveysalan testialustat (94 kpl) yhdeksi kokonaisuudeksi ja etsii yritysten tarpeisiin sopivimmat
testialustapalvelut. Tämä on selkeä parannus nykytilanteeseen, jossa yrityksiltä kuuluu merkittävästi aikaa sopivien palvelujen etsimiseen, mikä hidastaa tuotekehitystä ja uusien ratkaisujen
saamista markkinoille. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019 – 30.9.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 43,5/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeessa on tarkasti rajattu ongelma ja
siihen tarjotaan uskottava menetelmä ratkaisuksi. Välittäjäalustan rakentaminen on hyvin kuvattu
ja toimenpiteet vaikuttavat perustelluilta. Yritysten ei enää tarvitse etsiä testialustapalveluja, välittäjäalustan tehdessä sen yritysten puolesta. Toiminnan jatkuvuus on turvattu siten, että yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat organisaatiot ovat sitoutuneet ottamaan saadut tulokset jokapäiväiseen
käyttöön. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen)
erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset
EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.
Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia
hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enimmäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Valmistelija

TN/VR

§ 62, MH 13.5.2019 10:00
Ehdotus

Sivu 11

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden
2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2018 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat).
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi” (306602) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (499 940 euroa), kuitenkin enintään 349 957 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Vihreät matkaketjut” (306594) EAKR ja valtion
rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (354 599 euroa), kuitenkin
enintään 248 219 euroa.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi” (306580) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (347 653 euroa), kuitenkin enintään 243 356 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Terveysalan välittäjäalusta (Terva)” (306410)
EAKR ja valtion rahoitusta 69,95 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (559 860
euroa), kuitenkin enintään 391 650 euroa.

Päätös

”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi”
(306580) -hankkeen osalta varmistetaan Loimaan seutukunnan mukanaolo.
Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 13.5.2019
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 milj.
euroa.
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 indikatiivisesta EAKRkehyksestä (sis. vuoden 2018 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat).
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi” (306602) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (499 940 euroa), kuitenkin enintään 349 957 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Vihreät matkaketjut” (306594) EAKR ja valtion
rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (354 599 euroa), kuitenkin
enintään 248 219 euroa.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi” (306580) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (347 653 euroa), kuitenkin enintään 243 356 euroa.
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Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Terveysalan välittäjäalusta (Terva)” (306410)
EAKR ja valtion rahoitusta 69,95 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (559 860
euroa), kuitenkin enintään 391 650 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Merkittiin, että Pentti Huovinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET (EAKR),
KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 3.5.2019 § 7
Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia hakemuksia. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
306549, Kasvua kiertotaloudesta (hakijana Turku Science Park Oy)
Hankekuvaus: Tässä hankkeessa pilotoidaan sekä Kasvun roadmap -ohjelma että kehitetään yrityksille suotuisaa toimintaympäristöä bio- ja kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle. Suotuisan
toimintaympäristön kehittäminen sisältää infrastruktuurin ja toimintamallin kehittämisen, missä yritykset hyödyntävät teollisuuden sivu- ja jätevirtoja, toimivat arvoketjuissa sekä käyttävät digitaalisia
jakamisalustoja kierrätysasteen nostamiseksi. Näitä kehitetään yhdessä teollisuusyritysten, maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi, tunnistetaan ja viedään eteenpäin kansallisille ja kansainvälisille toimijoille yritysten kasvun ja uudistumisen esteitä, jotta regulaatio ja sääntely kannustaisivat kiertotalouteen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 30.6.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 35,3/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeen perustavoite ei ole selkeä ja uutuusarvo jää pieneksi suhteessa moniin muihin vastaaviin, jo tehtyihin hankkeisiin. Hankkeen toiminta on lähellä hakijaorganisaation omaa perustoimintaa vailla hankekumppaneita. Hanke ei tue
vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
306828, Teknologiakampus Turku (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa strategisesti merkittävien tulevaisuuden
teknologioiden kehittymistä, valmistavan teollisuuden uudistumista ja teknologia-alan yritysten TKItoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä, samalla edistäen yritysten kasvua.
Laaja-alainen ja monitieteinen siniseen kasvuun sekä bio- ja lääketieteeseen perustuva osaamiskeskittymä tukee teollisuuden modernisaatiota ja tulevaisuuden teknologioiden kehittymistä Turun
alueella. Hankkeessa rakennetaan pitkäjänteinen, pysyvä toimintarakenne missä alueen korkeakoulujen osaamisalat ja laboratorioinfrastruktuurit tuodaan moderneiksi testialustoiksi yrityksen kehittämisen ja tutkimuksen käyttöön. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä teollisuuden modernisaation
kansainvälisten huippuyksiköiden ja yliopistojen välillä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019 –
31.12.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 48,4/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Ajankohtainen ja tärkeä aihepiiri, mutta toimenpiteiltään hanke on toimijoidensa perustyötä, reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Uutuusarvo jää ohueksi, koska hanke on hyvin lähellä hankkeen toteuttajien perustoimintaa. Hanke
tukee vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
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Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021 (hakijana Yrityssalo
Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen lähtökohtana on turvata varsinaissuomalaisten yritysten kilpailukyvyn
jatkuva kehittyminen ja muutosvalmius sekä luoda tavoitteellista, ketterää yhteistyötä laajaalaisesti yli rajojen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset teollisuuden yritysten liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan uusimman tutkimukseen ja kokemukseen
perustuvan tiedon hyödyntäminen. Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömuotoja sekä pilotoidaan
uusia toimintatapoja sekä tuetaan yrityksiä uusille kasvualoille pääsyssä. Tuloksena myötävaikutetaan eri keinoin kasvuyritysten liiketoiminnan uudistumiseen, kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja teknologian nopean kehityksen haltuunottoon. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019 – 31.12.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 28,9/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hanke on lähellä tuensaajan omaa toimintaa
ja jo olemassa olevia verkostoja. Hankkeen uutuusarvo jää vähäiseksi suhteessa jo toteutettuihin
kehittämishankkeisiin. Mahdollisten tulosten pysyvyys hankkeen päätyttyä olisi pääosin veturiyritysten varassa, mikä olisi riskialtista. Kustannuksiltaan kallis hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen
5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
306826, VAUHTI – Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen (hakijana Varsinais-Suomen Yrittäjät ry)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on synnyttää kuntiin osaamis- ja innovaatiokeskittymä, jossa
pk-yrittäjät, kunnan eri toimijat, opiskelijat sekä elinkeinoelämään sidoksissa olevat toimijat, kuten
erilaiset yhdistykset, kohtaavat dialogimaisesti toisiaan kuunnellen ja toisiltaan oppien. Hankkeen
avulla lisätään merkittävästi varsinaissuomalaisten toimijoiden aitoa ja tuloksellista verkostoyhteistyötä, strategista johtamis- ja yrittäjyysosaamista sekä tuodaan yrittäjien käyttöön konkreettisia
työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 28.2.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 22,7/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hanke sisältää suurelta osin tavallisia kuntien, yritysten, ja oppilaitosten välisiä yhteistyötoimenpiteitä. Tavoitteena oleva innovaatiokeskittymä muistuttaa jo toimivia osaamiskeskittymiä, kuntien elinkeinotoimia. Julkisesti tuettuja neuvontaja koulutuspalveluja on jo tarjolla, joten uutuusarvoa ei ole. Hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen
5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
306581, Blue Industry Network (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamalli älykkään meriteollisuuden verkostolle ja
käynnistetään verkoston toiminta. Se tukee Blue Industry Parkin kehitystä ja luo sille innovatiivisen
ja yrityslähtöisen toimintatavan. Verkosto kiihdyttää yhteistä innovaatio- ja kehitystoimintaa, luo
uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tukee yritysten resilienssiä ja kasvua. Hanke vastaa Turun
seudun ja laajemmin Suomen meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin ja edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmä on meriklusterin sekä teknologiateollisuuden yritykset, joiden sovellukset palvelevat meriteollisuutta. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 31.8.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 39,1/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Aihe ja toimiala ovat tärkeitä, mutta hanke on
kallis ja pieni uutuusarvoltaan. Hankkeen maantieteellinen kohdentuminen ei korreloi hankesuunnitelman kanssa. Samasta toiminnasta on jo käyty keskusteluja 6Aika-ohjelman kanssa. Hanke ei
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tue vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.
Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on
priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä rahoitettaviksi.
Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turku Science Park Oy: 306549, Kasvua kiertotaloudesta
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306828, Teknologiakampus Turku
Yrityssalo Oy: 306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry: 306826, VAUHTI – Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi: 306581, Blue Industry Network

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 13.5.2019
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 milj.
euroa.
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä rahoitusta Varsinais-Suomen liiton
vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turku Science Park Oy: 306549, Kasvua kiertotaloudesta
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306828, Teknologiakampus Turku
Yrityssalo Oy: 306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry: 306826, VAUHTI – Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi: 306581, Blue Industry Network
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Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN
YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR), KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 3.5.2019 § 8
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa hakija on toisesta maakunnasta ja rahoitusta saava osatoteuttaja Varsinais-Suomesta. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
306631, Vaativat muovisovellukset (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda vaativiin muovi- ja komposiittisovelluksiin (lääketieteelliset ja tekniset sovellukset) ja niiden prosessointiin liittyvä yhteistyöverkosto, joka monipuolistaa alan yritysten osaamista ja edistää ja nopeuttaa tuotekehitystyötä ja teknisiin haasteisiin vastaamista. Toimiva yhteistyöverkosto edistää myös yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, innovaatioiden tunnistamista, sekä yritysten kasvua. Samalla korkeakoulut voivat kehittää tutkimus- ja oppimisympäristöjään ja edistää yhteistyötä alan yritysten kanssa. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 31.12.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019, sekä
Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa käytyyn ylimaakunnallisten hankkeiden arviointikeskusteluun 26.3.2019. Hämeen liitto suhtautuu hankkeen rahoittamiseen kielteisesti.
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Ukipolis Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteina on luoda Varsinais-Suomen sekä Etelä-Karjalan yrityksille
monistettavaa muovien kiertotalouden liiketoimintaosaamista, sekä luoda yritysten välille toimiva
teknisten muovien kierrätysverkosto. Verkostossa toimivat muoviteollisuuden ja jätehuollon yritykset sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja tukevat toisiaan toiminnan kannattavuuden ja osaamisen kasvussa. Tavoitteena on kokeilla muovijätettä tuottavien ja sitä
hyödyntävien yritysten kanssa resurssitehokkaita, monistettavia keräys- ja kierrätysjärjestelmiä,
joilla voidaan tehostaa muovijätteen hyötykäyttöä yhteistyössä alan oppilaitosten ja kehitysyhtiöiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 28.2.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019, sekä
Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa käytyyn ylimaakunnallisten hankkeiden arviointikeskusteluun 26.3.2019. Etelä-Karjalan liitto suhtautuu hankkeen rahoittamiseen kielteisesti.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.
Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on
priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä rahoitettaviksi.

Valmistelija

TN/VR
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Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306631, Vaativat muovisovellukset
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 13.5.2019
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 milj.
euroa.
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä rahoitusta Varsinais-Suomen liiton
vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306631, Vaativat muovisovellukset
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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6AIKA AVOIN DATA JA RAJAPINNAT -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva Lounaistieto on ollut osatoteuttajana mukana 6aikastrategian Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Lounaistiedon osatoteutuksen tavoitteena oli
rakentaa työkaluja ja toimintatapoja avoimen datan jakeluun Lounais-Suomen alueella. Heinäkuussa 2014 käynnistetty hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli
8 100 000 euroa, josta Lounaistiedon osatoteutuksen osuus oli noin 600 000 euroa.
Lounaistiedon osahankkeen keskeinen tulos oli Lounais-Suomen dataportaali, joka toteutettiin
yhteistyössä Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Dataportaali on lounaisen Suomen avoimen
datan tallennus- ja jakelualusta, ja se toimii pysyvästi osana Lounaistieto.fi-aluetietopalvelua osoitteessa data.lounaistieto.fi. Vastaavat dataportaalitoteutukset toteutettiin myös pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Ouluun. Hankeen pysyvänä tuloksena maakuntaan synnytettiin myös Avoimen
tiedon verkosto, joka toimii osana Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia. Verkosto tekee työtä
tiedon avoimen saatavuuden edistämiseksi lounaisessa Suomessa.
Lounais-Suomen dataportaalin pysyvä ylläpitovastuu on Lounaistiedolla, joka vastaa dataportaalin
teknisen ylläpidon hankinnasta. Lisäksi Lounaistieto osallistuu dataportaalin kehittämiseen ja kehittämiskustannuksiin yhdessä Tampereen, Oulun ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Dataportaalin rahoitus on toteutettu Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton välisellä sopimuksella,
jossa molemmat osapuolet kasvattivat yhteisvastuullisesti Lounaistiedon rahoitusosuuttaan yhteensä 10 000 eurolla.
Lounaistiedon osahankkeen lopulliset kustannukset olivat 576 082 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus oli 33 % lopullisista kustannuksista, ja se katettiin suurimmaksi osaksi Lounaistiedon koordinaattorin työpanoksena Lounaistiedon perusrahoituksesta sekä osin tietopalvelupäällikön työpanoksena. Osahanke tuotti ylijäämää yhteensä 11 991 euroa.
Hankkeen päättämisen viivästyminen johtuu viimeisen maksatushakemuksen käsittelyn viivästymisestä Lounaistiedosta tai Varsinais-Suomen liitosta riippumattomista syistä.

Valmistelija

JV/AV/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi 6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeen tulokset ja
valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään hankkeen ylijäämän käyttämisestä.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 5594, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Hallituksen eronpyynnön vuoksi eduskunnan puhemies totesi, että eduskunnalle ei ole edellytyksiä
käsitellä maakunta- ja soteuudistusta, vaan uudistus raukeaa kokonaisuudessaan. Uudistusta koskeva työ päätettiin kohdistaa esivalmistelun ja ICT työn päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin, käytettyjen avustusten raportointiin sekä muuhun uudistusta koskevan valmistelun hallittuun
alasajoon.
Valtiovarainministeriö on antanut ohjeen maakuntien esivalmistelun alasajosta (oheismateriaali
1). Valtiovarainministeriö on 20.3.2019 ilmoittanut valtionavustuksen käytön hyväksyttävät kustannukset 8.3.2019 eteenpäin. Varsinais-Suomessa on ryhdytty välittömään uudistuksen alasajoon
valtakunnalliset ohjeet huomioon ottaen.
Arkistointi
Valmistelutyössä syntynyttä tietoaineistoa on Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin ja Pelastuslaitoksen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnassa. Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen, jonka mukaan muutosorganisaatioiden toiminnassa syntynyt materiaali tulee koota yhteen, valmistelussa mukana olleiden organisaatioiden arkistoihin sisältyvät säilyvät nykyisten
organisaatioiden hallinnassa ja liittojen toimintaan liittyvä materiaali liittojen hallinnassa.
Varsinais-Suomessa muutosorganisaation esivalmistelussa syntynyt olennainen aineisto on arkistoitu SharePoint-järjestelmään. Varsinais-Suomen liitto vastaa aineiston säilyttämisestä digitaalisessa muodossa ja sen luovuttamisesta julkisuuslain mukaisesti.
Varsinais-Suomen maakunnan kokonaisturvallisuuden ja varautumisen valmistelumateriaali sisältää turvaluokiteltua aineistoa. Turvaluokiteltujen asiakirjasäännösten perusteella kaikki turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvä valmistelumateriaali säilytetään asianmukaisesti Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksella. Suojelupoliisin hyväksymällä henkilöllä (henkilöturvallisuusselvitys) on perustellusta syystä mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tiloissa.
Turun kaupunki säilyttää hallussaan olevan materiaalin extranet- järjestelmässä.
Kuntia on ohjeistettu kirjeellä sote- ja maakuntauudistusta koskevien sopimusten säilyttämisestä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tweb-järjestelmässä. Järjestelmä on käytössä vuoden 2019
loppuun asti ja myöhemminkin, mikäli kunta sopii asiasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
kanssa.
ICT-valmisteluun liittyvää aineistoa säilytetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.
Työn sisältö
Kansallisen loppuraportoinnin osalta muutosorganisaatio on toimittanut Maakuntien tietopyynnön
raportoinnin (oheismateriaali 2) annettuun määräaikaan mennessä.
Varsinais-Suomen tietopyynnön raportissa on kuvattu ja esitelty kokonaisvaltaisesti sekä maakunta- että sote-palveluiden uudistamisen valmistelua ja valmistelun aikana syntyneitä raportteja. Se
pohjautuu mm. muutosorganisaatiossa valmistelutyön pohjalta laadittuihin Suuntaviivoja Sote palveluille sekä Havaintoja maakuntauudistusvalmistelusta ns. MAKU -tehtävien osalta raportteihin.
Avustusten raportointi
Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun on myönnetty valtiovarainministeriön rahoitusta vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana useilla eri päätöksillä ja rahoitusehdoilla. Rahoituksen käyttöehtoja
on myös muutettu valtiovarainministeriön toimesta uusilla päätöksillä.
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Maakuntauudistuksen valmistelulle on oma kustannuspaikka 820, jonka mukaan valtion rahoitusta
on tähän mennessä käyttämättä 3 319 560,84 euroa. Rahoituksen käytön raportointia valmistellaan. Maakuntauudistuksen vuoden 2019 toteutuma tähän mennessä 704 062,58 euroa. Arvion
mukaan vuoden 2019 toteutuma kesäkuun mennessä on noin 840 000 euroa.
Rahoitusta on myönnetty yhteensä 6 354 633 euroa ja käytetty 31.12.2018 mennessä
3 035 072,16 euroa. Omarahoitusosuus katetaan liiton sekä Pelastuslaitoksen omana työnä. Omarahoituksen toteutuma 31.12.2018 mennessä on 330 359,32 euroa.
Rahoitus raportoidaan rahoituspäätöksittäin avustushakemuksen menokohteita käyttäen. Käyttämättä jäänyt rahoitus palautetaan VM:n ohjeistuksen mukaisesti vuoden loppuun mennessä.
ICT-rahoitus on haettu ja myönnetty VSSHP:lle, jonka vastuulla on ICT-rahoituksen omavastuuosuus ja raportointi.
Uudistukseen liittyy myös hankerahoitusta sote-koordinaattoriin työhön, joka raportoidaan Aluehallintovirastolle.
Sopimukset
Muutosorganisaatio on huolehtinut toiminnassaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta
koituvien taloudellisten riskien minimoimisesta. Pääosa henkilöstön työsuhteista on päättynyt
31.3.2019. Maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijan Kaisa Äijön ja muutosjohtaja Antti Parpon
työsuhteet jatkuivat 30.4.2019 saakka. Hallintojohtaja Nina-Mari Turpela vastaa uudistuksen alasajon lopputoimenpiteistä ja hänen työsuhteensa päättyy 30.6.2019.
Toimitilan vuokrasopimus ovat tehty lainsäädännön voimaantulon epävarmuus ennakoiden ja sen
voimassaolo päättyi 30.4.2019. Vuokratilat on tyhjennetty ja liitännäiset sopimukset irtisanottu.
Asianmukaiset päättämistoimet aloitettiin välittömästi muidenkin sitoumusten osalta ja kaikissa
sopimuksissa oli otettu huomioon nopea irtisanoutumismahdollisuus, eikä pitkäkestoisia sitoumuksia ole tehty. Muutosorganisaatiolla ei ole voimassaolevia sopimuksia ja kaikki laskut on pyydetty
ja pääosin suoritettu.
Koska rahoitusta on saatu edellä esitetyn mukaisesti yli toteutuneiden ja ennakoitujen kustannusten määrä, esivalmisteluvaiheen rahoitus kattaa kaikki alasajosta aiheutuvat kustannukset ja rahoitusta tullaan palauttamaan merkittävä määrä.
Irtaimisto
Maakuntauudistukselle hankittu irtaimisto on siirtynyt liiton hallintaan.
Valmistelija

N-MT

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi sote- ja maakuntauudistuksen alasajon tilanteen.
Päätös

Nina-Mari Turpela esitteli asiaa.
Merkittiin, että Esko Kiviranta poistui kokouksesta klo 11.04.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Muutosorganisaation hallintojohtaja Nina-Mari Turpela p. 040 077 1924,
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LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA-KAAVA 2050 EHDOTUSVAIHEEN KOKONAISUUDESTA
Asia

Uudenmaan liitto on 21.3.2019 pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uusimaa-kaava 2050
ehdotusvaiheen kokonaisuudesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 24.5.20189 mennessä.
Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto on kokouksessaan 23.4.2018 antanut Uusimaa-kaava
2050 valmisteluaineistosta seuraavan lausunnon:
Maakuntakaavaluonnos on laadittu hyvin uudella raikkaalla otteella. Rakennekaava on rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan maakuntasuunnitelmaluonteinen maakunnan aluerakenteen
tulevaisuusvisio, jota on syvennetty täyttämään maakuntakaavoituksen sisältövaatimukset.
Luonnos on raikas avaus strategisen maakuntakaavoituksen kehittämisen mahdollisista
suuntaviivoista. Kaava vahvistaa Etelä-Suomen aluerakenteen yhtenäisyyttä ja sille rakentuvaa asunto- ja työmarkkina-aluetta.
Varsinais-Suomen liitto haluaa muistuttaa Uudenmaan liittoa realismista ja Scandinavian
Meditterranean
TEN-T
-ydinverkkokäytävän
merkityksestä
kasvuvyöhykkeiden ajallisessa priorisoinnissa. Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden suunnittelu
on jo käynnissä. Radan toteutuminen 2020-luvulla mahdollistaa myös Lohjan suunnan kestävät joukkoliikenneyhteydet ja seudun vahvemman aseman Uudenmaan aluerakenteessa. Maakuntakaavan valmistelussa ei ole lainkaan huomioitu Varsinais-Suomen viime vuosien kehitystä.
Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen. Kaavan aikatähtäin on vuodessa
2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina
2016 2019. Maakuntakaavan kokonaisuus on tehty kaksiportaisena. Uusimaa-kaava koostuu
yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Rakennekaavassa ratkaistaan vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat.
Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle laadittavat vaihekaavat vastaavat
seutujen erilaisiin tarpeisiin.
Kaava-aineisto sisältää erillisen liikenteen ja maankäytön toteuttamisohjelman, joka on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka on selkeyden vuoksi jaettu neljään eri suuntaan sekä kansainvälistä saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Toteuttamisohjelman vaiheistus tukee Uusimaa-kaavan tavoitteiden mukaisesti kasvun ohjaamista kestäville vyöhykkeille siten, että ensin toteutetaan nykyistä rakennetta tukevat alueet ja yhteydet, sitten nykyistä rakennetta täydentävät alueet ja yhteydet ja vasta viimeiseksi otetaan käyttöön kokonaan uusia alueita ja yhteyksiä.
Ensimmäinen vaihe sisältää hankkeet, jotka ovat tarpeellisia jo nyt tai ovat edellytyksenä toisen
vaiheen hankkeille. Ensimmäisen vaiheen liikennehankkeet perustuvat pääasiassa nykyisen
maankäytön tarpeisiin tai maankäytön kasvuun nykyisessä rakenteessa. Helsingin seudun osalta
ensimmäisen vaiheen infrahankkeet on MAL 2019 -työssä ajoitettu toteutettaviksi ennen vuotta
2030. Toiseen vaiheeseen sisältyvät pääsääntöisesti nykyistä rakennetta täydentävät alueet ja yhteydet. Toisen vaiheen hankkeet ajoittuvat pääsääntöisesti vuosien 2030 ja 2050 välille, mutta jotkin hankkeet saattavat käynnistyä jo aikaisemmin, jos niille järjestyy rahoitus.
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Espoo-Salo -oikorata on toteuttamisohjelmassa kuvattu yhdessä lentoradan ja sille vaihtoehtoisen
pääradan kehittämisen kanssa kuvattu toisen vaiheen hankkeena: ESA-rata (26) on Espoon keskuksesta Saloon suunniteltu uusi nopeiden henkilökaukojunien rata, jota voidaan käyttää myös
taajamajunien ja tavaraliikenteen liikennöintiin. Taajamaliikennettä Lohjalle kutsutaan usein nimellä
Lohjan kaupunkirata (25). ESA-radalla on asemapaikat Histassa, Veikkolassa, Höytiönummella
(Nummela) ja Lempolassa (Lohja). Lisäksi radalle jätetään asemavaraukset Mynttilään ja Histaan.
Taajamaliikenne on mahdollista ohjata ESA-radalta Hanko–Hyvinkää-radan kautta Lohjan keskustaan. ESA-rata lyhentää merkittävästi matka-aikaa Turkuun ja mahdollistaa taajamajunaliikenteen
avaamisen Lohjalle. Espoon kaupunkirata ja Pisara-rata ovat edellytyksiä ESA-radalle. Hankkeen
alustava yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi
vuonna 2018 ja suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 1,4-1,5 miljardia euroa (2010).
Kaava-aineistoon voi perehtyä Uudenmaan liiton sivuilla:
https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050
Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää uusia maankäyttöjaoston 23.4.2018 Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistosta antaman lausunnon seuraavassa muodossa:
Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kokonaisuus on laadittu hyvin, uudella strategisella otteella.
Rakennekaava on rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan maakuntasuunnitelmaluonteinen maakunnan
aluerakenteen tulevaisuusvisio. Suunnitelmaa tarkentavat seutukohtaiset vaihemaakuntakaavat
perustuvat pääosin strategisiin kehittämisperiaate- ja ominaisuusmerkintöihin, jotka yhdessä suunnittelumääräysten kanssa lisäävät kaavojen viestinnällistä selkeyttä ja vaikuttavuutta.
Ehdotus on raikas avaus maakuntakaavoituksen kehittämisen mahdollisista suuntaviivoista. Kaava
vahvistaa Etelä-Suomen aluerakenteen yhtenäisyyttä ja sille rakentuvaa kestävää asunto- ja työmarkkina-aluetta.
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Varsinais-Suomen liitto haluaa kuitenkin muistuttaa Uudenmaan liittoa suunnittelurealismista ja
Scandinavian Meditterranean TEN-T -ydinverkkokäytävän merkityksestä kasvuvyöhykkeiden ja eri
suuntien priorisoinnissa. Liikenteen ja maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetty toteuttamisjärjestys ei ota riittävällä tavalla huomioon Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden vaikutusalueen kasvupotentiaalia ja muita suuntia huomattavasti edellä olevaa suunnitteluvalmiutta. Oikoradan Espoo–Lohja -väli yhdessä Espoon kaupunkiradan kanssa mahdollistaa jo 2020-luvulla Lohjan suunnan kestävät joukkoliikenneyhteydet ja seudun vahvemman aseman Uudenmaan aluerakenteessa. Ratahanke tulee pelkästään jo ilmastotavoitteiden näkökulmasta priorisoida muiden
kehittämishankkeiden edelle.
Lausunto lähetetään: Uudenmaan liitto
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EHDOKKAAN NIMEÄMINEN TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TAIDENEUVOSTOON
Asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa nimeämään ehdokkaat taideneuvostoon. Ministeriö pyytää nimeämään sekä nais- että miesehdokkaan 15.5.2019 mennessä.
Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) annetun lain 5 §:ssä säädetään, että Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii taideneuvosto. Taideneuvoston tehtävänä on:
- päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, niiden tarkemmista nimistä ja toimikuntien määrästä,
- päättää valmistelevien jaostojen nimeämisestä,
- nimetä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtaja ja muut jäsenet,
- antaa Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta,
- myöntää vuoden aikana kehittämismäärärahaa esille nouseviin uusiin aloitteisiin erilaisina kokeilu- ja kehittämishankkeina,
- esittää valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) mukaista akateemikon arvonimeä
erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle ja
- toimia ministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa ja huolehtia muista tehtävistä,
joista erikseen säädetään tai jotka ministeriö sille antaa.
Taideneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Taideneuvoston jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt henkilö. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan
taiteen ja kulttuurin kannalta merkittäviä tahoja. Taideneuvoston toimikausi on 1.9.2019–31.8.2022.
Taideneuvostoa nimettäessä huolehditaan siitä, että sen taiteellinen ja muu asiantuntemus on
monipuolista ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Lisäksi kiinnitetään
huomiota myös jäsenten ikärakenteeseen ja aikaisempaan kokemukseen vastaavasta tehtävästä.

Valmistelija

JV/KR

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää ehdokkaiksi Taideneuvostoon seuraavia henkilöitä:
Gardberg Emilie, Suomen Lontoon-instituutin johtaja
Kouki Mikko, näyttelijä, teatterinjohtaja
Perho Maija sosiaalineuvos, taideneuvoston jäsen 2016 - 2019
Päätös

Merkittiin, että Tiina Perho poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TALOUSSUUNNITELMAVUODEN 2021 LISÄÄMINEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2019 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN
Asia

Maakuntavaltuusto hyväksyi (10.12.2018 § 26) Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 talousarvion
ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman.
Kuntalain 13 luvun 110 §:n mukaan kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Taloussuunnitelmaa luonnosteltiin pohjalle, jossa ennakoitiin tuleva maakuntauudistus ja huomioitiin tehtävien ja toiminnan siirtyminen uusille maakunnille. Uudistuksesta huolimatta taloussuunnitelma olisi tullut ulottaa kuntalain mukaisesti kolmelle vuodelle. Talousarviota käsitellessään valtuusto kiinnitti asiaan huomiota.
Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.5.2019.

Valmistelija

PM/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien
2019 - 2020 taloussuunnitelmaan lisätään taloussuunnitelma vuodelle 2021 seuraavasti:
TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT
TA 2019
TULOSLASKELMA
_Toimintatuotot
_Toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS

TA 2018

7 737 568
-7 730 568
7 000
17 000
-3 000

TS 2020

8 325 353
-8 508 253
-182 900
-172 900
-192 900

7 506 353
-7 499 353
7 000
17 000
-3 000

TS 2021
7506353
-7499353
7000
17000
-3000

KÄYTTÖTALOUS 2019 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA
TUOTOT
Kuntien maksuosuudet
Myyntituotot
Muut tuotot
TUOTOT YHT.

TA 18/19 TA 18/19
TA 2019
TA 2018
%
€
TS 2020
TS 2021
3 899 900 3 799 900
2,6 -100 000
3 899 900 3 899 900
69 000
69 000
0,0
0
69 000
69 000
110 000
82 000
-28
000
110
000
110
000
34,1
4 078 900 3 950 900
3,2 -128 000
4 078 900 4 078 900

KULUT
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ

-156 840
-146 257
-2 000
-2 000
-9 500
-316 597

-156 840
-157 700
-2 000
-2 000
-13 500
-332 040

0,0
-7,3
0,0
0,0
-29,6
-4,7

0
-11 443
0
0
-4 000
-15 443

-156 840
-146 257
-2 000
-2 000
-9 500
-316 597

-156 840
-146 257
-2 000
-2 000
-9 500
-316 597

YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat

-948 135
-416 200
-88 200
-263 000

-849 619
-443 600
-92 361
-261 000

11,6
-6,2
-4,5
0,8

98 516
-27 400
-4 161
2 000

-948 135
-416 200
-88 200
-263 000

-948 135
-416 200
-88 200
-263 000
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-53 100
-64 100
-1 768 635 -1 710 680
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-17,2
3,4

-11 000
57 955

-53 100
-1 768 635

-53 100
-1 768 635

ALUEKEHITTÄMINEN
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ

-506 783
-220 286
-400
-7 000
-734 469

-486 915
-216 500
-3 500
-12 000
-718 915

4,1
1,7
-88,6
-41,7
2,2

19 868
3 786
-3 100
-5 000
15 554

-506 783
-220 286
-400
-7 000
-734 469

-506 783
-220 286
-400
-7 000
-734 469

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ

-481 201
-117 000
-6 500
-2 000
-606 701

-427 790
-119 000
-6 500
-2 000
-555 290

12,5
-1,7
0,0
0,0
9,3

53 411
-2 000
0
0
51 411

-481 201
-117 000
-6 500
-2 000
-606 701

-481 201
-117 000
-6 500
-2 000
-606 701

-425 398
-470 475
-180 000
-299 400
-3 100
0
-37 000
-47 000
-645 498
-816 875
-4 071 900 -4 133 800
7 000
-182 900

-9,6
-39,9
-76,0
-21,3
-21,0
-1,5
-103,8

-45 077
-119 400

-425 398
-180 000
-3 100
-37 000
-645 498
-4 071 900
7 000

-425 398
-180 000
-3 100
-37 000
-645 498
-4 071 900
7 000

TA 18/19
%
TA 18/19 € TS 2020

TS 2021

EDUNVALVONTA JA
KUNTAPALVELUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ
KULUT YHT.
TOIMINTAKATE

-10 000
-171 377
-61 900
-189 900

KÄYTTÖTALOUS 2019 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA

TA 2019
CENTRAL BALTIC 2014 - 2020
Tuet ja avustukset
Henkilöstökulut (V-S liitto)
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VALONIA TOIMIINNOT
Tuet ja avustukset
Muut tuotott
Henkilöstökulut (V-S liitto)
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU
Tuet ja avustukset
Muut tuotott
Henkilöstökulut (V-S liitto)
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
HANKETOIMINTA
Tuet ja avustukset
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TA 2018

1 900 000 1 677 000
-1 250 000 -1 242 000
-650 000
-435 000
0
0

13,3
0,6
49,4

223 000
-8 000
-215 000
0

696 315
164 900
-645 917
-215 298
0

750 000
50 000
-650 000
-150 000
0

-7,2
229,8
-0,6
43,5
0

-53 685
114 900
4 083
-65 298
0

0

1 000 000

-100,0

0
0
0

-800 000
-200 000
0

-100,0
-100,0
0

-1 000 000
0
800 000
200 000
0

897 453
-457 083
-440 370
0

897 453
-457 083
-440 370
0

0,0
0,0
0,0
0

0
0
0
0

1 730 000 1 730 000
-1 250 000 -1 250 000
-480 000
-480 000
0
0

650 000
150 000
-600 000
-200 000
0

650 000
150 000
-600 000
-200 000
0

897 453
-457 083
-440 370
0

897 453
-457 083
-440 370
0
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TUOTOT YHT
KULUT YHT
TOIMINTAKATE

3 658 668 4 374 453
-3 658 668 -4 374 453
0
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-16,4
-16,4

-715 785
715 785

3 427 453 3 427 453
-3 427 453 -3 427 453
0
0

Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian ja hanketoiminnan
käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan maakuntahalltukselle.

YHTEENVETO KUNTARAHOITTEISESTA TOIMINNASTA
KÄYTTÖTALOUS
TUOTOT
Kuntien maksuosuudet
Myyntituotot
Muut tuotot
TUOTOT YHT.

TA 2019

KULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vuokrat
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE

TA2018

TA 18/19 %

3 899 900
69 000
110 000
4 078 900

3 799 900
69 000
82 000
3 950 900

-2 518 357
-1 079 743
-100 200
-265 000
-108 600
-4 071 900
7 000

2,6
0,0

TA 18/19 €

TS 2020

TS 2021

3,2

-100 000
0
-28 000
-128 000

3 899 900
69 000
110 000
4 078 900

3 899 900
69 000
110 000
4 078 900

-2 391 639
-1 236 200
-104 361
-263 000
-138 600
-4 133 800

5,3
-12,7
-4,0
0,8
-21,6
-1,5

126 718
-156 457
-4 161
2 000
-30 000
-61 900

-2 518 357
-1 079 743
-100 200
-265 000
-108 600
-4 071 900

-2 518 357
-1 079 743
-100 200
-265 000
-108 600
-4 071 900

-182 900

-103,8

-189 900

7 000

7 000

TA18/19 TA18/19
%
euroa

TS 2020

34,1

TULOSLASKELMAOSA / TALOUSSUUNNITELMA 2019
TA 2019

TA 2018

TS 2021

KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)
KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA
__Tuotot
__Kulut
Netto

4 078 900
-4 071 900
7 000

3 950 900
-4 133 800
-182 900

3,2 -128 000
-1,5 -61 900
-103,8 -189 900

4 078 900
-4 071 900
7 000

4078900
-4071900
7000

OHJELMA- JA HANKETOIMINTA
__Tuotot
__Kulut
Netto

3 658 668
-3 658 668
0

4 374 453
-4 374 453
0

-16,4 715 785
-16,4 -715 785

3 427 453
-3 427 453
0

3427453
-3427453
0

TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)
TA 2019
Toimintatulot
__Kuntien maksuosuudet
__Tuet, avustukset, korvaukset
__Muut tuotot
Toimintamenot
__Henkilöstömenot
__Palvelujen ostot
__Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

7 737 568
3 899 900
3 658 668
179 000
-7 730 568
-4 871 357
-1 079 743
-1 779 468
7 000

TA 2018
8 325 353
3 799 900
4 374 453
151 000
-8 508 253
-5 540 722
-1 236 200
-1 731 331
-182 900

TA18/19
%
-7,1
2,6
-16,4
18,5
-9,1
15,5
4,1
-14,0
-103,8

TA18/19 TS 2020
TS 2021
euroa
587 785 7 506 353
7506353
-100 000 3 899 900
3899900
715 785 3 427 453
3427453
-28 000
179 000
179000
-777 685 -7 499 353 -7499353
234 326 -4 825 440 -4825440
37 174 -1 079 743 -1079743
-26 500 -1 594 170 -1594170
-189 900
7 000
7000
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RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
__Korkotulot
__Muut rahoitustulot
__Korkomenot
__Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
__Siirrot rahastoon
__Poistot
__Satunnaiset tuotot
__Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS

10 000

10 000

17 000

-172 900

-20 000

-20 000

-3 000

-192 900
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0,0

0

10 000

10000

-109,8 -189 900

17 000

17000

0

-20 000

-20000

-98,4 -189 900

-3 000

-3000

0,0

INVESTOINTIOSA
TA 2019
__Tuotot
__Kulut
Netto

TA 2018

0
0

RAHOITUSOSA
euroa

TA18/19 TA18/19
%
euroa
0
0

0
0

TA 2019

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
KASSAVIRTA
TULORAHOITUS
_Vuosikate
Tulorah.korjauserät
INVESTOINNIT
_Käyttöom.investoinnit
Käyttöom. myyntitulot
NETTOKASSAVIRTA

TS 2020

TA 2018

TS 2021

0
0

TA18/19 TA18/19
%
euroa

17 000

-172 900

0

0

17 000

-172 900

-109,8

-109,8

0
0

TS 2020

TS 2021

-189 900

17 000

17000

0

0

0

-189 900

17 000

17000

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 70, MH 13.5.2019 10:00

HALL: 51/2019
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HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018
Asia

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.
Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden
muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen
avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.
Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kunta-alan henkilöstöraportointisuositusta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2013).
Keskeistä huomioitavaa:
Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.
Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja
niiden kehittymisestä.
Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä.
Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.
Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.
Tietoja kerätään säännöllisesti.
Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.
Yhteistyökomitea käsitteli asiaa kokouksessaan 6.5.2019.
Oheismateriaali: Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomus 2018 lähetetään jäsenille 8.5.2019
tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen.

Valmistelija

PM/EP/MK

Ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 71, MH 13.5.2019 10:00

HALL: 53/2019

Sivu 32

AJANKOHTAINEN KATSAUS MAAKUNTAVALTUUSTOLLE
Asia

Maakuntavaltuustossa pidetään ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että maakuntavaltuuston kokouksessa 3.6.2019 pidetään ajankohtainen
katsaus.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 72, MH 13.5.2019 10:00

EDUNV: 4/2019
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MAAKUNNAN TILA KEVÄT 2019 -KATSAUS
Asia

Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa katsaus maakunnan viimeaikaisesta
kehityksestä. Kevään 2019 katsauksessa pureudutaan Saaristomeren tilaan ja siihen vaikuttaviin
tekijöihin. Analyysi on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi
katsauksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen viimeaikaista työllisyys- ja väestökehitystä.

Valmistelija

JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 73, MH 13.5.2019 10:00

HALL: 67/2019
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JUHA VANHASEN ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ JA
MAANKÄYTTÖJAOKSEN JÄSENYYDESTÄ
Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n 1. momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee
maakuntahallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi asettaa avukseen
jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kuntayhtymällä on
muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus. Kuntalain 70 § mukaan
eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Juha Vanhanen on sähköpostillaan 5.3.2019 pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja maankäyttöjaoksen jäsenyydestä. Eropyynnön syy on uudet työtehtävät.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. myöntää Juha Vanhaselle eron Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä.
2. valitsee maakuntahallituksen varajäseneksi Juha Vanhasen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Maakuntahallitus myöntää eron ja valitsee maankäyttöjaokseen uuden jäsenen Juha Vanhasen
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juuso Alatalo poistui kokouksesta klo 11.40.
_____

Lisätietoja

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

§ 74, MH 13.5.2019 10:00

ALUEK: 85/2017

Sivu 35

HEIDI HULDÈNIN ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON KIELELLISTEN PALVELUJEN TOIMIKUNNAN
JÄSENYYDESTÄ
Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi asettaa avukseen
jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kuntayhtymällä on
muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus. Kuntalain 70 § mukaan
eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Maakuntahallitus on 16.10.2017 § 148 asettanut kielellisten palvelujen toimikunnan ja nimennyt
siihen jäsenet sekä määrännyt yhden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kielellisten palvelujen toimikunnan tehtävänä on yleisellä tasolla valmistella liiton kielellisten palvelujen kehittämiseen
tähtääviä toimenpiteitä ja kannanottoja.
Heidi Huldén on paikkakunnan vaihdoksen vuoksi pyytänyt 16.4.2019 eroa Varsinais-Suomen liiton
kielellisten palvelujen toimikunnan jäsenyydestä. Huldén on toiminut toimikunnan puheenjohtajana.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. myöntää Heidi Huldénille eron kielellisten palvelujen toimikunnan jäsenyydestä.
2. valita Heidi Huldénin tilalle kielellisten palvelujen toimikuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
3. määrätä kielellisten palvelujen toimikunnalle uuden puheenjohtajan.
Päätös

Juhani Nummentalo ehdotti jäljellä olevaksi toimikaudeksi kielellisten palvelujen toimikuntaan jäseneksi Heidi Huldénin tilalle Krista Lahtista. Ehdotus hyväksyttiin.
Maakuntahallitus määräsi kielellisten palvelujen toimikunnan puheenjohtajaksi Krista Lahtisen.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 75, MH 13.5.2019 10:00

EDUNV: 5/2019
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JA VIRASTON HENKILÖKUNNAN KESÄRETKI
Asia

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus ja liiton henkilökunta ovat tehneet vuosittain yhteisen
kesäretken. Tänä vuonna kesäretki järjestetään Varsinais-Suomen saaristoon tiistaina 25.6.2019.

Valmistelija

JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää kesäretken tiistaina 25.6.2019.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 76, MH 13.5.2019 10:00
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2019
Maakuntavaltuuston kokous pidetään maanantaina 3.6.2019 Turun kristillisellä opistolla, Linnasmäki Oy.
Alustava ohjelma:
9.30
Ryhmäkokoukset
10.15
Maakuntavaltuuston ryhmien puheenjohtajat
10.30
Maakuntavaltuuston kokous
- Ajankohtainen katsaus
12.00
Lounas
13.00
Maakuntavaltuuston kokous jatkuu
Asialuettelo:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Maakuntavaltuuston sihteerin määrääminen
4. Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen
5. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
6. Ääntenlaskijain valitseminen
7. Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle
8. Juha Vanhasen ero Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen varajäsenyydestä ja maankäyttöjaoksen jäsenyydestä
9. Salon kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta
10. Someron kaupungin päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta
11. Taloussuunnitelmavuoden 2021 lisääminen vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019–2020
taloussuunnitelmaan
12. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
13. Vuoden 2018 arviointikertomus
14. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
15. JHTT-yhteisön kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen option käyttäminen vuosille 2019 ja
2020
16. Maakunnan tila kevät 2019 -katsaus
17. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2018
- Valtuustoaloite koskien tuulivoimavaihekaavan täydentämistä ja tarkistamista merialueiden osalta
tukemaan Turun tavoitetta hiilineutraaliudesta
18. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
19. Valtuutetun kyselyt
20. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
.2 MATKARAPORTIT
Tiina Perho ja Petteri Partanen
2.4.2019 CPMR Baltic Sea Commission Maritime Workin Group meeting
3.4.2019 Development of sustainable maritime economy: opportunities and challenges for small
and medium ports in the Baltic Sea Region
2.-3.4.2019 Riika, Latvia
Sami Heinonen
Pohjoismaisen saaristoyhteistyön hallituksen kokous ja neuvoston kokous
3.-4.4.2019 Uppsala, Ruotsi
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.

§ 76, MH 13.5.2019 10:00
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Sivu 38

§ 77, MH 13.5.2019 10:00

Sivu 39

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 56-64
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 1-21
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -maksatuspäätökset B1 § 8-9
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 19-28
Head of Managing Authority päätökset A1 § 52-56
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

§ 78, MH 13.5.2019 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 11.45.
_____
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§ 9998, MH 13.5.2019 10:00

Sivu 41

§ 9998, MH 13.5.2019 10:00

Sivu 42

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §: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
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.

§ 9998, MH 13.5.2019 10:00
Muu valitusviranomainen

Sivu 43

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.

