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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 18.8.2020. 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.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön luku XII § 97 ja § 98 mukaisesti toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti:
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Valmistelija

PM/mk

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19
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 Eeva-Johanna Elorannan ja Marko Heinosen.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Johanna Elorannan ja Juuso Alatalon.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EDUNV: 10/2020

LÄHETEKESKUSTELU HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA
MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
Asia

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman sekä hallituksen 5.6.2020 ja 10.6.2020 tekemien
linjauksien mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus
ja perustetaan maakunnat. Maahan perustetaan 21 sote-maakuntaa, pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Poikkeuksena Uusimaa, joka jaetaan neljään sote-maakuntaan ja Helsingin kaupunkiin sekä Savon maakunnat, joista lausuttavana on kaksi vaihtoehtoa. Perustettaville uusille sotemaakunnille siirretään kunnilta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Itsehallinnolliset sote-maakunnat aloittaisivat toimintansa lain vahvistamisen jälkeen
vuonna 2021. Sote-maakunnan toiminnasta vastaa suorilla maakuntavaaleilla valittava sotemaakuntavaltuusto. Ennen sote-maakuntavaltuuston ja -hallituksen valintaa toiminnasta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin. Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa tammikuussa
2022 ja sen jälkeen aina kuntavaalien yhteydessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet VarsinaisSuomen liiton lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä. Lausunto pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa kyselyllä tai vaihtoehtoisesti avoimella lausunnolla. Lausuntopyyntö materiaaleineen on saatavilla osoitteesta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e6f74170-ce24-440f-bcaafeada42eaf2a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat sotemaakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä
sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, sote-maakuntarakennelaki, maakuntien rahoituslaki sekä
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien
henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakien muuttamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle myöhemmin siten, että lainsäädäntömuutokset on hyväksytty ennen uudistuksen voimaantuloa. Itsehallinnollisten alueiden mahdollinen vaiheittainen siirtyminen monialaisiin maakuntiin selvitetään erikseen. Valtioneuvosto käynnisti 11.6. aluehallinnon ja monialaisten maakuntien
parlamentaarisen selvitystyön, jonka on tarkoitus valmistua 31.12.2020 mennessä. Maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä selvitetään niin ikään parlamentaarisessa komiteassa
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valmistelija

KH/JV/MRL/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee lausuntopyynnön hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi tiedoksi ja käy lähetekeskustelun lausunnon valmistelua varten.
Päätös

Muutosjohtaja (Turun kaupunki) Antti Parpo esitteli asiaa maakuntahallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044-201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
ICT-ala vahvassa kasvussa, matkailun liikevaihto romahti
Koronakriisi on kohdellut Varsinais-Suomen yrityksiä hyvin eri tavoin. Liikevaihdon kehityksellä
tarkasteltuna parhaiten on pärjännyt ICT-ala, jonka tasaisesti jatkuneessa kasvussa ei tapahtunut
mitään muutosta kevään aikana. Sen sijaan matkailualalla liikevaihdon pudotus oli hurjaa, sillä
alaan laskettavien matkailu- ja ravitsemusyritysten liikevaihto puolittui huhti-toukokuussa. Myös liike-elämän palveluita, kuten erilaisia tutkimus-, kehittämis-, kirjanpito- tai konsultointipalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto putosi selvästi kevään aikana. Pudotus ei ollut kuitenkaan läheskään
yhtä raju kuin matkailuklusterissa. Valmistavan teknologiateollisuuden alalla koronakriisin aiheuttama liikevaihdon lasku ei näkynyt vielä keväällä yhtä selvänä liikevaihdon romahduksena, vaikka
alan kehitystrendi on kääntynyt hienoiseen laskuun.
Työ- ja elinkeinoministeriön kautta saatavat päätoimialojen suhdannetiedot ulottuvat vain maaliskuulle 2020, minkä vuoksi koronakriisin vaikutukset eivät vielä näy luvuissa. Rakennusalan liikevaihdon kehitys oli kuitenkin ennen koronakriisiä Varsinais-Suomen päätoimialoista vahvinta, mutta
kaupan ja palvelujen kehitys näytti hieman alavireiseltä jo ennen pandemian leviämistä Suomeen.
Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta
perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin tietoihin valmistavan teknologiateollisuudesta, liikeelämän palveluluista sekä matkailu- ja ICT-aloilta. Seuraava tilannekatsaus tehdään tammikuussa
2021, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syksyyn 2020 saakka.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Varsinais-Suomen työllisyysaste putosi keväällä
Varsinais-Suomen työllisyysaste kääntyi keväällä laskuun koronakriisin seurauksena. Maakunnan
kausitasoittamaton työllisyysaste oli vuoden toisella neljänneksellä 73,1 %, kun se vuotta aiemmin
oli 74,6 %. Varsinais-Suomen työllisyystilanne ei kuitenkaan ole erityisen synkkä, sillä koko maan
luvuissa pudotus oli vielä jyrkempi. Koko maan kausitasoittamaton työllisyysaste oli toisella neljänneksellä 71,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 73,3 %.
Myös työllisyysasteen trendikehitys kääntyi koronakriisin seurauksena laskuun sekä VarsinaisSuomessa että koko maassa. Työllisyysasteen trendiluku oli Varsinais-Suomessa 72,7 %, kun se
koko maassa oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi. Työllisyyskehityksessä tapahtui keväällä kuitenkin
hyvin jyrkkä käänne, minkä vuoksi trendikehityksen laskelma sisältää huomattavaa epävarmuutta.
Tarvitaan enemmän tietoa, mihin suuntaan työllisyysaste kehittyy, ennen kun trendikäyrän tarkkaa
suuntaa pystytään määrittämään.
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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Varsinais-Suomen liitto mukana Turun Eurooppa-foorumissa 27. - 28.8.2020
Nyt kolmatta kertaa järjestettävän Turun Eurooppa-foorumin teemana on Suomen EU-jäsenyyden
25-vuotisjuhlavuosi. Keskusteluiden näkökulmana on Euroopan tulevaisuus ja jäsenyyden seuraavat 25 vuotta. Tapahtuma nostaa esille maakuntamme kannalta tärkeitä asioita EU-kontekstissa.
Tänä vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa Eurooppa-foorumi toteutetaan kaksipäiväisenä 27.28.8.2020.
Suurelle yleisölle tilaisuus toteutuu tänä vuonna verkon kautta. Kaikki ohjelmat striimataan foorumin kotisivulle ja keskustelu mahdollistetaan mobiilisovelluksen ja Twitterin kautta. Koko Eurooppafoorumin ohjelmaan ja tarkempiin tietoihin voi tutustua tapahtuman kotisivuilla:
https://www.europeforum.fi/turun-eurooppa-foorumi. Varsinais-Suomen liitto kumppaneineen on
vahvasti mukana tapahtumassa tänäkin vuonna.
Pellolta pöytään: MTK ja Europe Direct Varsinais-Suomi nostavat ruokaketjun keskusteluun
Turun Eurooppa-foorumissa 27.8.2020
Euroopan komissio julkisti toukokuussa osana Green Dealia, eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa Pellolta pöytään -strategian. Strategia peräänkuuluttaa terveellistä, kohtuuhintaista ja kestävästi tuotettua ravintoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kohtuullisia tuloja kautta koko elintarvikeketjun. Mikä on Suomen näkökulma strategiaan ja mitä ”pellolta pöytään” käytännössä tarkoittaa
arjessamme? Mitkä ovat ruokaketjun mahdollisuudet tulevaisuudessa niin huoltovarmuuden kuin
omavaraisuudenkin näkökulmasta suoraan tilalta kuluttajan lautaselle?
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspiste
järjestävät Turun Eurooppa-foorumissa to 27.8. klo 10.00–10.45 paneelikeskustelun ”Pellolta pöytään osana Green Dealia”. Keskustelussa tarkastellaan suomalaisesta ja varsinaissuomalaisesta
näkökulmasta, mitä EU:n Pellolta pöytään -strategia meille tarkoittaa ja mitä siihen liittyy käytännössä. Luupin alle nostetaan ruokaomavaraisuus, huoltovarmuus, koronakriisin vaikutukset sekä
ruokaketju pellolta suoraan kuluttajan lautaselle.
Keskustelemassa ovat MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, Euroopan parlamentin jäsen, MEP
Elsi Katainen, maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike”
Elomaa, erikoiskasvien viljelijä Tero Sarkala ja Jymy-jäätelöstään tunnetun Suomisen Maito Oy:n
hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas Erkki Mikola. Paneelikeskustelun juontaa Maaseudun
Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.
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Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Katri Koivisto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. 0400 251 771,
johdon erityisavustaja Tiina Perho, MTK, etunimi.sukunimi@mtk.fi, p. 0500 741 532
Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan: Varsinais-Suomen liitto yhdessä
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja Turun Eurooppa-toimiston kanssa vauhdittavat keskustelua
kestävästä junamatkustamisesta 28.8.2020
Euroopan unionin Green Deal nostaa raideliikenteen eurooppalaisen liikennepolitiikan keskiöön.
Ensi vuodesta on tulossa Euroopan junaliikenteen vuosi. Vihreän kehityksen ohjelmalla tavoitellaan kestävää taloutta ja Euroopan hiilineutraaliutta vuonna 2050. Kestävällä junaliikenteellä on
merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa, sillä liikenteen osuus päästöistä on neljännes.
Maata pitkin matkustaminen on ympäristöystävällinen tapa liikkua, joka kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Tehokkain reitti Suomesta kulkee Turusta Tukholman kautta Eurooppaan.
Varsinais-Suomen liitto, Pohjoinen kasvuvyöhyke sekä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimisto järjestävät Turun Eurooppa-foorumissa pe 28.8.2020 klo 13.15–14.00 keskustelutilaisuuden ”Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan”. Puheenvuoroissa pohditaan sitä, mitä
on meneillään nopeiden raideyhteyksien parantamiseksi meillä ja muualla Euroopassa ja mitä pitäisi tehdä rajat ylittävän junamatkustamisen helpottamiseksi.
Keskustelemassa Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen, Maata pitkin -matkamessujen
perustaja Inari Virkkala, Oslo–Stockholm 2.55 -yhtiön toimitusjohtaja Jonas Karlsson sekä Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Keskustelua moderoi Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
p. 040 721 3429
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava
lainvoimainen
Maakuntavaltuuston kokouksessaan 11.6.2018 hyväksymä ja maakuntahallituksen 27.8.2018 voimaan määräämä Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava on nyt lainvoimainen.
Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä jätettiin kaksi valitusta, jotka Turun hallinto-oikeus
hylkäsi 1.10.2019. Hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin yksi valituslupahakemus, jonka Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 6.7.2020 (Muu päätös 2946/2020). Päätöksen jälkeen Varsinais-Suomen ajantasainen kokonaismaakuntakaava on kaikilta osin oikeusvaikutteinen.
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1593700563073.html
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Webinaarisarja kiihdyttää Varsinais-Suomen ilmastotyötä
Varsinais-Suomessa valmistellaan parhaillaan maakunnallista ilmastotiekarttaa vuoteen 2030.
Osana ilmastotyön supersyksyä järjestetään syyskuussa neljän webinaarin sarja, jossa kootaan
toiveita, tavoitteita ja ajatuksia maakunnan toimijoilta. Avoimiin tilaisuuksiin kutsutaan mukaan kuntia, yrityksiä ja kuntalaisia.
Ensimmäisessä webinaarissa 2.9.2020 keskustellaan maakunnan tahtotilasta ja suunnitelmista
uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi ja omavaraisuuden kasvattamiseksi. Nykyään
vain 20 % Varsinais-Suomessa käytetystä sähköstä tuotetaan maakunnan alueella. Voisiko tuotan-
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toa lisätä – voisiko maakunta olla jopa omavarainen uusiutuvan sähkön tuottaja? Mikä on kuntien,
yritysten tai kuntalaisten rooli kokonaiskuvassa ja miten ryhdytään sanoista tekoihin?
Tilaisuudessa aihetta ovat kommentoimassa mm. Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen,
Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila sekä Valmet Automotiven vastuullisuuspäällikkö Jaana
Hänninen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Syyskuun muut webinaarit
9.9.2020 Öljytön lämmitys 2025 – avustukset tehokkaaseen käyttöön. Keskustelussa tuodaan esiin
kunnan mahdollisuuksia ja haasteita öljylämmityksestä luopumiseen sekä pientaloasukkaan mahdollisuuksia erilaisiin tukiin. Lisäksi esitellään vaihtoehtoja öljylämmitykselle ja omakotiasujan näkökulma.
23.9. Maankäyttö ja maatalous – parhaat keinot käyttöön
30.9. Miten vauhditamme vähäpäästöisen liikenteen ratkaisuja?
Webinaarikeskusteluiden anti sisällytetään osaksi Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa. Yhteisesti
työstettävä suunnitelma julkaistaan tänä vuonna ja työtä ohjaavana asiantuntijaryhmänä toimii
Varsinais-Suomen maakunnallinen ilmastovastuujaosto.
Webinaarien lisäksi ilmastotyön supersyksyn tiimoilta järjestetään myös mm. kuntien yhteinen ilmastotapaaminen sekä tiekartan kommentointia.
Katso kaikki syksyn tapahtumat ja ilmoittaudu webinaareihin Ympäristö Nyt -sivulta.
Tapahtumat järjestävät Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto / Kohti
hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2019–2024 (Canemure) -hanke.
Lisätietoja: Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. 044 907 5995,
Fölin liikenne Kuhankuonolle – vertailu 2019 ja 2020
Kuhankuonon liikenne väheni vuodesta 2019 noin 50 %. Myös markkinointia Kuhankuonon yhteyden osalta tehtiin koronan vuoksi suunniteltua vähemmän keväällä 2020. Vuonna 2019 liikennöitiin
kesäaikataulun voimassaoloaikana arkisin 6 vuoroa edestakaisin Turusta Puutorilta Kuhankuonolle/Kurjenrahkan portille ja viikonloppuisin 10 vuoroa. Vuonna 2020 liikennöidään kesäaikatauluaikana lauantaisin ja sunnuntaisin 10 edestakaista vuoroa sekä koulujen loma-aikana näiden lisäksi
6 edestakaista arkivuoroa. Liikennöintiä jatketaan viikonloppuisin 1.11.2020 saakka.
Huomioitava, että aineistot eivät ole suoraan verrannollisia, sillä ajopäiväjärjestelyt ovat erilaiset
näinä vuosina. Huomioitavaa on myös, että korona leikkasi Fölin käyttöastetta keväällä 2020 jopa
60-70 % prosentilla kokonaisuudessaan.
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Lähde: Föli 19.8.2020
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, lasse.nurmi@varsinais-suomi.fi
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. EHDOTUKSESTA
SAADUT LAUSUNNOT JA KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE
Maankäyttöjaosto 20.4.2020
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.1.2020 pyytää Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta MRA 13 §:n mukaiset lausunnot asetuksessa määritellyiltä tahoilta 6.3.2020 mennessä. Lausuntopyyntö lähetettiin 97 taholle. Lausuntoja saatiin yhteensä 36 kpl, 10 tahoa ilmoitti, etteivät anna lausuntoa tai ettei heillä ole aihetta lausunnon antamiseen.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:
MH 16.11.2015
MV

7.12.2015

MKJ
losta
MKJ
MH
MKJ
MKJ
MH
MKJ
MH

18.4.2016

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutuspäätös kaavan vireille tu-

6.2.2018
19.3.2018
8.6.2018
20.8.2018
24.9.2018
4.3.2019
20.1.2020

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
Lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta (5.2.–6.3.2020)

Lausuntojen keskeinen sisältö, yleiset huomiot ja esille nousseet teemat/sisällöt, joita vastineissa
on käsitelty:
-

Vaihemaakuntakaavan haasteet: teemarajaukset, rajauksen ulkopuolelle jäävien teemojen käsittely ja lopullisen kokonaiskaavan/kaavayhdistelmän tulkinta.
Maakuntakaavan rooli sekä alueidenkäytön suunnittelu- että aluekehitysvälineenä, jolla osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistetään maakunnan osin keskenään ristiriitaisikin
tavoitteita huomioiden maakunnan muut tavoitteet ja strategiat.
Strategisia, pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia tavoitteita korostavien ja samanaikaisesti eri toimintoja yhteen sovittavien keittämisperiaatemerkintöjen tulkinta ja vaikutukset/vaikuttavuus.
Strategisen suunnittelun ja yksityiskohtaisen tiedon yhteen sovittaminen.
Pitkän ja MRA:n muutosten myötä uudistuneen prosessin ja vuorovaikutuksen haasteet.
Kaava-aineiston luettavuus ja yksityiskohtaisten tietojen tulkittavuus.
Luonnonarvot: maakuntakaavan rooli luonnonsuojelun kokonaisuudessa ja sen edistämisessä;
S-merkintöjen logiikka, perinnebiotoopit, ekologiset yhteydet, soidensuojelu, luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta.
Luonnonvarat: pintavesien ekologinen tila vs. vesiviljelyn tulevaisuuden potentiaalit, kehittämisperiaatemerkintöjen Natura-arviointi, esitettyjen merkintöjen suhde suhteessa voimassa
olevien kaavojen merkintöihin.
Virkistys ja matkailu: virkistysalueiden ja -verkoston riittävyys ja pitkäjänteinen suunnittelu,
matkailun kehittämisperiaatemerkinnän kohdentuminen, satamamerkinnät, useita hyvinkin yksityiskohtaisia merkintöihin liittyviä muutos-, poisto- ja lisäystarpeita, virkistysmerkintöjen reservialueiden tarpeellisuuden tunnistaminen.

Seuraavat vaiheet
Varsinais-Suomen liiton virasto laatii lausuntokohtaiset vastineet ja tekee niiden edellyttämät tarkistukset kaavaehdotukseen ja käy tehtävistä tarkistuksista tarvittavilta osin kunta- ja viranomaiskohtaisia keskusteluja. MRA:n 11 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 7.4.2020. Lopulliset
vastineet ja tarkistettu nähtäville laitettava ehdotus tuodaan maakuntahallituksen 11.5.2020 ko-
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koukseen, joka päättänee asettaa kaavaehdotuksen MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
alustavan aikataulun mukaisesti kesä-elokuuksi. Koronatilanteen kehittyminen saattaa vaikuttaa
kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.
Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä.
Oheismateriaalina vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin laadittu yleisvastine.
Valmistelija

HS/em

Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut alustavat vastineet,
2. valtuuttaa viraston viimeistelemään vastineet käydyn lähetekeskustelun pohjalta ja valmistelemaan niiden pohjalta tarkistetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa.

Päätös

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin laaditun yleisvastineen,
2. valtuuttaa käydyn keskustelun pohjalta viraston viimeistelemään vastineet sekä valmistelemaan niiden pohjalta tarkistetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen maankäyttöjaoston toukokuun kokoukseen ennen maakuntahallituksen kokousta.
Merkitään tiedoksi seuraavat jääviydet asian käsittelyn osalta. Jäsen Riitta Lehtinen jäävi Someron
kaupungin osalta, jäsen Hannu Rautanen Kaarinan kaupungin osalta sekä jäsen Emma Lindqvist
Raision kaupungin osalta.
_____

Maankäyttöjaosto 10.6.2020
Asia

Varsinais-Suomen liiton virasto on jatkanut maankäyttöjaoston 20.4.2020 päätöksen mukaisesti
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen valmistelua. Saatuihin lausuntoihin on
valmisteltu lausuntokohtaiset vastineet ja myös yleisvastinetta on täydennetty. Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on tehty vastineissa todetut tarkistukset ja havaittujen teknisten virheiden korjaukset. Tehdyistä tarkistuksista on keskusteltu joidenkin kuntien ja viranomaisten kanssa. Kaavaselostusta ja kaavan liiteaineistoja on täydennetty. Lisäksi kaavaehdotus on viety digitaaliselle karttapalvelualustalle.
Tehdyt tarkistukset ja korjaukset esitellään kokouksessa.
Seuraavat vaiheet
Varsinais-Suomen liiton virasto viimeistelee vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksessa, joka päättänee asettaa kaavaehdotuksen MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville tarkistetun aikataulun mukaisesti syyskuuksi. Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus
käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä. Koronatilanteen kehittyminen saattaa edelleen vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.
Liite: Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut
lausunnot ja niihin laaditut vastineet.
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Liite ja oheismateriaalit (vaihemaakuntakaavaehdotuskartta, merkinnät ja määräykset, kaavakortit
ja kaavaselostus) ovat ladattavissa liiton extranetissä perjantaina 5.6.2020 osoitteessa
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/kirjaudu.
Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää
1. merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot, niihin laaditun yleisvastineen, lausuntokohtaiset vastineet sekä niiden perusteella vaihemaakuntakaavaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ja tarkistukset;
2. valtuuttaa käydyn keskustelun pohjalta liiton viraston viimeistelemään vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksen elokuun kokouksessa.

Päätös

Kirjattiin, että seuraavat jäsenet ilmoittivat esteellisyytensä, eivätkä osallistuneet ko. asioiden osalta
käsittelyihin:
Kaarinan kaupunki
Liedon kaupunki
Naantalin kaupunki
Raision kaupunki
Someron kaupunki
Turun kaupunki
ko. kohdan ajan)

Rautanen Hannu, Halkilahti Jaakko (Topinojan osalta)
Pilpola Juhani
Forsblom Toni
Lindqvist Emma
Lehtinen Riitta
Rantasaari Juha (vpj. Heinonen toimi puheenjohtajana

Jäsen Halkilahti esitti seuraavia muutosehdotuksia kaavamerkintöihin ja määräyksiin,
jotka eivät saaneet kannatusta:
1. LAAJA, MERKITTÄVÄ JA YHTENÄINEN METSÄVALTAINEN VYÖHYKE
Lisäys: ”Metsänhoitoa ja -käsittelyä alueella ohjaa metsälaki.”
2. MAANKÄYTÖN MERKINNÄT; VIRKISTYSALUE / -KOHDE
Lisäys: ” Maa- ja metsätalouden harjoittamista alueella on mahdollista jatkaa ko. elinkeinojen oman
erityislainsäädännön määräämin ehdoin.”
3. MAANKÄYTÖN MERKINNÄT; SUOJELUALUE / -KOHDE
Suojelualueet on esitettävä kaavassa kahdella eri merkinnällä:
”1) alueet, jotka on suojeltu luonnonsuojelulailla ja
2) muut suojeltavaksi tarkoitetut suojelualueet, jotka on perustettava luonnonsuojelulailla vuoteen
2030 mennessä, jotta suojelumerkintä säilyy maakuntakaavassa.”
4. OSA-ALUEET; ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA
Lisäys:” Metsänhoitoa ja -käsittelyä alueella ohjaa metsälaki.”
5. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
Lisäys: ”Ulkoilureitin perustaminen edellyttää sopimusta maanomistajan kanssa tai vaihtoehtoisesti
ulkoilureittitoimitusta.”
Jäsen Halkilahti esitti seuraavan muutosehdotuksen kaavamerkintöihin ja määräyksiin,
joka sai kannatusta:
MAANKÄYTÖN MERKINNÄT; SUOJELUALUE / -KOHDE
S-merkinnän kuvausta tarkennetaan kuvaamaan paremmin merkinnän sisältöä.
Merkitään, että klo 11.44 puheenjohtaja Rantasaari poistui kokouksesta ja varapuheenjohtaja Heinonen toimi tästä eteenpäin kokouksen puheenjohtajana.
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Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päätti
1. merkitä tiedoksi ja hyväksyä osaltaan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot, niihin laaditun yleisvastineen, lausuntokohtaiset vastineet sekä niiden perusteella vaihemaakuntakaavaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ja tarkistukset;
2. valtuuttaa käydyn keskustelun pohjalta liiton viraston viimeistelemään vaihemaakuntakaavaehdotuksen käsiteltäväksi maakuntahallituksen elokuun kokouksessa.
_____
Maakuntahallitus 24.8.2020
Asia

Varsinais-Suomen liiton virasto on maankäyttöjaoston 10.6.2020 päätöksen mukaisesti viimeistellyt
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa
MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti syyskuun ajaksi nähtäville.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta keväällä saatuihin lausuntoihin on valmisteltu yleisvastine sekä
lausuntokohtaiset vastineet. Kaavaehdotukseen on tehty vastineissa todetut tarkistukset ja tekniset
korjaukset maankäyttöjaoston kokouksissa 20.4. ja 10.6. käytyjen keskustelujen pohjalta. Tehdyistä tarkistuksista on keskusteltu myös asianomaisten kuntien kanssa. Viranomaisten lausunnot käytiin läpi huhtikuussa pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Kaavaselostusta sekä kaavan liite- ja
tausta-aineistoja on edelleen täydennetty kesän aikana. Lisäksi kaavaehdotus on viety digitaaliselle karttapalvelualustalle.
Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä. Koronatilanteen kehittyminen saattaa edelleen vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.
Tiivistelmä
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti kokouksessaan 7.12.2015 Varsinais-Suomen
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavassa on käsitelty
maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit
sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa.
Vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa.
Tarkistuksella pyritään myös muuttamaan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.
Vaihemaakuntakaavan laatimista perustelevat erityisesti bio- ja kiertotalouden kasvusta johtuva
luonnonvarojen käytön lisääntyminen, kansalliset lainsäädännön muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.
Luonnonarvot
Vaihemaakuntakaavatyössä on selvitetty Varsinais-Suomen alueen luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät alueet. Laajat arvokkaat luontoalueet ja niiden välinen kytkeytyneisyys ovat usein
yhdyskuntarakenteen ja sen verkostojen pirstaloimia tai häiritsemiä. Luonnonvarojen käytön tulee
pohjautua kestävään kulutukseen ja hyödyntämiseen, mikä edellyttää luonnonarvoiltaan merkityksellisten alueiden tunnistamista.
Nykyisissä vahvistetuissa maakuntakaavoissa on luonnonolosuhteiltaan arvokkaita alueita osoitettu suojelumerkinnöin ja geologisesti arvokkaat alueet ge-merkinnöin.
Luonnonvarat
Tarve luonnonvarojen käytön lisäämiselle ja eri jakeiden prosessoinnille on noussut erityisesti uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteiden ja kiertotalouden tavoitteiden vuoksi. Uusiutuvan
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energian käytön lisääminen edellyttää metsä- ja maatalouden biomassojen sekä sivuvirtojen alueellisesta hyödyntämistä. Pääsääntöisesti maa- ja metsätalouden materiaalien hyödyntämiseen liittyvä toiminta on mahdollista maakuntakaavojen nykyisillä maa- ja metsätalousalueilla (M/MRV). Lisääntyvä toiminnat ja materiaalivirrat voivat kuitenkin aiheuttaa merkittävää liikenteellistä muutospainetta alueellisesti tai seudullisesti, minkä vuoksi kaavaprosessin yhteydessä on selvitetty myös
materiaalien varastointiin ja käsittelyyn tarvittavia alueita.
Kallio- ja maaperän kiviaineksen hyödyntäminen aiheuttaa lähes aina välittömiä vaikutuksia toiminta-alueen lähiympäristöön. Maa-ainesten otto keskittyy edelleen merkittäviltä osin pohjavesialueille
aiheuttaen merkittävää yhteensovittamistarvetta pohjaveden hyödyntämisen, eli raakaveden tuottamisen, kanssa. Kiviaineksen otto aiheuttaa usein myös häiriötä lähialueille, jolloin toimintojen
keskittämisellä voidaan vähentää häiriötä lähialueen asutukselle ja virkistystoiminnalle sekä vähentää liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Kaivosteollisuutta palvelevaa ainesten hyödyntämistä ohjataan
kaivoslailla. Kaivostoiminta maakunnan alueella on pääosin keskittynyt kalkkikiviaineksen hyödyntämiseen, mutta varauksia ja suunnitelmia on myös muiden mineraalien hyödyntämiselle.
Virkistys- ja matkailu
Viihtyisän ja terveellisen elinympäristön yksi keskeinen edellytys on toimivien ja kattavien virkistysreittien ja -alueiden sekä niihin liittyvien kohteiden riittävä määrä ja virkistysalueiden reservien tunnistaminen aktiivisen maankäytön alueiden kasvaessa. Kyseiset alueet tukevat myös vahvasti alueellista matkailuelinkeinoa, erityisesti luonnonarvokkaiden aluekokonaisuuksien, kuten Saaristomeren, Kuhankuonon ja Teijon alueilla. Virkistysreittien kytkeytyneisyys muuhun yhdyskuntarakenteeseen parantaa niiden käyttöä ja lisää reittien tuottamia välillisiä hyötyjä hyvinvoinnin edistämisessä
ja elämisen laatua parantavan elinympäristön luomisessa. Virkistyksen- ja matkailun maakunnallinen kokonaisuus rakentuu merkintöjen muodostamalle verkostolle.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:
MH 16.11.2015
MV

7.12.2015

MKJ
losta
MKJ
MH
MKJ
MKJ
MH
MKJ
MH
MKJ
MKJ

18.4.2016

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
käynnistäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutuspäätös kaavan vireille tu-

6.2.2018
19.3.2018
8.6.2018
20.8.2018
24.9.2018
4.3.2019
20.1.2020
20.4.2020
10.6.2020

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
Lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta (5.2.–6.3.2020)
Saadut lausunnot ja niihin laadittu yleisvastine
Lausuntokohtaiset vastineet ja kaavaehdotukseen tehtävät korjaukset

Vaihemaakuntakaavaehdotus esitellään kokouksessa.
Oheismateriaali on ladattavissa liiton extranetistä http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu:
- Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut
lausunnot ja niihin laaditut vastineet
- Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus, kaavamerkinnät
ja -määräykset, kaavaselostus sekä kaavakortit
Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-jakaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta saadut lausunnot.
2. hyväksyä lausuntoihin laaditun yleisvastineen ja lausuntokohtaiset vastineet.
3. hyväksyä virastossa laaditut kaava-asiakirjat Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotukseksi.
4. asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 § ja MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville syyskuussa.
5. oikeuttaa viraston tekemään kaava-asiakirjojen teknisen viimeistelyn ennen nähtäville asettamista.
Päätös

Erikoissuunnittelija Aleksis Klap esitteli asian.
Merkittiin, että Ilkka Kanerva poistui klo 11.10 ja Juuso Alatalo siirtyi johtamaan puhetta. Pöytäkirjantarkastajaksi Juuso Alatalon tilalle tästä pykälästä alkaen valittiin Teija Ek-Marjamäki.
Esko Kiviranta ehdotti, että kaavamerkintä ”Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke” poistetaan. Jani Kurvinen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja Juuso Alatalo totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Kivirannan/Kurvisen muutosehdotusta äänestävät EI.
Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Achrèn Ulla
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Rantasaari Juha
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Välke Olli
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

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

Todettiin, että JAA-ääniä on 10 ja EI-ääniä on 8. Maakuntahallituksen pohjaehdotus tuli päätökseksi.
Esko Kiviranta jätti pöytäkirjaan seuraavan eriävän mielipiteen: Kaavamerkintä ”Laaja, merkittävä
ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke” on poistettava, koska sen oikeusvaikutukset jäävät epäselviksi. Maakuntakaava ei tällaisenaan anna riittävää ohjausta alemman asteisten kaavojen laatimiseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 19

§ 96, MH 24.8.2020 10:00

HALL: 75/2020

Sivu 20

VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021 - 2023 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU
Asia

Maakuntahallitus 24.8.2020 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen
sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 16.11.2020 ja viedään maakuntavaltuuston 7.12.2020 päätettäväksi. Varsinais-Suomen
liiton tarkastuslautakunta ja yhteistyökomitea käsittelevät talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syksyllä 2020.
Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tilikauden tulokseksi 711 532 euroa ja vuoden
2020 arvioiduksi alijäämäksi 45 361 euroa. Alijäämä on mahdollista kattaa edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2021 arvioidaan tulevan alijäämäinen. Alijäämä aiheutuu toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista.
Viime vuosina sote- ja maakuntauudistus vaikeutti osaltaan talouden suunnittelua aiheuttamalla
esim. merkittäviä heittoja henkilöstömenoihin. Kuluvan vuoden ja tulevan talousarviovuoden osalta
koronaepidemian poikkeustoimet aiheuttavat epävarmuutta.
Liiton vuokrasopimus nykyisissä toimitiloissa päättyy vuoden 2021 lopussa ja liitto valmistautuu
muuttoon uusiin tiloihin Linnankadulle syksyllä 2021. Eri tilatarpeiden, liiton toiminnan ja strategian
ja toisaalta käytettävissä olevien neliöiden perusteella meille järkevin työtila syntyy tarpeisiimme
suunnitellusta monitilasta. Neliöiltään uusi tila on noin puolet liiton nykyisistä tiloista. Tilan remontoinnista vastaa vuokranantaja. Uusien toimitilojen sisustuksen suunnittelusta, kalustamisesta ja
laitehankinnoista aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia, jotka tekevät arvioidusta tuloksesta alijäämäisen. Edellisten vuosien ylijäämäisyyden johdosta alijäämä ei vaaranna liiton taloutta.
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–
28.2.2022. Talousarviovuoden aikana palkkoja korotetaan 1.4.2021 yleiskorotuksella ja paikallisella järjestelyerällä. Korotukset on huomioitu henkilöstömenoissa.
Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Jäsenkuntien maksuosuuksia korotettiin yhteensä 100 000 euroa vuonna 2019. Korotuksia ei esitetä tulevalle vuodelle. VarsinaisSuomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille
on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja
-suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.”
Oheismateriaali: Alustava vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 lähetetään jäsenille torstaina 20.8.2020.

Valmistelija PM/EP/mk
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2021 - 2023 sekä päättää toimittaa sen jäsenkunnille ja varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Juhani Pilpola teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Valonian kuntarahoitus siirretään suoraan maakuntaliiton rahoitettavaksi. Vuoden 2021 rahoitus n.
300000 euroa otetaan liiton ylijäämistä (n. 1,5 milj).
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1. Perusteena se, että Valonia on selvästi maakuntaliiton toimintaa.
2. Kuntatalous on kriisissä, joten tämä keventää omalta osaltaan ensi vuoden tilannetta.
3. Ilman tätä muutosta talousarvion kuntalausunnot mahdollisesti vaativat ylijäämien palautusta.
4. Valonian rahoitus tulee näin kuntien kesken tasapuoliseksi.
5. Kuntien tilanne voi johtaa Valoniasta eroamisiin.”
Todettiin, että ehdotus raukesi kannattamattomana.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EUROPEAN MARITIME HOTSPOTS - MERITEOLLISUUSALUEIDEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN
YHTEISTYÖ HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 17.6.2020 päättänyt myöntää rahoituksen hankkeelle European
Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö. Rahoitus tulee
Euroopan Meri- ja Kalatalousrahastosta (EMKR).
Hankkeen tarve ja tavoitteisto nojaavat Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän lokakuussa 2019 hyväksymään Älykkään erikoistumisen strategian toimintasuunnitelmaan (sininen kasvu ja
teollisuuden modernisaatio -osio), jonka mukaan:
”Käynnistetään Varsinais-Suomen alueen keskeisten toimijoiden yhteisprojekti, jonka tavoitteena
on monenkeskinen edunvalvontayhteistyö eurooppalaisissa merialan järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä rakentaa pohja kahdenväliselle vahvojen merialueiden eurooppalaiselle verkostoyhteistyölle. Vahvan yhteisen verkostoyhteistyön tavoitteena on eurooppalaisen meriteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen ja meriteollisuuden korostaminen merkittävänä strategisena toimialana.
Varsinais-Suomen eri toimijoilla (mm. kaupungit ja kunnat, korkeakoulut, elinkeinoelämä) on erittäin laajat eurooppalaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Tällä hetkellä verkostot ovat toimijakohtaisia ja toisistaan erillisiä. Olemassa olevien verkostojen pohjalta pyritään löytämään 2–3 eurooppalaista avainkumppania, joiden kanssa yhteistyö voi muodostua sisällöltään nykyistä laajemmaksi ja vaikuttavammaksi ja edetä pitemmällä aikavälillä strategiselle tasolle.
Etusijalle kahdenvälisen yhteistyön sisällössä ja suuntautumisessa asetetaan kohdealueet, joissa
merialan tuotannollisen toiminnan lisäksi painottuvat myös koulutus, tutkimus ja kehitystoiminta sekä meriteollisuuden merkittävyys alueen elinkeinorakenteelle.”
Lisäksi tavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla ja kasvattaa eurooppalaisia kumppanuuksia ja meriteollisuuden kehittämishankkeita ja Suomeen saatavaa EU-rahoitusta. Hankkeen tuloksena syntyvät toimenpiteet voivat olla joko monenkeskisiä tai kahdenvälisiä

.
Hanke edistää Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteen TP S2 ”Kehitetään VarsinaisSuomesta kansainvälisten yhteyksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella hyödyntäen Pohjoisen
Kasvuvyöhykkeen potentiaalia” toteuttamista.
Hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen
liitto, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja Turun yliopisto. Hanketta on valmistelu VarsinaisSuomen merialan asiantuntijaryhmässä.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020–31.12.2021. Hankkeelle myönnetty kokonaisbudjetti on
189 900 euroa, josta Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston tuen määrä on enintään 151 920 euroa
(80 %). Varsinais-Suomen liiton osuus hankkeen rahoituksesta on 12 000 euroa, josta omarahoitus
on 2 400 euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus koostuu matkakustannuksista. Omarahoitusosuus
katetaan aluekehittämisen kustannuspaikalta.
Valmistelija

TN/PP/KK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää European Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen
yhteistyö -hankkeen
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan, jonne omarahoitus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
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Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALTAKUNNALLINEN HANKEHAKU MATKAILUELINKEINON ELPYMISEN EDISTÄMISEKSI - VARSINAISSUOMEN LIITTO RAHOITUSTA HALLINNOIVAKSI VIRANOMAISEKSI ETELÄ- JA LÄNSISUOMESSA
Asia

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden
matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden
mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista
ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020–31.8.2020. Hankkeisiin on varattu valtakunnallisesti valtion vuoden
2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Rahoitus edellyttää valtioneuvoston päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta rahoittavina viranomaisina toimiville Varsinais-Suomen liitolle
ja Etelä-Savon liitolle.
Hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan lakia alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoituksesta (8/2014).
Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon elpymisen edistäminen ja matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeiden on oltava käynnistettävissä ja toteutettavissa nopealla aikataululla sekä päätyttävä 31.12.2021 mennessä. Hankkeiden on myös sovittava yhteen Suomen
matkailustrategian kattoteemojen kanssa, jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti
Matkailualan digitalisointi
Matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus
Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Hankkeiden päätoteuttajien tulee olla matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen matkailua
laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeessa voi olla mukana myös osatoteuttajina tai kumppaneina perustellusti muita hankkeen kannalta relevantteja toimijoita. Lisätiedot hakuilmoituksesta.
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien
toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Hakuilmoitus ja -lomake
on julkaistu Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton sivulla. Hakuaika on 3.7–
31.8.2020.
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntiin kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, KeskiSuomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja VarsinaisSuomi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin kuuluvat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi,
Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.
Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä ao. maakuntien liittojen kanssa toteuttaa hankkeiden arviointi- ja valintaprosessin. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsittelee Etelä- ja LänsiSuomen alueelta tulleet hakemukset. Hankepäätökset tehdään 19.10.2020 Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksessa ja niihin pohjautuen maakuntajohtaja tekee tarkentavan hankerahoituspäätöksen.
Valmistelija

TN/PP/SH/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
Maakuntahallitus päättää
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1. merkitä tiedoksi, että Varsinais-Suomen liitto on valittu rahoitusta hallinnoivaksi viranomaiseksi
Etelä- ja Länsi-Suomessa koskien valtakunnallista hankehakua matkailuelinkeinon elpymisen
edistämiseksi
2. perustaa rahoitukselle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan
3. että rahoituksen/hankkeiden tilivelvollinen on edunvalvontajohtaja Tarja Nuotio, joka myös allekirjoittaa hankkeisiin liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio (p. 040 5063715), etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen (p.040776 0630), etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen p.0400 41 3704), etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi
Erikoissuunnittelija Esa Högblom (p. 040 7760 310), etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN ENNAKOINTIAKATEMIAN KUMPPANUUS -JA YHTEISTYÖSOPIMUS
Asia

Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun
koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry., Yrityssalo sekä Turun kauppakamari käynnistivät vuonna 2017 valmistelun alueellisen osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnin kehittämiseksi.
Kehitystyön tuloksena on syntynyt osaamis- ja koulutustarve-ennakointia maakunnassa toteuttava
Ennakointiakatemia -nimeä kantava yhteistyökonsortio.
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Toimintamallia on valmisteltu ja kehitetty erillisessä EAKR-osarahoitteisessa Turun ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa 1.9.2018 - 31.8.2020. Kehittämistyössä on edellä mainittujen
tahojen lisäksi ollut mukana noin 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta.
Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan
kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset toimivat
tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.
Lisätietoa Ennakointiakatemian toiminnasta: https://ennakointiakatemia.fi/
Kehittämishankkeen keskeinen tavoite on ollut toimintamallin, yhteistyökonsortion sekä yhteisen
rahoituspohjan vakiinnuttaminen. Hankkeessa tehdyn valmistelutyön perusteella on laadittu toimeenpano- ja kumppanuussopimus, tulevan toimintamallin kuvaus sekä ehdotus yhteisbudjetiksi.
Toimeenpano- ja kumppanuussopimus on laadittu ajalle 1.1.2021 - 31.12.2025. Sopimuksen sopijaosapuolet ovat:
• Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
• Raision seudun koulutuskuntayhtymä
• Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus
• Turun ammattikorkeakoulu Oy
• Turun kauppakamari
• Turun kaupunki, sivistystoimiala
• Turun yliopisto
• Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Varsinais-Suomen liitto
sekä liitännäissopijaosapuolena Varsinais-Suomen TE-toimisto.
Toiminnan vuosibudjetti on yhteensä 18 900 euroa (sis. alv). Sopijaosapuolet osallistuvat toimintaan kukin yhtä suurin maksuosuuksin (2 100 euroa vuodessa). Liitännäissopijaosapuolet osallistuvat toimintaan mutta eivät yhteisrahoitukseen. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimimaan tämän sopimuksen ja EKA-konsortiosta laaditun vuosittaisen toiminta -ja taloussuunnitelman mukaisesti
oma sopijaosapuoliroolinsa huomioiden. Sopijaosapuolet ovat kukin nimenneet vastuuhenkilön, joka vastaa ko. organisaation osuudesta. Varsinais-Suomen liitto toimii konsortion ja yhteisbudjetin
hallinnollisena koordinaattorina. Varsinais-Suomen liiton muut tehtävät on määritelty sopimuksessa
seuraavasti:
• Vastaa Ennakointiakatemia.fi-verkkosivuston tilastojen ja muun aineiston päivittämisestä.
• Koordinoi Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian viestintää (hyödynnetään VarsinaisSuomen kumppanuusfoorumin viestintätoimenpiteitä).
• Toteuttaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityötä vuosisuunnitelman mukaisesti.
• Osallistuu koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvien tilaisuuksien järjestämiseen
EKA-konsortiossa Varsinais-Suomen työelämälle.
• Osallistuu toimintaan lakisääteisten ja hallinnonalakohtaisten työtehtäviensä puitteissa.
Oheismateriaali 1: Kumppanuus -ja yhteistyösopimus
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Oheismateriaali 2: Taloussuunnitelman vuosikehys
Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan kumppanuus- ja toimeenpanosopimuksen Varsinais-Suomen liiton osalta sekä tekemään yhteisbudjetista erikseen sovittavat hankinnat
2. avata yhteistyöverkostolle liiton kirjanpidossa omakatteisen kustannuspaikan
3. kohdentaa yhteisbudjettiin sopimuskaudella 1.1.2021 - 31.12.2025 vuosittain Varsinais-Suomen
liiton osuuden 2 100 euroa aluekehityksen vastuualueelta.
4. nimetä aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion kustannuspaikan tilivelvolliseksi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom (p. 040 7760 310), etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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EUROPE DIRECT -TIEDOTUSPISTEEN VUODEN 2020 OMARAHOITUSOSUUDEN KATTAMINEN LIITON
BUDJETISTA
Asia

Europe Direct Varsinais-Suomi EU-tiedotuspiste on toiminut Varsinais-Suomen liiton yhteydessä
vuoden 2013 alusta asti. Tiedotuspiste on osa Euroopan komission ylläpitämää verkostoa.
Nyt käynnissä oleva kolmivuotinen kausi alkoi vuoden 2018 alusta ja tämän kauden rahoitus katetaan Euroopan komissiolta tulevalla tuella sekä omarahoitusosuutena Varsinais-Suomen liiton budjetista. Parhaillaan käynnissä on tämän kauden viimeinen toimintavuosi. Kuten viime vuonna, myös
vuonna 2020 Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta vastaa yksi henkilö 50 % työajalla, mikä
osaltaan vähentää liiton omarahoitusosuuden määrää. Vuoden 2020 toimintabudjetti on arviolta
42 600 euroa. Budjettiin on anottu ja saatu lisärahoitusta Euroopan komissiolta koheesiopolitiikan
teematilaisuuksien järjestämiseen. Liiton budjetissa on varauduttu komission vuonna 2020 maksaman tuen (29 400 euroa) ja saadun koheesiopolitiikka-teeman lisärahoituksen loppuosan (1 200
euroa) yli menevän omarahoitusosuuden (12 000 euroa) kattamiseen.
Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2020 on seuraava:
Palkka- ja henkilöstökulut,
ml. matkakulut
Ostopalvelut
Toimistokulut ja tarvikkeet
Menot yhteensä

Valmistelija

30 821 euroa
9 169 euroa
2 610 euroa
42 600 euroa

TN/KK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että liitto kattaa budjetistaan Europe Direct -tiedotuspisteen vuoden
2020 omarahoitusosuuden.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
Asia

Maan hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun, jossa sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen ja pelastustoimi kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille
alueille. Hallitusohjelmassa todetaan, että itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun
mennessä. Työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.
Maakuntavaltuusto on 1.6.2020 tehnyt toimenpidealoitteen, jossa se esittää maakuntahallitukselle,
että maakuntahallituksen alaisuuteen nimetään edellisen hallituskauden tapaan sote-uudistuksen
seurantaryhmä. Ryhmä olisi poliittisesti ja alueellisesti edustava. Seurantaryhmän kokoaminen annettaisiin poliittisten puolueiden muodostaman valintatoimikunnan tehtäväksi mahdollisimman nopealla aikataululla ja niin, että keskeisiä sote-uudistusta valmistelevia tahoja kuullaan ennen ryhmän nimeämistä.
Edellisten kuntavaalien perusteella Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettaisivat yhden edustajan ja varaedustajan.

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää sote-uudistuksen seurantaryhmän asettamisesta, nimeää edustajat ja
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Maakuntahallitus nimeää sote-uudistuksen seurantaryhmän esittelijäksi maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja sihteeriksi erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laineen.
Päätös

Maakuntahallitus päätti nimetä sote-uudistuksen seurantaryhmään seuraavat edustajat ja varaedustajat:
Kok

Varsinaiset jäsenet
Ilkka Kanerva, pj, Turku
Ville Valkonen, Turku
Tiina Perho, Loimaa

varajäsenet
Pauliina Haijanen, Laitila
Juhani Nummentalo,Salo
Sari Täckman, Lieto

Sdp

Toni Eklund, Turku
Pirjo Maja, Naantali
Kirsi-Maria Jokinen, Salo
Niina Alho, Kaarina
Janne Sjölund, Uusikaupunki Miro Simola, Loimaa

Kesk

Satu Simelius, vpj., Sauvo
Jani Kurvinen, Somero
Ulla Huittinen, Salo

Riitta Karjalainen, Turku
Teija Ek-Marjamäki, Loimaa
Päivi Maisila, Mynämäki

Vas

Liisa Norontaus, Turku
Eero Hynynen, Rusko

Leena Rautiola, Mynämäki
Matti Kapanen, Kaarina

Krist.dem.

Reima Anolin, Somero

Mika Ratilainen, Naantali

Rkp

Kjell Wennström, Turku
Åsa Gustafsson, Kaarina

Mikael Holmberg, Parainen
Inger Wretdal, Kemiönsaari

Vihreät

Janina Andersson, Turku
Sofia Virta, Kaarina

Tuija Ollikkala, Turku
Jukka Lampikoski, Kaarina
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Lauri Heikkilä, Marttila
Pirjo Lampi, Turku

Juhani Pilpola, Lieto
Sinikka Makkonen, Salo

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Kanerva ja varapuheenjohtajaksi Satu Simelius.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN VAIKUTTAJAKOULU 2020–2021
Asia

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt maakuntahallituksen päätöksellä Varsinais-Suomen vaikuttajakoulua vuodesta 2016 saakka. Vaikuttajakoulussa on neljän lukuvuoden aikana järjestetty yhteensä 32 tapaamista ja koulun on käynyt 85 nuorta. Vaikuttajakoulusta saatujen kokemusten ja
osallistujilta saadun palautteen perusteella vaikuttajakoulua on perusteltua jatkaa.
Vaikuttajakoulu on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille toisen asteen
opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille. Vaikuttajakoulussa osallistujat tutustuvat erilaisiin vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja saavutettuihin
tuloksiin. Käsiteltävinä aiheina on muun muassa päätöksenteko eduskunnassa, kunnissa ja Euroopan Unionissa. Lisäksi käsitellään aluehallintoa, mediaa, alueen elinkeinoelämän ja järjestöjen
toimintaa sekä kansainvälisiä suhteita. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, nuoret vaikuttajat sekä kokeneet valtiomiehet sekä Varsinais-Suomen liiton asiantuntijat.
Koulutus on osa Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatoimintaa ja siihen valitaan avoimen haun
kautta noin 15–20 osallistujaa. Koulutus kestää vuoden 2021 keväälle ja se käsittää 8–10 tilaisuutta. Vaikuttajakoulu on osallistujille maksuton. Varsinais-Suomen liitto vastaa vaikuttajakoulusta
syntyvistä kustannuksista, enintään 1 000 euroa.

Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää nuorille suunnatun Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun viidennen lukuvuoden 2020–2021.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, puh. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TURUN KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENEN VALINNASTA
Asia

Turun kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 § 75 valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Riitta Karjalaisen jäsen Annika Saarikon tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Turun kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Turun kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Riitta Karjalaisen jäsen Annika Saarikon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 10.6.2020:
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 1. ehdotuksesta saadut
lausunnot
Maankäyttöjaoston pöytäkirja 15.6.2020:
Lausunto Ruskon kunnalle Vahdon kunnanosan osayleiskaavaehdotuksesta (M59/24.4.2020)
Lausunto Kemiönsaaren kunnalle Långholmenin ranta-asemakaavan muutosehdotukseen (M
68/7.5.2020)
Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Lännenpuolen Lohi Oy:n Kustavin Loukeenkarin
kalankasvattamon
laajentamishankkeen
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
(M51/7.4.2020)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle laajakaistarakentamisen tuen lakiluonnoksesta
(M67/5.5.2020)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen: Kemiönsaaren kunta: Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutosluonnos 2 (M46/2.4.2020)
Kemiönsaaren kunta Västanfjärdin rantayleiskaavanmuutos tiloilla Björkholmen 322-528-1-73 ja Långholmen (M47/2.4.2020)
Kemiönsaaren kunta: Lövön ranta-asemakaava (M48/2.4.2020)
Kemiönsaaren kunta: Käringholmen, Lilla Ängesön, Getklobben, Flasskär ja Östra Flasskär (M49/2.4.2020)
Kustavin kunta: Takviikin asemakaavanluonnos (M69/7.5.2020)
Laitilan kaupunki: Meijerin alueen asemakaavaluonnos (M72/12.5.2020)
Laitilan kaupunki: Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnos (M73/12.5.2020)
Loimaan kaupunki: Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaavanluonnos (M75/14.5.2020)
Mynämäen kunta: Keskustan asemakaavanmuutos (58/23.4.2020)
Naantalin kaupunki: Haavuorentien asemakaava (M79/19.5.2020)
Naantalin kaupunki: Ylitien asemakaava (M84/28.5.2020)
Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavanmuutos (M70/11.5.2020)
Paimion kaupunki: Paimion rakennusjärjestysehdotus (M56/17.4.2020)
Paraisten kaupunki: Lillholmenin sillan uusimisen asemakaava (M50/6.4.2020)
Paraisten kaupunki: Östrä Byskär 1:5:n ranta-asemakaavanluonnos (M78/18.5.2020)
Raision kaupunki: E18 Keskikaupunki -asemakaava (M85/1.6.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Metsähallituksen ranta-asemakaavanmuutos (M38/17.3.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Kinnalan ranta-asemakaavanmuutos (M39/17.3.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Hahtemaan ranta-asemakaavanmuutos (M65/4.5.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Kalannin Pappilan asemakaavanmuutos (M66/4.5.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus
(M71/12.5.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Miklinkarin ranta-asemakaavan muutosehdotus (M81/25.5.2020)
Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Salon itäisen kehätien kt 52 tiesuunnitelman YVA-menettelyn soveltamistarve (M45/27.3.2020)
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa
400+110 kv voimajohtohankkeen YVA-selostus (M60/27.4.2020)
Väylävirasto: Maskun Jonkkunen - Manta tasoristeysturvallisuuden parantamissuunnitelma (M35/11.3.2020)
Ympäristöministeriö: Luonnos laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta (M74/13.5.2020)
Ympäristöministeriö: Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvitys
(M82/28.5.2020)

Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä
pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko /
Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
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HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjat 10.6.2020 sekä 15.6.2020 tiedoksi eikä
käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
.1 LAUSUNTO EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTOLAISTA
Asia

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.7.2020 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista. Laissa säädettäisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoimisesta vuosina 2021 2027. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 17.8.2020 mennessä.
Euroopan unioni antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi
2021–2027 sekä ehdotuksen yleisistä säännöksistä seitsemälle yhteistyössä hallinnoitavalle rahastolle. Lisäksi kesäkuussa 2018 EU antoi ehdotuksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nämä edellyttävät kansallisen lainsäädännön uudistamista Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoimiseksi vuosina 2021 2027.
Lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyt jäsenvaltion
toimielimiin ja niiden tehtävien järjestämiseen liittyvät säännökset. Esityksen tavoitteena on myös
varmistaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansalliseen toimintaohjelmaan perustuvaa
avustusjärjestelmää hallinnoidaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti.
Esityksen tavoitteena on säätää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston viranomaisista ja toimielimistä, tuen ehdoista ja hyväksyttävistä kustannuksista, tuen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta, tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä, tietojärjestelmästä, tietojensaantioikeuksista, tietojenluovutuksesta ja tarkastuksista.
Rahaston hallinnoinnin ehdotetaan jatkuvan pääosin samoilla säännöillä ja samojen viranomaisten
toimesta kuin ohjelmakaudella 2014 2020.
Varsinais-Suomen liitto on 14.8.2020 toimittanut lausuntopalvelu.fi -sivustolle seuraavan lausunnon:
1 luku yleiset säännökset
2 luku viranomaiset ja muut toimielimet
3 luku tuettavat toimenpiteet, tuen myöntämisen edellytykset ja hyväksyttävät kustannukset
Lakiluonnoksessa on todettu, että tukea voidaan myöntää investointeihin, kehittämishankkeisiin ja
muihin toimintaohjelmassa määriteltyihin toimenpiteisiin. On hyvä, että tuettavat toimenpiteet määritellään tarkemmin toimintaohjelmassa, eikä niitä kirjata yksityiskohtaisesti lakiin.
Hyväksyttävissä kustannuksissa vastikkeettomat panokset on tarkoitus rajata vastikkeetta tehtävään työhön. Aiemmin myös muu vastikkeeton panos on ollut mahdollista. Pienten toimijoiden mukanaolon turvaamiseksi tulisi edelleen hyväksyä myös muu vastikkeeton panos hankkeen rahoitukseen arvioidun panoksen arvon mukaisesti.
4 luku tuen hakeminen ja myöntäminen
Kalatalouden paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiön käytön osalta tulisi harkita sitä, että voisivatko toimintaryhmät rahoittaa myös pienimuotoisia yritysten investointihankkeita.
5 luku tuen maksaminen
6 luku tuen maksatuksen keskeyttäminen ja takaisinperintä
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Meneillään olevalla ohjelmakaudella takaisinperinnän alarajana on sovellettu 250 euron alarajaa.
Uuteen ohjelmaan säädöskohtaisissa perusteluissa esitetty 100 euron alaraja on liian pieni. Takaisinperinnän hallinnolliset kustannukset ovat varmasti tätä suuremmat. Myös uudella ohjelmakaudella tulee soveltaa 250 euron alarajaa.
7 luku toimintaohjelman tietojärjestelmä
Tavoite jatkaa Ruokaviraston sähköisen asiointijärjestelmän Hyrrän käyttöä ja kehittää siihen myös
aikaisemmin erillisessä sovelluksessa olleet Euroopan meri- ja kalatalousrahaston viranomaistoiminnot on kannatettava ja todennäköisesti myös kustannustehokas ratkaisu.
8 luku erinäiset säännökset
9 luku voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Yleisesti hallituksen esitysluonnoksesta
Kokonaisuudessaan lakiesitys on selkeästi laadittu ja hyvin perusteltu. Esityksessä ei ole huomioitu
päätösten tekemistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Varsinais-Suomen liitto esittää lisättäväksi
uutta pykälää, jossa käsitellään tuen myöntämistä poikkeuksellisissa oloissa. Säätämällä tuen
myöntämisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa voitaisiin varautua tilanteisiin, joissa Covid 19 pandemiaa vastaavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen vuoksi yritysten toimintaa on tarpeellista kyetä pikaisesti tukemaan normaaliolosuhteista poikkeavalla tavalla.
Lisätietoja

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 040 041 3704 ja
elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

.2 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI
VALTIONAVUSTUKSESTA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on 1.7.2020 pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle
laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Lausunnot on pyydetty toimittamaan
17.8.2020 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi.
Lakiesitys liittyy keskeisiltä osiltaan Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden
2021 - 2027 alkamiseen vuonna 2021. Sääntelyn päälinjat säilyisivät nykyisen kaltaisina ja avustusjärjestelmä muodostuisi jatkossakin kahdesta avustusmuodosta, yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Ehdotetun lain mukaisia avustuksia myönnettäisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja avustuksilla on tarkoitus edistää mm. taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä.
Varsinais-Suomen liitto on 17.8.2020 toimittanut lausuntopalvelu.fi -sivustolle seuraavan lausunnon:
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
sääntelyn päälinjat säilyisivät nykyisen kaltaisina ja avustusjärjestelmä muodostuisi jatkossakin
kahdesta avustusmuodosta, yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Varsinais-Suomen liitto pitää jakoa kahteen erityyppiseen avustusmuotoon selkeänä
ja toimivana. Yritysten kehittämisavustus mahdollistaa suoraan yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet
ja toimintaympäristön kehittämisavustuksella voidaan tukea laajempaa esim. seudullista toimintaympäristön kehittämistä.
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Yritysten kehittämisavustus on merkittävä väline alueiden ja aluekehittämisen näkökulmasta. Yleisten valintakriteerien on hyvä olla valtakunnan tasolla samantyyppiset yritysten tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Maakunnallisten hankehakujen painotuksissa on kuitenkin pystyttävä huomioimaan myös alueiden erilaiset yritysrakenteet ja kehittämistarpeet.
Vuosina 2014 - 2019 alueittain tarkasteltuna yritystukilain mukaisista avustuksista noin 65 prosenttia kohdentui Itä- ja Pohjois-Suomeen ja myös hankekohtaiset tukimäärät olivat Etelä- ja LänsiSuomea suurempia. Yritysten toimintaedellytysten ja niiden tukemismahdollisuuksien tulisi olla
samankaltaiset maan eri osissa kilpailun vääristymisen välttämiseksi. Mikäli ohjelmakauden 2021 2027 EAKR-rahoituksen jako painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen, niin tämä tulee kompensoida
kansallisten yritystukien maakunnittaisessa jaossa.
Ulkopuolisen kehittämisarvioinnin keskeisen huomion mukaan myönnettävän kehittämisavustuksen pieni koko heikentää avustuksen tehokkuutta ja rajoittaa sen potentiaalista vaikuttavuutta. Tämäkin tutkimustulos tukee sitä, että Etelä- ja Länsi-Suomessa on oltava käytössä riittävän suuri
määrä yritystukirahoitusta vaikuttavien hankkeiden aikaansaamiseksi.
Lakiesityksessä kalatalouden osalta toimialarajausta ehdotetaan muutettavaksi siten, että ainoastaan kalatalouden alkutuotanto rajattaisiin pois kehittämisavustuksen piiristä, kun aiempi rajaus on
koskenut koko kalatalousalaa. Kalatalouden alkutuotannolla tarkoitettaisiin veden elollisten luonnon varojen hyödyntämistä. Varsinais-Suomen liitto pitää mm. kalanjalostuksen tukemisen mahdollistavaa muutosta hyvänä.
Hallituksen esityksessä on uusi kehittämisavustuksen myöntämistä poikkeuksellisissa oloissa käsittelevä pykälä. Säätämällä kehittämisavustuksen myöntämisestä poikkeuksellisissa oloissa voitaisiin varautua tilanteisiin, joissa covid 19 -pandemiaa vastaavien yhteiskunnallisten tai taloudellisten olojen vuoksi yritysten toimintaa on tarpeellista kyetä pikaisesti tukemaan normaalin kehittämisavustuksen sijaan suoralla rahoituksella. Lisäys on kannatettava ja hyvää varautumista mahdollisiin tuleviin poikkeuksellisiin oloihin.
Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

.3 VARSINAIS-SUOMEN LIITON JA SATAKUNTALIITON MAAKUNTAHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS
19.10.2020
Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton maakuntahallitusten yhteiskokous järjestetään etäkokouksena sähköisesti 19.10.2020.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 106, MH 24.8.2020 10:00
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 82-90
- CB valtion vastinraha N § 1-6
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 59-69
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 36-39
Head of Managing Authority päätökset A1 § 95-128
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

§ 107, MH 24.8.2020 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Juuso Alatalo päätti kokouksen klo 12.09.
_____
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§ 9998, MH 24.8.2020 10:00

Sivu 41

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 91-99, 102-107
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 100-101
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: 100-101
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 24.8.2020 10:00
Muu valitusviranomainen
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

