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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 15.9.2020. 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 Marko Heinosen ja Pentti Huovisen.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esko Kivirannan ja Pentti Huovisen.
_____

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/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Koronakevät kasvatti Varsinais-Suomen muuttovoittoa
Varsinais-Suomen kuntien muuttovoitto muualta Suomesta kasvoi koronakevään aikana. Muuttovoittoa saivat etenkin Turun seudun kehyskunnat, Salon seutu sekä saaristokunnat. Muuttotappiosta kärsi eniten Turku, mikä on kuitenkin normaalia opiskelijoiden muuttaessa kevään aikana pois
opiskelupaikkakunnalta. Jääkin nähtäväksi, miten lisääntynyt etäopetus vaikuttaa opiskelijoiden tulomuuttoon tänä syksynä.
Varsinais-Suomen kunnat saivat kuluvan vuoden maalis-heinäkuussa muualta Suomesta muuttovoittoa yhteensä noin 500 henkilöä, mikä on yli sata henkilöä enemmän kuin vuosien 2017–2019
vastaavana aikana keskimäärin. Muuttojen yhteenlaskettu määrä kasvoi koronakriisin aikana, sillä
sekä tulomuutto että lähtömuutto kasvoivat. Varsinais-Suomen osalta tulomuutto kasvoi kuitenkin
lähtömuuttoa selvästi enemmän.
Alueellisesti tarkasteltuna muuttovoittoa saivat etenkin Turun seudun kehyskunnat, Salon seutu
sekä saaristokunnat. Merkillepantavaa on Raision nopeasti kasvanut muuttovoitto, sillä Raision
muuttovetovoima on ollut viime vuosina Turun kaupunkiseudun kunnista heikointa. Muuttotappiosta kärsivät eniten Turku, osa Vakka-Suomen kunnista sekä osa Turun seudun uloimmista kehyskunnista.
Turun muuttotappio ei kuitenkaan poikennut viime vuosien maalis-heinäkuun muuttoliikkeen kehityksestä, vaan Turun muuttotappio oli vuosien 2017–2019 kevään ja kesän aikana lähes täsmälleen samalla tasolla. Turku saa kuitenkin vuositasolla merkittävästi muuttovoittoa, mikä selittyy alkusyksystä tapahtuvalla opiskelijoiden runsaalla tulomuutolla. Nähtäväksi jää, mikä on lisääntyneen etäopetuksen vaikutus opiskelijoiden muuttoliikkeeseen tänä syksynä.
Muiden Varsinais-Suomen kuntien osalta nettomuutto kasvoi eniten Kemiönsaarella ja Raisiossa.
Koronakriisin aikana myös monet muut rannikolla sijaitsevat kunnat kasvattivat muuttotasettaan,
joskin Paraisten muuttovoitto pysyi samana vuosien 2017–2019 keskitasoon verrattuna.
Koronakriisin aikana nettomuutto oli puolestaan aiempaa pienempää etenkin Taivassalossa, Uudessakaupungissa, Pyhärannassa ja Sauvossa. Pienimmissä kunnissa yksittäisten perheiden
muuttopäätökset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi muuttoliikkeen kuukausittaiseen kehitykseen, joten suuretkin muutokset voivat johtua satunnaisesta vaihtelusta, joka tasautuu pidemmän
aikavälin kuluessa.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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EU:n Itämeristrategian vuosikonferenssi
Euroopan Unionin Itämeristrategian vuosikonferenssi järjestään virtuaalisesti 20. lokakuuta 2020.
Tapahtuman teemana on tänä vuonna "Our Region, Our Future - Towards a Decade of Innovation
and Sustainability" eli kestävä kehitys ja innovaatiot.
Foorumin pääjärjestäjinä toimivat Turun kaupunki ja Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the
Baltic Sea States) yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.
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EU:n Itämeri-strategia (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) on
vuonna 2009 hyväksytty ensimmäinen Euroopan unionin makroaluestrategia. Se on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Strategialla
on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.
Osana Itämeri-strategiaa on toteutettu yli 200 projektia, joiden tulokset ovat näkyneet mm. puhtaamman Itämeren luomisessa, ilmastonmuutoksen torjumisessa, vihreän energian edistämisessä,
kestävän liikkumisen ja hyvinvoinnin parantumisessa sekä Itämeren alueen vetovoimaisuuden ja
hyvinvoinnin kasvamisessa.
Vuosifoorumin tarkoituksena on koota itämerelliset toimijat pohtimaan makroaluestrategian puitteissa, miten alueen haasteet ratkaistaan yhdessä tehokkaimmin. Ajankohtaisena asiana keskustellaan EU:n Itämeristrategian toimintasuunnitelman päivityksestä.
Tapahtumaan liittyvät workshopit järjestetään jo aikaisemmin, työpajojen aikataulut ja teemat löytyvät osoitteesta: https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-20-october-2020online/programme/workshops
Tilaisuus on kaikille avoin ja sen ohjelma on julkaistu osoitteessa www.annualforum2020.eu
Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) -järjestön yleiskokoukset syksyllä
2020
Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) Itämerikomission yleiskokous pidetään online-kokouksena 21.10.2020. Varsinais-Suomi toimii kokouksen isäntänä ja hallituksen puheenjohtaja Kanerva tervehtii yleiskokousta
Varsinais-Suomen edustajana.
Lokakuun yleiskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus, sekä päätetään kokouksen
loppulausumasta (final declaration), joka toimii järjestön edunvalvonnan ohjenuorana tulevan vuoden ajan.
Euroopan laajuisen CPMR:n yleiskokous järjestetään myös virtuaalisesti. Fyysinen kokous
Kreetalla siirtyy pidettäväksi vuoteen 2021, ja säännönmukainen yleiskokous sekä hallituksen kokous pidetään virtuaalisesti 29.10.2020. Yleiskokouksessa myönnetään poikkeuksellisesti hallitukselle lupa hyväksyä säännönmukaiset asiat toimintakertomuksesta tilintarkastukseen, päivitetty
työjärjestys sekä loppulausuma. Tähän ollaan päädytty, koska yleiskokous on useiden satojen ihmisten kokous, eikä keskustelu ja debatointi ole virtuaalisesti mahdollista tai tehokasta. Yleiskokouksen jälkeen, samana päivänä kokoontuva hallitus valitsee myös uuden puheenjohtajan keskuudestaan.
Osallistumislinkki kokoukseen sekä kokousmateriaalit julkaistaan lokakuun alussa.
Maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi käynnistyy
Maakunnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet kokoavat maakuntaohjelmat laaditaan neljän
vuoden välein maakunnan liittojen toimesta, laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kesken.
Alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskevan lain mukaan ohjelmien tavoitteiden
saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa arvioidaan vähintään kerran ohjelmakauden aikana.
Arvioinnit tekee ulkopuolinen arvioitsija.
Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa
toteuttaa maakuntaohjelmakauden 2018–2021 arvioinnin vertaisarviointina siten, että prosessiin
osallistuvat neljä maakuntaa arvioivat toistensa maakuntaohjelmat. Vertaisarviointi toteutetaan
syksyn 2020 aikana niin, että arviointi on valmis 30.11.2020 mennessä. Vertaisarviointiprosessin
fasilitaattoriksi on tarjouskilpailun perusteella valittu Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.
Maakuntaohjelman vertaisarvioinnin tuloksia hyödynnetään myöhemmin syksyllä käynnistyvän uuden, Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelun pohjana.
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Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761
Liikenne 12 – valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma avautuu
Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan vuosille 2021-2032 siten, että siitä voidaan päättää keväällä 2021. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluvaiheesta ja toimenpiteistä keskusteltiin valtakunnallisessa sidosryhmätlaisuudessa keskiviikkona 16.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin tulevan 12-vuotisen suunnitelman ensimmäistä julkista luonnosta (Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – suunnitelmaversio 4.9.2020. 52 s).
Suunnitelmassa on kuvattu yleiset lähtökohdat, nykytila sekä toimintaympäristön muutokset. Visio
liikennejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050 on kestävä ja saavutettava Suomi.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset ovat parlamentaarisen ohjausryhmän keväällä 2020 asettamia. Suunnitelman valmistelussa on
huomioitu myös vuorovaikutuksessa saatuja näkemyksiä.
Toimenpideohjelmaan on koottu valtion ja kuntien toimenpiteet, joilla liikennejärjestelmää kehitetään vuosien 2021–2032 aikana suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimenpideohjelma sisältää
perusteltuja, paikoin varsin yksityiskohtaisiakin linjauksia (mm. ostettavat taajamajunaliikenteen
palvelut) jättäen samalla ottamatta selkeää kantaa isoihin liikennehankkeisiin, kuten Turun Tunnin
junaan. Ohjelma ei sisällä yksilöivää luetteloa liikenneverkon kehittämishankkeista.
Maakuntien liitot ovat yhdessä valmistelleet kannanoton, jossa toivotaan valmistelulta pitkäjänteisempää, sekä vuorovaikutteisempaa, alueet ja kunnat paremmin huomioivaa otetta. Lisäksi odotetaan suunnitelman sisältävän selkeitä strategisia valintoja.
Myös Etelä-Suomen maakuntien liittojen yhteisen liikennestrategian pohjalta on laadittu kannanotto, jossa mm. painotetaan konkretiaa ja toimenpiteiden kohdentamista sinne, missä tavoitteiden
mukainen vaikuttavuus on suurinta: Etelä-Suomen kaupunkiseuduille ja niiden välisiin yhteyksiin.
Lisäksi todetaan, että olemassa oleva Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytävä jää luonnoksessa
liian vähäiselle huomiolle.
Syyskuussa 2020 järjestetään edelleen keskustelutilaisuuksia eri toimijoiden kanssa. Lausuntokierrokselle suunnitelmaluonnos lähtee alkuvuodesta 2021.
Suunnitelmaluonnos:
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/c1ef61e9-0f7d-45bba348-75296008741e/MUISTIO_20200914073336.PDF
Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019

valtioneuvoston

hankeikkunassa:

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056 ja erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela, puh. 040 583 0717
Merialuesuunnitelmaluonnos herätti kiinnostusta
Kahdeksan rannikon maakunnan liiton yhdessä kolmessa osassa valmistelema merialuesuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 18.5.–17.6.2020 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksesta järjestettiin
mediatilaisuus 18.5.2020 sekä kansalliset että kansainväliset kuulemistilaisuudet 20.5.2020.
Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai
tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Lausuntopyyntö lähetettiin 271 taholle. Lausuntoja saatiin
87 kpl ja yleistä palautetta 54 kpl. Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueeseen
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kohdistui 29 lausuntoa ja 16 mielipidettä. Luonnos sai varsin myönteistä huomiota muilta Itämeren
valtioilta.
Saadussa palautteessa odotetusti eniten huomiota saivat ja myös mielipiteitä jakoivat merituulivoima ja vesiviljely. Strategisen, arvoja, mahdollisuuksia ja yhteensovittamisen tarpeita tunnistavan
merialuesuunnitelman asema ja merkitys suunnittelujärjestelmässä kaipaa edelleen selventämistä.
Palautteeseen laaditaan yhteenveto ja yleinen vastine merialuesuunnitelman internetsivuille.
Suunnitelmaehdotus valmistellaan kuulemisesta saadun palautteen perusteella ja hyväksytään
EU:n asettaman takarajan vuoksi syksyn 2020 maakuntavaltuustoissa. Kukin maakuntavaltuusto
hyväksyy suunnitelman oman toimialueensa osalta ehdollisena siten, että päätös tulee voimaan,
kun saman suunnitelma-alueen kaikki maakuntavaltuustot ovat sen hyväksyneet. Hyväksytty merialuesuunnitelma toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelman EU:n komissiolle 31.3.2021 mennessä.
Merialuesuunnitelmaa käsitellään Satakunnan ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokouksessa lokakuussa. Aineistoon voi tutustua osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056 ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543
Kysely tehokkaista liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma päivitetään vuosille 2021–2025.
Päivitystyön avuksi kaivataan laajaa näkemystä siitä, mitä kestävää liikkumista edistäviä, liikkumisen ohjauksen keinoja olisi tehokkainta käyttää maakunnan ja kuntien apuna. Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan vaikuttamista liikkumisen määrään, tarpeisiin sekä ihmisten tietoisuuteen, asenteisiin ja tottumuksiin liikkumisen suhteen.
Valonia toteuttaa sähköisen kyselyn, jonka avulla selvitetään kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden mielipiteitä siitä, mitä liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä pidetään tehokkaina. Kyselyn avulla etsitään myös konkreettisia ideoita liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä, joita
voitaisiin hankkeiden avulla kokeilla.
Samalla kartoitetaan tahoja, jotka ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita osallistumaan kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin ja kokeiluihin tai muuhun maakunnan kestävän liikkumisen edistämistyöhön.
Toivomme näkemyksiä mahdollisimman laajalta joukolta, joten linkkiä voi jakaa myös verkostoissa.
Kysymyksiin voit vastata tästä linkistä.
Lisätiedot: Kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola, p. 040 832 8515
Alueellinen työ valtakunnallisen jätesuunnitelman parissa jatkuu
Varsinais-Suomessa toimitaan aktiivisessa yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden ja muiden
alueiden kanssa valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanon ja päivityksen puitteissa. Torstaina 17.9. kolmisenkymmentä lounaissuomalaista asiantuntijaa pohtivat yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätesuunnitelman päivitystarpeita ja uusia toimenpiteitä, joilla suunnitelman
tavoitteita saavutettaisiin entistä tehokkaammin. Tapaamisessa keskityttiin erityisesti biohajoaviin
jätteisiin ja ravinnekiertoon sekä yhdyskuntajätteisiin.
Lounais-Suomessa toimii lisäksi jäteviestintään ja -neuvontaan keskittynyt kehittämisfoorumi, jossa
jäteneuvonnassa ja asukasrajapinnassa toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään. Foorumin viimeisin
tapaaminen oli syyskuun alussa, jossa keskusteltiin uuden jätelain asettamista haasteista ja aiheuttamista uudistustarpeista neuvonnan näkökulmasta sekä tutustuttiin alkavaan valtakunnalliseen biojätekampanjaan.
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Työtä tehdään osana kiertotalouden edistämiseen keskittyvää kansallista CIRCWASTE -hanketta,
joka jatkuu vuoteen 2023 saakka.
Lisätiedot: projektiasiantuntija Anni Lahtela, p. 040 631 3856
Nuoret ja seniorit perehtyvät yhdessä kaupunkipyöräilyyn
Valonian ja Turun seudun joukkoliikenne Fölin kuukauden kestävässä kokeilussa edistetään auttamisen ilmapiiriä sekä kartoitetaan ikäihmisten näkemyksiä joukkoliikenteestä ja kaupunkipyöristä.
Kokeilun aikana nuoret auttavat senioreita Föli-fillareiden eli Fölläreiden käytössä ja viestivät yhteisten tapaamisten tunnelmia sosiaalisessa mediassa. Mukana on kuusi nuorta ja yhdeksän senioria, jotka tapaavat toisiaan pienryhmissä kaupunkipyöräilyn merkeissä.
Kaupunkipyörät ovat osa monen kaupungin katukuvaa, mutta seniorit eivät ole pyöriä kunnolla löytäneet. Tavoitteena on edistää siirtymistä ympäristöystävällisempään liikkumiseen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeita huomioiden. Nuorten Föllärioppaiden lisäksi Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat kokeilussa mukana havainnoimassa ja arvioimassa pyörien soveltuvuutta
senioreille. He koostavat havaintojaan vinkkilistaksi pyöräilyyn ja Fölläreiden käyttöön senioreiden
näkökulmasta.
Kansainvälisessä GreenSAM-hankkeessa kehitetään ikäihmisiä osallistavia menetelmiä joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi ja kootaan materiaalia liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoiden työn sekä
päätöksenteon tueksi. Valonian kokeiluissa ikäihmisiä kannustetaan joukkoliikenteen pariin vertaisoppimisen ja mentoroinnin keinoin. Viime syksynä toteutetussa kokeilussa seniorit opastivat
toisiaan bussien käytössä, jolloin moni rohkaistui ja innostui käyttämään Föliä arjessaan. Kokeilut
huipentuvat ensi keväänä laajaan viestintäkampanjaan, jonka myötä tietoisuutta mentoroinnin
mahdollisuuksista ja ikäystävällisyydestä joukkoliikenteestä laajennetaan ja tehdään kaikkien yhteinen asia.
Lisätietoja: Projektiasiantuntija Silja Ngobese, p. 040 184 7083
Varsinais-Suomessa aloitettu maakunnallinen julkisen taiteen ohjelmatyö
Turun museokeskus toimii Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona, jonka tehtäviin kuuluvat alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristötyö ja alueellinen taidemuseotehtävä. Taiteen alueellisena vastuumuseona museokeskus on aloittanut yhteistyössä alueen kuntien ja
Taiteen edistämiskeskuksen kanssa laatimaan Varsinais-Suomelle pilottihankkeena Suomen ensimmäistä alueellista julkisen taiteen ohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua 2021 loppuun mennessä.
Julkisen taiteen ohjelma on internetissä julkaistava ja ajantasaisesti päivittyvä ohjelma, jossa tarjotaan tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa julkisen taiteen toimintamalleja ja -ohjeita pienien ja isompien hankkeiden toteuttamista varten. Ohjelma on suunnattu ohjekirjaksi ja tietolähteeksi kuntien eri toimialojen työntekijöille, luottamushenkilöille, taiteilijoille, yksityisille rakennuttajille ja muille alueellisille vastuumuseoille.
Ohjelman suunnittelua varten alueellinen vastuumuseo ottaa syksyn 2020 aikana yhteyttä kuntiin
ja pyytää jokaisesta kunnasta kaksi henkilöä mukaan ohjausryhmään kommentoimaan ohjelmatyön lähtökohtia, edistymistä ja tuloksia. Myös Varsinais-Suomen liitto on mukana ohjelman valmistelussa. Ohjelmassa kuvataan tiiviisti, mitä julkinen taide on ja mitä se voisi tarkoittaa kussakin
kunnassa, esitetään erilaisia taiteen rahoitusmalleja, kuvataan erilaisten hankkeiden kulkua kunnan päätöksenteossa, ohjataan lisätiedon lähteille sekä kuvataan toteutuneita hankkeita, niiden tuloksia ja kustannuksia. Ohjelman tarkoituksena on madaltaa kynnystä toteuttaa pieniä ja suuria julkisen taiteen hankkeita, korostaa taiteen merkittävää vaikutusta ympäristön laadun parantamises-
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sa, edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta sekä tarjota monipuolisia työvälineitä ja valmiita
malleja laadukkaiden julkisten taiteen hankkeiden toteuttamiseksi Varsinais-Suomessa.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771
Naantaliin saatava merkittävä rakennemuutospaketti
Maakuntahallitus keskusteli Naantalin Nesteen öljynjalostamon mahdollisesta alasajosta ja sen
aluetaloudellisista vaikutuksista.
Maakuntahallitus katsoo, että maan hallituksen ja Nesteen on kannettava yhteiskuntavastuunsa
syntyneestä tilanteesta. Se edellyttää valtiovallan merkittävää tukipäätöstä, joka valmistellaan laajalla yhteistyöllä.
Budjettiriihen yhteydessä hallitus kertoi tukevansa Jämsän seutua useiden miljoonien eurojen paketilla paperitehtaan alasajon johdosta. Paketti sisälsi myös ratahankkeen parannuksen.
Maakuntahallitus katsoo, että maan hallitus teki tärkeän ja välttämättömän linjauksen Kaipolan tehtaan yhteydessä. Naantaliin ja koko talousalueelle tarvitaan vastaavanlainen rakennemuutospaketti, jolla tuetaan elvyttävien toimenpiteiden liikkeelle lähtöä ja uusia luovia kehittämisratkaisuja.
Maakuntahallitus korostaa, että kasvua ja investointeja on nyt välttämätöntä tukea VarsinaisSuomessa. Samalla käyntiin on saatava alueen elinkeinoelämälle välttämättömät infrahankkeet.
Tällaisia ovat Turun kehätien rakentamisen aloittaminen Raisiossa ja Naantali–Raisio välin suunnittelun käynnistäminen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Eeva-Johanna Eloranta saapui klo 10.13 ja Talvikki Jori poistui kokouksesta klo
10.13.
_____
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LAUSUNTO 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 1.1.2023. 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.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti esityksellä on tarkoitus siirtää sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnan painopiste perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sekä parantaa näiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Hallituksen esityksen lähtökohta on, ettei uudistuksen aiheuttamat verorakenteen muutokset aiheuta voimaan astuessaan verotuksen kiristymistä. Vuoden 2023 kunnallisveroja alennetaan
12,63 prosenttiyksiköllä vuoden 2022 tuloveroprosentin tasosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistamiseksi muodostetaan viisi
yhteistyöaluetta siten, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan,
Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sote-maakunnat ja HUS-maakuntayhtymä kuuluisivat kukin eri
yhteistyöalueisiin. Muodostettavista sote-maakunnista kaksikielisiä ovat ne sote-maakunnat, joihin
kuuluu kaksikielisiä kuntia. Varsinais-Suomen sote-maakunnan lisäksi kaksikielisiä ovat KeskiPohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Länsi-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Itä-Uusimaa ja Helsingin
kaupunki.
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 parlamentaarisella selvitystyöllä 31.12.2020 mennessä. Maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä selvitetään niin ikään parlamentaarisessa komiteassa
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valmistelija

KH/JV/MRL

Maakuntajohtajan ehdotus
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Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Maakuntahallitus lausuu hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseksi maakunnan liiton näkökulmasta.
Uudistuksen tavoitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarve on olemassa. Väestön ikärakenteen kehitys ja
työikäisen väestön määrän väheneminen heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Huoltosuhteen
heikentyminen ja kuntatalouden kasvavat haasteet aiheuttavat vakavia ongelmia palveluiden saatavuudelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen rakenne ja rahoitus eivät enää turvaa palveluja
kaikille, eivätkä yksistään kuntien hartiat riitä sote-palvelujen järjestämiseen.
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta vähentää palveluiden järjestäjien määrää, kasvattaa järjestäjien väestöpohjaa ja taloudellista kantokykyä. Sote-palveluiden järjestäjien väestöpohjan ja taloudellisen kantokyvyn kasvattaminen mahdollistavat alueellisten ja
paikallisten erojen kaventumisen palveluiden saatavuudessa. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
sekä perus- että erityistason palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun kokoaminen yhteen kannustaa huolehtimaan asiakkaan palveluista tarveperustaisesti ja kustannusvaikuttavasti.
Palvelujen saavutettavuus ja oikea-aikaisuus riippuu kuitenkin ennen kaikkea hoitoon pääsystä.
Yhdenvertainen saatavuus edellyttää palvelutuotannon laajaa hyödyntämistä. Sote-palveluiden järjestäjän keinovalikoiman kaventaminen palveluiden järjestämisessä on ristiriidassa tämän tavoitteen sekä julkisen talouden kustannusten kasvun hillinnän kanssa. Palveluiden saatavuuden ja tehokkaan tuottamisen takaamiseksi sote-maakunnalla tulee olla itsenäinen valta päättää palvelutuotannostaan.
Vaatimus sote-maakunnan riittävästä omasta palvelutuotannosta jää esityksessä tulkinnanvaraiseksi. Se rajaa sote-maakunnan valtaa päättää sote-järjestämislain mukaisesta palvelustrategiasta ja siirtää valtaa valtiolle päättää palvelutuotannon tavoista. Sote-maakunnan tulisi pystyä hyödyntämään keinovalikoimassaan järjestöt ja yritykset sekä pilotoimaan erilaisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi asiakassetelin käyttöä. On myös tärkeää huolehtia sote-järjestöjen toiminnan jatkuvuudesta ja siirtää varhaisessa vaiheessa avustamiskäytäntö kunnilta sote-maakunnan tehtäväksi.
Samalla kyse on myös maakunnan elinvoimasta, joka riippuu pitkälti yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksista luoda työtä ja hyvinvointia.
Uudistuksen taloudelliset vaikutukset
Sote-maakunnan toiminnan rahoitus perustuu ensi vaiheessa valtionrahoitukseen, jota täydentää
palveluista perittävät asiakasmaksut. Rahoituksen yleiskatteellisuus mahdollistaa sote-maakunnan
itsehallinnon rahoituksen kohdentamisessa. Valtio kuitenkin vahvasti ohjaa sote-maakuntien taloutta muun muassa investointien ja lainanottovaltuuksien kautta. Kustannusten kasvun hillinnän näkökulmasta valtion vahva taloudellinen ohjaus on perusteltu. Samalla se kuitenkin siirtää päätösvaltaa ministeriölle ja rajoittaa sote-maakuntien itsehallintoa sekä demokratian toteutumista. Uudistuksen myötä toteutettavat verorakenteen muutokset eivät saa aiheuttaa verojen kiristymistä. Erikseen selvitettävä maakuntavero merkitsisi käytännössä uutta verotulojen tasausjärjestelmää, jossa
Varsinais-Suomi olisi maksaja.
Rahoituksen riittävyys sekä tulevassa sote-maakunnassa että kunnissa herättää huolta. Hallituksen esityksessä esitetyn sote-maakuntien rahoituslaskelman mukaan Varsinais-Suomessa sotepalveluiden rahoitus tulee supistumaan nykyisestä (noin -9 200 000 €). Kun palvelut on järjestettävä nykyistä vähemmällä rahalla, edessä on ensivaiheessa todennäköisesti toiminnan sopeuttaminen ja yhteistoimintaneuvottelut. Rahoitusmalli pitää sisällään myös säästötavoitteen, sillä esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitusta tarkistettaisiin vain 80-prosenttisesti vastaamaan palvelu-
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tarpeen kasvua. Toisaalta uudistukseen sisällytetty sote-maakuntien jälkikäteinen lisärahoitusmahdollisuus johtaa helposti automaatioon ja kustannusten karkaamiseen.
Kunnan talouden puolittuminen sote-tehtävien siirtymisen myötä rajaa talouden tasapainottamiskeinoja nykyisestä. Jos kunnalle on kertynyt uudistukseen mentäessä alijäämää, tilanne voi hankaloitua entisestään. Kunnan velat, mukaan lukien sote-investoinneista syntyneet velat, säilyvät esityksen mukaan kunnalla, mikä tarkoittaa suhteellisen velan kaksinkertaistumista ja liikkumavaran
supistumista.
Tulojen pienentyessä kertyneet velat koittelevat kuntien kantokykyä. Taseeseen kertyneet alijäämät jäävät kunnan sivistyspalveluista sopeutettavaksi. Kuntien sote-investointeihin liittyvät velat tulisikin siirtää uudistuksessa valtion rahoitettavaksi siirtyvän rahoitusvastuun mukana. Samalla tavalla sairaanhoitopiirien taseomaisuuden siirrossa tulee huomioida kuntien vuosien saatossa tekemät panostukset kuntien hyväksi. Lisäksi on huolehdittava, ettei uudistuksen toimeenpano vaaranna kuntien rahoituksen saatavuutta ja kykyä huolehtia elinvoimatehtävistä ja investoinneista.
Verotusoikeuden rajaaminen edes tilapäisesti saattaa johtaa kuntien lainakorkojen kasvuun ja kuntien 0-riskiluokan menetykseen. Kuntien sote-kiinteistöjen siirtymäkauden vuokran tulee olla riittävällä ja kuntia tyydyttävällä tasolla. Sote-kiinteistöjen muodostama taloudellinen riski tulee laissa
huomioida kompensaatiolla niissä tilanteissa, joissa palveluiden keskittyminen jättää sotekiinteistöt kuntien harteille.
Muut Varsinais-Suomen kannalta olennaiset huomioit
Maakuntahallitus pitää hyvänä, että hallituksen esitys velvoittaa kaksikieliset sote-maakunnat sopimaan keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta ruotsin kielellä annettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Yhteistyöllä tulee taata vaativien palveluiden saatavuus, maakuntarajat
ylittävien toimintojen koordinointi ja ruotsinkielisen erityishuollon toiminnan jatkuvuus sotemaakuntien yhteistyönä. Koska yhteistyösäännös liittyy osaltaan ruotsinkielisten kehitysvammahuollon palveluista vastaavan Kårkulla-kuntayhtymän purkamiseen ja palveluiden jatkon turvaamiseen, tulee ruotsinkielisten palveluiden koordinointi ja kehittämisen tukeminen antaa VarsinaisSuomen sote-maakunnan tehtäväksi (sote-järjestämislaki 31 §). Tehtävään tulee varata riittävä
rahoitus. Lisäksi olisi harkittava, tulisiko kaksikielisen sote-maakunnan kansalliskielilautakunnan
puheenjohtajan olla myös sote-maakuntahallituksen jäsen.
Yliopistosairaalan toimintaedellytykset eivät saa uudistuksessa vaarantua. Lakiesitys ei huomioi
riittävästi yliopistosairaalan asemaa eikä yliopistoyhteistyön merkitystä yliopistosairaalan toiminnalle. Nykyisen erikoissairaanhoitolain kumoamisen myötä tulee soten järjestämislaissa määritellä
yliopistosairaalan toiminnan edellytykset.
Pelastustoimen osalta järjestämisvastuun siirtyminen nykyisiltä 22 kuntien ylläpitämältä pelastuslaitokselta sote-maakuntiin ei tuo merkittävää muutosta nykytilaan. On hyvä, että esitys mahdollistaa
pelastustoimeen kuuluvien tehtävien koonnin suurempiin kokonaisuuksiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle sopii alueen merellisten erityispiirteiden vuoksi hoidettavaksi merellinen pelastustoiminta, merialueen öljyvahinkojen torjunta rannikolla ja saaristolla sekä kansainvälisen avun antamisen sekä vastaanottamisen edellyttämä erityisvalmius. Sote-maakunnan varautumisen koordinointi sopii pelastuslaitoksen tehtäväksi.
Uudistuksen valmistelu
Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että maakunnan liiton rooli uudistuksen valmistelussa ja
käynnistämisessä jää heikoksi. Lakiesitysten eduskuntakäsittelyn ja hyväksymisen jälkeen ennen
ensimmäisiä sote-maakuntavaaleja ja sote-maakuntavaltuuston ja -hallituksen valintaa, maakunnan toiminnasta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin. Esityksen mukaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen valitaan jäsenet kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen organisaatioista. On on-
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gelmallista, ettei väliaikaishallintoon ole mahdollista asettaa maakunnan liiton edustajaa siitä huolimatta, että maakunnan liiton tehtävät saatetaan myöhemmässä vaiheessa siirtää monialaisen
maakunnan tehtäviksi.
Uudistuksen aikataulu on Varsinais-Suomen osalta vaikea. Maakunnissa lähdetään hyvin erilaisista lähtökohdista sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistason sekä järjestämisvastuun integraatioon. Alueilla, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on jo siirretty sotekuntayhtymille, järjestämisvastuun siirto 1.1.2023 voi olla hyvinkin mahdollinen. Sen sijaan alueilla,
joissa päävastuu sote-palveluiden järjestämisestä on yhä hajautettu kunnille ja kuntayhtymille, on
uudistuksen toimeenpano annetussa ajassa haastava. Varsinais-Suomessa sote-palveluiden järjestämisestä vastaa 31 erillistä organisaatiota. Sote-uudistusta tukevaan vapaaehtoisen valmisteluun myönnetyt valtionavustukset kohdentuvat palveluiden sisäiseen kehittämiseen, ja hallinnon
valmistelun on tarkoitus käynnistyä vasta lainsäädännön varmistuttua.
Voimaanpanolain mukaan sote-maakunnan toiminnan valmistelun rahoituksesta vastaa valtio. On
välttämätöntä, että rahoitus kattaa uudistuksen valmistelun kaikilla alueilla myös niissä, joissa sotepalvelujen järjestämisvastuu on yhä hajautettu kunnille ja kuntayhtymille. On täysin ymmärrettävänä, etteivät kunnat tule jo ennestään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa rahoittamaan soteuudistuksen valmistelua mukaan lukien merkittävästi aikaa ja rahaa vaativaa ict-järjestelmien yhdenmukaistamista omista budjeteistaan.
Sote- vai maakuntauudistus?
Hallituksen lakiesitys pitää sisällään vain sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen uudistuksen. Samaan aikaan on kuitenkin käynnistetty parlamentaarinen selvitystyö itsehallinnollisten
alueiden vaiheittaisesta siirtymisestä monialaisiin maakuntiin. Lain valmistelun ulkopuolelta katsottuna on vaikea sanoa, mikä on uudistuksen pitkän tähtäimen tavoite. Kysymys kuuluu, ollaanko tekemässä maakunta- vai sote-uudistusta.
Jos kyse on pelkästä sote- ja pelastuspalveluiden uudistamisesta, ei sote-alueita tule edes nimitasolla yhdistää maakuntiin. Sote-maakunta tulee korvata nimellä sote-alue. Jos sote-alueita joudutaan myöhemmin yhdistelemään muun muassa niiden liian pieneksi jääneen väestöpohjan ja taloudellisen kantokyvyn takia, voi tehtävä vaikeutua muun muassa alueeseen kytketyn maakuntaidentiteetin takia. Maakunnan olemassaolo sote-maakunnan rinnalla, rinnakkaisilla maakuntavaltuustoilla ja – hallituksilla, on jo lähtökohtaisesti mahdoton ajatus. Jos on kuitenkin tarkoitus saada
aikaan maakuntauudistus, tulisi maakunnan olla alusta alkaen aidosti laaja-alainen niin, että aluehallinnon tehtävät, mukaan lukien valtion aluehallinto, ovat yhdellä organisaatiolla.
Suomalainen valtiosääntöperinne on rakennettu kuntien varaan. Kunnilla on perustuslaissa turvattu
kunnallinen itsehallinto, jonka ydintä on yleinen toimiala. Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa
hyvinvointia ja hyödyntää erilaisia toimenpiteitä tämän saavuttamiseksi. Maakuntatason rakentaminen luo väistämättä kuntien ja maakunnan välille kilpailuasetelman, jossa kuntien on vaikea pärjätä. Sote-uudistusta valmisteltaessa onkin tarpeen välttää kunnan ja sote-alueen toimialarajan
hämärtymistä ja päällekkäisiä tehtäviä. Lainsäädäntöesitystä on jo nyt täsmennettävä hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen osalta, ja on selvää, että monialaisen maakunnan kohdalla hämärän alue
kasvaa.
Päätös

Pentti Huovinen esitti Juhani Nummentalon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen lausunnon kappaleen Muut Varsinais-Suomen kannalta olennaiset huomiot 3. kappaleeksi:
Lakiesitys asettaa yliopistolliset keskussairaalat eriarvoiseen asemaan. Helsingin yliopistollinen
sairaala on kuntayhtymässä, joka laskuttaa alueita ja maakuntia. Muilla yliopistollisilla keskussairaaloilla tätä mahdollisuutta ei ole. Koska potilailla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkönsä, ja sitä on jo nyt käytetty markkinoinnissa potilaiden saamiseksi muiden sairaanhoitopiirien alueilta, lakiesitys vahvistaa Hyksin kilpailuasemaa. Tyksin aseman heikkeneminen heijastuu
väistämättä Varsinais-Suomen lääke- ja biotekniikan klusterien toimintaan sekä heikentää Turun
yliopiston asemaa.
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Ehdotus hyväksyttiin.
Juuso Alatalo esitti Hannu Rautasen kannattamana, että Sote-maakuntauudistus -kappale poistetaan.
Esittelijä muutti pohjaehdotusta siten, että Sote-maakuntauudistus -kappaleesta poistetaan 2. kappaleen lause: Maakunnan olemassaolo sote-maakunnan rinnalla, rinnakkaisilla maakuntavaltuustoilla ja -hallituksilla, on jo lähtökohtaisesti mahdoton ajatus.
Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Alatalo/Rautasen muutosehdotusta äänestävät EI.
Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Kanerva Ilkka
Achrèn Ulla
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Huovinen Pentti
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

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

Todettiin, että JAA-ääniä on 10 ja EI-ääniä on 9. Esittelijän muutettu pohjaehdotus tuli päätökseksi.
_____
Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ETELÄ-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN
Asia

Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot ovat laatineet yhteisen
liikennestrategian valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) valmistelun rinnalla. Strategia perustuu kunkin maakunnan olemassa oleviin asiakirjoihin, Varsinais-Suomen osalta
Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksiin ja voimassa olevaan maakuntakaavaan. Olemassa olevista asiakirjoista on otettu mukaan keskeisimmät, valtakunnallisen liikennejärjestelmän kannalta merkittävät toimenpiteet.
Tavoitteena oli laatia yhteinen tavoitetila neljän maakunnan aluerakenteelle ja liikennejärjestelmälle
sekä tunnistaa alueen valtakunnallisesti merkittävimmät liikennekäytävät ja niiden kehittämistarpeet Liikenne12-suunnitelmaa varten. Työn strategiset painopisteet koskevat ilmastonmuutoksen
hillintää, kansainvälisten yhteyksien kehittämistä, olemassa olevan väyläverkon hyödyntämistä ja
uusien liikenneinvestointien ohjaamista kestävä maankäyttö huomioiden. Lisäksi on tunnistettu
tarve edistää pitkällä aikavälillä toteuttavien väylähankkeiden ohella myös nopeasti toteutettavia
pieniä parannustoimenpiteitä sekä hyödyntää EU-rahoitus TEN-T-ydinverkon kehittämisen kohteissa.
Strategiassa on kuvattu Etelä-Suomea osana koko maan liikennejärjestelmää sekä laadittu visio
alueen rakenteesta, joukkoliikennejärjestelmästä ja logistiikkajärjestelmästä. Rakennevisiossa on
tunnistettu Etelä-Suomen keskukset ja käytävät, joilla on parhaat edellytykset kehittyä kestävään
liikenteeseen tukeutuen. Myös käytävien ulkopuolella kasvu tulee ohjata ensisijaisesti keskuksiin.
Joukkoliikennejärjestelmän osalta nykyisen matkustajajunaliikenteen turvaamisen lisäksi tulee selvittää mahdollisuuksia lisätä, nopeuttaa ja laajentaa matkustajaliikennettä raiteilla. Raideliikennettä
täydentävät tiheän bussiliikenteen käytävät, joiden toimintaedellytyksiä tulee kehittää. Logistiikkavisiossa kuljetusten kannalta tärkeimpien väylien kunto tulee turvata ja tarvittaessa parantaa. Runsaasti raskasta liikennettä synnyttävät toiminnot tulisi sijoittaa logistiikkakäytävien varteen ja sijainnissa tulee ottaa huomioon myös työmatkojen kestävyys.
Visioita ja strategisia painopisteitä on tarkasteltu suhteessa laadittavana olevan Liikenne12suunnitelman kolmeen tavoitteeseen. Liikennestrategian linjaukset ovat näitä kestävyyttä, saavutettavuutta sekä tehokkuutta koskevien tavoitteiden mukaisia. Työssä tunnistetut toimenpiteet vastaavat strategisia painopisteitä ja edistävät niiden toteutumista. Toimilla vastataan myös hiilineutraaliustavoitteeseen liikenteen osalta.
Maakuntahallitukset käsittelevät Etelä-Suomen liikennestrategian syyskuun kokouksissaan: 7.9.
Päijät-Häme, 14.9. Kymenlaakso ja Uusimaa sekä 21.9. Varsinais-Suomi. Etelä-Suomen liikennestrategian luonnos on kokousaineiston liitteenä.
Asia esitellään kokouksessa.
Oheismateriaali: Etelä-Suomen liikennestrategia

Valmistelija

HS/NM-A/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä Etelä-Suomen liikennestrategian.
Päätös

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Ulla Achrén poistui klo 11.38 ja Marko Heinonen poistui klo 11.42.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö, Noora Mäki-Arvela, puh. 040 5830 717,
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LAUSUNTO SUOMEN METSÄKESKUKSELLE LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLISESTA
METSÄOHJELMALUONNOKSESTA 2021-2025
Maankäyttöjaosto 24.8.2020
Asia

Suomen metsäkeskus on pyytänyt 15.6.2020 lausuntoa Lounais-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021–2025 luonnoksesta 28.08.2020 mennessä.
Luonnos on laadittu sidosryhmäyhteistyössä Lounais-Suomen alueellisen metsäneuvoston johdolla. Ohjelman lopullinen muotoilu ja taitto tehdään lausuntokierroksen jälkeen. Lounais-Suomen
alueellinen metsäneuvosto käsittelee lausunnot, huomioi ne mahdollisuuksien mukaan ja viimeistelee lopullisen ohjelman kokouksessaan 21.9.2020. Lausunnoista ei anneta lausuntokohtaista palautetta.
Lisätietoja:https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/amo-2021-2025-lounais-suomiluonnos.pdf
Maankäyttöjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 24.8.2020, mutta asiasta ei päästy yksimielisyyteen.

Valmistelija

TJ/em

Ehdotus

Varsinais-Suomen liitto päättää antaa Lounais-Suomen alueellisen metsäohjelman
2021-2025 luonnoksesta seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto on mukana Lounais-Suomen alueellisessa metsäneuvostossa valmistelemassa ko. metsäohjelmaa sekä ohjelman vaikutuksen arvioinnin työryhmässä.
Metsät, metsien merkitys sekä metsien ekosysteemipalvelut ovat nousseet viime vuosina yhä vahvempaan rooliin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liitto on aktiivinen metsäteemassa mm. luonnonvarafoorumityön sekä metsiin
liittyvien hankkeiden (Valonia) kautta.
Varsinais-Suomen liitto viimeistelee parhaillaan luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaa,
jossa metsänäkökulma tuodaan esille niin luonnonarvona kuin luonnonvarana, sekä myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyvänä virkistysarvona.
Varsinais-Suomen liitto pitää alueellista metsäohjelmaluonnosta hyvänä askeleena suuntaan, jossa metsäluonto on tunnistettu entistä moniarvoisempana ja moniulotteisempana. VarsinaisSuomen liitto haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa metsäohjelman
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lausunto lähetetään: Suomen metsäkeskuksen kirjaamo
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Päätös

Jäsen Hannu Rautanen teki muutosehdotuksen ja ehdotti seuraavaa lisäystä lausuntoon:
”Varsinais-Suomen liitto näkee välttämättömäksi, että ohjelma sisältää vielä esitettyä selkeämmät
tavoitteet ja keinot hiilinielujen kasvattamiseen, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen,
vanhojen metsien suojeluun, metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen, pesimäaikaisten
hakkuiden välttämiseen, jatkuvan kasvatuksen lisäämiseen, avohakkuiden ja muokkauksen merkittävään vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.”
Jäsen Jaakko Halkilahti ilmoitti kannattavansa alkuperäistä lausuntoehdotusta.
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Jäsen Riitta Lehtinen ehdotti Hannu Rautasen muutosehdotusta muutettavaksi seuraavaan muotoon
”Varsinais-Suomen liitto näkee, että ohjelman tulisi sisältää vielä esitettyä selkeämmät tavoitteet ja
keinot hiilinielujen kasvattamiseen, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, vanhojen
metsien suojeluun, metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen, pesimäaikaisten hakkuiden
välttämiseen, jatkuvan kasvatuksen lisäämiseen, avohakkuiden ja muokkauksen merkittävään vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.”
Hannu Rautanen hyväksyi Riitta Lehtisen muutosehdotuksen. Jaakko Halkilahti ilmoitti olevansa
edelleen alkuperäisen lausuntoehdotuksen kannalla. Hannu Rautanen jätti asiassa eriävän mielipiteen.
Maankäyttöjaosto ei saavuttanut yksimielisyyttä Metsäkeskukselle Lounais-Suomen alueellisen
metsäohjelman 2021–2025 luonnoksesta annettavasta lausunnosta. Asia siirtyy maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
_____
Maakuntahallitus 21.9.2020
Maankäyttöjaoston 24.8.2020 päätös perustuu maakuntahallituksen päätökseen (16.10.2017 §
143), jonka mukaan maankäyttöjaoston tehtävänä on valmistella maakuntakaavoja ja muuta liiton
ympäristösuunnittelua sekä tehdä ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.
Maankäyttöjaosto ei kokouksessaan 24.8.2020 saavuttanut yksimielisyyttä Metsäkeskukselle Lounais-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021–2025 luonnoksesta annettavasta lausunnosta. Asia
siirtyi maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
Valmistelija

HS/TJ/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa Lounais-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021 - 2025 luonnoksesta seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto on mukana Lounais-Suomen alueellisessa metsäneuvostossa valmistelemassa ko. metsäohjelmaa sekä ohjelman vaikutuksen arvioinnin työryhmässä.
Metsät, metsien merkitys sekä metsien ekosysteemipalvelut ovat nousseet viime vuosina yhä vahvempaan rooliin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liitto on aktiivinen metsäteemassa mm. luonnonvarafoorumityön sekä metsiin
liittyvien hankkeiden (Valonia) kautta.
Varsinais-Suomen liitto viimeistelee parhaillaan luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaa,
jossa metsänäkökulma tuodaan esille niin luonnonarvona kuin luonnonvarana, sekä myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyvänä virkistysarvona.
Varsinais-Suomen liitto pitää alueellista metsäohjelmaluonnosta hyvänä askeleena suuntaan, jossa metsäluonto on tunnistettu entistä moniarvoisempana ja moniulotteisempana. VarsinaisSuomen liitto haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa metsäohjelman
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Lausunto lähetetään: Suomen metsäkeskuksen kirjaamo
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Päätös

Hannu Rautanen esitti Riitta Lehtisen kannattamana lisättäväksi lausuntoon:
Varsinais-Suomen liitto näkee, että ohjelman tulisi sisältää vielä esitettyä selkeämmät tavoitteet ja
keinot hiilinielujen kasvattamiseen, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, vanhojen
metsien suojeluun, metsätalouden vesistövaikutusten vähentämiseen, pesimäaikaisten hakkuiden
välttämiseen, jatkuvan kasvatuksen lisäämiseen, avohakkuiden ja muokkauksen merkittävään vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Rautasen/Lehtisen muutosehdotusta äänestävät EI.
Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Kanerva Ilkka
Alatalo Juuso
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Huovinen Pentti
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

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

Todettiin, että JAA-ääniä on 9 ja EI-ääniä on 8. Esittelijän pohjaehdotus tuli päätökseksi.
_____
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu, Timo Juvonen, puh. 040 8295 543,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLINEN SELVIYTYMISSUUNNITELMA
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 18.6.2020 pyytänyt maakuntia laatimaan maankuntien
liittojen johdolla alueelliset selviytymissuunnitelmat koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi. Alueellisen selviytymissuunnitelman
tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen
kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista resilienssiä. Suunnitelman tulee sisältää sekä
nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet, että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi.
Suunnitelma on edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle.
Aikajänteeltään suunnitelman tulee kattaa vähintään vuodet 2020–2021. Pidemmän tähtäimen
strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelmien sisältöä tai laatua ei arvioida ministeriössä, mutta elvytyspaketin käytöstä
suunnitelmien toimeenpanoon tulee raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle myöhemmin täsmennettävällä tavalla.
Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma on laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä
aluekehittämisen toimijoiden (kuten seutukunnat, Turun kaupunki, ELY-keskus, TE-toimisto, korkeakoulut ja oppilaitokset, V-S Yrittäjät, Kauppakamari, MTK ja sosiaalialan järjestöt) kanssa.
Suunnitelman viedään tiedoksi myös maakunnan yhteistyöryhmän lokakuun kokoukseen. Selviytymissuunnitelman toimenpiteet kohdentuvat yritysten toimintaympäristöön, osaamiseen ja koulutukseen, sosiaalisiin vaikutuksiin sekä elvyttäviin infrahankkeisiin.
Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisen selviytymistyön rinnalla myös valtionvarainministeriö on
aloittanut elvytyspaketin valmistelun. Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettava aineisto toimii pohjana maakunnan valmisteluun valtionvarainministeriön elvytyspakettiin.
Oheismateriaalina on luonnos Varsinais-Suomen alueellisesta selviytymissuunnitelmasta. Alueellinen selviytymissuunnitelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 30.9.2020 mennessä.

Valmistelija

TN/PP/EH/SML/JV/MRL/AV/KK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman ja valtuuttaa
liiton viraston tarvittaessa tekemään pieniä muutoksia suunnitelmaan ennen sen toimittamista työja elinkeinoministeriöön.
Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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RADICAL-HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liitto on toiminut yhteistyökumppanina ERASMUS+ hankkeessa RADICAL –
meriteollisuuden osaamiskapeikkojen täyttäminen ammattikorkeakoulutasoisessa insinöörikoulutuksessa työelämälähtöisesti (RADICAL - Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET).
Hankkeen päätoteuttaja on ollut Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Varsinais-Suomen
Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen liitto, Meyer Turku Oy, ESTA Belfort - Association pour la gestion de
l’École Supérieure des Technologies et des Affaires (Ranska), Hochschule Hannover (Saksa),
Hochschule Fur Angewandte Wissenschaften Aschaffenburg, (Saksa). Hankkeen käynnistäminen
on käsitelty maakuntahallituksessa 16.10.2017 §20.
Hankkeen tavoitteena oli uudistaa AMK-tasoista insinöörikoulutusta koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisäämällä siten, että 4-vuotisesta tuotantotalouden insinöörikoulutuksen opiskeluajasta lähes puolet tapahtuisi työssä oppimalla (perusmallissa 20 %). Hankkeen keskeiset toimenpiteet
ovat koostuneet uuden koulutusmallin ja sitä toteuttavien erilaisten järjestelyjen (sopimukset, mentorointi, ohjaus jne.) suunnittelusta yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä tätä
tukeneesta oheistoiminnasta kuten viestinnästä, sidosryhmäseminaareista sekä työpajoista. Keskeisessä roolissa tulevan opiskelumallin suunnittelussa ovat olleet myös keväällä 2019 toteutetut
opiskelijoiden pilottijaksot yrityksissä.
Hankkeen tuloksena syksyllä 2019 käynnistyi uusi rinnakkainen työssäoppimismalli tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa. 87 uuden opiskelijan oli mahdollista hakea RADICAL-hankkeen lopputuloksena kehitettyyn ohjelmaan, joka noudattaa kehitettyä InTO-mallia (Insinööriksi työssä oppien). Ensimmäisenä toteutusvuonna yritys-opiskelijapareja aloitti kahdeksan. Uudessa mallissa
opiskelijat opiskelevat ensimmäisen syksyn muiden tavoin lähiopetuksessa mutta hakivat syksyn
kuluessa uuteen työelämälähtöiseen vaihtoehtoon. Lähtökohtana on, että opiskelijan työssäoppimisjakso tapahtuu saman yrityksen palveluksessa. Tämän jälkeen opiskelu jatkuu pääosin eri pituisissa jaksoissa yrityksessä ja lähiopetuksessa. Mentorointi ja ohjaus sekä työsopimusjärjestelyt
ovat keskiössä yritysjakson osalta. Työstä maksetaan tehtyjen työtuntien perusteella. Mallin käyttöä jatketaan ja uusia yrityksiä on lähdössä mukaan syksyllä 2020 haastavista ajoista huolimatta.
Hanke toteutettiin ajalla 1.11.2017 - 31.10.2019 ja sen kokonaisbudjetti oli 371 030 euroa. Liiton
osahanke toteutettiin ajalla 1.12.2017 - 31.10.2019 ja se muodostui hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti kokonaan työpanoksesta. Varsinais-Suomen liiton hyväksytty kokonaisbudjetti oli
yhteensä 28 285 euroa, josta omarahoitusosuus 20 % oli 5657 euroa. EU-tuen osuus on 80 %. Liiton toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 26 141,91 euroa. Maksatukset liitolle ovat yhteensä 21
256,57euroa. Turun ammattikorkeakoulu on maksanut 2.9.2020 hankkeen loppusuorituksen. Hanke ei tuottanut alijäämää.
Oheismateriaali: Komission maksatuspäätökset
Lisätiedot RADICAL -hankkeesta ja InTO -mallista: https://radicalproject.turkuamk.fi/

Valmistelija

TN/EH/VR/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi RADICAL-hankkeen tulokset ja päättymisen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 0407760310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 5920404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2020
Asia

Maakuntahallitus (mh 11.2.2019 § 16) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2020 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla
kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Talousarvion toteutumaraportin 1.1.- 30.6.2020 perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei
talousarvion 2020 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia kulupoikkeamia, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä.
Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä
poikkeamia.
Maakuntavaltuusto 9.12.2019 § 30 vahvisti maakuntaliiton vuoden 2020 talousarvion alijäämäksi
45 360 euroa. Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edellisten vuosien ylijäämätililtä.
Oheismateriaali:
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2020.

Valmistelija

PM/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla
1.1. - 30.6.2020.
Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 16.10.2017 § 145 maakunnan
yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet. Maakuntahallitus
vahvisti 23.3.2020 § 41 maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut Tuovi Päiviön varsinaiseksi jäseneksi ja Hanna Lindholmin varajäseneksi, sekä Sondip Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on ilmoittanut Johanna Huotarin varajäseneksi Carita Viljasen.

Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Tuovi Päiviön varsinaiseksi jäseneksi ja
Hanna Lindholmin varajäseneksi sekä Carita Viljasen Johanna Huotarin varajäseneksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 24.8.2020:
Lausunto Auran kunnanhallitukselle Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9
liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistosta
(M93/16.6.2020)
Lausunto Naantalin kaupungille Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen luonnoksesta (M83/28.5.2020)
Lausunto Suomen metsäkeskukselle Lounais-Suomen alueellisesta
metsäohjelmaluonnoksesta 2021–2025
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen:
Paraisten kaupunki: Valoniemen luoteisosan asemakaavanluonnos (M77/18.5.2020)
Museovirasto: Kajoamislupahakemus Nousiaisten Ruskallion muinaisjäännöksestä
(M107/10.8.2020)
Mynämäen kunta: Laiskankareen asemakaavanmuutos (M105/2.7.2020)
Naantalin kaupunki: Röölänrannan asemakaavanluonnos (M97/24.6.2020)
Paraisten kaupunki: Kirjalansaaren osayleiskaavan muutos (M91/16.6.2020)
Paraisten kaupunki: Nauvon Berghamnin asemakaavaluonnos (M96/17.6.2020)
Paraisten kaupunki: Lehtiniemen korttelin 1 vaiheasemakaavaluonnos (M99/26.6.2020)
Paraisten kaupunki: Rödhällsundin ja Torsbölebergenin ranta-asemakaava (M102/26.6.2020)
Pöytyän kunta: Pöytyän Pajamäen alueen asemakaavanmuutoksen ja laajennuksen
luonnos (M104/26.6.2020)
Someron kaupunki: Mäkelän alueen asemakaava (M106/10.8.2020)
Suomen riistakeskus: Luonnos Suomen majavakantojen hoidosta ja hallinnasta (M101/26.6.2020)
Uudenkaupungin kaupunki: Kalannin Meijerin alueen asemakaavanmuutos (M95/17.6.2020)
Vaasan hallinto-oikeus: Vastinepyyntö Sami Pelto-Lampolan valituksesta Someron
ympäristölautakunnan ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä (M109/11.8.2020)
Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue: Tiesuunnitelma maantien
2340 (Paimiontie) parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille TammisiltaSukselantie (M94/17.6.2020)
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: Laitilan Kaariaisten
Mäkituvan rakennussuojeluesitys (M90/11.6.2020)
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: Vehmaan Kivijärven
metsien lunastuslain mukainen kuuleminen (M100/26.6.2020)
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.

Valmistelija

HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 24.8.2020 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 26
- muut B § 91-107
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 70
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 40-46
Head of Managing Authority päätökset A1 § 124-139
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

§ 120, MH 21.9.2020 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 12.11.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
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.
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Muu valitusviranomainen
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

