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Maakuntavaltuusto

Pöytäkirja

1/2020

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

01.06.2020 klo 10.30 – 12.36
Sähköinen kokous
§ 1-19

Sivut 1-

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Saapuvilla 87 jäsentä, liite 1 § 2

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Saapuvilla 24 henkilöä, liite 2 § 2

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§2

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§4

ALLEKIRJOITUKSET
Pekka Myllymäki
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Petra Määttänen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
8.6.2020

Maakuntavirasto

Jaana Shelby
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla.
Hallintojohtaja

Seppo Lehtinen

§ 1, MV 1.6.2020 10:30
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Asia

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Sivu 3
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 63 §:n mukaan kokous on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.5.2020 sähköpostilla maakuntavaltuuston jäsenille
sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu
nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton verkkosivuille.
Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla on julkaistu ilmoitus 16.5.2020 tai heti sen jälkeen seuraavissa sanomalehdissä:
Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.
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.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 70 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä
olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja varsinainen valtuutettu saapuu kesken kokouksen,
tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen
läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa maakuntavaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 102 jäsentä, jolloin vähintään 2/3 valtuutetuista on 68
jäsentä, joka on päätösvaltaisuuden ehto. (Kuntalaki § 103)

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varajäsenet sekä toteaa onko
maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Myllymäki totesi läsnäolevat valtuutetut pöytäkirjan liitteen 1 § 2 mukaisesti.
Puheenjohtaja Pekka Myllymäki totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska läsnä oli 87
valtuutettua myös päätösvaltaiseksi.
_____
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 1.6.2020

Läsnäolo
§2

Kunta

Varsinainen jäsen

Puolue JAA

Aura
Kaarina

Leino Jukka
Sirkiä Hanna
Järvinen Jere
Virta Sofia
Saario Mari
Kurkilahti Tomi
Kallio Pentti
Shelby Jaana
Wilson Daniel
Wretdal Inger
Jalli Marja
Koskinen Sirpa
Perkkola Jussi
Kuusisto Pekka
Mikkola Mari
Lindberg Marko
Heikkilä Juha
Repo Sari
Mäki-Punto-Ristanen Tarja
Hällfors-Laaksonen Tuula
Ala-Nissilä Olavi
Lundgren Esko
Heikkilä Lauri
Salo Maija
Alastalo Jyrki
Vanhanen Juha
Myllymäki Pekka
Saksi Anita
Lindström Jan
Hagsberg Sirpa
Valtonen Lasse

SDP
KOK
SDP
VIHR
VIHR
VIHR
VAS
KD
RKP
RKP
KESK
SDP
KOK
KESK
KOK
VIHR
VAS
PS
KOK
SDP
KESK
VAS
PS
SDP
PS
KOK
KESK
KOK
KOK
SDP
KESK

Kemiönsaari
Koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto

Loimaa

Marttila
Masku
Mynämäki
Naantali
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
Pöytäkirjan liite 1 § 2

Varajäsen

Puolue JAA

Vainio Ritva
Hamburg Nina
Nikkonen Kari
Leiwo Liinaleena
Eriksson Terttu
Lampikoski Jukka
Kapanen Katri
Toivonen Toni
Lindroos Kristian
Jan-Erik Enestam
Niemelä-Laaksonen Anne
Timo Urpo
Peltola Heikki
Laurila Juha
Lindholm Hannele
Ristolainen Birgitta
Föhr Matti
Friberg Marko
Onnela Anne
Tamminen Timo
Rautavuori Paavo
Heinonen Riina
Kylämäki Kimmo
Lehtilä Jaana
Ylhäinen Taito
Setälä Marko
Maisila Päivi
Seppälä Saara
Tavio Tero
Aho Kimmo
Jalkanen Heini

SDP
KOK
SDP
VIHR
VIHR
VIHR
VAS
KD
RKP
RKP
KESK
SDP
KOK
KESK
KOK
VIHR
VAS
PS
KOK
SDP
KESK
VAS
PS
SDP
PS
KOK
KESK
KOK
KOK
SDP
KESK

1

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Kunta
Nousiainen
Oripää
Paimio

Parainen

Pyhäranta
Pöytyä
Raisio

Rusko
Salo

Sauvo
Somero

Varsinainen jäsen
Järvenpää Jukka
Kiertonen Sanna
Turpeinen Heikki
Lehikoinen Jouni
Jalonen Kimmo
Orell Markku
Särkijärvi Helena
Friis Christer
Björk Maj
Aaltonen Sari
Loponen Marika
Keloniemi Katri
Parkko Tanja
Lehto-Laurila Hannele
Laulumaa Janne
Niemi Merja
Toivonen Niko
Söderling Ismo
Mattila Antti
Hyttinen Marjatta
Liede Heikki
Viitanen Annika
Parttimaa Satu
Kymäläinen Pekka
Kanerva Tauno
Mänkäri Marjaana
Pärkkä Päivi
Aaltonen Mira
Olkinuora Antti
Vallittu Pertti
Simelius Satu
Kotti Antti

Sivu 7
Läsnäolo
§2

Puolue JAA
VAS
KOK
KOK
KESK
KD
KOK
VIHR
RKP
RKP
SDP
KESK
PS
KOK
SDP
SDP
KESK
VIHR
SDP
KESK
KOK
KOK
KOK
SDP
SDP
KESK
KESK
KESK
VIHR
PS
KOK
KESK
SDP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Varajäsen
Rantanen Reima
Kössi Päivi
Ilola Timo
Ansio Sanna-Maija
Heurlin Eeva
Lindstedt Kim
Autio Sanna
Åberg Staffan
Rönnholm Mona
Fredriksson Veikko
Naire-Koivisto Laura
Harala Farid
Broberg Janette
Virko Maria
Rosama Jarmo
Haavisto Erkki
Erasvuo Eija
Helenius Tarja
Laine Mauri
Suonio-Peltosalo Elina
Tapio Marko
Yli-Jama Anna-Leena
Ahonen-Ojala Leena
Nikkanen Saku
Riski Johanna
Vierjoki-Väätäinen Karoliina
Huittinen Ulla
Schneider Kai
Hirvimäki Jani
Elina Seitz
Ervelä Risto
Lehtinen Riitta

2
Pöytäkirjan liite 1 § 2
Puolue JAA
VAS
KOK
KOK
KOK
KD
KOK
VIHR
RKP
RKP
SDP
KESK
PS
KOK
SDP
SDP
KESK
VIHR
SDP
KESK
KOK
KOK
KOK
SDP
SDP
KESK
KESK
KESK
VIHR
PS
KD
KESK
SDP

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Kunta
Taivassalo
Turku

Varsinainen jäsen
Mäkinen Matias
Kurkilahti Pauli
Sirén Saara-Sofia
Ruohonen Sini
Vierimaa Ulla-Maija
Takatalo Janika
Aaltonen Niko
Kanerva Ilkka
Euro Alvar
Huovinen Pentti
Azizi Muhis
Ahmadi Berhan
Maaskola Mika
Lehtinen Seppo
Elo Piia
Pietari Päivi
Koivusalo Mari-Elina
Saarikko Annika
Ratilainen Niina
Sarlund Katri
Ilvessalo Saara
Rantanen Laura
Lumme Riina
Laine Lassi
Niinistö Ville
Andersson Li
Yrttiaho Johannes
Rinne Pirjo
Sandelin Elina
Kärkkäinen Jukka
Mäkipää Anna
Niinivirta Pirjo
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§2

Puolue JAA
PS
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
KESK
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
PS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Varajäsen
Känkkänen Harri
Uotila Juha
Laakso Ville
Rostedt Jethro
Orpo Petteri
Hartiala Kaija
Kattelus Lauri
Valkonen Ville
Alas Ali
Manni Olli
Lindholm Lasse
Pätäri Taru
Peltonen Petra
Rosenlöf Jarmo
Eklund Toni
Eloranta Eeva-Johanna
Hellsten Kristiina
Kossila Pauli
Rantanen Elina
Sundqvist Mikaela
Weber Konsta
Hassan Roda
Andersson Janina
Vornanen Jukka
Vähä-Heikkilä Matti
Muhiadin Hersi
Lähteenmäki Alpo
Saarinen Sauli
Oksanen Riikka
Uusitalo Mervi
Lunden Merja
Auvinen Jaana

3
Pöytäkirjan liite 1 § 2
Puolue JAA
PS
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KESK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
KESK
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VAR
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
-

1

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Kunta
Turku
Uusikaupunki

Vehmaa

Varsinainen jäsen
Tavio Ville
Wulff Nicke
Löfstedt Raimo
Sjölund Janne
Kontu Mauri
Grönlund Li
Tammelin Pirkko

Yhteensä 102 jäsenestä paikalla
29.5.2020 mk

Sivu 9
Läsnäolo
§2

Puolue JAA
PS
RKP
KOK
SDP
KESK
VAS
VAS

1
1
1
1
1
1
82
87

Varajäsen
Miikkola Mikael
Schauman Ida
Salo Tomi
Tähtinen Esko
Laivo Olli
Laaksonen Sami
Söderholm Eira

4
Pöytäkirjan liite 1 § 2
Puolue JAA
PS
RKP
KOK
SDP
KESK
VAS
VAS
5
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Sivu 10

KOKOUSASIAIN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 73 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä kokousasiain esittelyjärjestykseksi maakuntavaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esittelyjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Sivu 11

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Asia:

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 81 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina maakuntavirastossa maanantaina 8.6. klo 10.00.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta valtuutettu Jaana Shelbyn ja valtuutettu Janne Sjölundin ehdotuksesta valtuutettu Seppo Lehtisen.
Merkittiin, että Johannes Yrttiaho saapui kokoukseen klo 10.32.
_____
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Sivu 12

ÄÄNTENLASKIJAIN VALITSEMINEN
Asia

Mahdollisia muita kuin suhteellisia vaaleja ja äänestyksiä varten valitaan ääntenlaskijat.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee vähintään kaksi jäsentään ääntenlaskijoiksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi valtuutettu Raimo Löfstedtin ehdotuksesta valtuutettu
Pertti Vallitun ja valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta valtuutettu Pekka Kuusiston.
Merkittiin, että Ville Niinistö saapui kokoukseen klo 10.34 ja Janne Laulumaa klo 10.35.
_____
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HALL: 174/2019

Sivu 13

SALON KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 178
Asia

Salon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2019 § 161 valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Elina Seitzin varajäsen Marjatta Halkilahden tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Salon kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Elina Seitzin varajäsen Marjatta Halkilahden tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Salon kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Elina Seitzin varajäsen Marjatta Halkilahden tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Merkittiin, että Pia Elo saapui kokoukseen klo 10.38 ja Nicke Wulff klo 10.39.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 180/2019

Sivu 14

KEMIÖNSAAREN KUNNAN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 13
Asia

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2019 § 56 valinnut maakuntavaltuuston
varajäseneksi Jan-Erik Enestamin varajäsen Jill Karlssonin tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kemiönsaaren kunnan ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on valinnut
maakuntavaltuuston varajäseneksi Jan-Erik Enestamin varajäsen Jill Karlssonin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Kemiönsaaren kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Jan-Erik Enestamin varajäsen Jill Karlssonin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Merkittiin, että Muhiadin Hersi saapui kokoukseen klo 10.41.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 180/2019

Sivu 15

KUSTAVIN KUNNAN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA
Maakuntahallitus 23.3.2020 § 43
Asia

Kustavin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.3.2020 § 15 valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Timo Urpon jäsen Tarja Niemisen tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kustavin kunnan ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kustavin kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Timo Urpon jäsen Tarja Niemisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Ulla Achrén poistui kokouksesta klo 11.13.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Kustavin kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Timo Urpon jäsen Tarja Niemisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 120/2017

Sivu 16

TUULIA SUOMISEN ERO VARSINAIS-SUOMEN LIITON TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ
Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n 2. momentin mukaan maakuntavaltuusto asettaa
tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Kuntalain 70 § mukaan eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Tuulia Suominen on sähköpostillaan 6.5.2020 pyytänyt eroa Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Valmistelija

PM/MK

Ehdotus

Maakuntavaltuusto
1. myöntää Tuulia Suomiselle eron Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.
2. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi Janne Sjölundin ehdotuksesta Kari Kemppaisen tarkastuslautakunnan
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041-502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
Maakuntahallitus 23.3.2020 § 37
Tiivistelmä

Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu
maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2019 tulos on 711 533 euroa ylijäämäinen.

Asia

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.
Maakuntavaltuusto (mv 10.12.2018 § 26) päätti: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvion
2019 ja taloussuunnitelman 2019–2020 2) että talousarvion 2019 tuloslaskelmassa tilikauden tulos
on nettositova maakuntavaltuustoon nähden ja 3) että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin
vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Maakuntavaltuusto (mv
10.12.2018 § 26) hyväksyi vuoden 2019 talousarvion alijäämäksi 3 000 euroa.
Maakuntahallitus (mh 11.2.2019 § 16) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2019 käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tili-ryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Tilikauden 2019 tulos on 711 533 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 714 533
euroa parempi. Arvioitua suurempi tulos johtui sekä tuottojen kasvusta, mutta aivan erityisesti kulujen voimakkaasta supistumisesta.
Tiliryhmän ”Henkilöstökulut” toteutui alle suunnitellun 391 819 euroa. Tämä johtui osin liiton osallistumisesta maakuntauudistuksen valmistelun omarahoitukseen ja muiden hankkeiden toimintaan.
Henkilöstökulujen toteutumaan on vaikuttanut myös eläkemeno-perusteisten eläkemenojen suunniteltua pienempi toteutuma (50 992 euroa). Henkilöstön merkittävä väheneminen soteuudistusorganisaation lopettaessa toimintansa, vaikutti lomapalkkavaraukseen määrään, joka purkautuessaan tilinpäätöksen yhteydessä kasvatti liiton positiivista tulosta (181 911 euroa). Maakuntauudistuksen päättyessä jätettiin myös vakansseja täyttämättä. ”Palvelujen ostot” tiliryhmä toteutui
109 358 euroa alle suunnitellun.
Liitto on minimoinut kuluja ja hakenut toiminnassaan säästökohteita. Lisäksi liiton toiminnan suunnittelu on useamman vuoden perustunut siihen, että maakuntauudistuksen toteutuessa liiton toiminta yhdistetään uuteen syntyvään maakuntaan. Tämä on siirtänyt monien uudistusten, investointien ja hankintojen tekemistä, joista syntyneet säästöt kumuloituivat myös vuodelle 2019. Nyt näitä
tarpeita arvioidaan mm. nykyiseen tilanteeseen ja liiton strategiaan pohjautuen uudelleen.
Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu jatkui alkuvuoden 2019. Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun myönnettiin vuosina 2017 - 2019 avustusta yhteensä 6 354 633 euroa. Valtion
myöntämästä rahoituksesta on käytetty 31.12.2019 mennessä 3 827 178 euroa, omarahoitusosuutta 380 101 euroa, eli yhtensä uudistuksen esivalmisteluun käytettiin 4 207 279 euroa. Valtion
myöntämää rahoitusta jäi käyttämättä yhteensä 2 527 454 euroa. Maakunta- ja sote-uudistuksen
loppuraportti valmistui maaliskuussa 2020.
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Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta
esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Tilikauden 2019 tulos on 711 533 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 714 533
euroa parempi. Talousarviossa alijäämäksi hyväksyttiin 3000 euroa.
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2019
Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

PM/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2019 - 31.12.2019.
2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2019 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämäksi 711
533 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.
3. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2019
Oheismateriaali 3: Henkilöstökertomus 2019
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi
711 533 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.
Päätös

Merkittiin, että Azizi Muhis poistui kokouksesta klo 10.34 ja Ulla Vierimaa saapui kokoukseen klo
10.55.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS
Tarkastuslautakunta 7.5.2020 § 35
Asia

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava mm. ovatko maakuntavaltuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten maakuntahallitus ja muut kuntayhtymän viranomaiset ovat
onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.
Kuluneen vuoden aikana tarkastuslautakunta on kuullut maakuntajohtajaa ja hallintojohtajaa sekä
muita viranhaltijoita ja toimihenkilöitä kuntayhtymän toiminnasta.
Oheismateriaalina on vuoden 2019 arviointikertomusluonnos.

Valmistelija

HL/mk

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Arviointikertomus 2019 allekirjoitetaan sähköisesti ja liitetään pöytäkirjan
liitteeksi 1 § 35.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Oheismateriaalina on vuoden 2019 arviointikertomus.
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Maakuntavaltuusto velvoittaa maakuntahallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta.
Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuula Laaksonen-Hällfors esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Antti Kotti saapui kokoukseen klo 11.09.
_____
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Tarkastuslautakunta 7.5.2020 § 34
Asia

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu tilinpäätös vuodelta 2019 ja se on esitelty lautakunnalle. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen 23.3.2020.
Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus 2019 esitetään kokouksessa.

Valmistelija

KE/mk

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle tilintarkastuskertomukseen perustuen, että maakuntavaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä 1 § 34.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Oheismateriaali: Tilintarkastuskertomus 2019
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Maakuntavaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy tilinpäätöksen ja
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallituksen
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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MAAKUNNAN TILA KEVÄT 2020 -KATSAUS
Maakuntahallitus 11.5.2020 § 69
Asia

Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa katsaus maakunnan viimeaikaisesta
kehityksestä. Kevään 2020 katsauksessa pureudutaan ilmastomuutoksen kysymyksiin VarsinaisSuomen näkökulmasta. Lisäkasi katsauksessa tarkastellaan työllisyyden viimeaikaista kehitystä
koronakriisin varjossa sekä uusimpia väestökehityksen trendejä.

Valmistelija

JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee Maakunnan tila kevät 2020 -katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Anita Saksi liittyi kokoukseen klo 11.26.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MERIALUESUUNNITELMIEN VALMISTELUTILANNE JA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN
Maakuntahallitus 20.4.2020 § 51
Asia

Merialuesuunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.10.2016. Lakimuutoksen mukaan rannikon maakuntien liittojen tulee laatia merialuesuunnitelmat Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Suunnitelmaluonnokset
on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Luonnokset asetetaan nähtäville toukokesäkuussa ja niistä pyydetään lausunnot maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Varsinais-Suomen liitto koordinoi suunnitteluyhteistyön lisäksi myös kuulemiskierrosta.
Merialuesuunnitelman tarkoituksena on tukea meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten
elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa. Suunnitelmassa on tarkasteltava
eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat
erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.
Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat kahdeksan rannikon maakuntien liittoa, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitelma käsittää merialueen rantaviivasta naapurivaltioiden
merirajaan saakka kattaen Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Maakuntien liitot laativat
suunnitelmat yhteistyössä, siten että Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Ahvenanmaa samoin kuin Ruotsi ja Viro laativat omat vastaavat
suunnitelmansa.
Varsinais-Suomen liitto toimii suunnitteluyhteistyön valtakunnallisena koordinaatioliittona. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitusohjelmasta myönnetyllä rahoituksella on
Varsinais-Suomen liittoon palkattu yhteistyön koordinaattori. Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa.
Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto laativat yhdessä suunnitelman, joka kattaa Saaristomeren
ja Selkämeren eteläosan alueet sekä niihin rajautuvan talousvyöhykkeen.
Merialuesuunnittelun käsittely Varsinais-Suomen liiton toimielimissä
- maakuntahallitus 18.2.2016 § 9 (MRL:n muutos),
- maakuntahallitus 24.10.2016 §144 (Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio -hanke)
- maakuntahallitus 24.4.2017 § 63 (Merialuesuunnittelun käynnistäminen),
- maakuntahallitusten yhteiskokous 8.5.2017 1 § (Merialuesuunnittelu).
- maakuntahallitus 21.5.2018 § 87 (Merialuesuunnittelun eteneminen),
- maakuntavaltuusto 11.6.2018 § 14 (Merialuesuunnittelun eteneminen)
- maakuntahallitus 15.4.2019 § 47 (Merialuesuunnittelun tilannekatsaus ja ensimmäisen vaiheen kuuleminen).
- maakuntahallitusten yhteiskokous 16.9.2019 § 3 (Merialuesuunnittelun tilannekatsaus).
- maankäyttöjaosto 10.2.2020 § 8 (Merialuesuunnittelun valmistelutilanne)
Lisäksi aihetta on esitelty Plan4Blue-hankkeen käynnistämisen yhteydessä 24.10.2016 ja maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksissa.
Tilannekuvat
Merialuesuunnitteluprosessi käynnistettiin nykytilan kuvauksella, joka koostui ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta, merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvasta ja merialueiden ominaispiirteiden kuvauksesta.
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Sinisen talouden tilannekuvan tavoite oli tuottaa kokonaiskuva keskeisistä sinistä taloutta ohjaavista tavoitteista merialuesuunnittelun lähtötiedoiksi. Selvityksessä luotiin merialuesuunnittelun kohteena olevalle kolmelle alueelle kullekin käsitys sinisen talouden merkityksestä, mahdollisuuksista
ja kehittämistarpeista hahmottaen samalla myös alueiden välisiä eroja ja vahvuuksia. Aineisto palvelee myös eri sinisen talouden toimialojen kehittäjiä. Selvitystyön kohteena olivat merialuesuunnittelun toimialat: meriliikenne, kalastus, matkailu ja virkistys, energia-ala, meriteollisuus, vesiviljely,
sininen bioteknologia sekä kaivannaisala.
Merellisen kulttuuriperinnön tilannekuvan tavoitteena oli kuvata yleistasolla millaista merellistä ja
vedenalaista kulttuuriperintö Suomessa on, millaisista teemoista ja kohdetyypeistä se tämänhetkisen tiedon mukaan koostuu ja millaisia ovat tämän kulttuuriperinnön alueelliset erityis- ja ominaispiirteet. Erityispiirteillä tarkoitetaan alueelle ominaista piirrettä, jota voidaan tavasta muullakin, mutta joka on kuitenkin tarkastelualueella yleinen ja siten alueelle tyypillinen. Tilannekuva perustuu
pääosin yleisesti saatavilla oleviin digitaalisiin rekistereihin ja muuhun digitaalisessa muodossa
olevaan tietoon. Tätä tietoa on täydennetty sellaisilla merellisillä teemoilla, joihin ei ole aikaisemmin
kiinnitetty huomiota (esim. laivaloukut). Tilannekuvan alussa esitellään erilaisia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön tietovaroja, käsitteitä ja tietopuutteita.
Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset ovat osa merialuesuunnittelu lähtökohdan muodostavaa nykytilan kuvausta. Ominaispiirreraportissa esitellään suunnittelualueen keskeiset luonnonmaantieteelliset sekä kulttuurihistorialliset ominaispiirteet sekä kaavoitus ja meren käyttö. Ominaispiirreselvitys sisältää myös tiivistelmät em. Sinisen talouden tilannekuva 2018 ja Merellinen
kulttuuriperintö -selvityksistä. Merialuesuunnittelussa otetaan huomioon maan ja veden vuorovaikutus, jonka vuoksi ominaispiirreraportissa käsitellään myös saariston ja rannikon luonnonmaantieteellisiä ja kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä.
Lisäksi omassa prosessissaan on tuotettu Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti.
Tulevaisuusskenaariot ja kuuleminen
Ympäristöministeriö käynnisti merialueen tulevaisuusskenaarioiden ja niiden vaikutusten arviointien laatimisen merialuesuunnitelmia varten. Skenaariot laadittiin valtakunnallisina ja suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkasteltiin merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Tarkastelua tehtiin
erityisesti energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, kulttuuriperintöä, matkailua ja
virkistyskäyttöä, puolustusta, meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien. Sidosryhmille suunnattuja tulevaisuusskenaariotyöpajoja järjestettiin suunnittelusta vastaavien maakuntaliittojen alueella touko-kesäkuussa. Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan skenaariotyöpajat
pidettiin 14.5. Turussa ja 6.6. Porissa.
Suunnittelua varten koottuun aineistoon ja alustaviin valtakunnallisiin skenaarioihin oli mahdollista
antaa palautetta 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana. Saadun palautteen pohjalta käynnistettiin varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.
Tulevaisuusvisiot
Merialuesuunnitelmien pohjaksi on syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajalla sidosryhmätyöllä muodostettu Suomen merialueiden kestävän käytön visiota, aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja. Työtä varten kilpailutettiin konsultti, joka avusti prosessissa maakuntien liittoja ja toimii yhdessä koordinaatioryhmän kanssa.
Kiinnostus osallistua merialuesuunnitelman laatimiseen on ollut suuri. Visiotyövaiheessa järjestettiin eri puolilla rannikkoa useita alueellisia ja kansallisia työpajoja, joiden osallistujamäärät ovat vain
kasvoivat työn edetessä. Valtakunnallinen visiotyöpaja pidettiin 1.10.2019 Helsingissä ja Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen oma visiotyöpaja 28.11.2019 Uudessakaupungissa.
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Asianosaisten viranomaisten, elinkeinojen edustajien, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen suunnitelman laatimiseen on ollut ensiarvoisen tärkeää, sillä merialuesuunnitelman vaikuttavuus syntyy tätä kautta. Tiiviissä yhteistyössä laadittu suunnitelma on lisännyt toimialojen tietoa
toistensa tavoitteista ja tarpeista.
Suunnitelmaluonnos
Suunnitteluprosessissa iso rooli on ollut Suomen ensimmäisen merialuesuunnitelman luonteen,
sisällön ja merkintöjen määrittelyissä. Niitä on työstetty lukuisissa kartta- ja teematyöpajoissa.
Valmistelussa on päädytty näkemykseen, että merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa
vaaliva, sinisen talouden toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merialueiden arvoja ja nykyisten ja mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden vaihtoehtoista sijoittumista koko Suomen merialueilla. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, mutta sen välillisten vaikutusten ja vaikuttavuuden
arviointi sisältyvät suunnitteluprosessiin.
Suunnitelman digitaalista esittämistä varten on rakennettu yhteinen merialuesuunnittelijan työpöytä, jonka on tarkoitus jatkossa integroitua osaksi valtakunnallista meritietoportaalia.
Suunnitelmaa laadittaessa on saatu runsaasti uutta tietoa merestä jo pelkästään yhdistelemällä eri
tahoilla olemassa olevia paikkatietoja. Lisäksi on teetetty lukuisia selvityksiä ja hyödynnetty eri
hankkeissa kerättyä tietoa. Esimerkiksi VELMU-tutkimusohjelma on mahdollistanut muihin maihin
verrattuna poikkeuksellisen hyvät tiedot vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja arvoista.
Tietojen perusteella on voitu tunnistaa eri toimialojen edellytyksiä, rajoituksia ja mahdollisia päällekkäisyyksiä. Merialuesuunnitelman tehtävä onkin juuri eri toimintojen strategisten potentiaalien
tunnistaminen ja yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla samalla edistäen meriympäristön hyvää tilaa. Suunnittelulla voidaan välttää mahdollisia ristiriitoja ja parhaimmillaan lisätä toimialojen välisiä synergioita. Prosessissa saatua tietoa ja luotuja yhteistyörakenteita voidaan edelleen hyödyntää aluekehitystyössä, maakuntakaavoituksessa ja muussa alueellisessa suunnittelussa.
Talven ja kevään aikana valmistellut merialuesuunnitelmaluonnokset muodostuvat suunnitelmakartasta, kartan merkintöjä kuvaavista ja perustelevista merkintäkorteista sekä suunnitelman kirjallisesta osiosta. Suunnitelmat asetetaan nähtäville 18.5.–17.6.2020 väliseksi ajaksi ja niistä pyydetään lausunnot niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä ulkoasiainministeriöltä (MRL 67 c §). Ympäristöministeriö järjestää suunnitelmien kansallisen ja kansainvälisen kuulemisen 20.5.2020.
Vaiheet kuulemisen jälkeen
EU:n asettaman takarajan 31.3.2021 vuoksi maakuntavaltuustojen tulee hyväksyä suunnitelmat
(suunnitelmakartta ja merkintäkortit) loppusyksyllä 2020. Kukin maakuntavaltuusto hyväksyy
kuulemisvaiheessa saadun palautteen perusteella tarkistetun suunnitelman oman toimialueensa
osalta ehdollisena siten, että päätös tulee voimaan, kun saman suunnitelma-alueen kaikki maakuntavaltuustot ovat hyväksyneet suunnitelman oman toimialueensa osalta. Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle.
Oheismateriaalina kokouskutsun liitteinä alustavat merialuesuunnitelmaluonnosasiakirjat:
Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelmaluonnos 20200408.pdf
Merialuesuunnitelmaluonnos koko Suomi 20200409.pdf
Merialuesuunnittelun vyöhykkeet ja merkinnät 20200408.pdf
Zoner och beteckningar för havsplanering 20200408.pdf
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Lisätietoja www.merialuesuunnittelu.fi
Asia esitellään kokouksessa.
Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. merkitä tiedoksi merialuesuunnitelmien valmistelutilanteen,
2. asettaa Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueen merialuesuunnitelmaluonnoksen nähtäville yleistä kuulemista varten 18.5.–17.6.2020 väliseksi ajaksi,
3. pyytää merialuesuunnitelmaluonnoksesta lausunnot MRL:n 67 c §:n mukaisilta tahoilta ja
4. että merialuesuunnitelmaluonnosta esitellään maakuntavaltuuston seuraavassa kokouksessa.
Päätös

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esitteli asian. Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo poistui kokouksesta klo 10.58 ja Eeva-Johanna Eloranta poistui
kokouksesta klo 11.05.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelee merialuesuunnitelmaluonnosta.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee merialuesuunnitelmaluonnoksen tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Eeva-Johanna Eloranta poistui kokouksesta klo 11.37. Satu Simelius poistui kokouksesta klo 11.46 ja Daniel Wilson saapui klo 11.53. Anna Mäkipää poistui kokouksesta klo
11.54 ja Merja Lundén saapui kokoukseen klo 11.54. Katri Kapanen poistui kokouksesta klo 12.00.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä, puh. 044 711 4320,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET 2019
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 §:n mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.11.2019 § 164 käsitellyt seuraavan aloitteen:

1. SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KOSKIEN SOTEUUDISTUKSEN MAAKUNNALLISTA VALMISTELUA
Asia

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on esittänyt Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa
3.6.2019 seuraavan aloitteen: ”Valtuustoaloite koskien sote-uudistuksen maakunnallista valmistelua.
Hallitusneuvotteluissa on löydetty yksimielisyys uudesta sote-mallista, joka rakentuu maakuntien
varaan ja sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi ensihoidon ja pelastustoimen. Julkinen
sektori vastaa sekä palveluiden järjestämisestä että pääosin myös tuottamisesta.
On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki puolueet lähtisivät nyt yhdessä rakentamaan maakuntaan
uutta sote-mallia. Edellisen hallituskauden aikana tehty valmistelutyö mahdollistaa sen, että valmistelu aloitetaan viipymättä. Kaikkien puolueiden yhdessä tekemä, aktiivinen alueellinen valmistelu
on maakunnan ja sen asukkaiden etu.
SDP:n valtuustoryhmä esittää, että maakuntaliitto kutsuisi nopealla aikataululla varsinaissuomalaisten eduskuntapuolueiden edustajat keskustelemaan sote-uudistuksen valmisteluun liittyvistä
poliittisista linjauksista.”

Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Maan hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun, jossa sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen ja pelastustoimi kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille
alueille. Antti Rinteen 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.
Sote-alueista on hallituksen kirjausten mukaan tulossa maakuntia. Maakuntia tulisi 18 ja niiden
päätöksenteosta vastaisivat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Samaan aikaan on olemassa 18
maakunnan liittoa, joiden tehtävät eivät ainakaan ensi vaiheessa siirry sote-maakuntaan.
Rinteen hallituksella tavoite on, että lakien voimaantulon jälkeen järjestetään vaalit, jonka perusteella muodostetaan maakuntien sote-päätöksiä tekevät päätöksentekoelimet ja organisaatio. Tämä organisaatio tekee sitten uudistuksen valmistelun ja päätökset maakunnittain. Sipilän hallituskauden aikana sote-uudistuksen valmistelua tehtiin ennen ao. lakien voimaantuloa.
Maakunnan liittojen rooli maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa on lähtökohtaisesti erilainen
kuin se oli edellisen hallituskauden uudistuksen valmistelussa. Sipilän hallitus valmisteli uudistusta,
jossa uusille maakunnille oltiin siirtämässä järjestämisvastuu niin sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimesta, maataloushallinnosta ja lomituspalveluista, ympäristöterveydenhuollosta, työvoimapalveluista ja aluekehittämisen rahoituksesta sekä liikenteestä ja suunnittelusta. Tarkoituksena
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oli myös, että uusien maakuntien aloittaessa ELY-keskukset, TE-toimistot, aluehallintovirastot ja
maakuntien liitot olisi lakkautettu.
Viime kaudella maakuntien liitoille annettiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvastuu. Maakunnan liiton nykyisessä virastossa ei ole vakansseja, jota sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistaminen ja pelastustoimen järjestäminen edellyttää. Parhaillaan valmistelu perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja vapaaehtoiseen alueellisen yhteistyöhön, jossa valmisteluvastuu
on nykyisillä palveluiden järjestämisvastuullisilla toimijoilla eli kunnilla ja ao. kuntayhtymillä.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.11. hyväksyttiin Varsinais-Suomen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019–2020. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sisällölliseen kehittämiseen liittyvää valmistelua
koordinoi Sote-johtajakokous, joka koostuu kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista ja sotekuntayhtymien johtavista viranhaltijoista. Kuntien erillistä päätöksentekoa vaativat asiat viedään
kuntiin päätettäväksi kuntajohtajakokouksen kautta. Kuntajohtajakokouksen muodostavat maakunnan kuntajohtajat sekä sairaanhoitopiirin johtaja. Lisäksi sisällölliseen valmisteluun luodaan teemakohtaisia työryhmiä.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, 040 7213 429
Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.11.2019 § 165 käsitellyt seuraavan aloitteen:

2. KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KOSKIEN YKSITYISHENKILÖIDEN TUEN
MAHDOLLISTAMISTA KURJENRAHKAN KANSALLISPUISTOLLE JA MUILLE
VARSINAISSUOMALAISILLE RETKEILYKOHTEILLE
Asia

Kokoomuksen valtuustoryhmä on esittänyt Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa 3.6.2019
seuraavan aloitteen: ”Yksityishenkilöiden tuen mahdollistaminen Kurjenrahkan kansallispuistolle ja
muille varsinaissuomalaisille retkeilykohteille.
Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue, jonka
kävijämäärät ovat vahvassa kasvussa. Varsinaissuomalainen luonto näyttäytyy puistossa monipuolisesti soineen, järvineen ja aarniometsineen. Kurjenrahka on laajalti esteetön ja helposti tavoitettavissa koko Varsinais-Suomesta. Kuhankuonon rajakivi konkretisoi hyvin puiston maakunnallista merkitystä ja yhteistyötä.
Vuonna 2018 kuultiin ikäviä uutisia, kun osa Kurjenrahkan reitistöstä, muun muassa Pukkipalon
aarniometsän reitti, oli heikkokuntoisten pitkospuiden takia sulkemisuhan alla. Puiston perusrahoitus ei ole kuluneina vuosina ollut riittävä suositun reitistön ylläpitämiseen. Korjausrästit saatiin sittemmin kuitattua eduskunnan myöntämien joululahjarahojen turvin.
Puiston rahoitus ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, sillä korjausvelkaa syntyy joka vuosi, eikä
kertaluontoinen lisärahoitus korjaa rahoituksen riittämättömyydestä aiheutuvia ongelmia. Siksi onkin keksittävä keinoja, joilla puiston rappeutuminen saadaan vastaisuudessa ehkäistyä. Erääksi tällaiseksi keinoksi sopisi retkeilijöiden vapaaehtoinen osallistuminen puiston ylläpitokustannuksiin.
Vapaaehtoiset voisivat tukea puiston toimintaa esimerkiksi MobilePay-sovelluksen kautta, jonka
avulla rahan lähettäminen puiston käyttöön onnistuisi helposti puhelinsovelluksen avulla. Sovelluksen käyttöönoton lisäksi alueelle tulisi myös kiinnittää opastauluja, jotka kertovat retkeilijöille mahdollisuudesta osallistua puiston ylläpitoon vapaaehtoisin lahjoituksin. Opastauluissa voisi listata
myös sen, mitä yksittäisellä lahjoitussummalla, esimerkiksi 10 eurolla, voidaan toteuttaa (esim. jä-
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teastioiden tyhjennys, polttopuiden hankinta, pitkospuiden uusiminen tai reittimerkintöjen uusinta).
Listaus herättäisi myös kävijät pohtimaan sitä, paljonko puiston ylläpitäminen maksaa ja kohtelemaan puiston varusteita ja rakenteita sen mukaisesti.
Ehdotamme, että Varsinais-Suomen liitto ryhtyy pikaisesti toimiin kuvatun laisen toiminnan mahdollistamiseksi Kurjenrahkan kansallispuistossa ja muissa varsinaissuomalaisissa retkeilykohteissa,
esimerkiksi Teijon kansallispuistossa.”
Valmistelija

JV/LN/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa kaikkia Suomen kansallispuistoja. Luontopalvelujen hoitovastuut ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi samanaikaisesti perusrahoituksen alenemisen
kanssa. Tämä on johtanut retkeily- ja opastusrakenteiden korjausvelan kasvuun, jota on onnistuttu
esimerkiksi Kurjenrahkan kansallispuistossa hillitsemään kertaluonteisella eduskunnan lisämäärärahalla. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteessa tiedostetaan vaikeudet ylläpitää Kurjenrahkan
kansallispuiston reittirakenteita samaan aikaan kävijämäärän kasvaessa voimakkaasti. Kävijämäärä on kasvanut vuoden 2012 30 700 kävijästä vuoden 2018 76 800 kävijään. Suotuisaa kävijälukujen kehitystä on osaltaan siivittänyt kesällä 2018 ja 2019 toteutettu Fölin kokeiluliikenneyhteys Turun keskustasta Kurjenrahkan kansallispuiston portille.
Aloitteen ehdotus tutkia mahdollisuuksia käyttäjiltä perittävien vapaaehtoisten pienlahjoitusten
käyttöönottoon esimerkiksi kansalaisten välisessä rahansiirroissa yleistyneen MobilePaymobiilisovelluksen avulla, on kannatettava. Varsinais-Suomen liitto on selvittänyt asiaa yhdessä
Metsähallituksen kanssa. Metsähallitus on todennut saavansa jonkin verran vastaavanlaisia ehdotuksia vapaaehtoisten maksujen keräämisestä. Haasteena vapaaehtoisten maksujen keräämiselle
on, ettei Metsähallitus voi valtion liikelaitoksena saada yksityishenkilöiltä lahjoitusten keräämiseen
vaadittavaa rahankeräyslupaa. Nykytilanteessa Metsähallitus voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia jne. tietyin edellytyksin.
Käytännössä yksityishenkilöiltä kerättävien rahalahjoitusten keräämisen tulisi tapahtua jonkin muun
toimijan kuin Metsähallituksen toimesta. Sopivan toteuttajan löytyessä asiaa voidaan pilotoida ja
onnistuessaan toimintatapa voidaan kopioida laajempaan käyttöön Suomessa. Kokeilun toteuttaja
voi olla esimerkiksi yhdistys, yritys tai muu yksityinen taho. Varsinais-Suomen liiton ja yhdeksän
varsinaissuomalaisen kunnan rahoittama Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysyhdistys toteuttaa Kurjenrahkan alueella käytännöntason kunnostustöitä tarpeen mukaan ostetun ylläpitopalvelun
avulla ja talkoovoimin. Yhdistyksen toiminta on pienimuotoista eikä palkatun henkilöresurssin puuttuessa yhdistys ole osoittanut halukkuutta hankkeen toteuttajaksi. Niin ikään maakuntavaltuuston
aloitteesta lähtenyt selvitystyö maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliksi on myös
käynnissä. Kuntien rahoittama maakunnallinen virkistysalueyhdistys voisi toteutuessaan toimia yksityisten pienlahjoitusten kerääjänä. Toimintamalli on vasta selvitysvaiheessa ja neuvottelut kuntien
kanssa ovat vielä kesken.
Kansallispuistojen kehittäminen ja rakenteiden ylläpitäminen on pitkäjänteistä työtä. Yksityishenkilöiltä kerätyt lahjoitukset voivat vaihdella runsaastikin talouden suhdanteiden mukaan ja vakaa alueiden ylläpito ei voi pohjautua ainoastaan näihin lahjoituksiin. Metsähallituksella on metsätaloudellista toimintaa, jonka tuottojen tuloutusta voitaisiin ohjata nykyistä enemmän kansallispuistojen ylläpitoon. Maan hallituksen tuoreessa talousarvioesityksessä luonnonsuojeluun ollaan ohjaamassa
merkittävä määrä valtion rahaa. Kansallispuistojen pitkäjänteisen ylläpidon näkökulmasta on keskeistä, että valtion määrärahaa kanavoitaisiin nykyistä enemmän kasvavan virkistyskäytön mahdollisuuksien tukemiseen, niin kansallispuistoihin kuin ns. historiakohteisiin. Virkistykseen suunnatut
rahat palautuvat talouteen vähentyneinä sosiaali- ja terveyskustannuksina, matkailuverotuottoina ja
alueiden asukkaiden kasvaneen viihtyvyyden kautta saavutettavina asumisen vetovoima- ja pitovoimatekijöinä.
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Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Lasse Nurmi p. 040 543 5473, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine p. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Maakuntavaltuusto 9.12.2019
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto toteaa suoritetut toimenpiteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyksi.
Päätös

Maakuntavaltuuston keskustelun jälkeen todettiin, että asia jätettiin pöydälle.
_____

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto toteaa suoritetut toimenpiteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyksi.
Päätös

Janne Sjölund jätti Olavi Ala-Nissilän kannattamana seuraavan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän toimenpidealoitteen koskien aloitetta 15.1 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien sote-uudistuksen maakunnallista valmistelua:
”Toimenpidealoite
Sote-uudistus etenee maan hallituksen valmistelussa. Asiaa käsitellään Varsinais-Suomen kunnissa vaihtelevalla tavalla. On kuitenkin välttämätöntä, että alueelliseen valmisteluun sisältyy myös
poliittinen näkökulma.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että maakuntahallituksen alaisuuteen nimetään
edellisen hallituskauden tapaan sote-uudistuksen seurantaryhmä. Ryhmän on oltava poliittisesti ja
alueellisesti edustava. Seurantaryhmän kokoaminen tulee antaa poliittisten puolueiden muodostaman valintatoimikunnan tehtäväksi mahdollisimman nopealla aikataululla ja niin, että keskeisiä
sote-uudistusta valmistelevia tahoja kuullaan ennen ryhmän nimeämistä.”
Maakuntavaltuusto keskusteli toimenpidealoitteesta. Toimenpidealoite lähetetään maakuntahallitukseen valmisteltavaksi.
Aloite 15.2 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koskien yksityishenkilöiden tuen mahdollistamista
Kurjenrahkan kansallispuistolle ja muille varsinaissuomalaisille retkeilykohteille
Maakuntavaltuusto totesi suoritetut toimenpiteet ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Merkittiin, että Niko Toivonen poistui kokouksesta klo 12.20.
_____
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET 2019
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 §:n mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Maakuntahallitus on kokouksessaan 11.5.2020 § 70 käsitellyt seuraavan aloitteen:

.1 KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMIEN ALOITE PUURAKENTAMISEN
EDISTÄMISESTÄ VARSINAIS-SUOMESSA STRATEGISENA TAVOITTEENA
Asia

Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät maakuntavaltuuston joulukuun kokouksessa 9.12.2020 (§ 35) seuraavan aloitteen:
”Aloite puurakentamisen edistämisestä Varsinais-Suomessa strategisena tavoitteena
Ympäristöministeriö on nyt syksyllä yhdessä maakuntaliittojen ja muiden alueellisten yhteistyökumppanien kanssa järjestänyt puurakentamista ja rakentamisen ilmastokysymyksiä käsittelevien tapahtumien sarjan. Varsinais-Suomea lähin tilaisuus oli Porissa.
Ympäristöministeriöllä on puurakentamisen ohjelma. Se pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Se edistää alan osaamista ja tarjoaa faktatietoa puurakentamisesta.
Puurakentaminen on ekologista. Se on kotimaista ja työllistää paljon. Puurakentaminen on
tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea
metsien kestävää ja järkevää kehitystä.
Maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten merkityksen kasvaessa,
puurakentamista pyritään entisestään lisäämään myös Suomessa. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700
kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet ovat hiilivarastoja.
Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat kerrostalorakentamisessa,
julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa ja myös omakotirakentamisessa.
Suomeen tulivat voimaan 1.1.2018 alkaen uudet lämmöneristystä koskevat energiamääräykset. Näiden säädösten myötä pyritään ohjaamaan käyttämään yhä enemmän vähäpäästöisiä
ja uusiutuvia energiaa rakennusten lämmittämisessä ja jäähdyttämisessä.
EU:n komissio julkaisee 11.12.2019 Green Deal -ehdotuksensa, jonka yhtenä keskeisenä ajatuksena on ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän rakentamisen ohjelma. Se tarjoaa mahdollisuuksia ja rahoitusta, jota on Suomessa ja maakunnassa tärkeä hyödyntää.
Puurakentaminen voi olla Varsinais-Suomen liiton ja toiminnan painopiste, informaatiota voidaan jakaa mm. tilaisuuksien kautta ja kuntia voidaan kannustaa puurakentamiseen eri toimin.
Esitämme, että Varsinais-Suomen liitto strategiassaan ja toiminnassaan pyrkii tehostetusti eri
toimenpitein edistämään puurakentamista Varsinais-Suomessa.
Turussa 9.12.2019
Keskustan valtuustoryhmä ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä”
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston hyväksymien Maakuntastrategian 2035+ (16.6.2014 § 15)
ja päivitetyn Maakuntaohjelman 2018–2021 (11.12.2017 § 44) neljä kärkeä ovat vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus.
Neljännen kärjen Resurssiviisaus – Innovoivaa edelläkävijyyttä tavoitteiden mukaan VarsinaisSuomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta, jossa
avoin tieto on kaikkien käytössä. Maakunnassa hyödynnetään kestävästi luonnon- ja kulttuuriympäristön, aluerakenteen ja ihmisten sekä organisaatioidenkin voimavaroja yhdessä tulevaisuuteen
tähdäten. Resursseja kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla Varsinais-Suomesta tulee kiertotalouden
ja resurssiviisauden edelläkävijä ja mallialue. Toiminta yhteisten voimavarojen hyväksi on tapa ajatella ja kykyä nähdä kaikille osapuolille toimintatavasta tuleva suuri hyöty.
Maakuntaohjelman resurssiviisauden ensimmäinen toimenpide – tuetaan materiaali-, energia-,
ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä hiilineutraaleja ratkaisuja Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan mukaisesti – on ollut lähtökohtana laaditun kiertotalouden tiekartan toteuttamisessa.
Painopiste on ollut teknisten materiaalikiertojen toteutuksessa edistämällä kaikessa rakentamisessa energiatehokkuuden ja kiertotalouden huomioimista. Kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta johtuen puurakentamista ei ole mainittu erillisenä kärkenä. Tiekarttaa toteuttavassa Circwaste hankkeessa edistetään kestävää ja kiertotaloutta tukevaa rakentamista konkreettisin toimenpitein
ja esimerkein.
Varsinais-Suomen liitto edistää käytössä olevilla lakisääteisillä työkaluillaan osaltaan valtakunnallisia ja globaaleja resurssiviisauden ja ilmastonmuutoksen tavoitteita. Tavoitteet ovat lähtökohtana
kaikelle maakunnan suunnittelulle, myös nyt käynnissä oleville merialuesuunnittelulle, maakuntakaavoitukselle ja liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Samalla on kuitenkin tunnistettava näiden välineiden rooli, vaikuttavuus ja tehtävä eri suunnittelutasojen, teemojen ja sektoreiden yhteensovittamisessa. Lakisääteisten tehtävien lisäksi Varsinais-Suomen liitto tekee paljon yhteistyötä kuntien
kanssa alue- ja yhdyskuntarakenteen ja myös rakentamisen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.
Valonialla on useita hankkeita sekä tiivistä yhteistyötä mm. kuntien hankintaosaamisen kehittämiseksi.
Maakuntastrategian – maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman – päivitystyö käynnistyy tulevana syksynä. Vuorovaikutteisessa prosessissa tullaan hyödyntämään myös maakuntavaltuutettujen näkemyksiä. Tämä valtuustoaloite voitaneen kirjata myös niihin.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap puh. 040 721 3137,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Maakuntavaltuusto 1.6.2020
Maakuntahallituksen ehdotus
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Maakuntavaltuusto toteaa suoritetut toimenpiteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jere Järvinen poistui kokouksesta klo 12.26.
_____
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 § kuuluu seuraavasti:
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Maakuntavaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä
maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja maakuntavaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Päätös

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen:
”Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
Maakuntaliiton yhteydessä toimiva Valonia on 9.3.2020 päivätyllä lausuntopyynnöllään lähestynyt
kuntia ja esitellyt uuden tavoiteohjelmansa ”Ohjelma 2030” sekä maakunnan kunnille uudet yhteistoiminnan maksuluokat vuodesta 2021 alkaen.
Maakunnassamme on ollut pitkään periaatteena, että maakunnan toimenpiteissä maksut jakautuvat siten, että maksurasite maakunnan asukasta kohti on sama riippumatta asuinkunnasta.
Nyt esitetyissä maksuluokissa tämä periaate on sysätty sivuun. Lausuntopyyntöön liitetyistä tiedostoista ei löydy mitään perusteluja tai selitystä näille uusille maksuluokkaehdotuksille. Pääperiaatteena näkyy olevan lähinnä se, että mitä vähäväkisemmässä kunnassa asut, niin sitä enemmän
maksat. Tähän johtopäätökseen pääsee, jos laskee eri kunnissa asukasta kohti tulevan maksun.
Viime vuosina tämän suuntainen negatiivinen kehitys pienempien kuntien asukkaita kohtaan on
valitettavasti lisääntynyt niin valtion kuin maakunnankin taholta. Tämä näkyy kuntalaisille veroprosenttien ja muiden maksujen korotuksina.
Perussuomalaisten maakuntavaltuustoryhmä esittää, että Varsinais-Suomen liiton toiminnoissa ja
sen erilaisissa oheistoiminnoissa noudatetaan edelleen periaatetta, että kerättävät maksut ovat
maakunnan asukasta kohti samat riippumatta asuinkunnan koosta. Käsittääksemme maakuntaan
kytköksissä oleva Valonia toteuttaa juuri tämän tyyppistä maakunnan laajuisista hanke- ja projektitoimintaa, joka kohdistuu pääasiassa vesistöjen ja ilmaston suojeluun. Lisäksi ehdotamme, että
jatkossa Valonian kuntarahoitusosuus hoidetaan suoraan maakuntaliiton budjetin kautta, jolloin
valvonta saadaan yhtenäisemmäksi.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Lauri Heikkilä
Jyrki Alastalo
Katri Keloniemi
Matias Mäkinen
Pirjo Niinivirta
Antti Olkinuora
Sari Repo
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Ville Tavio”
Maakuntavaltuusto keskusteli aloitteesta. Aloite lähetetään maakuntahallitukseen valmisteltavaksi.
_____

§ 18, MV 1.6.2020 10:30
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VALTUUTETUN KYSELYT
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön § 94 1. momentin mukaan valtuutetulla on oikeus esittää
maakuntahallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden minuutin pituisia kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta koskevista asioista.
Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 18.9.2017 § 34, että valtuutetun kyselyt esitetään maakuntavaltuuston kokouksen viimeisenä asiakohtana ennen kokouksen päättämistä.

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kyselyt ja maakuntahallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin.

Päätös

Todettiin, että kyselyitä ei ollut.
_____

§ 19, MV 1.6.2020 10:30
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Myllymäki päätti kokouksen klo 12.36.
_____
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MUUTOKSENHAKU
§ 1-19

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-8, 13-19
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Pykälät: 9-12
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus/Åbo Förvaltningsdomstol
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Pykälät:
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
Kunnallisvalitus, pykälät: 9-12

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi
tettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Varsinais-Suomen liiton
kirjaamosta.
Postiosoite:

PL 273

Käyntiosoite: Ratapihankatu 36
Sähköpostiosoite: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Faksinumero:
Puhelinnumero: 02 2100 900
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 9.00 - 15.00
Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

