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Pöytäkirja

1/2013

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

11.03.2013 klo 10.30 – 11.15; 11.35-11.50; 12.50-14.28
Turun kristillinen opisto
§ 1-17
Sivut 1 - 15

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Saapuvilla 97 jäsentä, liite 1 § 2

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§6

Saapuvilla 12 henkilöä, liite 1 § 2
§2

ALLEKIRJOITUKSET
Raimo Sulonen
puheenjohtaja § 1-9
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
18.3.2013

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Pekka Myllymäki
puheenjohtaja 10-17

Maakuntavirasto

Marko Valkama

Susanna Kolhi

25.3..2013 klo 9.00 – 15.00

Maakuntavirasto

Hallintojohtaja

Markku Roto
sihteeri
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asia

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan maakuntavaltuuston toimikauden ensimmäisen
kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Ehdotus

Maakuntavaltuuston iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen.

Päätös

Merkittiin, että maakuntavaltuuston iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu on Raimo Sulonen.
Valtuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.
_____

§ 2
Asia

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 25.2.2013 postilähetyksenä maakuntavaltuuston jäsenille
sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu
nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton ilmoitustaululle.
Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä
on julkaistu ilmoitus 23.2.2013 tai heti sen jälkeen seuraavissa sanomalehdissä:
Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 13 §:n mukaan läsnäoleviksi katsotaan valtuutetut ja valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet ennen kokouksen avaamista tai sen
kestäessä saapuneensa kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei
ole todettu poissaoleviksi.
Maakuntavaltuuston kokouksen avauksen jälkeen puheenjohtaja toteaa läsnä olevien valtuutettujen sekä esteen ilmoittaneiden valtuutettujen sijaan kutsuttujen henkilökohtaisten varajäsenten lukumärän sekä onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 102 jäsentä, jolloin vähintään 2/3 valtuutetuista on 68
jäsentä, joka on päätösvaltaisuuden ehto.

Ehdotus

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

Päätös

Valtuutettu Raimo Sulonen totesi läsnäolevat valtuutetut liitteen 1 § 2 mukaisesti.
Valtuutettu Raimo Sulonen totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska läsnä oli 97 valtuutettua myös päätösvaltaiseksi.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto

§ 3
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MAAKUNTAVALTUUSTON SIHTEERIN MÄÄRÄÄMINEN

Asia

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 § 4. momentin mukaan maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto määrää sihteerin.

Päätös

Maakuntavaltuusto määräsi valtuutettu Raimo Sulosen ehdotuksesta maakuntavaltuuston sihteeriksi hallintojohtaja Markku Roton.
_____

§ 4
Asia

VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten
muodostaa valtuustoryhmiä.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava maakuntavaltuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus
jätetään maakuntavaltuuston puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto merkitsee ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta tiedoksi.

Päätös

Valtuutettu Raimo Suloselle jätettiin seuraavat ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja
niiden puheenjohtajista:
Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Keskusta
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit

pj. Vanhanen Juha
pj. Antola Jouko
pj. Ala-Nissilä Olavi
pj. Junnila Wilhelm
pj. Lähteenmäki Alpo
pj. Sarlund Katri
pj. von Frenckell-Ramberg Christel
pj. Toivonen Toni

Pöytäkirjan liitteet 1-8 § 4.
_____
§ 5
Asia

KOKOUSASIAIN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 15 §:n 1. momentin mukaan asiat esitellään maakuntavaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Ehdotus

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

Päätös

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä kokousasiain esittelyjärjestykseksi seuraavan muutetun esittelyjärjestyksen:
1
2l
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Maakuntavaltuuston sihteerin määrääminen
Valtuustoryhmien muodostaminen
Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ääntenlaskijain valitseminen
Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
Maakuntavaltuuston järjestäytyminen
Maakuntahallituksen valitseminen
Tarkastuslautakunnan valitseminen
Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle
JHTT-yhteisön valitseminen
Salo-Lohja -ratalinjan (SALORA) vaihemaakuntakaava
Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
Valtuutetun kyselyt
Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
§ 6
Asia:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian
kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina maakuntavirastossa maanantaina 18.3.2013 klo 10.00.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Taito Ylhäisen ehdotuksesta valtuutettu Marko Valkaman ja valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Susanna Kolhin.
_____

§ 7

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 Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta valtuutettu
Pekka Kuusiston, valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Tuulia Merivuoren, valtuutettu Wilhelm Junnilan ehdotuksesta valtuutettu Mira Katajamäen ja valtuutettu Matti Varajärven
ehdotuksesta valtuutettu Leena Ahonen-Ojalan.
_____
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto
§ 8
Asia

11.03.2013
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MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja
kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii maakuntavaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei maakuntavaltuusto toisin
päätä.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

§ 9
Asia

Maakuntavaltuusto valitsi vaalilautakuntaan yksimielisesti valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta
valtuutettu Lauri Katteluksen varajäsenenään valtuutettu Wilhelm Junnilan ehdotuksesta valtuutettu Tommi Leppäsen, valtuutettu Mika Maaskolan ehdotuksesta valtuutettu Hannele Lehto-Laurilan
varajäsenenään valtuutettu Alpo Lähteenmäen ehdotuksesta valtuutettu Elina Sandelinin ja valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta valtuutettu Risto Ervelän varajäsenenään valtuutettu Katri
Sarlundin ehdotuksesta valtuutettu Laura Tammisen. Puheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Juha
Vanhasen ehdotuksesta valtuutettu Lauri Kattelus ja varapuheenjohtajaksi valtuutettu Mika Maaskolan ehdotuksesta valtuutettu Hannele Lehto-Laurila.
_____
MAAKUNTAVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2. momentin mukaan maakuntavaltuustossa on kolme
varapuheenjohtajaa.

Ehdotus

Valitaan maakuntavaltuustolle puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa maakuntavaltuuston
toimikaudeksi.

Päätös

Valtuutettu Olavi Ala-Nissilä ehdotti puheenjohtajaksi valtuutettu Pekka Myllymäkeä. Valtuutettu
Alpo Lähteenmäki ehdotti 3. varapuheenjohtajaksi Li Anderssonia. Valtuutettu Juha Vanhanen ehdotti 2. varapuheenjohtajaksi valtuutettu Minna Arvea. Valtuutettu Mika Maaskola ehdotti 1. varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jouko Antolaa ja valtuutettu Wilhelm Junnila ehdotti 3. varapuheenjohtajaksi valtuutettu Taito Ylhäistä.
Merkittiin, että valtuutettu Raimo Sulonen keskeytti kokouksen neuvottelutauon ajaksi klo 11.15 –
11.35.
Merkittiin, että valtuutettu Raimo Sulonen keskeytti kokouksen lounastauon ajaksi klo 11.50 –
12.50.

Pöytäkirjantarkastajat
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Valtuutettu Wilhelm Junnila peruutti ehdotuksensa 3. varapuheenjohtajaksi.
Valtuutettu Raimo Sulonen pyysi toistamaan ennen neuvottelu- ja lounastaukoja tehdyt muut ehdotukset:
Juha Vanhasen ehdotus 2. varapuheenjohtajaksi: Minna Arve
Alpo Lähteenmäen ehdotus 3. varapuheenjohtajaksi: Li Andersson
Mika Maaskolan ehdotus 1. varapuheenjohtajaksi: Jouko Antola
Olavi Ala-Nissilän ehdotus puheenjohtajaksi: Pekka Myllymäki
Maakuntavaltuusto valitsi ehdotusten mukaisesti puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa
maakuntavaltuuston toimikaudeksi.
Puheenjohtaja Pekka Myllymäki siirtyi johtamaan puhetta.
_____
§ 10

MAAKUNTAHALLITUKSEN VALITSEMINEN

Asia

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 13 §:n 1. momentin mukaan maakuntahallituksessa on
19 jäsentä ja kullakin näistä henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuusto valitsee jäsenten joukosta maakuntahallitukselle puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen 19 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen
varajäsenen.
Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenten joukosta maakuntahallitukselle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta maakuntahallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen
Alatalo Juuso, Mynämäki, sdp
Haijanen Pauliina, Laitila, kok
Heikkilä Lauri, Marttila, ps
Kiviranta Esko, Sauvo, kesk
Koskinen Talvikki, Turku, sdp
Kurvinen Jani, Somero, kesk
Lehtinen Riitta, Somero, sdp
Lehtonen Aki, Turku, kok
Maaskola Mika, Turku, sdp
Nieminen Raimo, Salo, vas
Nummentalo Juhani, Salo, kok
Orpo Petteri, Turku, kok
Perho Tiina, Loimaa, kok
Pilpola Juhani, Lieto, ps
Saario Mari, Kaarina, vihr
Söderlund Nina, Parainen, vas
Virolainen Anne-Mari, Lieto, kok
Vuola Hanna, Laitila, kesk
Wallin Stefan, Turku, rkp

Pöytäkirjantarkastajat

Hamunen Ilkka, Parainen, sdp
Skyten-Suominen Irja, Kustavi, kok
Aso Janne, Kaarina, ps
Kaunisto Timo, Loimaa, kesk
Aalto Tino, Turku, sdp
Halkilahti Jaakko, Salo, kesk
Virtanen Pirjo, Salo, sdp
Kattelus Lauri, Turku, kok
Vehniäinen Marjatta, Turku, sdp
Nurmi Eija, Raisio, vas
Munter Hanna, Somero, kok
Siren Saara-Sofia, Turku, kok
Mäki-Punto-Ristanen, Tarja, Loimaa
Ketonen Tuija, Loimaa, ps
Andersson Janina, Turku, vihr
Rasi Jarmo, Loimaa, vas
Rantanen Matti, Naantali, kok
Koivisto Anna-Liisa, Lieto, kesk
Rinne Tarja, Parainen, rkp
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ja heidän joukostaan puheenjohtajaksi valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta Petteri Orpon, 1.
varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jouko Antolan ehdotuksesta Mika Maaskolan, 2. varapuheenjohtajaksi valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta Jani Kurvisen.
_____
§ 11
Asia

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n 2. kohdan mukaan maakuntavaltuusto asettaa
tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 2 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.
Maakuntavaltuusto määrää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Jouko Antolan ehdotuksesta toimikaudekseen
tarkastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jalli Marja, Koski Tl, kesk
Orell Markku, Parainen, kok
Valtakari Daniel, Turku, sdp
Vuorinen, Elisa, Raisio, kok

Keloniemi-Hurttila, Elina, Pöytyä, kesk
Kangas Tarmo, Uusikaupunki, kok
Sulonen Raimo, Raisio, sdp
Saksi Anita, Naantali, kok

Maakuntavaltuusto määräsi puheenjohtajaksi valtuutettu Olavi Ala-Nissilän ehdotuksesta Marja
Jallin ja valtuutettu Juha Vanhasen ehdotuksesta varapuheenjohtajaksi Elisa Vuorisen.
Maakuntavaltuusto päätti, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asiakohdan osalta kokouksessa.
_____
§ 12

AJANKOHTAINEN KATSAUS MAAKUNTAVALTUUSTOLLE

Asia

Maakuntajohtaja Juho Savo esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsenet Marja Jalli, Markku Orell, Elisa Vuorinen ja Raimo Sulonen poistuivat kokouksesta tarkastuslautakunnan kokouksen ajaksi klo 13.10-13.30.
Merkittiin, että Annika Saarikko poistui kokouksesta klo 13.00, Piia Elo poistui klo 13.30 ja MariElina Koivusalo poistui klo 13.45.
Merkittiin, että Matti Varajärvi, Leena Ahonen-Ojala ja Antti Kotti poistuivat kokouksesta klo 14.10.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat
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Asia

11.03.2013
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JHTT-YHTEISÖN VALITSEMINEN
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 12 §:n 3. kohdan mukaan maakuntavaltuusto valitsee
tarkastuslautakunnan esityksestä toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.
Tarkastuslautakunnan ehdotus tuodaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 11.3.2013
Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää maakuntavaltuustolle, että Varsinais-Suomen liiton tilintarkastajaksi vuosiksi 2013-2016 valitaan KPMG Kunta Oy ja että maakuntavaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan Varsinais-Suomen liiton puolesta hyväksymään liiton ja valitun tilintarkastajan välillä
tehtävän tilintarkastusta koskevan sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 11.3.2013
Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää, että Varsinais-Suomen liiton tilintarkastajaksi kaudelle 2013-2016
valitaan KPMG Kunta Oy ja että maakuntavaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan VarsinaisSuomen liiton puolesta hyväksymään liiton ja valitun tilintarkastajan välillä tehtävän tilintarkastusta
koskevan sopimuksen.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Olavi Ala-Nissilä ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 14

SALO-LOHJA -RATALINJAN (SALORA) VAIHEMAAKUNTAKAAVA

MAANK:31 /2008

Maakuntahallitus 17.12.2012 § 212
Asia

Ympäristöministeriö vahvisti Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan 4.12.2012 päätöksellään
nro YM3/5222/2011
Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yleispiirteinen aluevaraus uudelle Salon ja Lohjan väliselle
rautatielinjaukselle sekä selvitetty sen suhde muuhun alueiden käyttöön.
Maakuntavaltuuston päätöksestä hyväksyä vaihemaakuntakaava tehtiin 6 valitusta, jotka ympäristöministeriö vahvistamispäätöksessä hylkäsi.
Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
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Varsinais-Suomen liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti kuulutettava
maakuntakaavan voimaantulosta. Varsinais-Suomen liiton tulee lisäksi lähettää maakuntakaava
tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon
suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.
Koska Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston hyväksymä Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaava on tullut vahvistetuksi valtuuston hyväksymässä muodossa, ei Varsinais-Suomen liitolla ole tarvetta hakea muutosta ympäristöministeriön päätökseen.
Oheismateriaalina ympäristöministeriön Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätös YM3/5222/2011.
Valmistelija

HS/JV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. todeta ympäristöministeriön vahvistaneen Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan
4.12.2012.
2. julkaista kuulutuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti sekä asettaa sen
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.1.2013–15.2.2013 väliseksi ajaksi sekä toimittaa
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä tarkoitetuille tahoille ympäristöministeriön päätöksen mukaiset maakuntakaavakartat määräyksineen.
3. toimittaa Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksen ja vahvistamisen
aiheuttamat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset toimenpiteet tiedoksi
maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 11.3.2013
Oheismateriaalina ympäristöministeriön Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätös YM3/5222/2011.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää merkitä Salo–Lohja -ratalinjan vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksen ja vahvistamisen aiheuttamat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset
toimenpiteet tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Hannele Lehto-Laurila ja Asko Lähteenmäki poistuivat kokouksesta klo 14.20.
Merkittiin, että Karl-Johan Karlsson ja Christer Friis poistuivat kokouksesta klo 14.25.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 § kuuluu seuraavasti:
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään maakuntahallituksen valmisteltavaksi.
Maakuntavaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia
on valmisteltava.
Maakuntahallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä maakuntavaltuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, jota 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

Merkittiin, ettei aloitteita ollut.
_____

§ 16
Asia

VALTUUTETUN KYSELYT
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 § kuuluu seuraavasti:
”Esityslistassa mainittujen asioiden ja mahdollisten aloitteiden tultua käsitellyksi on valtuutetuilla
oikeus tehdä lyhyitä kyselyjä kuntayhtymän hallintoon liittyvistä kysymyksistä, jolloin paikalla olevilla viranhaltijoilla tai luottamushenkilöillä on tilaisuus välittömästi antaa vastauksensa. Tarvittaessa
voidaan vastauksen antaminen siirtää seuraavaan kokoukseen.”

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kyselyt ja maakuntahallituksen puheenjohtaja tai maakuntajohtaja ilmoittaa kuka viranhaltija tai luottamushenkilö vastaa.

Päätös

Merkittiin, ettei kyselyjä ollut.
_____

§ 17

MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja Pekka Myllymäki päätti kokouksen klo 14.28.
_____
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MUUTOKSENHAKU
§ 1-17

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-2, 4, 6-7, 12, 14-17
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: 3, 5, 8-11, 13
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:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:
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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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

Lisätietoja
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Pöytäkirjan liite § 2

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:
Maakuntahallitus
Alatalo Juuso
Koskinen Talvikki
Nieminen Raimo
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