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§ 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Asia

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu 11.6.2013. Maakuntahallituksen jäsenten
lisäksi kutsu on postitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
edellä mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.
_____

§ 118 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 10.6.1996 § 155, että maakuntahallituksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjantarkastajaa siten, että sen jälkeen kun
pöytäkirja on allekirjoitettu, se lähetetään postilähetyksenä toiselle valituista pöytäkirjantarkastajista, joka tarkastettuaan pöytäkirjan lähettää sen postilähetyksenä toiselle pöytäkirjantarkastajalle,
joka tarkastettuaan lähettää sen postilähetyksenä takaisin virastoon.
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.

Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Riitta Lehtinen ja Raimo Nieminen.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Juhani Nummentalon ja Raimo Niemisen.
_____

§ 119 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/lpi

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajat
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Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. Meriteollisuuden uuden alun ensimmäinen päivä, Onko se tänään?
Kun STX:n Turun telakalle tulossa olleen Oassis-luokan 3. jättiristeilijän rahoituspaketti kaatui viime talvena Suomessa, asetti elinkeinoministeri Janne Vapaavuori vuorineuvos Ole Johanssonin
johtaman pienen työryhmän laatimaan alan jatkoa ja strategiaa koskevan ehdotuksen ministeriölle
(TEM).
Työryhmän raportti luovutetaan tänään ministerille. Raportti liitteenä. (Liite1) Lyhyen analyysin
jälkeen raportissa on konkreettisia ehdotuksia alan koulutuksen, tutkimuksen, tukijärjestelmien, kilpailukyvyn ja markkinoinnin kehittämiseksi erityisesti arktisen meriteollisuuden ja offshoremarkkinoiden piirissä. Ristelijämarkkinakin on raportissa nyt mukana .
Koska jo etukäteen oli tiedossa, että Johanssonin työryhmä ei raportissaan tule ottamaan kantaa
siihen, missä alaa Suomessa tulisi erityisesti kehittää, on Varsinais-Suomen telakkatyöryhmälle
valmisteltu alueellisesta näkökulmasta ohjelma, joka vastaa kysymykseen ”missä ja miten esitetyt
kehittämishankkeet vaikuttavimmin voitaisiin Suomessa toteuttaa?” Varsinais-Suomen telakkaryhmä on tänään aamulla käsitellyt ja hyväksynyt Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuuden alueellisen kilpailukykyohjelman. Ohjelma liitteenä (Liite 2).
Ohjelmaan on alueellisesti koottu ehdotukset, jotka ovat suoraa jatkoa osin jo käynnissä oleville
ja/tai eri ohjelmiin ehdotetuille hankekokonaisuuksille, jotka suoraan toteuttaisivat tänään TEM:lle
luovutetun raportin tavoitteita. Ohjelma on kunnianhimoinen, mutta samalla selkeä visio siitä mitä
alan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn eteen maakunnassa halutaan tehdä.
Oikein toimien tämä päivä voi olla meriteollisuutemme uuden alun ensimmäinen päivä!
2. Missä kaupoissa asioit? Onko arkiympäristösi palveluissa kehittämisen varaa? Vastaa
kyselyyn!
Varsinais-Suomen liitossa tehdään parhaillaan kaupan palveluverkkoselvitystä, jonka tavoitteena
on laatia suuntaviivat kaupan palveluiden sijainnille tulevaisuudessa. Osana tätä selvitystä on nyt
avattu kysely, jossa kartoitetaan varsinaissuomalaisten asiointitottumuksia.
Kyselyssä kerätään tietoa siitä, missä kaupoissa varsinaissuomalaiset asioivat, miten palveluiden
äärelle kuljetaan, ja onko arkiympäristön palveluissa kehittämisen tarpeita. Kyselyssä on apuna
kartta, jolle vastaaja merkitsee käyttämänsä kaupat ja muut palvelut.
Kyselyllä saadaan uutta tietoa varsinaissuomalaisten asiointitottumuksista. Tietoa käytetään hyödyksi alueemme suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken
arvotaan kolme kappaletta uusia ”Varsinais-Suomi - maakuntien ykkönen” -historiakirjoja.
Kysely on avoinna 31.8.2013 asti osoitteessa http://www.eharava.fi/inquiry.jsp?id=423 Kyselyyn
pääsee vastaamaan myös Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta osoitteesta www.varsinaissuomi.fi
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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§ 120 VARSINAIS-SUOMEN LIITON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2016
Asia

Sivu 170
HALL:89 /2013

Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2016 päivittää henkilöstösuunnitelman 2009 - 2012. Asiakirjan valmistelu aloitettiin infotilaisuudella 12.4.2012, jonka jälkeen valmistelua on jatkettu henkilöstöryhmässä. Työpaikkademokratiapäivä 7.11.2012 käytettiin kokonaisuudessaan henkilösuunnitelman
viimeistelyyn ja sen jälkeen henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää muutos- ja lisäysehdotuksiaan
henkilöstösuunnitelmaan.
Lisäksi henkilöstösuunnitelman 2013 – 2016 laadinnassa on otettu huomioon kevään 2012 kehityskeskusteluissa ja vuonna 2012 toteutetuissa ilmapiirikartoituksissa esiin nostetut kehittämistarpeet. Kehittämistarpeiden toteuttamista koskeva infotilaisuus pidettiin 2.5.2013.
Yhteistyökomitea on käsitellyt asian kokouksessaan 11.6.2013.
Oheismateriaali: Henkilöstösuunnitelma 2013 - 2016

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2013 - 2016 noudatettavaksi liiton
henkilöstöpolitiikassa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 121 VARSINAIS-SUOMEN LIITON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012
Asia

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.
Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden
muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen
avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.
Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kunta-alan henkilöstöraportointisuositusta.

Keskeistä huomioitavaa:
Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.
Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja
niiden kehittymisestä.
Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä.
Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.
Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.
Tietoja kerätään säännöllisesti.
Pöytäkirjantarkastajat
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Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.
Yhteistyökomitea on käsittelyt asian kokouksessaan 11.6.2013.
Oheismateriaalina on Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomus 2012. Luku 3. Osaaminen ja
sen kehittäminen toimitetaan maakuntahallituksen jäsenille täydennettynä sähköpostitse.
Valmistelija

MR/MK/EP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2012 tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 122 VARSINAIS-SUOMEN YHTEISMARKKINOINTI VUOSINA 2014 – 2016
Asia

EDUNV:31 /2012

Maakuntahallitus päätti 25.3.2013, että maakuntahallitukselle tuodaan viimeistään kesäkuun 2013
kokoukseen projektisuunnitelma markkinoinnin jatkosta ja kilpailuttamisesta 2014-.
Turun ja Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeessa markkinointityötä on tehty syksystä
2010 lähtien, alueen vetovoimatekijöitä korostaen. Maakunta on saanut arvokasta, erottuvaa ja
nuorekasta näkyvyyttä Suomen valtamediassa, tv:ssä, verkossa ja Helsingin matkamessuilla.
Kampanjoiden tuloksia on seurattu systemaattisesti ja ne ovat olleet rohkaisevia: toimenpiteet
huomataan ja viestit koetaan mielenkiintoisiksi.
Yhteismarkkinointia on syytä jatkaa myös vuonna 2014. Juuri nyt, haasteellisen teollisuuden rakennemuutoksen aikana, Turku ja Varsinais-Suomi tarvitsevat positiivista, valtakunnan tason viestintää alueen vahvuuksista. Varsinais-Suomen kunnat kiinnostavat tutkimusten mukaan asukkaita
ja yrityksiä muualla Suomessa - mahdollisuudet uusien yritysten ja asukkaiden houkuttelemiseen
ovat hyvät. Yhteismarkkinoinnista ja sen tuomasta laajasta, myönteisestä näkyvyydestä hyötyvät
kaikki maakunnan toimijat.
Varsinais-Suomen yhteismarkkinointia on suunniteltu käynnistettäväksi kolmevuotisena vuosille
2014 - 16. Alueen imagon rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja sen hankkeistaminen on perusteltua useammaksi vuodeksi. Tämä on jatkoa viime vuosina tehdylle ansiokkaalle markkinoinnille.
Yhteismarkkinointia on perusteltua jatkaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Alustavassa
rahoitussuunnitelmassa on suunniteltu seuraavia tahoja ja niiden osuutta rahoitukseen:
33 %
33 %
33 %

Varsinais-Suomen liitto (kuntarahoitteinen toiminta)
Turun kaupunki, kaupunkikonserni
yksityinen rahoitus

Yhteismarkkinointiin on lisäksi tarkoitus hakea erillistä hankerahoitusta.
Yhteismarkkinoinnin sisältö päätetään myöhemmin yhdessä tilaajien ja toteuttajan kesken. Toteuttaja hankitaan kilpailuttamalla koko ajanjaksoksi kerrallaan. Kilpailutuksessa todetaan käytössä
Pöytäkirjantarkastajat
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oleva kokonaisbudjetti ja toteuttajan valinta perustuu tarjoajan esittämän yhteismarkkinoinnin sisällön laadulliseen arviointiin.
Valitun toteuttajan tehtävät ovat: 1) markkinoinnin suunnittelu yhdessä tilaajien kanssa, 2) markkinoinnin toteutus, tarvittaessa alihankkijoita käyttäen ja 3) yksityisen rahoituksen kerääminen.
Valmistelija

JV/JÅÅ/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Varsinais-Suomen yhteismarkkinointia 2014 - 16 koskevat valmistelevat toimet,
2. osallistua Varsinais-Suomen yhteismarkkinointiin esittämällä vuoden 2014 talousarvioon erillisen150 000 euron määrärahan,
3. kilpailuttaa yhteismarkkinoinnin toteuttajan vuosille 2014 - 16.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm p. 040 775 5781; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 123 EAKR -OHJELMAN UUDET JA JATKORAHOITETTAVAT ÄRM -HANKKEET, MYÖNTEISET
PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 10.6.2013 § 31
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa 2007–2013 koskevia hakemuksia
(oheismateriaalina):
2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
32/2011, Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin (JATKOHANKE) (hakija: Salon kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Projektin keskeisenä tavoitteena on edistää hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehitystä toteuttamalla autenttinen kehittämisympäristö. Tavoitteena on vaikuttaa osaavan työvoiman pysymiseen alueella, korkeaan osaamisen perustuvan uuden yritystoiminnan synnyttämiseen ja osaavan työvoiman sekä uuden yritystoiminnan houkuttelemiseen Salon alueelle. Projektissa tavoitellaan lisäksi kunnallisen palvelutoimintojen tehostamista, uusien prosessien ja teknologioiden käyttöönottoa palveluiden tuottamisessa sekä erityisesti hyvinvointiteknologioihin perustuvan uuden liiketoiminnan tukemista. Jatkorahoituksella keskitytään ympäristön ja testauspalvelun
markkinointiin ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Ympäristöä kehitetään edelleen saadun yrityspalautteen perusteella. Hankkeen toteutuksen jatkoaika on 1.1.2014–31.12.2014.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa ”Maakunnan korkean
osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto”.
Perustelut päätösesitykselle: Valmistelussa on otettu huomioon Salon seutukunnan kanta priorisoinnissa. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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23/2012, Invest in Salo 2 (JATKOHANKE) (hakija: Salon kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Hankkeessa etsitään ja tuotteistetaan potentiaalisia liiketoiminta-aihioita. Tuotteistettujen aihioiden perusteella kartoitetaan yrityksiä, joiden toimintaan aihio voisi tuoda merkittävää lisäarvoa ja jotka voisivat sijoittaa toimintaansa Saloon. Tuotteistaminen sisältää selvityksiä
muun muassa toimialan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, tarvittavasta työvoimasta, toimitiloista
ja koulutuksesta. Tuotteet kootaan kehittyvään portfolioon. Jatkorahoituksella tuotteistaminen keskittyy Salon kaupungin perustoimintoihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Yksi
tuotteistamisen esimerkki on Tehoa terveysteknologiasta -hankkeessa kehitetty vanhuspalveluiden
tuotekehitysympäristö, mutta Salon houkuttelevuuden tueksi tuotteita tarvitaan lisää. Hankkeen toteutuksen jatkoaika on 1.1.2014–31.12.2014.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa ”Yritystoiminnan ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen”.
Perustelut päätösesitykselle: Valmistelussa on otettu huomioon Salon seutukunnan kanta priorisoinnissa. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
35/2011, Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää (JATKOHANKE)
(hakija: Salon kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Projektin tavoitteena on selkiinnyttää ja samalla vahvistaa uudelleen muotoutuvan kaupungin yritysalueitten rooleja niin, että alueet voivat profiloitua osana seudun kokonaisvaltaista kehittämistä. Jatkorahoituksella hankkeessa keskitytään yksittäisten (mm. Meriniityn) alueiden tarkempiin ja konkreettisiin infrastruktuurisuunnitelmiin. Hankkeessa arvioidaan myös yritysalueiden sähköisen saavutettavuuden mahdollisuudet. Hankkeen toteutuksen jatkoaika on
1.2014–31.12.2014.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Yritystoiminnan ja
yhteistyöverkostojen vahvistaminen.
Perustelut päätösesitykselle: Valmistelussa on otettu huomioon Salon seutukunnan kanta priorisoinnissa. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
19/2013, Smarta Kimitoön -Älykäs Kemiönsaari (hakija: Kemiönsaaren kunta)
Hankkeen kuvaus: Projektets målsättning förbättrar områdets tillgänglighet i och med förstärkning
av elnätet samt stöder kraftigt utvecklingen av Cleantech -branschen. Elförsörjning är bland de viktigaste infrastrukturerna för industriell verksamhet. Energieffektivitet hämtar också med sig lösningar som kommer att skapa en marknad inom Cleantech -branschen. Målet är att projektet har
en starkt sysselsättande verkan på lång sikt. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2013–30.6.2014.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa ”Energia ja yhdyskuntahuolto”.
Perustelut päätösesitykselle: Valmistelussa on otettu huomioon Kemiönsaaren kunnan kanta priorisoinnissa.

Pöytäkirjantarkastajat
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36/2013, PRIMA (hakija: Kemiönsaaren kunta)
Hankkeen kuvaus: Huvudmål med projektet är att befrämja utveckling av branscher med naturliga
förutsättningar att växa, framförallt inom livsmedelsbranschen ur ett brett perspektiv (inkl. produktion, logistik, marknadsföring, distribution och handel). Det är frågan om att utveckla den lokala volymen och nyttjandegraden och skapa förutsättningar för hela branschens utveckling. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2013–30.6.2014.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa ”Yritystoiminnan ja
yhteistyöverkostojen vahvistaminen”.
Perustelut päätösesitykselle: Valmistelussa on otettu huomioon Kemiönsaaren kunnan kanta priorisoinnissa.
Hankkeet 32/2011 ja 35/2011 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 20.5.2011.
Hanke 23/2012 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 11.5.2012.
Hanke 19/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 5.4.2013.
Hanke 36/2013 käsitellään Varsinais-Suomen hankeryhmässä 14.6.2013.
Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin”
(32/2011) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 308 770 euroa.
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Invest in Salo 2” (23/2012) Rakennerahastot (yhdistetty)
-rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 618 000 euroa.
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen
kehityskäytävää” (35/2011) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten
myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 274 540 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään projektille ”Smarta Kimitoön -Älykäs Kemiönsaari” (19/2013)
Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150
000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään projektille ”PRIMA” (36/2013) Rakennerahastot (yhdistetty)
-rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (70 000 euroa), kuitenkin enintään
49 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 17.6.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin”
(32/2011) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 308 770 euroa.
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Invest in Salo 2” (23/2012) Rakennerahastot (yhdistetty)
-rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 618 000 euroa.
Salon kaupungille myönnetään projektille ”Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen
kehityskäytävää” (35/2011) Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (150 000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa. Hankkeelle on siten
myönnetty yhteensä EAKR-rahoitusta 274 540 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään projektille ”Smarta Kimitoön -Älykäs Kemiönsaari” (19/2013)
Rakennerahastot (yhdistetty) -rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (150
000 euroa), kuitenkin enintään 105 000 euroa.
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään projektille ”PRIMA” (36/2013) Rakennerahastot (yhdistetty)
-rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (70 000 euroa), kuitenkin enintään
49 000 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Carola Gunell p. 040 7551 104, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

ALUEK:5 /2009
§ 124 KIRJALLINEN VASTAUS VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE KOSKIEN HANKETTA
PRODUKTION AV RESTAURERADE MUMIN-FILMER
Asia

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 23.4.2013 pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta kirjallista vastausta liittyen Oy Filmkompaniet Alpha Ab:n haastehakemukseen liittyen julkisen yhteisön vastuuta
koskevaan korvausvaatimukseen. Filmkompanietin asiamiehenä toimivan Castren & Snellmanin
laatima haastehakemus on oheismateriaalina 1.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on pyytänyt kirjallista vastausta 30 päivän kuluessa haasteen tiedoksisaamisesta eli 23.5.2013 mennessä. Vastauksen antamiseen on saatu jatkoaikaa 28.6.2013
saakka.
Haaste koskee Filmkompanietin vahingonkorvausta liittyen Paraisten kaupungille (aik. LänsiTurunmaan kaupunki) vuonna 2009 myönnettyyn EAKR-tukeen hankkeeseen ”Produktion av restaurerade Mumin-filmer”. Hankkeessa Filmkompaniet toimi osatoteuttajana.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013

Sivu 176

Oheismateriaali 2 Asianajotoimisto Aura Oy:n asianajaja Jyri Heinosen ja asianajaja Tomi Eloluodon laatima kirjallinen vastaus haasteeseen lähetetään maakuntahallituksen varsinaisille jäsenille sähköpostilla perjantaina 14.6.2013.
Valmistelija

TN/MR/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa oheismateriaalina olevan kirjallisen vastauksen Varsinais-Suomen
käräjäoikeudelle. Vastauksessa kiistetään vahingonkorvausvaatimus sekä perusteiden että määrän osalta.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Maakuntajohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: ”Maakuntahallitus valtuuttaa viraston
viimeistelemään kirjallisen vastauksen teknisiä yksityiskohtia.”
Pöytäkirjan liittenä 1 § 124 on kirjallinen vastaus Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle.
Tiina Perho ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) eikä osallistunut asiakohdan käsittelyyn.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715 tai hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 7615 209,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 125 MERI- JA METALLITEOLLISUUDEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKYOHJELMA
Asia

ALUEK:37 /2013

Varsinais-Suomen telakkatyöryhmä on kokoontunut tiivisti kevään 2013 aikana. Telakkatyöryhmä
vaikutti osaltaan TUI -alusten rahoituksen varmistamiseen. Työryhmän työskentelyllä jaettiin tietoa,
tuotiin uusia elementtejä keskusteluun sekä luotiin poliittista painetta päätöksen syntymiseen. Telakkatyöryhmä on keväällä toimittanut omat kannanottonsa hallituksen maaliskuun kehysriiheen
sekä valtakunnallisen Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmän välimietintöön.
Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmä antaa lopullisen esityksensä elinkeinoministerille
17.6.2013. Varsinais-Suomessa on valmisteltu alueellista meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelmaa, joka valmistuu myös 17.6.2013 mennessä. Alueellinen meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelma niveltyy kansallisesti valmisteltavaan Meriteollisuus 2020 -kilpailukykyohjelmaan,
täydentäen sitä Turun ja koko Lounais-Suomen alueen vahvimmilla painopistealueilla. Ko. ohjelmat
jaetaan pöydälle maakuntahallituksen kokouksessa.
Asia on esillä myös 17.6.2013 klo 8.00 pidettävässä Varsinais-Suomen telakkatyöryhmän kokouksessa.

Valmistelija TN/PP
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi valtakunnallisen Meriteollisuus 2020 kilpailukykyohjelman ja
Varsinais-Suomen telakkatyöryhmän valmisteleman alueellisen meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelman sekä päättää kannanotostaan ko. ohjelmiin.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
Päätös

17.06.2013
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Maakuntajohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaan muotoon: ”Maakuntahallitus merkitsee
tiedoksi valtakunnallisen Meriteollisuus 2020 kilpailukykyohjelman ja hyväksyy Varsinais-Suomen
telakkatyöryhmän valmisteleman alueellisen meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelman.”
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
ALUEK:3 /2013

§ 126 VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUOHJELMA 2013 – 2020
Asia

Varsinais-Suomen matkailustrategia laadittiin edellisen kerran vuosiksi 2005 - 2011, jolloin tähtäimessä oli Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2011. Varsinais-Suomen maakuntahallitus
myönsi 26.3.2012 Turku Touringille maakunnan kehittämisrahaa 22 000 euroa matkailuohjelman
tarkistukseen. Ohjelman päivitys aloitettiin keväällä 2012 Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen järjestämillä eri seutukuntien toimijoille suunnatuilla työseminaareilla. Ohjelmatyötä on
jatkettu erillisessä työryhmässä, johon ovat kuuluneet seutukuntien matkailun kehittäjien, yrittäjien
ja sidosryhmien edustajat (mm. rahoittajat). Matkailuohjelman kokoamisesta ja kirjoittamisesta on
vastannut Turku Touring. Ohjelman strategiset valinnat ovat:






Saavutettavuus
Osaaminen
Tuotekehitys
Investoinnit
Edunvalvonta

Ohjelman linjaama kehittämistyö tapahtuu kehitysvyöhykkeillä, joita ovat A) kaupunkikeskukset, B)
matkailukeskittymät ja C) luontovyöhykkeet.
Varsinais-Suomen liiton hallitus päätti 28.1.2013 (§8) lähettää ohjelman lausunnoille VarsinaisSuomen kunnille ja muille keskeisille sidosryhmille. Turku Touring on vastannut lausuntojen koonnista ja ohjelma-asiakirjan päivityksestä tältä osin. Saadut lausunnot sekä päivitetty ohjelmaasiakirja ovat asiakohdan oheismateriaalina.
Nyt päivitetty matkailuohjelma linjaa keskeisimmät matkailutoimialan kehittämispainopisteet, joihin
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä pyritään panostamaan. Ohjelman toteuttaminen tapahtuu
poikkisektoraalisesti monien hallinnonalojen ja yksityisten toimijoiden välillä ja edellyttää näin varsin laajaa yhteistyötä ja koordinaatiota. Ohjelman toteuttaminen edellyttää myös joustavuutta sekä
rahoitusresurssien kokoamista useista eri lähteistä mm. EU -rahoituksen supistuessa.
Oheismateriaali 1: Varsinais-Suomen matkailuohjelma 2013 – 2020
Oheismateriaali 2: Yhteenveto matkailuohjelmalausunnoista
Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen päivitetyn matkailuohjelman 2013 - 2020 tiedoksi
sekä päättää osaltaan tukea ohjelman toteuttamista.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013
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Maakuntahallitus katsoo, että matkailuohjelman toteuttaminen edellyttää pysyvää kehittämistoiminnan resurssointia Turku Touringin yhteydessä.
Päätös

Maakuntajohtaja lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan lausuman: ”Maakuntahallitus katsoo, että
maakunnan matkailustrategiaan tulee liittää maininnat Turku - Pietari - junayhteyden (Allegro) kehittämisestä ja sitä kautta Venäjältä tulevan matkailijapotentiaalin hyödyntämisestä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom p. 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi.

§ 127 MANNER-SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 2014-2020 VALMISTELU- JA
RAHOITUSTILANNE
Asia

Rahoitusratkaisu on EU-tasolla vielä auki, koska parlamentti tullee vaatimaan joitain muutoksia
Eurooppa-neuvoston hyväksymään ratkaisuun. Näiden ei kuitenkaan uskota vaikuttavan Suomen
rahoitukseen. Suomi on saamassa 1,32 miljardia euroa (alueellinen yhteistyön osuus 141 milj. euroa mukaan lukien) eli 26 % vähemmän kuin ohjelmakaudella 2007 – 2013. Suomen rahoituskehyksen pienenemisen on pakko näkyä myös ohjelman sisällöllisissä valinnoissa. TEM hakee nyt
EU:n kehotuksesta ohjelman sisältöön vahvempaa fokusointia.
Rahoituskehyksen jakautuminen ELSA-alueen ja IP-alueen välillä on ratkennut. Etelä- ja LänsiSuomen osuus ohjelman rahoituskehyksestä tulee olemaan seuraavanlainen:
Alueiden rahoitusosuus EAKR 38,4 % ja ESR 38,4 %
Valtakunnallinen osuus EAKR 10 % ja ESR 25 %
EAKR:n harvaanasutun alueen tuki IP-alueelle 23,2 %
Tekninen tuki 4 %
Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen rahoitus yhteensä tulee olemaan n. 85 milj. euroa/vuosi
(EU+valtio).
Manner-Suomen rakennerahasto -ohjelma 2014–2020 muokkaantuu TEM:n vahvassa ohjauksessa.
Alueiden valmistelemat alueelliset suunnitelmat ovat jäämässä vähälle huomiolle ohjelmassa. Vielä
on lopullisesti päättämättä, mikä tulee olemaan alueellisten suunnitelmien juridinen status.
Suomi käy parhaillaan kumppanuussopimukseen liittyviä neuvotteluja EU:n kanssa. Kumppanuussopimuksessa määritellään Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteet, kohderyhmät,
toimeenpanotapa, seuranta, tulokset, ehdot jne. TEM pyrkii saamaan kumppanuussopimuksen
valmistelun valmiiksi ennen syksyn virallisia neuvotteluja.
Yritystukilain uudistaminen ja valtiontukialueiden määrittely on parhaillaan käynnissä ja niillä tulee
olemaan merkittävä vaikutus niihin linjauksiin, joita yritysten kehittämisen osalta tullaan tekemään.

Päätöksiä ja aloitteita, jotka koskevat rakennerahastoasioita:
Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuhde EU: kansallinen julkinen on 50:50 koko
maassa.
Kansallisesta julkisesta rahoituksesta 75 % on valtion ja 25 % kuntien rahoitusta.
ÄRM-tilanteisiin varataan 20 milj. kansallista rahoitusta kehyskaudelle per vuosi ja sen myötä 2014
vuodesta eteenpäin ei rakennerahasto-ohjelmasta varata erillistä ÄRM-rahoitusta. Nykyisellä kaudella joustovaraus ÄRM-tilanteisiin on ollut 5 % rahoituskehyksestä.
Suoritusvaraus (lisätuki hyvin menestyville alueille) 7 % sisältyy rakennerahasto-ohjelmaan.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013

Sivu 179

Kestävän kaupunkikehityksen rahoitus on 5 %:ia EAKR:n kokonaisrahoituksesta.
ITI- rahoitusmallia (monirahastoiset hankkeet) selvitellään TEM:n johdolla.
Maakunnan yhteistyöryhmän sitovaa lausuntomenettelyä on linjattu uudelleen siten, että MYR:n
lausuntomenettely koskee vain maakunnan kehityksen kannalta merkittävämpiä ja euromääräisesti
suurimpia hankkeita.
ELY-keskusten erikoistumista selvitetään osana rakennerahastohallinnon uudistamista kesän ja
syksyn aikana.
Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ja niiden suhteelliset rahoitusosuudet ovat
alla olevan taulukon mukaiset:
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR)
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
TL 6 Tekninen tuki (EAKR)

25 %
33 %
18 %
13 %
8%
4%

Vähähiilisen talouden tukemiseen käytetään vähintään 25 %:ia EAKR-rahoituksesta.
Valmistelija

TN/CG/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee saadun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Carola Gunell, p. 040 755 1104, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 128 MAAKUNTAHALLITUKSEN NEUVOTTELU- JA TUTUSTUMISMATKA BRYSSELIIN JA GENTIIN 1. –
3.10.2013
Asia

Maakuntahallituksen neuvottelu- ja tutustumisumatkan kohteeksi on valmisteltu Brysseliä. Matkan
ajankohta on 1. – 3.10.2013 (lähtö tiistaina aamulennolla Turku-Helsinki-Bryssel, paluu Turkuun
torstaina myöhään illalla).
Monipuoliseen ohjelmaan on suunniteltu tutustumista Brysselin hallintoon, tulevaan rakennerahastokauteen sekä alueemme edustajiin Brysselissä. Lisäksi on tarkoitus tutustua paikalliseen Leaderhankkeeseen, sekä Gentin kaupungin 2020-strategiaan. Ohjelmaan kuuluu myös tutustuminen
Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistoon Brysselissä. Ohjelma tarkentuu kesän aikana.

Valmistelija

TN/SP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää tehdä neuvottelu- ja tutustumismatkan Brysseliin ja Gentiin ti-to
1. – 3.10.2013.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
Lisätietoja

17.06.2013
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Erikoissuunnittelija Sonja Palhus, 040 5343865; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 129 CPMR:N YLEISKOKOUS, CPMR GENERAL ASSEMBLY, 25. – 27.9.2013, ST. MALO, RANSKA
Asia

CPMR:n 41. yleiskokous ja samalla järjestön 40-vuotisjuhlakokous, General Assembly, pidetään
Ranskan St.Malossa, Bretagnessa ke-pe 25. – 27.9.2013. Yleiskokouksessa valitaan CPMR:n
uusi presidentti Jean-Yves Le Drianin seuraajaksi, käsitellään CPMR:n työryhminen raportit sekä
toimintakertomus. Ohjelma tarkentuu kesän aikana.

Valmistelija

JS/TN/SP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää edustuksestaan CPMR:n yleiskokoukseen ke-pe 25. – 27.9.2013 Ranskan St.Malossa.
Päätös

Maakuntahallitus päätti valita edustajikseen CPMR:n yleiskokoukseen ke-pe 25. – 27.9.2013 Talvikki Koskisen lisäksi Tiina Perhon, Juhani Pilpolan ja Pekka Myllymäen.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Sonja Palhus, puh. 040 534 3865, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 130 MAAKUNTAHALLITUSTEN PUHEENJOHTAJIEN JA MAAKUNTAJOHTAJIEN TYÖSEMINAARI 9. 12.10.2013, PUOLA
Asia

Kuntaliitto järjestämä maakuntahallitusten puheenjohtajille ja maakuntajohtajille tarkoitettu työseminaari pidetään 9. – 12.10.2013 Puolassa. Tavoitteena on matkan aikana käsitellä maan johtavien alueellisten luottamushenkilöiden joukolla ajankohtaisia aluehallintoon liittyviä kysymyksiä sekä
luoda verkostoa uusien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien välillä. Samalla tutustutaan Puolan
aluehallinnon rakenteeseen ja järjestelmään.

Valmistelija

JS/LPi

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää osallistumisesta maakuntahallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien Puolassa pidettävään työseminaariin ke-to 9. – 12.10.2013.
Päätös

Maakuntahallitus päätti, että Mika Maaskola ja Juho Savo osallistuvat maakuntahallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien Puolassa pidettävään työseminaariin ke-la 9. – 12.10.2013.
_____

Lisätietoja

maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013
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EDUNV:14 /2013

§ 131 LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN
RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUKSISTA VUOSILLE 2014 - 2017
Asia

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kirjeellään 27.5.2013 Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa
opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävästä esityksestä koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeita vuosille 2014 - 2017. Maakunnan liiton lausunto tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELYkeskukseen 14.6.2013 mennessä.
Maakuntien liitot antavat lausunnon suurista, yli 700 000 euron hankkeista, joiden rakentamisavustuksista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hankekohtaisen avustuksen määrä on noin
neljäsosa hankkeen kustannuksista, kuitenkin enintään 750 000 euroa. Kuntien yhteisrahoituskohteessa tai alueellisesti mittavassa hankkeessa avustuksen määrä on neljäsosa hankkeen kustannuksista ja enintään 900 000 euroa. Avustukset alle 700 000 euron hankkeille päätetään ELYkeskuksissa.
ELY-keskuksen laatimassa esityksessä on otettu huomioon voimassa olevan rahoitussuunnitelman
2013–2016 kannanotot, opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 tekemät avustuspäätökset, liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 -asiakirjan linjaukset, liikuntalain ja valtion talousarvion linjaukset, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja OKM:n välinen tulostavoiteasiakirja, alueellisen liikuntaneuvoston ja ELY-keskuksen linjaukset sekä hankkeiden taloudellinen ja tekninen toteuttamiskelpoisuus. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden sisältymiseen valtuustojen hyväksymiin
kuntasuunnitelmien investointiosiin tai vastaaviin. Hankkeet, joiden rahoituksesta ja suunnittelusta
ei ole riittävästi näyttöä, on pääsääntöisesti jätetty rahoitussuunnitelmaesityksen ulkopuolelle. Rahoituksen realistisuuden arviointi käytettävissä olevien tietojen perusteella on ongelmallista erityisesti osakeyhtiöpohjaisten sekä suunnittelukauden loppupuolelle ajoittuvien hankkeiden kohdalla.
Hakijat voivat kuitenkin täydentää hanketta koskevia tietoja ennen OKM:n lopullista rahoitussuunnitelman tarkistusta.
Yhteenveto rahoitussuunnitelmaesitykseen sisällytetyistä hankkeista:
Kunta

Hanke

2014
1
2
3

Pomarkun kunta
Turun kaupunki
Porin kaupunki

Monitoimitalo
3 175
Keskustan palloiluhalli
14 000
Isomäen jäähallin laaj. ja pk. 18 519

2015
1
2
3
4
5
6

Uudenkaupungin kaupunki
Raision kaupunki
Pöytyän kunta
Kankaanpään kaupunki
Salon kaupunki
Someron kaupunki

Uimahallin pk. ja laaj.
5 500
Kerttulan liik.hallin pk. ja laaj. 1 394
Kyrön maauimalan pk.
947
Liikuntakeskuksen pk.
2 000
Urheilukentän pp.
1 146
Monitoimihallin kuntos. laaj. 1 150

2016
1
2

Luvian kunta
Laitilan kaupunki

Liikuntasali (yhteishanke)
Liikuntahalli

2017
1

Huittisten kaupunki

Huhkolinnan liikuntahallin pk. 1 200
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Kustannusarvio
(1 000 eur)

1 750
6 318
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JV/MRa/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy maakuntajohtajan 14.6.2013 antaman lausunnon:
Varsinais-Suomen kunnat ovat ilmoittaneet vuosille 2014–2017 yksitoista yli 700 000 euron rakentamishanketta, joiden kustannusarvio on yhteensä noin 27 miljoonaa euroa. Ehdotetuista hankkeista rahoitussuunnitelmaesitykseen on päätynyt seitsemän hanketta. Esityksen ulkopuolelle on jäämässä neljä hanketta: 1) Kaarinan kaupungin Piikkiön urheilukenttä, jonka aloitus on suunniteltu jo
kuluvalle vuodelle, 2) Salon kaupungin urheilupuiston jalkapallonurmi, jonka aloitus on suunniteltu
vuodelle 2015, 3) Someron kaupungin hanke keskusurheilukentän peruskorjauksesta ja laajennuksesta, jota on suunniteltu vuodelle 2016 sekä 4) Kaarinan kaupungin hanke uimahallin ja kuntokoulun laajennuksesta, jonka aloitus on suunniteltu vuodelle 2016.
Näiden hankkeiden jääminen rahoitussuunnitelmaesityksen ulkopuolelle voidaan katsoa tässä
vaiheessa perustelluksi. Piikkiön urheilukenttähanke oli tänä vuonna rahoitettavien hankkeiden
joukossa, mutta lopullinen hankehakemus jäi puutteelliseksi. Esitettyyn rahoitussuunnitelmaan
hanketta ei otettu, koska hanke aloitetaan kaupungissa jo kuluvana vuonna. Salon urheilupuiston
jalkapallonurmihanke karsiutui rahoitettavien joukosta Salon urheilupuiston yleisurheilukentälle
myönnettävän rahoituksen vuoksi. Someron keskusurheilukentän peruskorjaus- ja laajennushankkeen tietoja ei ole esitetty oikein. Sama esitys sisältää useampia hankkeita, joten esitys tullee pilkkoutumaan myöhemmässä vaiheessa. Somero saa rahoitussuunnitelmassa avustusta monitoimihallin kuntosalin laajennukseen. Kaarinan uimahallin laajennus ei vielä tässä vaiheessa sisälly kuntasuunnitelmaan, joten hanketta tultaneen rahoittamaan kun suunnitelmat etenevät.
Satakunnasta tehtiin yhteensä seitsemän hanke-esitystä, joiden kustannusarvio oli yhteensä noin
32 miljoonaa euroa. Rahoitussuunnitelmaesitykseen näistä päätyi viisi hanketta ja rahoitussuunnitelmaesityksen ulkopuolelle jäi kaksi hanketta. Varsinais-Suomen liitto pitää ELY-keskuksen esitystä avustettavasta hankkeista suhteutettuna maakuntien kokoon tasapuolisena.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen huomiot lausuntomateriaalissa on käsiteltävä kun opetus- ja
kulttuuriministeriö antaa ohjeita tulevien vuosien rahoitussuunnitelmaesitysten laatimiseen. Kuntien
ilmoitusten perusteella hankkeiden lukumääräinen painopiste on siirtynyt selkeästi pienten, ELYkeskusten päätösvaltaan kuuluvien kohteiden puolelle. Myös kuntien taloudellinen tilanne luo painetta määrärahan lisäämiseen pienten hankkeiden osalta. Lisäksi on huomioitava, ettei kustannustason muutosten myötä päätösvallan delegointiin liittyvä hankkeiden kustannusarvioraja enää vastaa tarkoitustaan. Nykyisten selkeästi paikallisten hankkeiden kustannukset ylittävät helposti kustannusarviorajan (700 000 euroa) ja ohjautuvat valtakunnallisen tason päätöksentekoon.
Liitto tukee ELY-keskuksen huomiota siitä, että rahoitussuunnitelman realistista ja luotettavaa laatimista vaikeuttaa kuntasuunnitelmien investointiosien lyhyt aikajänne verrattuna valtakunnallisen
liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman aikajänteeseen. Kunnat laativat investointiohjelman usein
vain talousarviovuotta seuraavalle kahdelle vuodelle.
Varsinais-Suomen liitto esittää, että rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2014 nostetaan kärkihankkeeksi Turun kaupungin hanke keskustan palloiluhalli. Muilta osin liitto puoltaa esityksen hyväksymistä.
Lausunto lähetetään: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

Pöytäkirjantarkastajat
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Pauliina Haijanen, Riitta Lehtinen, Lauri Kattelus ja Mari Saario ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Malla Rannikko, p. 0400 259 223, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAANK:31 /2008
§ 132 LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE SALO-LOHJA -OIKORADAN
VAHVISTUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYIHIN VALITUKSIIN
Asia

Jouni Nyqvist asiakumppaneineen ja Päivi Kukkonen asiakumppaneineen ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä 3.12.2012 (YM3/5222/2011) vahvistaa Varsinais-Suomen liitossa valmisteltu ja 12.12.2011 maakuntavaltuustossa hyväksytty SaloLohja -oikoradan vaihemaakuntakaava. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa valituksista ja ympäristöministeriön niiden johdosta antamaan lausuntoon
(YM1/5223/2013).
Oheismateriaalina ympäristöministeriön lausunto tehdyistä valituksista.
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähetettävä lausunto:
Maakuntakaavoitus on maakunnan liiton maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lakisääteistä toimintaa. Maakuntakaavoituksella edistetään maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden ja valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteisiin on kirjattu, että alueiden käytön suunnittelussa on turvattava mahdollisuus toteuttaa uusi nopea rautatieyhteys Helsingistä Turun suuntaan. Salo-Lohja oikoradan maakuntakaavoituksella maakunnan liitto toteuttaa sille valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta osoitettua valtakunnallista aluerakenteen suunnittelua.
Maakuntakaavoitus perustuu suunnitteluun, selvityksiin sekä eri vaihtoehtojen välisten vaikutusten
arviointiin. Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisessa vuorovaikutteisessa prosessissa, joka sisältää perusteltuja valintoja ja demokraattiseen päätöksentekoon kuuluvaa tarveharkintaa. Kaavaprosessin yhteydessä on laadittu maakuntakaavoitukselle poikkeuksellisen perusteelliset selvitykset ja suunnitelmat. Ratalinjan alustava
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi vuorovaikutusprosesseineen ovat luoneet selvitys- ja suunnitteluaineiston, jonka varaan kaavaratkaisu ja päätöksenteko on voitu rakentaa. SaloLohja -oikoradan maakuntakaavaratkaisussa on vaihtoehtoja vertailemalla päädytty ratalinjaukseen, joka parhaiten sovittaa yhteen yleisen ja yksityisen edun sekä ympäristöön ja yksittäisiin kiinteistöjen omistajiin kohdistuvat haitat.
Ympäristöministeriö tarkistaa vahvistuspäätöksen yhteydessä maakuntakaavaprosessin ja hyväksymispäätöksen laillisuuden. Päätökseen ei kuulu, kuten ympäristöministeriön valituksista antamassa seikkaperäisessä vastineessakin todetaan, tarpeellisuusharkintaa.
Varsinais-Suomen liitto yhtyy ympäristöministeriön tehdyistä valituksista antamaan lausuntoon ja
esittää näkemyksenään, ettei Jouni Nyqvistin asiakumppaneineen ja Päivi Kukkosen asiakumppaneineen valituksissa esittämille vaatimuksille muuttaa tai kumota ympäristöministeriön päätös
ole perusteita.

Valmistelija

HS/JV/en

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

17.06.2013

Sivu 184

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitettavan lausunnon.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 133 MAANKÄYTTÖJAOSTON 27.5.2013 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 27.5.2013
Lausunto Paraisten kaupunginhallitukselle Ålön osayleiskaavaehdotuksesta (M61/10.4.2013)
Lausunto Kemiönsaaren kunnan tekniselle lautakunnalle tarkistetusta Kivisillan asemakaavaehdotuksesta Engelsbyn kylässä (M56/5.4.2013)
Lausunto Salon kaupungille Korvenmäen jäteaseman asemakaavasta (M64/15.4.2013)
Lausunto Paraisten kaupungille Nauvon Sandön ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan mitoituksesta (M78/2.5.2013)
Lausunto Taivassalon kunnalle Huntinpään ranta-asemakaavasta (M88/16.5.2013)
Lausunto Auran Pitkaniitun kylän kiinteistöjen Koivisto (19-417-1-34) Metsola (19-417-1-43) Uutela
II (19-417-4-42) ja Mennala (19-417-4-79) alueiden maa-aineslupahakemuksesta (M68/23.4.2013)
Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laiksi vesilain muuttamisesta
(M67/19.4.2013)
Lausunto Nord Stream -laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
(M59/9.4.2013)
Lausunto Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
(M70/26.4.2013)
Lausunto Mynämäen munituskanalan laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (M52/2.4.2013)
Lausunto Nousiaisten kunnanhallitukselle kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (M51/27.3.2013)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Auran kunta: Auran asemanseudun taajaman, Pikku-Lahdontien varren asemakaava ja asemakaavan muutos (M66/17.4.2013)
2. Koski Tl: Vinarin alueen asemakaavan muutos korttelissa 114 (M83/10.5.2013)
3. Koski Tl: Kirkonseudun asemakaavan muutos Hakapolku korttelissa 56 (M85/10.5.2013)
4. Maskun kunta: Seurantalontien asemakaavamuutos, kaavaluonnos (M81/3.5.2013)
5. Paimion kaupunki: Hanhijoen asemakaavan muutos (M86/15.5.2013)
6. Paraisten kaupunki: Grännäsin ranta-asemakaavaehdotus (M80/2.5.2013)
7. Paraisten kaupunki: Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen Qvidjan kylän tilalla Storgrannas 2:411 (M71/30.42013)
8. Paraisten kaupunki: Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen Kyrkängin kylän tilalla Södergård (M72/30.4.2013)
9. Paraisten kaupunki: Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen Qvidjan kylän tilalla Lahtela
2:488 (M73/30.4.2013)
10. Paraisten kaupunki: Nauvon rantayleiskaavan muuttaminen Käldön kylän tilalla Norrgård 1:55
(M74/30.4.2013)
11. Paraisten kaupunki: Nauvon rantayleiskaavan muuttaminen Qviflaxin kylän tilalla Bergholm
2:34 (M75/30.4.2013)
12. Paraisten kaupunki: Iniön yleiskaavan muuttaminen Söderbyn kylän tilalla Stennässudden 5:34
(M76/30.4.2013)
13. Ruskon kunta: Urheilualueen asemakaavan muutosluonnos (M69/26.4.2013)

Pöytäkirjantarkastajat
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Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 27.5.2013 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 134 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 18 - 25
- muut B § 84 - 109
- virkavapaudet/työlomat E § 25 - 27
- CB valtion vastinraha N § 4 - 5
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 25 – 28
- CB muut R § 1
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 27 - 34
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 23
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 9 - 11
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 62 - 120
Tarkastajan (AA) päätökset:
- Audit Authority V § 2 - 3

Valmistelija

MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat
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17.06.2013

§ 135 TIEDOKSI ANNETAVAT ASIAT
.1 MATKARAPORTIT
Sonja Palhus
Euroean Maritime Day
19.-23.5.2013 Valletta, Malta
Riitta Lehtinen, Tiina Perho, Jani Kurvinen, Sonja Palhus
New Realities New Opportunities – 15th Baltic Development Forum Summit
28.-30.5.2013 Riika Latvia
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 136 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 11.05.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 117-121, 124-127, 131-136
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 122-123, 128-130
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 122-123, 128-130
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

17.06.2013

Sivu 188

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
Muu valitusviranomainen

Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

