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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu 11.12.2012. 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

§ 2

Puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.
_____
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 Matias Ollila ja Mari Saario.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS

Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/lpi

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. TUI –tilausten varmistaminen Turun telakan elinehto
Keskustelu telakkateollisuuden ympärillä käy kiivaana. Näkemyksiä esitetään laidasta laitaan ja
myös arviot Turun telakan merkityksestä meriteollisuuden tulevaisuuskuvassa vaihtelevat yllättävän paljon. Meille varsinaissuomalaisille telakan ja sen laajan alihankkijaverkoston merkitys hyvinvoinnin lisääjänä Varsinais-Suomessa ja muualla maassa on täysin selvä. Välillä tulee kuva, että
Helsingin päässä ei oikeasti ymmärretä sitä, kuinka laajavaikutteisesta ja suuresta asiasta on kyse.
Onneksi laaja yksimielisyys tuntuu vallitsevan siitä, että Turun telakalle jo saatujen TUI -tilausten
rahoitus on saatava varmistettua. Varsinais-Suomen liiton vetämä laajapohjainen VarsinaisSuomen telakkatyöryhmä on omalta osaltaan hakenut ratkaisua tilanteeseen. Työryhmään kuuluu
edustajia telakan johdosta ja henkilöstöstä, alihankkijaverkostosta, eri poliittisista puolueista, keskeisistä viranomaisista, Turun kaupungista sekä yrittäjäjärjestöistä. Ryhmän kokoonpano on liitteessä. (Liite 1)
Ilahduttavaa on ollut alihankkijaverkoston aktiivinen rooli ja halukkuus osallistua rahoituksen järjestämiseen. Kymmenet yritykset ovat jo ilmoittaneet valmiutensa tulla mukaan rahoitusjärjestelyihin.
Tämä osaltaan auttaa valtion mahdollisuutta olla mukana. Tilannetta vaikeuttaa se, ettei kukaan
tunnu tietävän STX:n eteläkorealaisen omistajatahon kantaa mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.
Tänään elinkeinoministeri Jan Vapaavuori vierailee telakkaryhmämme kutsusta Turussa ja Turun
telakalla. Nyt meillä on mahdollisuus antaa hänelle konkreettinen tilannekuva. Tiedon saaminen voi
lisätä tuskaa, mutta toivottavasti se myös auttaa ymmärtämään tilanteen laajuuden ja vakavuuden.
Jo saatuja TUI -tilauksia ei ole vara menettää, muuten voidaan joutua sammuttamaan valot Turun
telakalta!
2. Ministeriöstä vihreää valoa Kasitien rakentamiseen
Reilu viikko sitten liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti Raisio-Nousiainen välin uudelleen arvioinnin valmistuneen ja päätti, että yhteysvälin suunnittelua voidaan jatkaa tämän esityksen pohjalta.
Hyvä näin! Tällainen puolenvuoden ”mutka” tällä kertaa tarvittiin, että asiassa päästiin eteenpäin.
Ratkaisu on käytännössä aivan sama kuin syksyllä esillä ollut. Ainoa ero on siinä, että tässä vaiheessa nelikaistaistusta tehdään kahdeksan kilometriä 12 kilometrin sijaan. (Uudelleen arviointi, ja
LVM:n sitä koskeva tiedote liitteinä: Liite 2 ja Liite 3 ).
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/D3C7D20633599664E040B40A1B01513A
Liikennevirasto on käynnistänyt rakennussuunnitelman hankinnan. Nyt näyttää siltä, että hankkeen
toteutus on käynnissä helmikuussa 2014 ja vesilain mukainen lupa ei raukea. Hanketta pitää vielä
seurata ja varmistaa se, että maaliskuun kehysriihen päätökset ovat tätä tukevia ja hankkeen rahoitus (100 milj. €) lisätalousarvion kautta saadaan aikaiseksi ennen kesälomia.
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Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien yhteisenä tahtona on ollut koko yhteysvälihankkeen
(215 milj. euroa) toteuttaminen. Nyt käynnistyvä hanke tulee nähdä ensimmäisenä vaiheena koko
hankkeen toteutuksessa. Työtä tulee tehdä, että heti tämän jatkoksi saadaan toteutukseen nelikaistaistus Maskusta Nousiaisiin ja muut yhteysvälin pääasiassa keski- ja pohjoisosiin sijoittuvat
osahankkeet.
Tiesuunnitelma on tehty Raisiosta Nousiaisiin asti nelikaistaisena. Myös uudelleenarviointi tukee
sitä. Liikennevaloristeys moottoritien päässä ei voi olla toimiva ratkaisu! Arvio noin 80 miljoonan
euron riittävyydestä pakotti työryhmän tyytymään vain Raisio – Masku -välin nelikaistaistamiseen.
Jos maanrakennusalan tiukka kilpailu painaa kustannusarviota alemmaksi, voisi se mahdollistaa
Masku – Nousiainen välin ja Nousiaisten risteyksen saamisen toteutukseen nopeammin. Samaa
merkitsisi tietenkin eduskunnan kohteeseen osoittama lisärahoitus.
3. Keskitetty ilma-aluskorjaamo Turkuun ?
Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamisohjelman vaikutukset kohdistuvat maakuntaamme – pieneltä osin Länsi-Suomen merivartiostoon, mutta erityisesti vartiolentolaivueeseen. Säästövelvoitteiden toteuttamiseksi laivueen esikunta ja ilma-aluskorjaamot aiotaan sijoittaa yhteen toimipisteeseen 1.1.2016 mennessä. Tämän osalta Rajavartiolaitoksella on nyt käynnistymässä sijoittamisselvitys Turun ja Helsingin välillä. Selvityksessä arvioidaan toimitiloja, kustannuksia sekä toimintaedellytyksiä. Ratkaisuvaihtoehtojen ero henkilötyövuosina alueellamme on noin 40 HTV.
Vaikka sijoittamisselvitys on vasta käynnistymässä, vartiolentolaivueen apulaiskomentaja ennakoi
viime viikolla lehtijutussa (TS 24.1.2013) selvityksen lopputulokseksi pääkaupunkiseutua. Sama
näkemys asiaan esitettiin jo viime syksynä kun nostimme uhan esille. Edellytämme, että sijoittamisselvitys tehdään avoimesti ja objektiivisesti, ja selvityksen valmistuttua voi mm. maakunta lausua asiasta kantansa aluekehityslain mukaisesti ennen päätöksentekoa. Useimmat toiminnalliset ja
taloudelliset näkökohdat puoltavat sijoituspaikaksi Turkua.
4. Etuajo-oikeuden myöntämisperusteet uudistettu saariston maantielautoille ja yhteysaluksille – vain pieniä muutoksia.
Viime aikoina melko paljon keskustelua julkisuudessakin herättänyt saariston maantielauttojen ja
yhteysalusten etuajo-oikeuskäytäntö ja etuajo-oikeuksien myöntämisperusteet on 18.1.2013 uudistettu Varsinais-Suomen ELY -keskuksen päätöksellä.
Pääongelmaksi oli muodostunut se, ettei etuajo-oikeuskäytäntö enää ollut toimiva. Järjestelmän
suurimmiksi ongelmiksi katsottiin etuajo-oikeuksien liian suuri määrä, liikenneturvallisuusongelmat
lauttarannoissa sekä viranomaisten resurssiongelmat.
Varsinais-Suomen ELY -keskus hoitaa maantielauttojen etuajo-oikeusasiat koko maassa. Etuajooikeuden voi saada maantielautoille, jotka liikennöivät Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon,
Norrskatan, Houtskarin ja Iniön saariin, Kemiönsaaren kunnan Hiittisten saareen, Kustavin kunnan
Vartsalan saareen, Hailuodon saareen ja Raaseporin kaupungin Skåldön saareen sekä yhteysalukselle, joka liikennöi välillä Mossala-Dalen. Etuajo-oikeus maantielautalle tai yhteysalusvälille
Mossala-Dalen myönnetään enintään neljäksi vuodeksi. Muille yhteysaluksille ei myönnetä etuajooikeuksia.
Hälytysajoneuvolla ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on
lain mukaan oikeus päästä lautalle ennen muita ajoneuvoja. Lautalle saavat ajaa ennen muita
myös ajoneuvot, jotka kuljettavat joko sairasta hoitoon tai kiireellisellä virkamatkalla olevaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eläinlääkäriä tai pelastustehtävässä olevaa henkilöä. Etuajo-oikeus on
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myös säännöllisellä vuorolla kulkevalla linja-autolla, eläinkuljetusajoneuvolla ja kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittavalla ajoneuvolla.
ELY-keskus myöntää etuajo-oikeuksia joko suoraan vakinaisen kotipaikan perusteella taikka riittävän tarpeen perusteella. Riittävä tarve voi olla esimerkiksi yritystoimintaan liittyvät kiireelliset ajot,
työmatkat tai viranomaistoimintaan liittyvät matkat. Vakinaisen kotipaikan perusteella myönnettäviin etuajo-oikeuksiin on tehty muutos. Jatkossa etuajo-oikeus Kemiönsaaren Hiittisten, Kustavin
Vartsalan ja Raaseporin Skåldön lautoille voidaan myöntää näissä saarissa vakinaisesti asuville
työmatkoja varten. Muutoksella on yhtenäistetty myöntämiskäytäntöä liikennemäärien osalta samaan kokoluokkaan kuuluvilla lauttapaikoilla ja yhdenmukaistettu hakijoiden kohtelua reiteillä, joilla
on vain yksi lauttayhteys. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli hakijan tarve etuajo-oikeudelle on luonteeltaan tilapäistä, ELY-keskus voi myöntää tilapäisen etuajo-oikeuden enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Etuajo-oikeuspäätöksistä peritään 1.1.2013 alkaen seuraavat maksut: 1) etuajo-oikeus lautalle 180
euroa, 2) lisäpäätös 60 euroa ja 3) tilapäinen etuajo-oikeus 80 euroa. Myös hylkäävästä päätöksestä peritään maksu.
Kiinteistä hakuajoista on luovuttu ja hakemuksia otetaan käsittelyyn sitä mukaa kuin niitä saapuu.
Hakemukset pyritään käsittelemään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
5. SOTE palvelurakenneselvitys
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmä antoi loppuraporttinsa 11.1.2013. Poliittisten
linjausten mukaisesti valitussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemallissa pyrkimyksenä
on, että kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa. Tavoitteena olevassa kaksitasoisessa palvelurakenteessa olisi nykyiseen verrattuna laajempi sosiaali- ja terveydenhuollon
perustaso ja tätä täydentävä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityisvastuutaso.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen esittämä väestöpohja ei tue kuntarakennelakiluonnoksen 20 000 asukkaan tavoitetta – työryhmän näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen riittävän väestöpohjan tulisi olla vähintään 50 000–100 000. THL jätti
raportista eriävän mielipiteen erikoissairaanhoidon väestöpohjavaatimuksen osalta, koska THL:n
näkemyksen mukaan erikoissairaanhoidossa tulisi olla vähintään 200 000–400 000 asukkaan väestöpohja. On siis ilmeistä, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintamenettelyistä tulla luopumaan jatkossakaan. Myös tiukasti kaksiportaisen mallin syntyminen näyttää epätodennäköiseltä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta jatketaan alueellisilla selvityksillä. Varsinais-Suomen selvityshenkilöinä toimivat Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, VTK Harry Yltävä sekä Seinäjoen terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Tiina Perä. Hallituksen ministeriryhmä käsittelee selvitysmiesten ehdotuksen maaliskuussa, minkä jälkeen se lähtee kuntiin lausuntokierrokselle.
6. Tulevia tapahtumia: kuntajohdon tapaaminen sekä Kuntaliiton maakuntakierros
Kuntajohdon ja Varsinais-Suomen liiton neuvottelupäivä pidetään to 7.2.2013 Logomossa. Päivän
aiheena on kuntarakennelakiluonnos ja siitä annettavat lausunnot.
Suomen Kuntaliitto järjestää yhdessä maakunnan liittojen kanssa kevään aikana maakuntakierroksen. Varsinais-Suomen tilaisuus pidetään ti 16.4.2013 Logomossa. Tilaisuuden tavoitteena on
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keskustella ajankohtaisista kunta-asioista. Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
pitää tilaisuudessa ajankohtaiskatsauksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
§ 4

HALL:74 /2005
MAAKUNTAVALTUUSTON 10.12.2012 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Asia

Kuntalain 56 §:n 1. momentin mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Valmistelija

MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen 10.12.2012 päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset
eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna
täytäntöön maakuntavaltuuston 10.12.2012 tekemät päätökset:
§

Toimenpide

22-27
28

- Ei toimenpiteitä
Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015
- Ei toimenpiteitä
Varsinais-Suomen liiton palkkiosäännön muuttaminen
- Ei toimenpiteitä
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, vähäinen muutos
- Ei toimenpiteitä
Maakunnan tila syksy 2012 –katsaus
- Ei toimenpiteitä
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä
- Ei toimenpiteitä
- Ei toimenpiteitä

29
30
31
32
33-35
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 7615509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKOITTAMIEN ANSIONMENETYSTEN
TUNTIKORVAUSTEN ENIMMÄISMÄÄRIEN TARKISTUS

Asia

Varsinais-Suomen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön 9 § kuuluu seuraavasti:
Ansionmenetyksen korvaus
1. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei
kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää maakuntahallitus.
2. Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan
todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika
olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
3. Luottamushenkilön, joka tekee ansio tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka tai
muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.
4. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on
enintään tätä tarkoitusta varten maakuntahallituksen päättämän tuntikorvauksen mukainen. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
5. Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.
Maakuntahallitus (mh 23.2.2009 § 35) päätti, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön 9 §:n tarkoittamat ansionmenetyskorvaukset ovat 1.3.2009 alkaen enintään 21 euroa tunnilta silloin, kun
esitetään kohtien 2 tai 3 tarkoittamat asiakirjat ja 13 euroa tunnilta, kun annetaan kohdan 4 tarkoittama kirjallinen vakuutus.
Ansionmenetyskorvauksia on tarkistettu neljän vuoden välein. Tarkistus perustuu palkansaajien
ansiotasoindeksissä kautena 2008 -2012 tapahtuneisiin muutoksiin, jolloin palkkioiden korotukseksi on saatu noin 15 %.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön 9 §:n tarkoittamat ansionmenetyskorvaukset ovat 1.3.2013 alkaen enintään 25 euroa tunnilta silloin, kun esitetään kohtien 2 tai
3 tarkoittamat asiakirjat ja 15 euroa tunnilta, kun annetaan kohdan 4 tarkoittama kirjallinen vakuutus.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Sivu 10
HALL:8 /2013

Varsinais-Suomen liiton ympäristöinsinöörin toimea vuodesta 1990 hoitanut Hannu Aavikko jäi
eläkkeelle 1.3.2009 alkaen. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 13.6.2009 jakaa ympäristöinsinöörin tehtävät väliaikaisesti muun henkilökunnan kesken seuraavasti
- kaavasuunnittelija Lasse Nurmi: vesi- ja jätehuollon suunnittelu ja yhteistyö;
- maakuntainsinööri Janne Virtanen: energiahuolto, liikennehankkeiden ympäristövaikutusten
arviointi;
- ympäristösuunnittelija Timo Juvonen: strateginen ympäristö- sekä luonnonvarasuunnittelu,
muiden kuin liikennehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sekä vesiensuojelu.
Maakuntien liittojen ympäristökysymyksiin liittyvät viralliset lakisääteiset tehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maakunnan alueiden käytön suunnittelussa ympäristöasioiden ja niihin liittyvän erityislainsäädännön tuntemus on korostunut. Laissa alueidenkehittämiseksi (29.12.2009 / 1651 10 § 6 mom.) on liittojen tehtäviin määritelty
alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien suunnitteluprosessin käynnistäminen, siihen liittyvän yhteistyön johtaminen ja kyseisen suunnittelun yhteensovittaminen maakunnan suunnittelun kanssa. Energiatuotannon ja erityisesti uusiutuvien energiatuotantomenetelmien tuntemus ja soveltamismahdollisuudet näyttelevät yhä tärkeämpää roolia nykyaikaisessa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisessa alueidenkäytön suunnittelussa.
Varsinais-Suomen liitossa on tämän sektorin osaamisresursseja pystytty täydentämään ympäristöministeriön, ensin tuulivoimaselvitystä ja viimeksi tuulivoimavaihemaakuntakaavaa varten saadulla merkittävällä rahoitustuella.
Maakuntavaltuuston hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa on maankäytön ja ympäristön osaamisryhmän osalta todettu seuraavaa: Suunnitelmakauden aikana osaamisryhmässä eläkeiän saavuttaa yksi henkilö. Avautuvien toimien ja virkojen täytössä sekä nimikkeiden ja toimenkuvien määrittelyssä otetaan huomioon liiton kaavoitus- ja ympäristötoimialan muuttuvat painopistealueet. Luonnonvara- ja energiasektoria hoitavan henkilön rekrytointi aloitetaan vuonna 2012.
Maakuntainsinööri Tapio Tuhkanen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kevään 2013 lopussa. Samanaikaisesti päättyy ympäristöministeriön tuulivoimavaihemaakuntakaavoituksen rahoitus. Varsinais-Suomen liiton suunnitteluresurssien ylläpitämiseksi on tarkoituksenmukaista täyttää avoin vakanssi luonnonvarasuunnittelijalla 1.6.2013 alkaen ja rekrytoinnin jälkeen tarkistaa osaamisryhmän
henkilöstön toimenkuvia.
Luonnonvarasuunnittelijan toimenkuvaan ja vastuualueeseen kuuluvat maakunnan
- strateginen energia- ja luonnonvarasuunnittelu sekä muu yhdyskuntatekninen suunnittelu
(energia, jäte- ja vesihuolto),
- maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu,
- lausuntojen valmistelu,
- osallistuminen ympäristövaikutusten arviointitehtäviin (YVA ja SOVA),
- asiantuntijatehtävät yhteistyöelimissä sekä
- osallistuminen asiantuntijana hankkeiden valmistelu-, ohjaus- ja valvontatehtäviin.
Toimeen valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä käytännön työkokemusta
maakuntakaavoituksesta tai muista vastaavista luonnonvara-alan suunnittelutehtävistä. Lisäksi
edellytetään perehtyneisyyttä paikkatietojärjestelmiin, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista
taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan
hakijalle eduksi.
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Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja tulee olemaan 3 510 euroa/kk.
Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. että luonnonvarasuunnittelijan toimi täytetään liiton henkilöstösuunnitelmaa noudattaen
ensisijaisesti sisäisellä ja toissijaisesti julkisella haulla.
2. että toimen palkkaus määritellään Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (tehtäväkohtainen palkka 3 510 euroa/kk).
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 7
Asia

CENTRAL BALTIC INTERREG-OHJELMAN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN
OHJELMAKAUDELLE 2014-2020

CENTBALT:34 /2012

Varsinais-Suomen liitto on hoitanut EU:n alueellisen yhteistyön Central Baltic Interreg IVAohjelman hallinnointia ohjelmakaudella 2007-2013. Uuden EU:n ohjelmakauden käynnistyessä
2014 myös alueelliset, rajat ylittävät ohjelmat uusiutuvat. Nykyisessä Central Baltic -ohjelmassa
mukana olevat jäsenvaltiot (Suomi ml. Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia) ovat yhteisellä mandaattikirjeellään (saap. 21.12.2012) valtuuttaneet Varsinais-Suomen liiton toimimaan myös uuden
ohjelman hallintoviranomaisena (joka hoitaa myös todentamisviranomaisen tehtävät) ja tarkastusviranomaisena. Lisäksi jäsenvaltiot ovat päättäneet, että nykyisen ohjelman hallintoviranomainen
tukee ohjelman käytännön valmistelua yhdessä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjelmointikomitean (Joint Programming Committee, JPC) kanssa. Jäsenvaltiot nimeävät ohjelmointikomiteaan enintään 6 jäsentä, nimeämisprosessi on käynnissä. Komitean ensimmäinen kokous pidetään
Helsingissä 29.1.2013.
Oheismateriaalina on jäsenvaltioiden mandaattikirje Varsinais-Suomen liitolle: ”Preparation of a
”Central Baltic” Cross Border co-operation programme under the European Territorial co-operation
(ETC) goal 2014-2020.
Valmistelua varten on ohjelman seurantakomitea kokouksessaan 15.11.2012 hyväksynyt, että osa
(273 000 euroa) ohjelman EAKR-rahoituksen kertyneistä korkotuotoista käytetään uuden ohjelman
valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin. Valmistelua varten liittoon palkataan 2 henkilöä noin vuoden ajaksi. Sen lisäksi ohjelman nykyinen henkilöstö oman toimensa ohella tukee valmisteluprosessia pääkoordinointivastuun ollessa hallintovastaava Merike Niitepõldilla. Haku ohjelmakirjoittajien paikkaa varten oli käynnissä marras-joulukuun vaihteessa ja määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 80 hakemusta. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten edustajat haastattelivat joulukuussa
yhteensä 7 hakijaa, josta päävastuukirjoittajan tehtävään valittiin virolainen FM Ülari Alamets ja kirjoittajan ja budjettisuunnittelijan paikkaan latvialainen KTM Aiga Plesanova. He ovat aloittaneet/aloittavat työnsä tammikuussa 2013. Palkkauspäätös perustuu maakuntahallituksen
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(25.6.2007 § 120) päätökseen, jossa on valtuutettu maakuntajohtaja palkkaamaan Central Baltic ohjelman määräaikaiset henkilöt.
Seurantakomitean hyväksymän alustavan kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset jakautuvat seuraavasti:
- palkat
- toimistokulut (sis. vuokrat, tietokoneet, puhelimet)
- matkakulut
- kokouskulut
- Ex-Ante arvointi (sis. ympäristövaikutusten arviointi)
- muut asiantuntijakulut

113 000 euroa
28 300 euroa
24 000 euroa
17 700 euroa
80 000 euroa
10 000 euroa

yhteensä

273 000 euroa

Hankkeen Ex-ante-arvioinnin kilpailutus on ollut käynnissä 21.12.2012 - 17.1.2013 välisen ajan.
Valinnan arvioinnin toteuttajasta tekee jäsenvaltioiden edustajista koostuva yhteinen ohjelmointikomitea (Joint Programming Committee) ja virallisen hankintapäätöksen maakuntahallitus helmikuun 2013 kokouksessa.
Valmistelija

TN

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. merkitä jäsenvaltioiden liitolle toimittaman mandaattikirjeen ohjelman valmistelusta tiedoksi ja
käynnistää uuden ohjelmakauden valmistelun kirjeessä mainittujen ohjeiden mukaisesti yhteistyössä valmistelusta vastaavan ohjelmointikomitean (JPC) kanssa.
2. perustaa hankkeelle liiton kirjanpitoon omakatteisen kustannuspaikan sekä päättää hyväksyä
hankkeen kustannusarvion tiliryhmätasolla. Hankkeen tilivelvollinen on aluekehitysjohtaja Tarja
Nuotio, joka vastaa menotositteiden hyväksymisestä ja tuloarviorahoituksen toteutumisesta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 8
Asia

VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUOHJELMA 2013 - 2020

ALUEK:3 /2013

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 matkailustrategian
tarkistukseen. Ohjelman päivitys aloitettiin keväällä 2012 Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen/OSKEn 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.
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Uuden ohjelman visio on uudistettu ja samalla myös strategia ja toimenpidetaso on päivitetty mutta
kyse on enemmän ohjelman päivityksestä kuin kokonaan uudesta strategiasta. Auki puretusta visiosta ilmenee tavoitetila ja toimenpideohjelma, jota tullaan täydentämään kahden vuoden päästä.
Tarkoituksena on pureutua riittävän syvälle toimenpidetasolle, jotta suunnitelmia voidaan ryhtyä toteuttamaan heti ja tavoitteena on, että pitkän tähtäimen suunnitelmat pysyvät ajankohtaisina usean
vuoden ajan. Samalla pohjustetaan myös Euroopan Unionin rahoitusinstrumenttien tehokasta käyttöä seuraavalla ohjelmakaudella siten että matkailuohjelmalla olisi tukien käyttöä ja rahoituspäätöksiä ohjaava vaikutus.
Turku Touringin edustajat esittelevät ohjelma-asiakirjan (oheismateriaali).
Valmistelija

TN/EH

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

Maakuntajohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:
Maakuntahallitus päättää palauttaa Varsinais-Suomen päivitetyn matkailuohjelman 2013 -2020
jatkovalmisteluun ja päättää lähettää ohjelmaesityksen lausuntokierrokselle Varsinais-Suomen
kuntiin ja muille alueen sidosryhmätahoille.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

§ 9
Asia

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

ALUEK:4 /2013
TURUN SEUTU KAAKKOIS-SUOMI-VENÄJÄ ENI-YHTEISTYÖOHJELMAN TOIMIJAKSI
Komission esitys uuden ohjelmakauden rakennerahastoasetuksiksi ml. naapuruusohjelmaan liittyen (European Neighbourhood Instrument, ENI) 2014–2020 on edennyt Euroopan neuvoston käsittelyyn. Asetusluonnoksessa on mainittu, että erityisperusteluin muidenkin kuin välittömästi EU:n ulkorajoihin rajoittuvien alueiden toimijoiden mukaan ottaminen ohjelmaan ja samalla Venäjäyhteistyörahoituksen piiriin seuraavalla ohjelmakaudella 2014–2020 on mahdollista. Tämä mahdollisuus koskee asetuksen mukaan erityisesti suurimpia sosiaalisia, taloudellisia tai kulttuurisia alueellisia keskuksia edellytyksellä, että ohjelmaan osallistuminen tukee ohjelma-asiakirjassa määriteltyjä tavoitteita. Lopullinen päätös asetuksesta saataneen kevään-kesän 2013 aikana.
Mikäli asetus hyväksytään, mahdollistuu mm. Turun alueen toimijoiden mukanaolo erilaisissa Venäjä-yhteistyöhankkeissa. Tähän alue- ja toimijamäärittelyyn otetaan kantaa erikseen, kun ko. ohjelma-asiakirjaa valmistellaan. Varsinais-Suomen/Turun alueen kannalta Venäjä-yhteistyön keskeisin ohjelma on Kaakkois-Suomi-Venäjä ENI-ohjelma, jonka hallintoviranomaisena tulee toimimaan
Etelä-Karjalan liitto (nykyinen ENPI-CBC- ohjelman hallintoviranomainen).

Erityisperusteena ohjelmaan osallistumiselle ovat mm. Turun ja Varsinais-Suomen aktiivinen rooli
ns. Turku-prosessissa, pitkäaikainen ja aktiivinen ystävyyskuntatoiminta Turun ja Pietarin välillä,
ajankohtainen Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari-kehityskäytävähanke, sekä lukuisat muut
konkreettiset yhteistyöhankkeet erityisesti kulttuuri- ja ympäristösektoreilla Turun seudun ja Pietarin kaupungin/Leningradin alueen kanssa.
Pöytäkirjantarkastajat
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TN

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto yhdessä Turun kaupungin kanssa esittää
ohjelmavalmistelusta vastaavalle hallintoviranomaiselle (Etelä-Karjalan liitto) sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle anomuksen, että Turun alueen toimijat voisivat uudella ohjelmakaudella osallistua
ohjelman rahoittamiin hankkeisiin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 10
Asia

INNOAURA - LUOVAA INNOVOIMAA VARSINAIS-SUOMESTA KILPAILU

ALUEK:85 /2011

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2011-2014 yhtenä toimenpiteenä on ”Myönnetään jokavuotinen julkinen palkinto alueen luovan toimialan parhaista innovaatioista, joiden valintakriteerit tukevat maakunnan elinkeinopoliittisia tavoitteita”. Toimenpiteen päävastuutahona on VarsinaisSuomen liitto.
Eri maista löytyy erilaisia määritelmiä luoville toimialoille. Suomessa luovilla aloilla tarkoitetaan
liiketoimintaa, joka synnyttää aineetonta arvoa, esimerkiksi tuotemerkkejä, patentteja tai tekijänoikeuksia.
INNOAURA – Luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta -kilpailussa valitaan vuosittain maakunnan
alueelta valitsijoiden mielestä eniten luovuutta, luovaa potentiaalia omaava tai nk. luovien toimialojen liiketoimintaa kehittänyt yritys (voi olla myös yrityksen yksittäinen projekti / hanke / suuremman
yhtiön yksikkö).
Kilpailun tarkoituksena on:
- tehdä luovia toimialoja tunnetuksi ja lisätä niiden arvostusta, sekä sijoittajien että suuren yleisön
silmissä, sekä samalla viestittää asian tärkeyttä ja siihen liittyviä mahdollisuuksia
- innostaa alalle uusia yrittäjiä
- nostaa esille hyviä esimerkkejä ja innostaa muitakin alan yrityksiä osallistumaan
- tarjota julkisuuden kautta palkittaville mahdollisuuksia uusiin hyödyllisiin kontakteihin
Palkittavan yrityksen tulee olla toiminnassa ja ideoiden pitkälle innovoituna käytännön toteutuksina.
Yrityksen pitää olla kotipaikaltaan varsinaissuomalainen, vaikka sen markkinat olisivatkin muualla.
Maakuntahallitus on 19.12.2011 (§ 198) hyväksynyt kilpailun säännöt. Kilpailun valintaraati tekee
päätöksen palkinnon saajasta. Palkintona on 8 000 euroa voittajayritykselle. Tämän lisäksi voidaan
antaa kunniamainintoja. Kilpailun voittaja julkistetaan vuosittain Varsinais-Suomen liiton järjestämällä Eurooppa-päivän (9.5) vastaanotolla. Valintaraati on 9.1.2013 pitämässään kokouksessa
päättänyt, että vuoden 2013 kilpailun teemana on meri ja luovuus – miten merta on hyödynnetty
luovasti liiketoiminnassa? Hakuaika on 4.2.–28.3.2013.
Vuoden 2012 kilpailun voitti turkulaisen LPR-arkkitehtien suunnittelema Aicon-katsomotuoli. Helsingin Musiikkitaloon suunniteltu tuoli yhdistää yksinkertaisen ja minimalistisen designin korkea-
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luokkaiseen toiminnallisuuteen. Aicon-tuolissa perinteiseen katsomotuoliin on tuotu uusia ja luovia
ratkaisuja. Tuoli valmistetaan kotimaassa.
Kunniamaininnan saivat uusikaupunkilainen Taidetalo Pilvilinna ja turkulaisen PaintingDB:n Arte
Primo – taiderahasto. Taidetalo Pilvilinna on Suomen ensimmäinen naivistinen taidetalo, joka toimii
matkailukohteena ja taiteen tuotantotilana. PaintingDb on kuvataiteen verkkopalvelu, jossa yhdistyvät suuri kuvatietokanta, monipuolinen informaatio taidegallerioista ja museoista sekä nykytaiteen verkkokauppa. Arte Primo -taiderahastoon voivat sijoittaa niin yksityiset sijoittajat kuin yrityksetkin
Valmistelija

TN/PP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää järjestää vuoden 2013 INNOAURA – Luovaa innovoimaa VarsinaisSuomesta – kilpailun ja hyväksyy vuoden 2013 teeman meri ja luovuus.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 11
Asia

ALUEK:6 /2013
EUROOPPA -TOIMISTON VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA KESKUSTELUPAPERI
VUODEN 2013 TOIMINNASTA
Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton Brysselissä toimiva Eurooppa-toimisto on laatinut
vuoden 2012 toimintakertomuksensa ja keskustelupaperin Eurooppa-toimiston EUpolitiikkaseurannan painopisteistä ja toiminnasta vuonna 2013 (oheismateriaali).
Vuoden 2012 toimintakertomus antaa kattavan kuvan Eurooppa-toimiston monipuolisesta ja aktiivisesta toiminnasta. Siihen kuuluvat EU:n politiikka- ja lainsäädäntöprosessien seuranta, tiedottaminen ja edunvalvonta, konkreettiset edunvalvontatoimenpiteet, tiedotus ja viestintä, Eurooppatoimiston toiminta Turun ja Varsinais-Suomen alueella, Turun ja Varsinais-Suomen näkyvyyden
edistäminen vuonna 2012, erilaiset toimeksiantotehtävät, EU-tietopalvelutoiminta ja delegaatiovierailut sekä Eurooppa-toimiston, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyö. Vuoden 2012 palveluiden tuottaminen rajattiin Eurooppa-toimiston välittömiin taustarahoittajiin, sillä toimistossa työskentelee yksi henkilö, toimiston päällikkö. Vuoden aikana järjestettiin lukuisia edunvalvontaan ja EU-rahoitukseen liittyviä tapaamisia EU-instituutioiden ja Turun sekä
Varsinais-Suomen edustajien välillä. Näistä esimerkkinä mm. tapaamiset Itämeristrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten kanssa ja vaikuttaminen eurooppalaisten liikenneverkkojen, TEN-T –verkon muodostumiseen. Lisäksi toimisto on järjestänyt useita Turun ja
Varsinais-Suomen näkyvyyttä edistäviä tilaisuuksia, julkaissut säännöllisesti EUajankohtaistiedotetta ja hanketiedotetta, sekä osallistunut Brysselissä toimivien aluetoimistojen ja
muiden merkittävien verkostojen toimintaan.

Vuoden 2013 toimintaa ohjaavassa keskustelupaperissa on määritelty kuluvan vuoden toiminnan
kohteet, sisältö, käsittely, merkitys ja toimenpiteet. Toiminnan temaattiset painopisteet vuonna
2013 ovat erityisesti EU:n rakennerahastopolitiikka 2014 – 2020, EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, EU:n Itämeristrategia ja Itämeriyhteistyö, EU:n sektorikohtaiset rahoitusohjelmat 2014 –
2020, meriteollisuus ja TEN-T liikenneverkot. Yksittäisiä edunvalvonta-asioita ovat mm. EU:n meripäivien saaminen Turkuun 2015/2016, Turun seudun liittäminen ENPI–ohjelma-alueeseen 20142020, sekä Turku-prosessin näkyvyyden ja myönteisen tunnettuuden edistäminen.
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Vuosiseminaarin konsepti ehdotetaan muutettavaksi koulutus- ja edunvalvontapainotteiseksi, sillä
laajan seminaaritapahtuman valmistelu sitoo liiaksi Eurooppa-toimiston rajattuja resursseja.
Vuorovaikutusta Eurooppa-toimiston, Turun kaupungin hallinnon, Varsinais-Suomen liiton ja yliopistojen välillä kehitetään edelleen. Eurooppa-toimiston ja EU-instituutioiden avainhenkilöiden välistä kontaktipintaa ja vuorovaikutusta ylläpidetään ja kehitetään. Eurooppa-toimisto järjestää vuoden 2013 aikana Varsinais-Suomessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa EUrahoitusohjelmakoulutuksia, joiden avulla tuetaan hanketoimijoita valmistautumaan uusiin sektorikohtaisiin EU-rahoitusohjelmiin tulevalla ohjelmakaudella. Toimisto ottaa toiminnassaan ja viestinnässään huomioon myös Eurooppa-toimiston ”15-vuotisjuhlavuoden” 2013. Lisäksi tuetaan taustatahojen ystävyyskaupunki- ja kumppanuusyhteistyötä olemalla säännöllisessä vuorovaikutuksessa
ko. yhteistyökumppaneiden Brysselin toimistojen kanssa. Yhteistyö Hampurin EU-edustuston
kanssa Turku-prosessin viitekehyksessä korostuu.
Eurooppa-toimisto jatkaa ja kehittää säännöllistä tiedottamista EU:n ajankohtaisista asioista ja
EU:n rahoitusmahdollisuuksista mm. säännöllisesti ilmestyvän EU:n ajankohtaiskatsauksen ja
hanketiedotteen välityksellä.
Valmistelija

TN/KS

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Eurooppa-toimiston vuoden 2012 toimintakertomuksen ja vuoden 2013
toimintaa koskevan keskustelupaperin tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan keskustelupaperin
ehdotukset Eurooppa-toimiston vuoden 2013 toiminnan pohjaksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, 040 5063 715 tai erikoissuunnittelija Kirsi Stjernberg 040 5513
120, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
HALL:115 /2012

§ 12
Asia

RAPORTTI OSALLISTUMISESTA STANFORD RESEARCH INSTITUTEN
INNOVAATIOKOULUTUKSEEN KALIFORNIASSA 26.11.2012 – 30.11.2012
Stanford Research Instituten (SRI) järjestämään innovaatiokoulutukseen 26.11.2012 – 30.11.2012
osallistuivat Varsinais-Suomen liitosta maakuntajohtaja Juho Savo, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
ja erikoissuunnittelija Esa Högblom maakuntahallituksen päätöksen 27.08.2012 § 129 mukaisesti.
Varsinais-Suomesta Turun alueelta kurssille osallistui kaikkiaan 22 henkilöä Varsinais-Suomen
liiton lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Turun korkeakouluista, Turun kaupungilta ja Turku Science Parkista sekä VTT:ltä. Kurssin keskeinen sisältö koostui innovaatiotoiminnan kehittämisen mallintamisesta alueen omiin vahvuuksiin ja lähtökohtiin perustuen. Vastaavia kursseja on
Suomessa kohdennettu mm. TEKESin, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston asiantuntijoille sekä
myös Tampereen alueen innovaatiotoimijoille, jotka soveltavat mallia toiminnassaan eri tavoin. Viikon interaktiivinen kurssilaisten ja vetäjien keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuva ohjelma
koostui erilaisista työpajoista ja ryhmätöistä sekä näiden tulosten esittämisistä, korkeatasoisista
asiantuntijaluennoista, monipuolisista yritys- ja koulutusorganisaatiovierailuista sekä keskusteluista
eräiden Piilaakson verkosto-organisaatioiden kanssa. Viikko päättyi koulutuksen annin tiivistämään
round table –keskusteluun Turun alueen näkökulmasta. Oheismateriaalina kurssiohjelma ja SRI:n
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kokoamat yhteenvedot viikon työskentelystä raporttimuodossa sekä graafisena koosteena. Lisätietoja Stanford Reserach Institutesta: http://www.sri.com/
Kurssin yhteyteen kuuluneiden eri vierailujen ja tutustumiskäyntien kautta osallistujat saivat tietoa
Pohjois-Kalifornian talousalueen dynamiikasta (mm. start-up yritysten toiminta ja määrät) sekä siitä
mitä erittäin kilpailulle alueelle etabloituminen yleensä edellyttää. Alueen yritystoiminnan dynamiikan taustalla ovat pitkälti yksityisten rahoitussijoittajien (venture capitalist) tarjoama tuki julkisen yritystuen puuttuessa käytännössä. Käytännössä esimerkiksi ulkomaisten yritysten tulo alueelle edellyttää vahvaa tukea paikallisilta toimijoilta niin erilaisen neuvonnan kuin myös rahallisenkin tuen
muodossa. Amerikkalaisen business -dynamiikan keskiössä ovat myös erilaiset mentor –toimintatavat.
Stanfordin yliopistolle kohdentuneet vierailut näyttivät korostavan niin ikään hyvin vahvaa yritystoimintaan suuntautumista ja opiskelijoiden tiimiytymistä erilaisten business -ideoiden ympärille lähes
riippumatta tiedekunnasta. Keskeistä oli vahva pyrkimys osaamisalueiden yhdistämiseen ja tätä
kautta uusien innovaatioiden hakeminen soveltamalla mm. SRI:n kurssilla esiteltyjä toimintamalleja.
Kurssilla esille nousseita hyödyllisiä näkökulmia ovat hyvin korostunut asiakasnäkökulma sekä
amerikkalaisen ajattelun perustana epäonnistumisten näkeminen vahvuutena ja kokemuspohjaa
myönteisesti vahvistavana. Lisäksi kurssilla nousi vahvasti esille ns. MUDA –käsite (jap). Tämä
tarkoittaa kokouksia ja palavereja tms. ajankäyttöä, joihin asianomaisella henkilöllä ei ole mitään
annettavaa. MUDA – mallin mukaan henkilöiden tulee käyttää aikansa tehokkaasti ja jättäytyä tällaisten kokoontumisten ulkopuolelle.
Yhteenveto kurssilla esitetystä innovaatiotoimintamallista (5 Disciplines of Innovation, 5DoI)
Stanford Research Institute on kehittänyt markkinalähtöiseen ajatteluun perustuvan toimintamallin
innovaatiokyvykkyyden vahvistamiseksi ensisijaisesti yrityksissä. Ajattelun ytimessä on ennen
kaikkea asiakas ja yrityksen jatkuva uudistumiskyky sekä kyky tuottaa markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita mahdollisimman nopeasti voittomarginaali maksimoiden. Malli perustuu viiteen (5)
eri toimintavaiheeseen (5 discplines of innovation). Sen peruslähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja niiden määrittely (Discipline 1: Important Customer and Market Needs) sekä tuotteen tai
konseptin arvon määrittely asiakasnäkökulmasta (Discipline 2: Value creation) ja kehitetyn tuotekonseptin hionta huippuunsa hyödyntämällä erityistä tarve-, sisältö- ja kustannustehokkuuden kehittämisprosessia (NABC) sekä jatkuvan toiston (iteration) hyödyntämistä tuotekonseptin kehittämisvaiheessa sekä esittämistapana kuin myös tuotekehityksen osalta. Tuotteen tai konseptin kehittely tapahtuu pääosin erityyppisissä tiimeissä. Lisäksi hyvin keskeisessä osassa ovat innostavat
tiimivetäjät (Discipline 3: Innovation champions) ja oikeiden henkilöiden muodostamat tiimit (Discipline 4: Innovation Teams) sekä innovaatiotyöskentelyn organisaatiokohtainen soveltaminen (Discipline 5: Organizational Alingment). Huolimatta perusmallin yrityslähtöisyydestä on menettelytapa
sovellettavissa hyvin laajasti erityyppiseen innovaatiotoimintaan myös julkisella sektorilla. Seuraavassa malli on purettu auki eri toimintavaiheiden näkökulmasta.
Toimintavaihe 1: Markkinoiden ja asiakkaan tarpeet (Discipline 1: Important Customer and Market
Needs)
Koko innovaatiomalli perustuu asiakkaan ja markkinoiden tarpeiden määrittelylle siten, että pelkkä
kiinnostava (interesting) idea tai sinänsä uusi teknologia ei riitä vaan sillä on aina oltava selvä kysyntä eli sen tulee olla tärkeä (important). Keskeistä on pystyä määrittelemään sellaiset markkinatarpeet, joilla kaupallisessa mielessä olisi suurin tarvepotentiaali ja samalla myös voittopotentiaali
sekä erottaa asiakkaiden todelliset tarpeet (customer needs) heidän mielihaluistaan (customer
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wants). Oleellista on myös pystyä näkemään muutokset, joita mahdollisesti tapahtuu ja tulee tapahtumaan asiakkaita ympäröivässä todellisuudessa ja tulkita muutos asiakasnäkökulmasta. Tässä vaiheessa tulee keskittyä määrittelemään myös asiakkaan ja/tai markkinoiden tarkka profiili
(loppukäyttäjien markkinasegmentti) laajemman asiakaskunnan tai markkinoiden sisältä. Ainoastaan tällä tavalla asiakastarpeen määrittely voidaan rajata riittävästi.
Toimintavaihe 2: Tuotteen tai konseptin arvon määrittely (Discipline 2: Value creation)
Asiakkaan tarve (Customer need) määrittelee tuotteen tai konseptin arvon. Asiakkaan tarvetta
tulee lähestyä nelivaiheisen toistoon perustuvan prosessin kautta, jota kutsutaan NABC -malliksi
(N= Need, A=Approach, B=Benefits per costs, C=Competition). Toimintavaiheen aikana tuotteen
tai konseptin sisältöä kehitetään toistamalla esitystä, jossa hyvin tiiviillä esitystavalla (Elevator
Pitch) tuodaan asiakastarpeen ratkaisu esille NABC -mallin avulla. NABC - mallin avulla esitetään
tuotteen kohdennettu asiakas- ja markkinatarve (N=Need), konkreettinen lähestymistapa- ja/tai
keino, jolla määriteltyyn tarpeeseen vastataan (A=Approach), tuotteen hyödyt asiakkaalle, rahoittajalle, tuottavalle yritykselle ja koko innovaatioekosysteemille (B=Benefits per costs) ja tuotteen kilpailukyky muihin vastaaviin nähden (C=Competition). NABC -työskentelyä varten toimitaan tiimeissä, joka siis toistaa prosessia esittämällä sitä määritellylle asiantuntijayleisölle, jossa eri roolien kautta arvioidaan NABC - mallin avulla laadittua esitystä (Value Creation Forums). Roolit jakautuvat myönteisen ja kriittisen palautteen antajiin, rahoittajanäkökulmaan, kansalaisnäkökulmaan ja
näiden yhdistelmiin. Kriittinenkin palaute esitetään positiivisessa muodossa. Palautteiden perusteella tiimi parantaa sekä tuotettaan että esitystään.
NABC -mallin eri vaiheet vielä eriteltyinä:
Avaus:

The Hook! Avaus, joka saa kiinnostumaan aiheesta (samalla myös eräänlainen tiivistelmä/yhteenveto aiheesta)

Tarve

The Need! Mikä on markkina-alue? Miten iso potentiaalinen markkina on? Asiakkaan
tärkeä tarve?

Ratkaisu The Approach! ”Punainen lanka”, joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan tarpeeseen ja kilpailuedun markkinoilla (idean toimivuus, ansaintamalli, aikataulu).
Hyödyt

Benefits per costs! Asiakkaan (ja rahoittajan) hyödyt suhteessa kustannuksiin sekä
liikevaihdon kasvu ja tulos.

Kilpailu

Competition! Kilpailutilanne tai vaihtoehtoiset ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa? Markkinoilletulon esteet ja riskit?

Lopetus

Closure! Yhteenveto ja jatkotoimet sekä tiivis esitys siitä mitä esittäjä haluaa kohdeyleisöltä.

Toimintavaihe 3: Innostavien tiimivetäjien esiinnousu ja toiminta (Discipline 3: Innovation champions)
Uusien asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämisen yhtenä keskeisenä edellytyksenä ovat innostavat
tiiminvetäjät (Innovation champions). Tällaisilla henkilöillä on yleensä vahva halu ja visio siitä mitä
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pitää tehdä ja miten. He johtavat esimerkillään ja osaamisellaan. Innostavat tiiminvetäjät eivät kuitenkaan ole varsinaisia projektipäälliköitä, jotka keskittyvät yleensä prosessien hallinnolliseen ja
tekniseen toteutukseen. Innovatiiviset tiiminvetäjät vastaavat yleensä juuri NABC -mallin soveltamisesta käytäntöön ja heidän ympärilleen muodostuvat tarvittavat innovaatiotiimit.
Toimintavaihe 4: Oikeiden henkilöiden muodostamat innovaatiotiimit (Discipline 4: Innovation
Teams
Innovaatiotiimit muodostuvat tuoteprojektien ja innostavien tiiminvetäjien ympärille koostuen pääsääntöisesti eri alojen asiantuntijoista, joiden osaaminen ja näkemykset täydentävät toisiaan ja jotka osaltaan kykenevät innostamaan kokonaisuutta eteenpäin. Oleellista on että yksittäisten eri
osaamisalojen asiantuntijat yhdistävät voimavaransa. Hyvin toimivalle innovaatiotiimille on tyypillistä toisten vahva kunnioitus ja myönteinen kehittämistä tukeva henki. Innovaatiotiimit luovat usein
muutoksen DNAn (DNA of Change), joka koostuu halusta muuttaa asioita asiakkaan näkökulmasta
(Desire), uudesta visiosta (New vision) tuotteen suhteen sekä konkreettisesta vaiheittaisesta toimintasuunnitelmasta (Action Plan)
Toimintavaihe 5: Innovaatiotyöskentelyn organisaatiokohtainen soveltaminen (Discipline 5: Organizational Alingment)
Viidennessä toimintavaiheessa edellä kuvattu innovaatiotoimintamalli juurrutetaan osaksi organisaatioiden toimintakulttuuria uudistamalla toimintakulttuuri ja rakenteet tukemaan asiakas- ja tarvelähtöistä innovointia. Näin innovaatio-ekosysteemin eri toimijat (organisaatiot) omaksuvat ajattelu ja työtavan, joka osaltaan myötävaikuttaa kokonaisuuden kehittymiseen dynaamiseksi toimintaympäristöksi.
Innovaatiomallin hyöty ja sovellettavuus Varsinais-Suomessa ja liiton toiminnassa
Kurssin osallistujat ovat sitoutuneet viemään toimintamallia eteenpäin niin omissa organisaatioissaan kuin erilaisissa yhteistyöprosesseissaan koskien mm. maakunnallista kehittämistyötä. Malli
on sovellettavissa myös julkisen sektorin toimijoiden käytänteisiin huolimatta sen yritys- ja markkinalähtöisyydestä. Jo aiemmin mm. TEKES on ottanut konkreettisia vaikutteita yllä esitetystä mallista omaan toimintaansa ja esimerkiksi Tampereella innovaatiotoiminnassa on hyödynnetty ”Amerikan mallia”. SRI:n kurssin päätöskeskustelussa nousivat vahvasti esille juuri suomalaisten jo olemassa olevien vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen (mm. koulutusjärjestelmä ja vakaa poliittinen ympäristö) ja erityisesti Turun alueen merkittävän opiskelijaresurssin ja koko osaamisjärjestelmän selvästi nykyistä määrätietoisempi käyttö elinkeinopoliittisten innovaatioiden luomiseksi.
Soveltaen edellä kuvattua viiden perustoimintavaiheen mallia voidaan esimerkiksi maakuntaohjelmatyöhön tuoda prosessia tehostavia elementtejä esimerkiksi eri työryhmien työskentelyyn. Aluekehitystoimijoiden tulee myös aiempaa selkeämmin perustaa toimensa amerikkalaisen innovaatiomallin keskiössä olevan erittäin korostuneen asiakasnäkökulman huomioonottamiseen. Kurssilla
harjoiteltu tiivis esittämistapa tarjoaa myös lukuisia hyödyntämiskohteita julkisten toimijoiden työhön.
Yhtenä konkreettisena soveltamisalueena voidaan nostaa esille sekä erilaisten hankeaihioiden
kehittämisvaiheet sekä rahoittajien hankevalintaprosessit.
Mahdollisimman tehokkaan ja kattavan hyödyn saamiseksi malli tulee siirtää osaksi liiton ja muiden
toimijoiden normaaleja arkikäytänteitä. Varsinais-Suomen liiton osalta keskeinen lähitulevaisuuden
hyödyntämiskohde on juuri maakuntasuunnitelma -ja ohjelmatyö, joka samalla kokoaa maakunnan
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toimijat saman prosessin yhteyteen. Uuden rakennerahastokauden valmistelu ja käynnistyminen
2014 tarjoaa myös selkeän mahdollisuuden uusille käytänteille.
SRIn kurssille osallistuneet kokoontuivat 7.1.2013 pohtimaan maakuntatason jatkotoimia asiassa.
Ryhmä linjasi tapaamisessa jatkotyöskentelyä siten, että muodostetaan maakunnallisia temaattisia
tiimejä, jotka työskentelyssään soveltavat 5DoI -mallia. Yhtenä tiiminä on mm. maakuntastrategiaan liittyvä toiminta. Tiimeille määriteltiin myös vetäjät (Championit). SRI:n kanssa on lisäksi keskusteltu alueellisesta innovaatiokoulutuksesta laajemmalle sidosryhmäverkostolle 14–15.2.2013.
Valmistelija

JS/TN/EH

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:10 /2013

§ 13
Asia

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013
Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain edenneenä kokonaiskaavana. Kaavat ovat vahvistuneet 2004-2012 välisenä aikana. Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien,
Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavojen vahvistuspäätöstä odotetaan.
Yhdyskuntarakenteen kehitys, muutokset vähittäiskaupan toimintamalleissa sekä erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain muutos keväältä 2011 edellyttävät maakuntakaavojen uudelleenarviointia.
Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 on hyväksytty alueen kunnissa kesällä 2012. Rakennemalli toimii tulevan maakuntakaavan kaupunkiseudun tavoitteita visioivana perusselvityksenä.
Varsinais-Suomen liitossa on käynnistetty maakuntakaavan tarkistuksen valmistelu. Kaava tullaan
tekemään taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavana. Virallinen aloituspäätös tehdään maakuntavaltuustossa, kun nyt ministeriössä olevat maakuntakaavat on vahvistettu. Kaavatyön tärkeimmät MRL:n mukaiset perusselvitykset kaupunkiseudun rakennemallin lisäksi tulevat olemaan liiton omana työnä laadittava maakunnan keskusverkkoselvitys, maakunnan
liikennejärjestelmätyö sekä kaupan palveluverkkoselvitys.
Kaupan palveluverkkoselvityksen tilaaja on Varsinais-Suomen liitto. Työtä ohjaa sitä varten perustettava ohjausryhmä, jossa on edustajat Varsinais-Suomen liiton lisäksi kaikista seutukunnista,
kauppakamarista sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Kaupan palveluverkkoselvitystä käsitellään lisäksi Varsinais-Suomen alueidenkäytön yhteistyöryhmässä (kaikkien kuntien edustus) sekä työpajoissa/-seminaareissa, joihin kutsutaan keskeiset kaupan toimijat sekä muita kaupan alan
sidosryhmiä.

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvityksen päätehtävät:
1. Luoda kokonaiskuva vähittäiskaupan rakenteesta Varsinais-Suomessa, ja siinä edellisten
selvitysten (2000, 2006) jälkeen tapahtuneista muutoksista (toteutuneet hankkeet).
2. Selvittää vähittäiskaupan nykyiset vaikutusalueet toimialoittain.
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3. Hahmottaa vähittäiskaupan kehitysnäkymiä ja mitoitustarpeita tulevilla vuosikymmenillä
vaihtoehtoisten skenaarioiden pohjalta (tiedossa olevat hankkeet, trendit, ostovoiman kehitys).
Selvityksen alustava aikataulu:
 hyväksytty työohjelma, työn aloitus
 lähtökohta- ja tavoiteraportti, skenaariopaja
 tavoitteet ja skenaariot / lausuntokierros
 selvitys valmis / päätösseminaari

2/2013
4/2013
5/2013
9/2013

Palveluverkkoselvitys laaditaan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Vähittäiskaupan
suuryksiköiden kaavoitus, luonnos ohjeistukseksi, ympäristöministeriö 10.10.2012). Selvitys tuottaa
maakuntakaavaratkaisujen pohjaksi arvioita ja suosituksia kaupan palveluverkon kehittämiseksi
koskien kaupan sijaintia, laatua, mitoitusta ja toteutuksen ajoittamista sekä tavoitteellisesta kaupan
palveluverkkoa. Vaihtoehtojen väliset valinnat tehdään maakuntakaavaprosessissa mm. kaupan
selvityksen tietoihin tukeutuen.
Kaupan palveluverkkoselvitys tullaan teettämään konsulttityönä tarjouskilpailun perusteella. Työ
sisältyy maakuntavaltuuston vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat, tarjouskilpailuun perustuvat VarsinaisSuomen kaupan palveluverkkoselvitystyön hankintapäätökset 30 000 euroon saakka.
2. nimetä suunnittelujohtaja Heikki Saarennon hankkeen tilivelvolliseksi, joka vastaa työn seurannasta sekä maksutositteiden hyväksymisestä.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SUOMEN SATAMIEN TAKAMAATUTKIMUS

MAANK:11 /2013

Suomen satamien takamaatutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomen satamien nykyiset ja tulevat kuljetusvirrat ja takamaat. Lisäksi tarkoituksena on kuvata liikennevirrat tavaralajeittain tärkeimpiin tuonti- ja vientisatamiin Suomen ulkopuolella. Työssä selvitetään myös kansainvälisten
kuljetusketjujen epävarmuustekijöitä, kehittämistarpeita ja satamien asiakkaiden palvelutasovaatimuksia satamille sekä liikennejärjestelmälle nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimus toteutetaan siten, että se on mahdollisimman helposti päivitettävissä tarvittavin väliajoin.
Tutkimuksen tilaa liikenne- ja viestintäministeriö. Sen rahoitukseen osallistuvat LVM, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, useat satamat sekä rannikkomaakunnat. Tutkimuksen kokonaiskustannusarvio on 170 000 euroa ja sen on arvioitu valmistuvan v. 2013 loppuun mennessä.
Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kansallisen merenkulun strategian valmistelussa ja maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä sekä maakuntakaavan tarkistuksessa.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
Valmistelija

28.01.2013

Sivu 22

HS/JV/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. osallistua Suomen satamien takamaatutkimuksen rahoitukseen enintään 5 000 eurolla
(alv 0 %),
2. käyttää hankkeelle liiton kirjanpitoon aiemmin perustettua, omakatteista kustannuspaikkaa
(754 Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma)
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen edellyttämät sopimukset
4. nimetä suunnittelujohtaja Heikki Saarennon hankkeen tilivelvolliseksi, joka vastaa hankkeen
seurannasta sekä maksutositteiden hyväksymisestä ja talousarviorahoituksen toteutumisesta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Laura Leppänen p. 040 767 4364, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
EDUNV:34 /2012

§ 15

LAUSUNTO POLIISIN PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Asia

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa poliisin palveluverkoston kehittämisestä. Lausunto on pyydetty 14.1.2013 mennessä. Poliisin hallintorakenneuudistuksen, Pora
III, valtakunnallinen hanketyöryhmä on esittänyt muutoksia poliisin palveluverkkoon. Työryhmä on
laatinut luonnoksen poliisin toimipisteiden sijoittumisen kriteereiksi ja kriteerien mukaisesta palveluverkostosta.
Valtakunnallinen hanketyöryhmä luovutti esityksensä päälinjaukset 21.8.2012, jonka jälkeen sisäministeri Räsänen linjasi poliisin hallintorakenteen uudistamisen jatkotoimet työryhmän esityksen
sekä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätöksen pohjalta 2.10.2012. Uudistuksen tavoitteena on uudistaa poliisin rakenteet vastaamaan kysyntää, tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä.
Poliisin toimipisteverkoston muodostavat pääpoliisiasemat (24 kpl), poliisiasemat (66 kpl) ja palvelupisteet (60 kpl). Poliisin asiakaspalveluverkostoa täydentää em. toimipisteiden lisäksi yhteispalvelupisteiden verkosto. Uudistuksessa säilytetään poliisitoiminnan taso ja asiakaspalveluiden saatavuus nykyisellä verkostolla. Uudistuksessa luovutaan kolmiportaisesta jaottelusta siten, että poliisin toimipisteverkoston muodostavat pääpoliisiasemat ja poliisiasemat. Yhteispalveluverkostosta
tulee nykyistä kattavampi ja poliisipalveluiden tarjonnaltaan monipuolisempi. Nykyiset palvelupisteet muuttuvat joko poliisiasemiksi tai kehitetään yhteispalvelupisteiksi.
Esitys on muuttamassa Varsinais-Suomen olemassa olevaa poliisin palveluverkkoa ja sen toimintoja. Raision toimipiste on voimakkaan tilatehostamisen kohteena ja Someron palvelupiste on tarkoitus muuttaa yhteispalvelupisteeksi.
Hankeryhmän esitys on internetsivulla:
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/poliisin_hallinnon_uudistaminen

Valmistelija

JV/KL/lk

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

28.01.2013

Sivu 23

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hyväksyä 14.1.2013 annetun lausunnon poliisin palveluverkoston kehittämisestä:
Varsinais-Suomen liiton mielestä poliisin palveluverkon kehittäminen on ymmärrettävää taloudellisen tilanteen kiristyessä. Julkisen talouden kestävyysvaje haastaa jokaisen toimijan uudistumaan
ja sopeuttamaan toimintoja. Palveluverkkouudistus ei saa kuitenkaan heikentää poliisin asiakaspalvelun alueellista kattavuutta. Uudistus on toteutettava siten, että siinä huomioidaan poliisin paikallinen näkyvyys ja alueen tuntemus. Huomiota tulee kiinnittää poliisin palveluiden saatavuuden
turvaamiseksi harvaan asuttujen alueiden, erityisesti saariston osalta.
Esitetty poliisin palveluverkon kehittämisuudistus on muuttamassa Varsinais-Suomen olemassa
olevaa poliisin palveluverkkoa ja sen toimintoja. Raision toimipiste on voimakkaan tilatehostamisen
kohteena ja Someron palvelupiste muutetaan esityksessä yhteispalvelupisteeksi. Raision toimialue
kattaa läntisen kenttäjohtoalueen, jolloin vaikutukset eivät kohdistu vain Raisioon. Muutokset vaikuttavat toteutuessaan Raision lisäksi ainakin Naantaliin, Maskuun, Ruskoon ja Mynämäkeen.
Vaikutusten laaja-alaisuuden johdosta esitetty uudistus ei ole kannatettava.
Someron palvelupisteen muuttaminen yhteispalvelupisteeksi tarkoittaa, että tulevassa yhteispalvelupisteessä ei työskentele yhtään poliisin henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää. Tämä on ristiriidassa uudistuksen periaatteiden kanssa, jossa palveluiden saatavuus turvataan nykyisellä tasolla.
Asiakirjoista ei käy ilmi, millä aikataululla palvelupiste aiotaan muuttaa yhteispalvelupisteeksi ja mitä palveluja siellä on jatkossa saatavilla.
Varsinais-Suomen liitto haluaa korostaa, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan poliisilaitosalueen
hallinnolliseksi keskukseksi soveltuu parhaiten Turku.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 16
Asia

MAANKÄYTTÖJAOSTON 17.12.2012 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Maankäyttöjaoston pöytäkirja 17.12.2012

Lausunto Raision kaupungille Raision keskikaupungin osayleiskaavaluonnoksesta
(M150/1.11.2012)
Lausunto Salon keskustan osayleiskaava 2035 luonnoksesta (M156/12.11.2012)
Lausunto Mynämäen kunnanhallitukselle Mietoisten teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksesta (M160/13.11.2012)
Lausunto Vehmaan kunnanhallitukselle Lehtisaaren ranta-asemakaavaehdotuksesta
(M159/13.11.2012)
Lausunto puolustusvoimien raskaiden aseiden ampuma-alueiden ympäristöhaittoja ja erityissääntelyä selvittäneen työryhmän raportista (M169/21.11.2012)
Lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä 2016-2021
(M158/12.11.2012)
Lausunto Fingrid Oyj:n Olkiluoto 4 (OL4)-ydinvoimalaitosyksikköhankkeen voimajohtoja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (M165/15.11.2012)
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

28.01.2013
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Lausunto Kemiönsaaren Lövböle-Nordanån alueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (M153/8.11.2012)
Lausunto Turun rakennusperintöohjelman luonnoksesta (M168/19.11.2012)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Koski Tl: Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 4 (M151/5.11.2012)
2. Koski Tl: Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 62 (M152/5.11.2012)
3. Maskun kunta: Piiksvuoren 4-vaiheen asemakaava, kaavaehdotus (M170/21.11.2012)
4. Naantalin kaupunki: Kukolanvainion asemakaavaehdotus ja rakennustapaohjeet
(M162/14.11.2012)
5. Naantalin kaupunki: Luolalan ja Satama-Tupavuoren asemakaavojen ja tonttijakojen muutosehdotus, Fingrid Oyj ja Kraftnät Åland Ab (M163/14.11.2012)
6. Pöytyän kunta: Korttelin 185 asemakaavan muutos (M154/8.11.2012)
7. Pöytyän kunta: Junnimäen alueen asemakaavan laajennus ja muutos (M155/8.11.2012)
8. Salon kaupunki: Suomusjärvi-Kiikalan E18 liittymäalueen osayleiskaavaehdotus
(M164/15.11.2012)
9. Uudenmaan liitto: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistettu ehdotus (M157/12.11.2012)
10. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Maantien 12191 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Pyydysmäki-Rungontie, Kaarina
(M161/14.11.2012)
11. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Mt 2200 RavattulaKaarina Liittymäjärjestelyjen parantaminen Uuden Littoistentien risteysalueella, tiesuunnitelma
(M178/5.12.2012)
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Mt 2200 RavattulaKaarina, Liittymäjärjestelyjen parantaminen Verkakaaren risteysalueella, tiesuunnitelma
(M179/5.12.2012)
13. Viestintävirasto: Päätösluonnos yleispalveluyritysten nimeämistarpeesta ja nimettävien yleispalveluyritysten valinnasta (M166/15.11.2012)
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 17.12.2012 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
§ 17

28.01.2013
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 38 - 56/2012, § 1 – 2/2013
- muut B § 199 – 218/2012, § 1 – 9/2013
- sairaudet C § 111 – 148/2012
- poissaolot lapsen sairauden vuoksi D § 18 – 25/2012
- virkavapaudet/työlomat E § 44 – 48/2012, § 1 – 3/2013
- muut henkilöstöpäätökset G § 1/2013
- työkokemus- / ammattialalisä F § 7/2012
- CB valtion vastinraha N § 18/2012
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 64 – 73/2012, § 1 – 5/2013
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 95 – 99/2012
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 43 – 47/2012
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 46 – 52/2012
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 182 – 214/2012, § 1 – 11/2013

Valmistelija

MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös
§ 18

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

.1 LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY -KESKUKSEEN SAAPUNEISTA TYÖLLISYYSPERUSTEISISTA
INVESTOINTITUKIHAKEMUKSISTA
Varsinais-Suomen ELY -keskus on pyytänyt 12.12.2012 saapuneella kirjeellä Varsinais-Suomen
liiton lausuntoa Salon seudulle kohdistuvista työllisyysperusteisista investointitukihakemuksista/hankekuvauksista.
ELY -keskuksella on hankkeisiin käytössä Salon seudulle osoitettua kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta n. 1,9 miljoonaa euroa. Rahoitus on saatu äkillisestä rakennemuutosvaltuudesta. ELY -keskus voi myöntää ko. rahoitusta vain valtion rakennuttavien toimintayksiköiden
hankkeisiin.
Varsinais-Suomen liitto on 20.12.2012 antamassaan lausunnossa (oheismateriaali) puoltanut
hankkeiden rahoittamista. Hankkeet ovat Lupajan sillan parantaminen (Liikennevirasto), Inkereen
alueen teiden parantaminen (Liikennevirasto) ja Teijon retkeilyalueen kunnostus (Metsähallitus).
Pöytäkirjantarkastajat
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Maakuntahallitus
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Hankkeiden haettu tuki jää reilusti alle käytössä olevan 1,9 miljoonan euron. ELY -keskuksen käytössä oleva rahoitus on myönnettävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Haasteena on löytää/kehittää Salon seudulle rahoituskelpoisia valtion rakennuttavien toimintayksiköiden hakemia
hankkeita. On todellinen vaara, että Salon seudun äkillisen rakennemuutoksen hoitoon osoitettua
rahoitusta jää tältä osin käyttämättä.
.2

MATKARAPORTTI
Juho Savo, Tarja Nuotio, Esa Högblom
Stanford Research Institute (SRI); Innovaatiokoulutus (5 Disciplines of Innovation)
26.-30.11.2012 Palo Alto, Kalifornia, USA

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 19

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 11.30 ja totesi, että maakuntahallituksen 20092012 karonkka pidetään 12.4.2013.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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Maakuntahallitus
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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: 1-4, 6, 8-12, 15-19
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 5, 7, 13-14
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: 5, 7, 13-14
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

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.

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.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
Muu valitusviranomainen
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

