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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu 19.2.2013. 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

§ 41

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 Juuso Alatalo ja Pauliina Haijanen.
Päätös
§ 42

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juuso Alatalo ja Lauri Heikkilä.
_____
MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS

Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/lpi
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. Maakuntakaavat vahvistettu – kaavoitus ja suunnittelu jatkuu
Ympäristöministeriö vahvisti keskiviikkona 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 hyväksymät
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat.
Maakuntakaavojen vahvistaminen päätti Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavoituksen koko
2000-luvun kestäneen seutukunnittain edenneen ensimmäisen kierroksen. Vahvistuspäätökset
ovat linjassa Varsinais-Suomen aiempien maakuntakaavojen vahvistuspäätösten kanssa. Kaavat
muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun (vahvistuspäätös 23.8.2004), Salon seudun
(12.11.2008) maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaavan (4.12.2012)
kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan.
Varsinais-Suomen maakuntakaava tarjoaa mittavan tietopaketin maakunnan erityispiirteistä ja
arvoista sekä määrittelee tavoiteltavan, kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen rungon, joiden varaan maakunnan seuraavat suunnittelukierrokset tulevat rakentumaan. Ympäristöministeriö toteaakin tiedotteessaan: ”Suunnittelun lähtökohtana on ollut Varsinais-Suomen erityispiirteisiin kuuluva ainutlaatuinen luonto ja rikas kulttuuriperintö. Maakuntakaavat ohjaavat alueensa yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja liikennejärjestelmän kehittämistä vuoteen 2030 asti.”
Valtuuston päätöksistä tehtiin 19 valitusta, jotka ympäristöministeriö suurimmalta osin hylkäsi. Alla
on tiivistetty, seutukunta- ja kaavakohtainen erittely vahvistamatta jääneistä maakuntakaavamerkinnöistä. Päätökset vahvistamatta jättämistä perustuvat ympäristöministeriön kaavojen ja niiden
valmistelun laillisuustarkasteluun.
Kaikki kaava-alueet
- Inventointivelvollisuudet: (muinaisjäännöksiä koskeva määräys sekä yleismääräyksen osa), maakuntakaavassa ei voida antaa kaavamääräystä, joka koskee yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen
liittyvää selvitys- tai inventointivelvollisuutta.
Loimaan seutu (kolme valitusta)
- Niittukulman vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä (km-1): MRL 9 §:n vastainen, laaditut selvitykset eivät tue ratkaisua;
- VT2 runkotiemerkintä: MRL 28 §:n vastainen, ei riittäviä perusteita poiketa LVM:n mietinnöstä;
- Uusi suurjännitelinja välillä Kallela-Marttila: ministeriö hyväksyy valituksen 2, MRL 9 §:n vastainen, ei ratkaisua tukevia selvityksiä;
- Loimaan eteläinen ohitustie: MRL 25 § 4 mom:n vastainen, ei liikenteellisiä perusteita, kuntakaavoituskysymys.
Turun seudun kehyskunnat (neljä valitusta)
- Uusi veneilyn runkoväylä (Ominaisten aukko - Naantali): ministeriö hyväksyy valituksen 1, MRL 9
§:n vastainen, puutteellinen vaikutusten selvittäminen.
Turunmaa (kuusi valitusta)
- Gyltön tuulivoimatuotannnon alue (en 802): MRL 24 § 2 mom:n vastainen, VAT maanpuolustus,
MRL 9 §:n vastainen puutteellisten tutkavaikutusten arvioinnin osalta;
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- Örön uusi kauppamerenkulun väylä: ministeriö hyväksyy osittain valituksen 5, MRL 9 §:n vastainen, puutteellinen vaikutusten selvittäminen, MRL § 197 1 mom:n / LSL § 65:n vastainen puutteellisen Natura-vaikutusten arvioinnin osalta1;
- Uusi veneilyn runkoväylä (Ominaisten aukko - Naantali): MRL 9 §:n vastainen, puutteellinen vaikutusten selvittäminen.
Vakka-Suomi (yhdeksän valitusta)
- Reilan ampuma- ja harjoitusalue ja sen melualue: ministeriö hyväksyy osin valitukset 1-6, valtuuston hyväksymispäätös oikea, mutta puolustusministeriön luopumispäätöksen jälkeen ei enää MRL
28 §:n mukaisia perusteita melualuemerkinnän vahvistamiselle;
- Laitilan C-alueen valtatien 8 eteläpuolinen osa: MRL 9 §:n vastainen (28 § 3 mom, 24 § 2 mom),
ei riittäviä keskustatoimintojen laajentumisaluetta perustelevia selvityksiä;
- Iso-Hailuksen ja Kirstan tuulivoimatuotannon alueet (en 004, en 005): ministeriö hyväksyy valituksen 7, MRL 9 § / MRL 28 §:n vastainen puutteellisten luonnonarvoihin ja virkistykseen kohdistuvien
vaikutusten arvioinnin osalta.
Lisäksi ympäristöministeriö teki oikaisuluontoisia teknisiä korjauksia kaavakarttamerkintöihin sekä
melualuemerkintöjä koskevan vähäisen muutoksen (MH 19.11.2012 § 194). Myös tulevia maakuntakaavan tarkistuksia ohjeistettiin jatkosuunnitteluohjeilla koskien Turunmaan rakennettua kulttuuriperintöä, vahvistamattoman veneilyn runkoväylän vaikutusten arviointia, Reilan ampuma- ja harjoitusalueen tulevaa maankäyttöä, ekologisia yhteyksiä ja luonnonarvoja.
Vahvistamattomia merkintöjä tärkeämpää on tarkastella nyt vahvistettua kokonaisuutta ja sen antamia lähtökohtia tulevaan maakuntakaavan tarkistukseen, jonka keskeinen tehtävä tulee olemaan
tiukentuneen MRL:n mukainen vähittäiskaupan sijainnin ohjaus ja mitoitus. Huomionarvoista on,
että ympäristöministeriö vahvisti vähittäiskaupan mitoitusta ohjaavan yleismääräyksen: ”Kaavaalueilla voidaan yleiskaavoitukseen ja kaupan palveluverkkoselvityksiin tukeutuen toteuttaa paikallisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö tai vähittäiskaupan keskittymä, jonka yhteenlaskettu
kerrosala seutukuntakeskuksissa2 ja toiminnallisella Turun kaupunkiseudulla on enintään 6 000 km2, muissa kunnissa 3 000 k-m2.” Tämä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alarajan määrittely tulee olemaan seuraavan kaavan lähtökohta ja jo nyt lisää huomattavasti kuntakaavoituksen
mahdollisuuksia ja siirtää tältä osin toimivaltaa ja vastuuta maakunnan liitolta kunnille. Lisäksi vahvistuspäätökset linjasivat useita kaavaratkaisuja, joista valmistelun aikana käytiin välillä vilkastakin
keskustelua (mm. Nauvo-Parainen, tuulivoima).
Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus on jatkuva prosessi. Seuraavat, sekä käynnissä että
valmisteilla olevat maakuntakaavat tulevat olemaan luonteeltaan strategisempia, kokonaismaakuntakaavakierroksen perusselvityksiä ja -linjauksia hyödyntäviä ja täydentäviä teemakohtaisia vaihemaakuntakaavoja. Ensimmäinen, Salo-Lohja ratalinjan vaihemaakuntakaava vahvistettiin jo viime
joulukuussa. Manneralueen ja rannikon tuulivoimavaihemaakuntakaava on tulossa hyväksymiskäsittelyyn huhtikuun maakuntahallitukseen ja edelleen kesän maakuntavaltuustoon. Samassa valtuustossa tehtäneen virallinen aloituspäätös koko maakunnan kattavan taajamien maankäytön,
palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan aloittamisesta.
Ympäristöministeriön tiedote ja linkit vahvistuspäätöksiin

Kaava-alueiden seutukuntakeskukset ovat Loimaa, Parainen ja Uusikaupunki. Toiminnalliseen Turun kaupunkiseutuun kaava-alueiden kunnista
kuuluu Maskun kunta.
2
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2. EU:lla rästissä V-S liitolle jo 9 miljoonaa euroa; Hankkeiden maksatukset on jouduttu
pysäyttämään – maksatushakemukset seisovat Komissiossa
Rajat ylittävää yhteistyötä rahoittavan Central Baltic INTERREG IV A 2007-2013 -ohjelman maksatukset hankkeille on jouduttu V-S liitossa pysäyttämään, koska ohjelma ei ole saanut Komissiolta
hakemiaan rahoja. Ohjelma hakee säännöllisin välein Komissiolta maksatushakemuksin rahaa, jolla ohjelma puolestaan kattaa hankkeidensa maksatushakemukset.
Tällä hetkellä Komissiossa odottaa kolme maksatushakemusta, joista vanhin on lähetetty neljä
kuukautta sitten. Maksatushakemuksen käsittelyn ei Komissiossa pitäisi kestää kahta kuukautta
pidempään.
Koska ohjelma ei ole syksyn 2012 jälkeen saanut hakemiaan rahoja Komissiolta, maksatuksia
hankkeille ei tällä hetkellä voida tehdä. Varsinais-Suomen liitto, joka toimii ohjelman hallintoviranomaisena, on painostanut Komissiota ja vaatinut viivästyneiden maksatuspyyntöjen välitöntä maksua. Maksuliikenteen ollessa pysähdyksissä niin hankkeiden kuin itse ohjelmankin toteuttaminen
vaikeutuu merkittävästi.
Asia on vakava signaali siitä, että EU:n talousvaikeuksissa olevien maiden jäsenmaksuliikenteessä
on ongelmia. Sama ongelma on jo aiemmin tullut vastaan eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen taloudessa (esim. AER ja CPMR), joissa erityisesti Välimeren maiden jäsenmaksuliikenne ei ole toiminut sovitusti.
Komission maksuliikenteen pysähtyminen luo vakavan varjon myös seuraavan ohjelmakauden
2014 – 2020 valmistelulle. Uutta ohjelmaa valmistellaan parhaillaan V-S liiton johdolla.
3. Kehysriihen päätökset turvaavat liikennepoliittisen selonteon nimettyjen hankkeiden
käynnistämisen
Maan hallitus päätti turvata käynnissä olevien liikennehankkeiden tehokkaan läpiviennin ja käynnistää liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet. Kiistelty ja uudelleen arvioitu 100 milj.
euron yhteysvälihanke valtatiellä 8 pääsee toteutukseen. Raisio-Masku nelikaistaistuksen osalta
rakennussuunnittelu on juuri käynnistymässä. Tämän pohjalta tieosuutta päästään rakentamaan
viimeistään ensi vuoden alussa. Rahoituksesta vaaditaan vielä päätös seuraavassa lisätalousarviossa. Siinä selviää myös se, kuinka monelle vuodella rakentaminen ajoittuu.
Muista selonteossa nimetyistä ja nyt käynnistyvistä hankkeista maakuntaamme kohdistuu MALhankekokonaisuudesta 5 milj. euron osuus. Kyseiset hankkeet ovat Turun rakennemallialueelle sijoittuvia pieniä toimenpiteitä, jotka edistävät erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä
liikenneturvallisuuden edellytyksiä. Toteutettavat hankkeet on ohjelmoitu maakunnassa yhdessä
kuntien kanssa.
Riihessä sovittiin 55 milj. euron rahoitus kehyskaudella tiestön kuntoon, kun tieliikenteeseen tulevien raskaiden kuljetuskalustojen mittoja ja massoja korotetaan. Tästä kohdentuu maakuntaamme
enintään muutaman yksittäisen alemman asteisen tieverkon sillan korjaaminen ja opastuksen (liikennemerkkejä) parantamista. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät hankkeet ohjelmoidaan Liikenneviraston toimesta myöhemmin.
Nähtäväksi jää, kohdentuuko hallituksen päättämän 100 milj. euron panostus LNG-infrastruktuuriin
maakuntamme hyväksi. Pansioon suunniteltu LNG-tuontiterminaali on tähän oiva kohde!
Pöytäkirjantarkastajat
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4. Selvityshenkilötyöryhmän ehdotus valmistui, kehysriihestä jatkolinjaukset soteuudistukseen. Tuliko selväksi?
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä pohtinut selvityshenkilötyöryhmä sai ehdotuksensa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta valmiiksi. Selvityshenkilötyöryhmä ehdotti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon alueille, joita Suomeen muodostettaisiin 34 kappaletta. Ehdotuksen mukaan näistä valtaosa
toimisi jatkossa vastuukuntamallilla. Sote-alueiden lisäksi ehdotetaan perustettavaksi viisi sosiaalija terveydenhuollon erityisvastuualuetta. Yliopistosairaalat vastaisivat edelleen vaativimman hoidon
tuottamisesta.
Selvityshenkilötyöryhmän ehdotuksen mukaan Varsinais-Suomeen muodostettaisiin kolme sotealuetta: Turku, Salo sekä Kemiönsaaren ja Paraisten muodostama sote-alue. Laitila ja Pyhäranta
kuuluisivat jatkossa Rauman ympärille rakentuvaan sote-alueeseen ja Somero Forssan ympärille
muodostettavaan sote-alueeseen. Varsinais-Suomen osalta sote-alueiden väestömäärä ja kantokyky vaihtelisivat huomattavasti, Kemiönsaaren ja Paraisten muodostamasta 23 000 asukkaan
saaristoalueesta aina 22 kunnan muodostamaan, liki 370 000 asukkaan Turun sote-alueeseen.
Hallitus linjasi kehysriihessä sote-uudistuksen jatkovalmistelua ja erikokoisten kuntien palveluiden
järjestämistä selvityshenkilötyöryhmän esityksestä poikkeavasti. Linjausten mukaisesti alle 20 000
asukkaan kunnalla on rahoitusvastuu asukkaidensa sote-palveluista, mutta ei itsenäistä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Kunnan tulee kuulua pääsääntöisesti vastuukuntamallilla
hallinnoituun sote-alueeseen, joka pystyy järjestämään laajan perustason palvelut.
Kehysriihen linjausten mukaisesti vähintään 20 000-50 000 asukkaan kunnille säädetään oikeus
järjestää perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta muiden sote-palvelujen saatavuuden turvaamiseksi kunnan on kuuluttava sote-alueeseen. Vähintään noin 50 000 asukkaan
kunnat voivat myös järjestää laajan perustason palveluita. Joka tapauksessa laajan perustason sote-palvelut (erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalipalvelut) järjestetään jatkossa sote-integraatio
varmistaen. Kehysriihen linjausten mukaisesti nykyisiä aluesairaaloita tullaan hyödyntämään palvelutuotannossa.
Jälkikeskustelu on jo muutamassa päivässä osoittanut, ettei minkäänlaista yhteisymmärrystä siitä
miten näiden linjausten mukaisesti päästäisiin nykyistä parempaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalliin ole syntynyt!
4. Kehysriihi linjasi kuntauudistuksen aikataulutusta
Kehysriihessä linjattiin myös kuntauudistuksen aikataulua. Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Valtio varautuu asettamaan vuoden 2013 aikana suurimmille kaupunkiseuduille (12) erityiset kuntajakoselvittäjät, ja kuntien on tehtävä lain mukaiset selvitykset ja päätökset 1.7.2014 mennessä.
Kehysriihessä tehtiin myös muita kuntauudistukseen vaikuttavia linjauksia. Vuosina 2014 – 2017
toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Lähidemokratiaa kehitetään puolestaan Kuntalaiset keskiöön -hankkeessa vuosien 2013 ja 2014 aikana, ja lisäksi käynnistetään lähipalveluiden kehittämishanke.
Kunnat antoivat 3 viikkoa sitten omat lausuntonsa uudistuksen edistämiseksi suunnitellusta rakennelakiasiasta. Kuten tunnettua lausunnoissa pääosa kunnista torjui uudistuksen sisällön. Kun nyt
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tarkastelee asiaa valtiovarainministeriön nettisivuilta niin löytää otsikon, joka ilakoi sillä, että lähes
puolet kansalaisista asuu kunnissa, jotka suhtautuvat uudistukseen myönteisesti.
5. Varsinais-Suomi mukaan älykkään erikoitumisen - Smart Specialiation alustalle
Varsinais-Suomi on hyväksytty mukaan Euroopan unionin älykkään erikoistumisen alustalle. Kyseiset strategiat ovat EU:n komission eräs keino luoda talouskasvua nykyisen talouskriisin vallitessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen vahvuudet on kyettävä tunnistamaan aiempaa
tehokkaammin ja toimenpiteet kohdistamaan harvempiin kehittämiskohteisiin. Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) tarkoittaa alueen kansainvälisesti merkittävien kilpailuetujen ja osaamisen korostamista. Tavoitteena on vahvistaa alueellisia innovaatiojärjestelmiä siten, että aluetalous
vahvistuu. Alueiden älykäs erikoistuminen on konsepti, joka esiintyy vahvasti sekä EU:n koheesioettä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 2014-2020 yhteydessä ja on osa EU:n 2020 kasvustrategian
ns. Innovaatiounioni lippulaivaa.
Koska älykkään erikoistumisen strategiat voidaan rakentaa jo olemassa olevien – tai valmisteilla
olevien – alueellisten innovaatio ja kilpailukykystrategioiden päälle, on tärkeää sisällyttää älykkään
erikoistumisen konsepti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Turun/Varsinais-Suomen alueen
innovaatioympäristön ja kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyviin kehitysprosesseihin ja niihin liittyvään valmistelevaan työhön.
Älykkään erikoistumisen alustalla mukana olemisen hyötyjä on muun muassa kansainvälisiin verkostoihin mukaan pääseminen, parempi kilpailukyky suoraan EU:sta haettavissa rahoituksissa ja
ajantasaisen innovaatiotiedon saaminen EU:sta ja muilta mukana olevilta alueilta.
Varsinais-Suomessa älykkään erikoistumisen verkostossa ovat mukana:
Turku Science Park, Varsinais-Suomen liitto, Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Koneteknologiakeskus Turku, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun seudun kehittämiskeskus, Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ja Ukipolis.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
§ 43
Asia

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖS
Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
(15.6.2012/325)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012- 2014 kokouksessaan 12.12.2011 § 31. Talousarviossa 2012 tuloslaskelman
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toimintakate (-120 000 euroa) ja tilikauden tulos (-120 000 euroa) ovat nettositovia maakuntavaltuustoon nähden. Talousarvion 2012 investointiosaan on varattu 18 000 euron määräraha, jota
käytetään atk-järjestelmien kehittämiseen.
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti (mh 23.1.2012 § 6) vahvistaa talousarvion 2012
käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot
ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta
esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Tilikauden 2012 tulos osoittaa ylijäämää 54 172,55 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna
on 174 172,55 euroa. Talousarvion 2012 investointiosaan varattu 18 000 euron määräraha toteutui
14 536 eurona.
Kuntalain 70 §:n mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus vuodelta 2012
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset vuodelta 2012
Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

MR/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää:
1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2012 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2012 - 31.12.2012 ja investointiosan toteutumisvertailun 1.1.2012 - 31.12.2012 tiedoksi.
2) esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2012 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämän
54 172,55 euroa siirtämistä oman pääoman ylijäämätilille.
3) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Asia

Sähköinen kokouskäytäntö tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että aikaisemmin paperimuotoisena jaettu kokousmateriaali toimitetaan kokousten osanottajille sähköisesti. Sähköisessä kokouskäytännössä esityslistoja ja muuta materiaalia ei enää monisteta, kuljeteta eikä lähetetä postissa.
Toimielimen kokouksen osanottajat hakevat toimielimen esityslistan tietokoneen välityksellä tietoturvallisesti palvelimelta, tekevät halutessaan niihin omat merkintänsä ja tallentavat kommentoimansa esityslistan omaan käyttöönsä palvelimelle.
Varsinais-Suomen liitossa sähköisiä kokouksia tullaan hallinnoimaan Kuntatoimisto -ohjelmistolla
siten, että esityslistasta ja pöytäkirjasta luodaan yksi PDF -dokumentti, joka sisältää valitut asiat, liitedokumentit sekä mahdollisen oheismateriaalin.
Kokoustila varustetaan langattomalla ja langallisella verkkoyhteydellä siten, että kokouksessa voidaan käyttää vähintään 30 kannettavaa yhtä aikaa. Kokouspöytään asennetaan sähkö- ja dataverkkopistokkeet.
Kokoushuoneessa ei ole kiinteitä työasemia, vaan osallistujat tuovat kannettavat työasemat kokoukseen. Varajäsenille annetaan ekstranet -tunnukset ja käyttäjäkoulutus, mutta heille ei hankita
työasemia eikä makseta kulukorvauksia. Kokoushuoneeseen varataan kolme työasemaa varajäseniä varten.
Sähköisen kokouksen rinnalla toimitetaan kokouskutsut ja esityslistat paperiversioina koulutuksen
päättymistä seuraavan kolmen kokouksen ajan, jonka jälkeen siirrytään pelkästään sähköiseen
menettelyyn.
Kokouksessa käytettävän työaseman tulee muodostaa wlan/wifi -yhteys ja suositeltava näyttöruudun vähimmäiskoko on 14”. Ohjelmistona käytetään Adobe Reader -ohjelmaa. Sähköiseen kokouskäytäntöön ja asiointiin järjestetään perehdyttämiskoulutus.
Työaseman ja tietoliikenneyhteyden käyttöönottovaihtoehdot ovat seuraavat:

.
Valmistelija

1. Maakuntahallituksen jäsenellä on käytössään julkisella rahoituksella hankittu kannettava työasema, jolloin kulukorvausta ei makseta.
2. Maakuntahallituksen jäsenellä on käytössään oma, yksityinen kannettava työasema, jolloin kulukorvaus tietokoneesta ja tietoliikenneyhteydestä on 300 euroa/vuosi.
3. Maakuntahallituksen jäsenellä ei ole käytössään soveltuvaa kannettavaa työasemaa, jolloin liitto
hankkii työaseman ja kulukorvaus tietoliikenneyhteydestä on 80 euroa/vuosi.
MR/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi periaatteet sähköisestä kokouskäytännöstä ja päättää käynnistää sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen kartoittamalla jäsentensä työasema- ja tietoliikennetarpeet.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON VIRASTON JULISTAMINEN SAVUTTOMAKSI TYÖPAIKAKSI

Asia

Kuntaliiton laatiman ”Savuton kunta” -toimenpideohjelman mukaan savuttomassa kunnassa noudatetaan seuraavia menettelyjä:
Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 §:n osoittamissa kunnan hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Kunta valvoo tupakkalain
14 a §:n sekä valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman mukaisesti lain noudattamista alueellaan. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, savuttomien elinympäristöjen turvaaminen sekä tupakasta
vieroitustuki on kirjattu osaksi terveydenhuoltolain velvoittamia terveyden edistämisen tavoitteita ja
toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan
sisätiloihin. Tupakkatuotteita ei myydä kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. Kunnan
edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. Kunta on savuton työpaikka, toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. Työpaikkana savuton kunta sitoutuu siihen, että virallisten
taukojen ulkopuolella tapahtuvaa tupakointia ei lasketa työajaksi. Tupakoivia työntekijöitä tuetaan
tupakoinnin lopettamisessa. Savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa. Työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla esimerkiksi ulko-ovilla.
Kuntatyönantajan ohjeistuksen mukaan savuttoman työpaikan perustamisessa tulee tupakkalain
säädösten lisäksi ottaa huomioon seuraavia tekijöitä. Ensimmäiseksi määritellään tavoitteet, aikataulut ja toimivallat eli: 1) mitä tavoitellaan, 2) millä aikataululla ja 3) kenellä on toimivalta tehdä
asiaa koskevat päätökset ja kuka määrää tarkemmin käytännön täytäntöönpanosta ja ohjeistuksesta?
Mukaan valmisteluun tulee ottaa työnantajan edustajien lisäksi ainakin palkansaajajärjestöjen
edustajat ja työterveyshuollon edustajat ja valmistelussa on mm. huolehdittava siitä, että yt-lain
velvoitteet täyttyvät.
Asia on käsitelty Varsinais-Suomen liiton työsuojelutoimikunnassa 13.2.2013.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää:
1. julistaa Varsinais-Suomen liiton viraston savuttomaksi työpaikaksi
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään asiaa koskevat yksityiskohtaiset päätökset ja määräykset
savuttomuuden täytäntöönpanosta ja ohjeistuksesta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 46
Asia

OSALLISTUMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE
Suomen Kuntaliiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna kokoontuvat kuntapäivät. Tämän vuoden kuntapäivät pidetään Oulussa 14.-15.5.2013.
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Jäsenkuntien valtuustot tai hallitukset valitsevat kunnan edustajat kuntapäiville kunnan asukasluvun perusteella.
Kuntaliiton kanssa palvelusopimuksen tehneillä kuntayhtymillä on mahdollisuus seurata kuntapäiviä Oulun kaupunginteatterissa. Kuntayhtymät voivat valita tilaisuuteen kukin enintään kaksi edustajaa.
Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Petteri Orpo ja Mika Maaskola ovat Varsinais-Suomen liiton edustajia Suomen Kuntaliiton kuntapäivillä Oulussa 14.-15.5.2013.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:47 /2013

§ 47
Asia

MAANKÄYTTÖJAOSTON ASETTAMINEN
Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi
asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 3 §:n mukaan
kuntayhtymällä on muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (1986/609) 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä (lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja) tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valtuustokaudella 2009 - 2013 maankäyttö- ja ympäristöasioita käsitteli maankäyttöjaosto.
Maankäyttöjaoston tehtävänä (mh 27.4.2009 § 85) oli valmistella maakuntakaavoja ja muuta liiton
ympäristösuunnittelua sekä tehdä ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.
Maankäyttöjaoston jäsenet valtuustokaudella 2009 - 2013 olivat:
Maankäyttöjaosto
Varsinainen jäsen
Korhonen Ari, pj.
Virolainen Anne - Mari, vpj.
Haijanen Pauliina
Lehtonen Aki
-23.1.2012 Nummelin Anu
23.1.2012- Raaska Petja
Halkilahti Jaakko
Söderlund Nina
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Varajäsen
Leppänen Jorma
Mutala Tellervo
Manner Teuvo
Karttunen Marjukka,
Hyvönen Johanna
Munkki Mika
-23.1.2012 Arosuo Heli
23.1.2012- Kurka Ulla
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HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa toimikaudekseen maankäyttöjaoston, jonka tehtävänä on valmistella maakuntakaavoja
ja muuta liiton ympäristösuunnittelua sekä tehdä ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä
ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, asia siirtyy
maakuntahallituksen päätettäväksi.
2. nimetä jaostoon maakuntahallituksen jäsenistä seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.
3. määrätä jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä
4. määrätä maankäyttöjaoksen esittelijäksi suunnittelujohtaja Heikki Saarennon ja sihteeriksi kaavasuunnittelija Lasse Nurmen.
Päätös

Maakuntahallitus nimesi maankäyttöjaostoon maakuntahallituksen jäsenistä seitsemän jäsentä ja
näille henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Maaskola Mika, pj.
Halkilahti Jaakko
Lehtinen Riitta
Nummentalo Juhani
Nurmi Eija
Pilpola Juhani
Virolainen Anne-Mari, vpj.

Varajäsen
Hamunen Jukka
Koivisto Anna-Liisa
Virtanen Pirjo
Kattelus Lauri
Rasi Jarmo
Ketonen Tuija
Sirèn Saara-Sofia

Maakuntahallitus määräsi puheenjohtajaksi Mika Maaskolan ja varapuheenjohtajaksi Anne-Mari
Virolaisen.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Minna Arve poistui klo 11.10.
_____
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
ALUEK:17 /2013

§ 48
Asia

HANKERAHOITUSJAOSTON ASETTAMINEN
Varsinais-Suomen liitto –kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallitus voi
asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 3 §:n mukaan
kuntayhtymällä on muita toimielimiä sen mukaan kuin maakuntahallitus päättää. Muiden toimielimien tehtävistä, toimivallasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta päättää maakuntahallitus.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (1986/609) 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä (lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja) tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Maakuntahallituksen alaisena on toiminut seitsemänjäseninen hankerahoitusjaosto. Maakuntahallitus asetti sen viimeksi 27.4.2009 § 83. Jaoston tehtävänä oli valmistella maakuntahallituksen hanPöytäkirjantarkastajat
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kerahoitusta koskevat päätökset sekä ohjata maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelua. Jaoston esittelijänä on toiminut aluekehitysjohtaja ja sihteerinä maakunnan kehittämisrahojen valmistelusta ja seurannasta vastaava erikoissuunnittelija.
Hankerahoitustoimikunnan jäsenet valtuustokaudella 2009 - 2012 olivat:
Jäsen
Nummentalo Juhani, Salo, pj
Antola Jouko, Uusikaupunki, vpj
Mutala Tellervo, Loimaa
Hörkkö Jaana, Paimio
Ek-Marjamäki Teija, Loimaa
Nieminen Raimo, Salo
Laurén Anders, Kemiönsaari

Varajäsen
Välttilä Mikko, Somero
Ruoranen Johanna, Uusikaupunki
Terä Taija, Naantali
Alatalo Juuso, Mynämäki
Kaunisto Timo , Laitila
Söderlund Nina, Parainen
Isotalo Heikki, Aura

EU:n uuden rakennepoliittisen ohjelmakauden (2014 - 2020) hallintomallista ja välittävien elimien
roolista ei vielä ole lopullista päätöstä. Mikäli hallintomalli oleellisesti muuttuu, tarkastellaan hankerahoitusjaoston roolia ja kokoonpanoa uudelleen.
Valmistelija

TN/VK/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa toimikaudekseen hankerahoitusjaoston, jonka tehtävänä on valmistella liiton toimivaltaan kuuluvat maakuntahallituksen hankerahoitusta koskevat maakunnan kehittämisrahan sekä
EU- rahoitusohjelmien (EAKR-osio) rahoituspäätökset.
2. nimetä siihen maakuntahallituksen jäsenistä seitsemän jäsentä sekä näille henkilökohtaiset
varajäsenet.
3. määrätä jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
4. määrätä hankerahoitusjaoston esittelijäksi aluekehitysjohtaja Tarja Nuotion ja sihteeriksi erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppisen.
Päätös

Maakuntahallitus päätti nimetä hankerahoitusjaostoon maakuntahallituksen jäsenistä seitsemän
jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Lehtonen Aki, pj.
Aalto Tino, vpj.
Heikkilä Lauri
Nieminen Raimo
Perho Tiina
Virtanen Pirjo
Vuola Hanna

Varajäsen
Rantanen Matti
Alatalo Juuso
Aso Janne
Söderlund Nina
Skyten-Suominen Irja
Vehniäinen Marjatta
Kiviranta Esko

Maakuntahallitus määräsi puheenjohtajaksi Aki Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Tino Aallon.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 69
ALUEK:142 /2009

§ 49

VARSINAIS-SUOMEN LIITON SAARISTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Asia

Varsinais-Suomen liitolla on maakuntahallituksen keväällä 2012 hyväksymä saaristotoimikunnan
ohjesääntö. Sen 1§:ssä todetaan, että saaristoalueen erityistarpeita varten Varsinais-Suomen liitossa on saaristotoimikunta. Se toimii maakuntahallitusta avustavana asiantuntijaelimenä.
Saaristotoimikunnan toimialueeseen kuuluvat seuraavat valtioneuvoston asetuksessa (1269/2011)
15.12.2011 määritellyt saaristo- ja saaristo-osakunnat: Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi, Parainen,
Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.
Ohjesäännön 3 §:n mukaan maakuntahallitus valitsee toimikaudekseen toimikuntaan yhden edustajan kunkin kunnan valtioneuvoston asetuksessa määritellyltä saaristoalueelta maakuntahallituksen toimikautta edeltävän vuoden väestökirjanpitoon perustuvan asukasluvun mukaan alkavaa
3000 asukasta kohti ja näille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ohjesäännön 4 §:n mukaan toimikunnassa kotimaiset kielet ovat samanarvoiset. Esityslistat ja
pöytäkirjat laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja kokouksissa käytetään molempia kotimaisia
kieliä.
Ohjesäännön 5 §:n mukaan maakuntahallitus määrää toimikuntaan molemmat kotimaiset kielet
hallitsevan esittelijän, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.
Toimikunnan tehtävänä on ohjesäännön 6 §:n mukaan käsitellä Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa täydentävän erillisen saaristo-ohjelman mukaisesti asioita, jotka koskevat toimialueen tulevaisuusstrategiaa, tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjauksia ja painotuksia ja kehittämisen
voimavaroja (kansallinen ja EU-rahoitus) sekä toimia Varsinais-Suomen saaristoalueen edunvalvojana ja yhteistyön koordinoijana. Tällä hetkellä voimassa on maakuntahallituksen helmikuussa
2012 hyväksymä Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2012 – 2014.
Lain alueiden kehittämisestä (aluekehityslain) 10 § 2 momentin mukaan niiden maakunnan liittojen,
joihin kuuluu sekä yksikielisiä että kaksikielisiä kuntia on perustettava toimielin maakunnan kielellisten palvelujen kehittämiseksi.
Kielellisten palvelujen kehittäminen on tarkoituksenmukaista sisällyttää saaristotoimikunnan tehtäviin.
Valintatoimikunnan valmistelema ehdotus toimikunnan jäseniksi, varajäseniksi ja puheenjohtajiksi
jaetaan kokouksessa.

Valmistelija

JS/MR/TP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa toimikaudekseen saaristotoimikunnan, jonka tehtävänä on avustaa saaristoasioita koskevissa asiantuntijakysymyksissä.
2. valita saaristotoimikuntaan 17 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen,
3. määrätä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
Pöytäkirjantarkastajat
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4. määrätä aluekehityslain (1651/2009) 10 §:n 2 mom. mukaiset kielellisten palvelujen tehtävät
saaristotoimikunnalle
5. nimetä toimikunnan sihteeriksi ja esittelijäksi saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilän.
Päätös

Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.
Puheenjohtaja Petteri Orpo ehdotti, että asia Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen
kuntajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen siirretään työjärjestyksen toiseksi viimeiseksi asiaksi ennen kokouksen päättämistä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
§ 50

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

VARSINAIS-SUOMEN SUURPETONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Asia

MAANK:46 /2013

Maakuntahallitus on kokouksessaan 23.6.2008 perustanut Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan suurpetoasioiden yhteistyöfoorumiksi.
Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta 2008-2013:
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liitto
Lounais-Suomen AVI
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
MTK-Varsinais-Suomi
Pöytyän kunta
Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri
Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi
Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi
Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi
Turun yliopisto, biologian laitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry
Varsinais-Suomen poliisilaitos

Valmistelija

Juho Savo (pj.)
Timo Juvonen (siht.)
Rauno Saari
Madeleine Nyman
Jouko Högmander (varajäsen)
Ville Kalluinen
Kari Jokela
Osmo Luotonen
Martin Hägglund
Mikko Toivola
Jörgen Hermansson (asiantuntijajäsen)
Pälvi Salo
Tiina Katila
Olli Mattila
Mika Raatikainen
Sami Lyytinen
Vesa Pihajoki

TJ/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa toimikaudekseen Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan ja pyytää neuvottelukuntaan kutsuttavia tahoja nimeämään oman edustajansa Varsinais-Suomen suurpetotoimikuntaan.
Nykyisten osallistujien lisäksi pyydetään mukaan edustajaa seuraavilta tahoilta: Merivartiosto, Taajamasusi ry ja mediakentän edustajana Turun Sanomat.
Pöytäkirjantarkastajat
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2. että maakuntajohtaja toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana ja sihteerin tehtävät jaetaan Varsinais-Suomen liiton ja Suomen riistakeskus Varsinais-Suomen kesken. Kukin neuvottelukuntaan
kutsuttava taho vastaa edustajansa kuluista.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 8295 543, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 51
Asia

ALUEK:72 /2012
VARSINAIS-SUOMEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEN SAARISTOYHTEISTYÖN
YHTEISTYÖNEUVOSTOON JA YHTEISTYÖHALLITUKSEEN
Pohjoismaisen Saaristoyhteistyön toiminta-alue koostuu tällä hetkellä Tukholman seudun, Varsinais-Suomen, Uudenmaan saaristoista ja Ahvenanmaan kuudesta saaristokunnasta. Yhteistyökumppaneina ovat Tukholman läänin lääninhallitus, Tukholman läänin maakäräjät, Uppsalan läänin
lääninhallitus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus sekä Ahvenanmaan saaristokunnat Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga
ja Vårdö.
Saaristoyhteistyön toiminta koostuu saaristoa koskevien yhteistyöhankkeiden aloittamisesta ja
toteuttamisesta, vuoropuhelun ja yhteistyön tukemisesta ja kehittämisestä kuntien, viranomaisten
ja organisaatioiden ja muiden saaristotoimijoiden välillä toiminta-alueellaan, pyrkimyksestä vaikuttaa EU-rahastojen ja -ohjelmien hyödyntämiseen Saaristoyhteistyön tavoitteiden mukaisesti, vaikuttamisesta viestinnän ja tiedotuksen keinoin Saaristoyhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi ja
vuotuisen konferenssin ja muiden tilaisuuksien järjestämisestä Saaristoyhteistyön tavoitteiden mukaisesti.
Toimielinten kokoonpano oli 1.1.2013 seuraava:
Yhteistyöneuvosto
Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen liitto
Jäsen
Risto Ervelä
Juho Savo
Eva-Stina Hellbom
Gunilla Granberg
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Pekka Sundman
Uudenmaan liitto
Thomas Blomqvist
Uudenmaan ELY-keskus
Maria Konsin-Palva
Tukholman seutu
Tukholman läänin lääninhallitus
Chris Heister
Lars Nyberg

Pöytäkirjantarkastajat

Varajäsen
Sandra Bergqvist
Tarja Nuotio
Tiina Johansson
Tom Simola
Allan Sundblom
Sanna Hellström
Mikaela Ahlman
Lars Nyberg
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Tukholman läänin maakäräjät
Gustav Andersson
Jan Olof Sundström
Mervi Mäkinen-Andersson
Uppsalan läänin lääninhallitus
Margareta Widén-Bergren
Ahvenanmaa
Brändö
John Wrede
Föglö
Lis Karlsson
Kumlinge
Jim Eriksson

Sivu 72
Åke Malmström
Bo Persson
Mats Nittve

Madelene Ahlgren

Yhteistyöhallitus
Varsinais-Suomi
Tapio Penttilä
Allan Sundblom
Uusimaa
Per-Stefan Nyholm
Maria Konsin-Palva
Tukholman seutu
Lena Nyberg, puheenjohtaja
Lars Nyberg
Susanne Skärlund
Lars Strand
Ahvenanmaa
Magnus Sandberg
Sihteeristö
Ester Miiros, yhteistyöpäällikkö
Valmistelija

MR/TP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. valita toimikaudekseen Pohjoismaisen Saaristoyhteistyön yhteistyöneuvostoon neljä jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita Pohjoismaisen Saaristoyhteistyön yhteistyöhallitukseen saaristo- ja maaseutuasiamies
Tapio Penttilän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen erikoissuunnittelija Carola Gunellin.
Päätös

Maakuntahallitus päätti valita toimikaudekseen Pohjoismaisen Saaristoyhteistyön yhteistyöneuvostoon neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
Edustaja
Björkskog Tommy, Naantali
Granberg Gunilla, Kemiönsaari
Savo Juho, Varsinais-Suomen liitto
Öhman Folke, Parainen
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat

varaedustaja
Rinne-Kylänpää Tiina, Naantali
Donner Benjamin, Kemiönsaari
Nuotio Tarja, Varsinais-Suomen liitto
Brander Christjan, Parainen

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
Lisätietoja

25.03.2013

Sivu 73

Hallintojohtaja Markku Roto, p. (02) 2100 980, etunimi.sukunimi@varsinais-Suomi.fi

§ 52

YHTEISTYÖKOMITEAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2013 - 2016

Asia

Yhteistyökomitean jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi
Varsinais-Suomen liiton henkilöstöä edustavat järjestöt ovat sopineet henkilöstöedustajista seuraavaa:
järjestö

varsinainen jäsen

varajäsen

JUKO
JUKO
JUKO
JHL
JYTY

Juvonen Timo
Kauppinen Veli-Matti
Gunell Carola
Kanerva Kirsi
Karlström Leena

Talve Linda
Nurmi Lasse
Pekonen Elena
Tyyskänen Heli
Kottonen Satu

Työnantajan edustajat yhteistyökomiteassa vuosina 2009 – 2012 olivat:
Varsinainen jäsen

varajäsen

Hörkkö Jaana
Myllymäki Pekka

Koskinen Talvikki
Savo Juho

Yhteistyökomitean sihteeri oli hallintosihteeri Marja Karttunen.
Valmistelija

MK

Maakuntajohtajan ehdotus
1. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi seuraavat yhteistyökomitean henkilöstöjäsenet varajäsenineen vuosiksi 2013 – 2016:
järjestö

varsinainen jäsen

varajäsen

JUKO
JUKO
JUKO
JHL
JYTY

Juvonen Timo
Kauppinen Veli-Matti
Gunell Carola
Kanerva Kirsi
Karlström Leena

Talve Linda
Nurmi Lasse
Pekonen Elena
Tyyskänen Heli
Kottonen Satu

2. Maakuntahallitus valitsee toimikaudekseen kaksi työnantajaa edustavaa jäsentä yhteistyökomiteaan.
3. Maakuntahallitus määrää yhteistyökomiteaan sihteeriksi hallintosihteeri Marja Karttusen.
Päätös

Maakuntahallitus päätti valita toimikaudekseen yhteistyökomiteaan työnantajan edustajat seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajat
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Varsinainen jäsen
Kurvinen Jani
Koskinen Talvikki

25.03.2013
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varajäsen
Kiviranta Esko
Lehtinen Riitta

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja
§ 53

Hallintosihteeri Marja Karttunen p. 040 7203 061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TYÖNANTAJAA EDUSTAVAT PAIKALLISTASON NEUVOTTELIJAT

Asia

Kunnallisen pääsopimuksen 3 §:n 2 momentissa mainitaan paikallistason neuvottelu- ja sopijaosapuoleksi työnantajan puolelta ”asianomainen kunnallinen viranomainen”, joka Varsinais-Suomen liitossa on maakuntahallitus. Neuvottelujen käymistä varten maakuntahallituksen tulee määrätä
edustajansa.
Työnantajaa edustaneet paikallistason neuvottelijat kaudella 2009 - 2012 olivat:

Valmistelija

Ilkka Kanerva
Jaana Hörkkö
Juho Savo
Markku Roto
MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus määrää kunnallisen pääsopimuksen 3 §:n 2 momentin tarkoittamat edustajansa.
Päätös

Maakuntahallitus määräsi kunnallisen pääsopimuksen 3 §:n 2 momentin tarkoittamaksi edustajiksi:
Jäsen
varajäsen
Petteri Orpo
Talvikki Koskinen
Juho Savo
Markku Roto
_____

Lisätietoja

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

§ 54

LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS MAAKUNTAHALLITUKSEN NIMITTÄMISSÄ TOIMIELIMISSÄ

Asia

Maakuntahallitus (mh 16.5.2005 § 78) päätti, että ne maakuntahallituksen poliittisten ryhmien puheenjohtajat, joilla ryhmillä ei ole edustusta ko. toimielimessä voivat läsnäolo- ja puheoikeudella
osallistua maakuntahallituksen nimittämien jaostojen ja toimikuntien kokouksiin.

Valmistelija

MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että ne maakuntahallituksen poliittisten ryhmien puheenjohtajat, joilla
ryhmillä ei ole edustusta ko. toimielimessä voivat läsnäolo- ja puheoikeudella osallistua maakuntahallituksen nimittämien jaostojen ja toimikuntien kokouksiin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat
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Hallintojohtaja Markku Roto, p. (02) 2100 980, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

JÄSENEN NIMEÄMINEN VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA
YRITYSPALVELUNEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 1.1.2013 - 31.12.2015

Asia

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista (916/2012) tuli voimaan 1.1.2013. Uusi laki kumosi
lain julkisista työvoimapalveluista. Lakimuutoksen yhteydessä aiempien työllisyyden edistämistoimikuntien (TE-toimikunta) tilalle tullaan nimittämään työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta (TYneuvottelukunta).
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan alueelleen. Varsinais-Suomen TE-toimiston pyynnöstä VarsinaisSuomen ELY-keskus valmistelee TY-neuvottelukunnan nimittämisen.
Julkisessa työvoima- ja yrityspalvelulaissa (916/2012, 12 luku 2 §) on säädetty neuvottelukunnan
tehtävistä, jotka ovat 1) seurata ja ennakoida työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja suunnitella
muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä ja näin edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja
työllisyyden paranemista; 2) edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä; ja 3) seurata ja tukea julkisen työvoima- ja yrityspalvelun ja työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten toimeenpanoa sekä tarvittaessa tehdä esityksiä palvelujen kehittämiseksi.
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) mukaan TYneuvottelukunnan tehtävänä on tukea alueellisesti työstä työhön –periaatteen toteutumista, elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uusiutumista ja koko työvoimapotentiaalin saamista käyttöön.
Näiden tehtävien täyttämiseksi neuvottelukunta sopii toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita, antaa työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi tehtäväalaansa liittyviä lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille, seuraa työ- ja
elinkeinotoimistolle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi työ- ja elinkeinotoimiston toiminnan vaikuttavuutta ja laatua.
TY-neuvottelukunnalla ei ole enää ent. TE-toimikunnan jaoston hoitamaa tehtävää antaa lausuntoja työnhakijoiden työttömyysturvaoikeutta koskeviin valituksiin.
Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan nimetään puheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän
jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen. Työelämän järjestöiltä tulee kuusi jäsentä,
joista puolet edustaa työnantajia ja yrittäjiä ja puolet työntekijöitä. TE-toimiston toimialueen kuntia
edustaa yksi jäsen. Työ- ja elinkeinotoimiston jäsenenä neuvottelukunnassa on TE-toimiston johtaja. TE-toimisto voi lisäksi nimittää neuvottelukuntaan enintään kaksi alueen muita keskeisiä toimijoita edustavaa jäsentä.

Valmistelija

TN/PP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee Varsinais-Suomen työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan kuntasektorin edustajaksi yhden jäsenen ja yhden varajäsenen toimikaudelle 1.1.2013 – 31.12.2015.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi Varsinais-Suomen työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan jäseneksi
Pekka Määttäsen ja varajäseneksi Riitta Lehtisen.
Pöytäkirjantarkastajat
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_____
Lisätietoja
§ 56
Asia

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

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN 1.2.2013 KOHDENTAMINEN
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012–2013) ja Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS 2012 - 2013) mukaan paikallinen järjestelyerä 1.2.2013
lukien on 0,6 prosenttia ao. työehtosopimuksen palkkasummasta.
Kuntatyönantajan yleiskirjeen 13/12 5.11.2012 mukaan paikallisen järjestelyerän pohjana oleva
palkkasumma lasketaan tavanomaiselta kuukaudelta (esim. marraskuu 2012). Palkkasumma lasketaan ja jaetaan erikseen KVTES:n ja TS:n soveltamisalan piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta. Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 0,6 % palkkasummasta.
Varsinais-Suomen liitossa paikalliset järjestelyerät on laskettu marraskuun 2012 palkkasummasta.
KVTES sopimusalalla (51 työntekijää) järjestelyerä on 1 091 euroa (palkkasumma 181 811 euroa)
ja TS sopimusalalla (7 työntekijää) 162 euroa (palkkasumma 26 953 euroa). Järjestelyerät on jyvitetty osaamisryhmittäin palkkasummien mukaan ja osaamisryhmän johtajat ovat valmistelleet henkilöittäin järjestelyerien kohdentamisen. Maakuntajohtaja ja osaamisryhmien johtajat on rajattu
kohdentamisen ulkopuolelle.
Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen
järjestely-erän käyttämisestä. Neuvotteluosapuolena paikallisissa järjestelyeräneuvotteluissa ovat
työnantajan ja sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen edustajat. Neuvottelujen kohteena voivat
olla esim. tehtävän vaativuusarviointiin perustuva tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen ja/tai
henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruus. Tarkoituksena ei ole käsitellä nimettyjen henkilöiden tehtäväkohtaisia palkkoja eikä neuvotteluissa käsitellä henkilökohtaisten lisien kohdentamista
nimetyille henkilöille. Tarkoitus on antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä
mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin
lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän tulee 1.2.2013 lukien olla 1,3 % laskettuna sopimusalan tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.
Työnantajan ehdotuksessa KVTES -sopimusalan korotukset on kohdennettu henkilökohtaisiin lisiin
ja TS -sopimusalan korotukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tämä perustuu siihen, että KVTES sopimusalalla henkilökohtaisten lisien hajonta on suuri verrattuna työsuoritusten arviointien tuloksiin.
TS -sopimus-alalla hajonta on pienempi.
KVTES- sopimusalalla henkilökohtaisten lisien määrä 1.11.2012 oli 2,52 % laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Työnantajan esitysten mukaisten henkilökohtaisten lisien korotusten jälkeen vastaavaa osuus on 3,18 %. TS sopimusalalla vastaava osuus marraskuussa 2012
oli 8,91 % ja työnantajan esitysten mukaisten TK -palkkoihin kohdistettujen korotusten jälkeen
suhdeluku on 8,86 %.
Työnantajan ehdotuksessa KVTES -sopimusalan järjestelyerästä 39,4 % kohdentuu toimistoalan
(01TOI10) tehtävänimikkeille.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 77

Asiasta käytiin paikallisneuvottelu 22.2.2013. Neuvottelussa ei päästy yksimielisyyteen järjestelyvarojen jakamisesta.
Valmistelija

JS/MR

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että järjestelyvarojen jaossa käytettävät linjaukset ovat:
1. Järjestelyerät jyvitetään osaamisryhmittäin palkkakertymien mukaisesti.
2. Hanketyöntekijöille osoitetaan pääsääntöisesti 0,6 % kokonaispalkastaan.
3. Järjestelyeriä ei osoiteta osaamisryhmien johtajille
4. Järjestelyerän jako tehdään osaamisryhmien johtajien arviointien mukaisesti.
5. Johtajien arvioinnit perustuvat työtehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointiin
”Palkkausjärjestelmän kehittäminen Varsinais-Suomen liitossa” -asiakirjan mukaisesti.
6. KVTES – sopimusalalla korotukset kohdennetaan henkilökohtaisten palkanosiin.
7. TS – sopimusalalla korotukset kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
7. Järjestelyerä maksetaan takautuvasti 1.2.2013 alkaen erillisliitteen mukaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 57
Asia

VUODEN 2013 KOKOUSAIKATAULU
Maakuntahallitus on kokouksessaan 22.10.2012 § 164 päättänyt maakuntavaltuuston ja –
hallituksen sekä maakunnan yhteistyöryhmän vuoden 2013 kokousaikataulusta seuraavaa:
Maakuntahallitus:
ma 25.3. klo 10.00
ma 29.4. klo 10.00
ma 27.5. klo 10.00
ma 17.6. klo 10.00
ma 26.8. klo 10.00
ma 23.9. klo 10.00
ma 28.10. klo 10.00
ma 25.11. klo 10.00
ma 16.12. klo 10.00
Maakuntavaltuusto:
ma 11.3.2013 klo 10.30
ma 10.6.2013 klo 10.30
ma 2.12.2013 klo 10.30
Maakunnan yhteistyöryhmä:
ma 4.2.2013 klo 10.00
ma 22.4.2013 klo 10.00
ma 3.6.2013 klo 10.00
ma 30.9.2013 klo 10.00
ma 9.12.2013 klo 10.00

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 78

Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton maakuntahallitusten yhteiskokous:
pe 4.10.2013 klo 10.00
Valmistelija

JS/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee vuoden 2013 kokousaikataulun tiedoksi.
Päätös

Maakuntahallitus pitää keskiviikkona 17.4.2013 klo 18.00 maakuntahallituksen perehdyttämisiltakoulun.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

§ 58

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

EAKR-OHJELMA, MYÖNTEISET JATKOPÄÄTÖKSET

Hankerahoitusjaosto 7.3.2012 § 11
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa 2007-2013 koskevia hakemuksia (oheismateriaali):
2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
59/2012, PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön (hakija: Kemiönsaaren
kunta)
Hankkeen kuvaus: Kemiönsaari on nyt ÄRM-alue terästehtaan suljettua ovensa kesällä 2012.
Hankkeessa palkataan yrityskoordinaattori selvittämään jäljelle jääneiden yritysten tarpeita, jotta
työttömäksi jääneet työllistyisivät alueella. Yhteistyötä tehdään mm. TE-toimiston kanssa. Hankkeen toteutusaika on 01.10.2012 - 30.06.2014.
3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
153/2010, Iniö Norrby hamntjänster (hakija: Paraisten kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Projektets mål är att öka serviceutbudet och attraktionskraften i Norrby. Den
främsta målgruppen är de turister som besöker Norrby men de nya faciliteterna ger också Iniös
fasta befolkning ett ökat serviceutbud. Hankkeen toteutusaika on 01.01.2011 - 31.12.2013.
4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen
61/2012, Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna (hakija: Turun Seudun Kehittämiskeskus)
Hankkeen kuvaus: Projektilla vastataan kolmeen tarpeeseen: 1. luovan alan yritysten ja julkisen
sektorin/kaupungin kumppanuuden kehittäminen Fortuna-korttelissa ja Logomossa. 2. luovien alojen liiketoiminnan edistäminen toimintaympäristöä, toimijoiden verkostoja ja tiloja kehittämällä. 3.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 79

Turun keskustan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen toteutusaika on 01.01.2013
- 31.12.2014.
64/2008, Ihmiselle parempi keskusta (investointiosa) (hakija: Turun kaupunki)
Hankkeen kuvaus: Rakentamisohjelma toteutetaan loppuun - mahdolliset puutteet korjataan ja
tehdään viimeistely. Suoritetaan koko hankkeen onnistumisen arviointi ja jo saatuja alueen käyttökokemuksia pyritään hyödyntämään mahdollisten jatkoprojektien pohjana. Hankkeen toteutusaika
on 02.01.2009 - 31.12.2013.
Hanke 59/2012 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 5.10.2012.
Hanke 153/2010 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 14.1.2011.
Hanke 61/2012 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 19.10.2012.
Hanke 64/2008 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 23.5.2008.
Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään jatkorahoitusta projektille ”PULS - Företagskoordination i
strukturomvandling på Kimitoön” (59/2012) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 70 % hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (136 724 euroa), kuitenkin enintään 95 707 euroa.
Paraisten kaupungille myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Iniö Norrby hamntjänster” (153/2010)
Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (154
788 euroa), kuitenkin enintään 77 394 euroa.
Turun Seudun Kehittämiskeskukselle myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna” (61/2012) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (119
300 euroa), kuitenkin enintään 83 510 euroa.
Turun kaupungille myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Ihmiselle parempi keskusta (investointiosa)” (64/2008) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (1 000 000 euroa), kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Kemiönsaaren kunnalle myönnetään jatkorahoitusta projektille ”PULS - Företagskoordination i
strukturomvandling på Kimitoön” (59/2012) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 70 % hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (136 724 euroa), kuitenkin enintään 95 707 euroa.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 80

Paraisten kaupungille myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Iniö Norrby hamntjänster” (153/2010)
Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(154 788 euroa), kuitenkin enintään 77 394 euroa.
Turun Seudun Kehittämiskeskukselle myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna” (61/2012) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(119 300 euroa), kuitenkin enintään 83 510 euroa.
Turun kaupungille myönnetään jatkorahoitusta projektille ”Ihmiselle parempi keskusta (investointiosa)” (64/2008) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (1 000 000 euroa), kuitenkin enintään 500 000 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

§ 59

EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET

Hankerahoitusjaosto 7.3.2012 § 10
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu EAKR-ohjelmaa 2007-2013 koskevia hakemuksia
(oheismateriaalina):
3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
11/2013, RANE - ravinnevirta (hakija: Pidä Saaristo siistinä ry)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on lisätä ravinteiden luonnollista kiertoa Saaristomeren
alueella sekä vähentää veneilijöiden ja retkeilijöiden toimesta tapahtuvaa harmaiden vesien päästöjä Saaristomereen. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tehostaa merijätekuljetuksia ja lopuksi
vähentää minimiin meritse kuljetettavan jätteen ja kuivakäymälietteen määrä. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2013 – 31.12.2013.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee maakuntaohjelman toimintalinjaa Vetovoimainen ympäristö.
Perustelut päätösesitykselle: Vesiensuojelukohteiden toimivuuteen liittyviä tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti vesiensuojelussa. Tuloksia voivat hyödyntää kaikki vesiensuojelun parissa
toimivat tahot Varsinais-Suomessa.
Hanke 11/2013 käsitellään Varsinais-Suomen hankeryhmässä 8.3.2013.

Valmistelija

TN/VR

Ehdotus
Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 81

Pidä Saaristo siistinä ry:lle myönnetään projektille ”RANE - ravinnevirta” (11/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 63,4 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (83 800 euroa),
kuitenkin enintään 53 160 euroa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankkeessa rakennetaan tai peruskorjataan Aspön, Helsingholmenin ja Stenskärin vierasvenesatamien jätehuoltopalveluja.
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Pidä Saaristo siistinä ry:lle myönnetään projektille ”RANE - ravinnevirta” (11/2013) Rakennerahastot (yhdistetty) –rahaa 63,4 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (83 800 euroa),
kuitenkin enintään 53 160 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

§ 60

EAKR-OHJELMAN UUDET HANKKEET, KIELTEINEN PÄÄTÖS

Hankerahoitusjaosto 7.3.2012 § 12
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraava EAKR-ohjelmaa 2007-2013 koskeva hakemus
(oheismateriaalina):
3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
1/2013, Matkailun edellytysten parantaminen Suomen maatalousmuseo Sarassa (hakija: Suomen
maatalousmuseosäätiö)
Hankekuvaus: Museon matkailuvetonaulojen rakentamis- ja uudistamistyössä tuotetaan uutta materiaalia ja interaktiivisia ympäristöjä, jotka palvelevat niin matkailijoita kuin erilaisia oppijoitakin.
Matkailun edellytyksiä parannettaessa tehdään toimenpiteitä jotka lisäävät kohteen saavutettavuutta ja palveluja yhä laajempia asiakaskuntia huomioonottaen.
Yhteys maakuntaohjelmaan: 5.2.4 Vetovoimainen ympäristö

Hanke 1/2013 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 11.1.2013.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 82

Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraavalle hankkeelle myönnetä
EAKR-rahaa
Suomen maatalousmuseosäätiö: 1/2013, Matkailun edellytysten parantaminen Suomen maatalousmuseo Sarassa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraavalle hankkeelle myönnetä EAKR-rahaa
Suomen maatalousmuseosäätiö: 1/2013, Matkailun edellytysten parantaminen Suomen maatalousmuseo Sarassa
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

§ 61

VARSINAIS-SUOMEN OSAAMISKESKUSOHJELMAN RAHOITUS 2013

Hankerahoitusjaosto 7.3.2013 § 8
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu maakunnan kehittämisrahahakemuksia
Maakuntaohjelma 2011-2014
Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke
1 Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot
1.3. Maakunnan korkean osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
A 132G/2006 Varsinais-Suomen osaamiskeskus (perusrahoitus 2013)
(hakija: Turku Science Park Oy)

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 83

Hankkeen kuvaus: Nykyisen osaamiskeskusohjelman viimeisen toteutusvuoden aikana päähuomio
kiinnitetään käynnissä olevien hankkeiden onnistuneeseen loppuunsaattamiseen tai jatkon varmistamiseen tilanteen ja tarpeen mukaan. Hyväksi havaittuja käytäntöjä pyritään vakiinnuttamaan ja
varmistamaan että syntynyt tietotaito on käytettävissä ohjelmakauden jälkeen. Varsinais-Suomen
OSKE on ollut mukana Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman valmistelussa, minkä tulokset
ovat varsin laajasti koko alueen hyödynnettävissä. Varsinais-Suomen OSKE –ohjelma osallistuu
OSKE -ohjelman yhteisiin teemakokonaisuuksiin kuten 1) Inhimillisen turvallisuuden edistäminen,
2) Kehittyvät markkinat (Brasilia) ja 3) Digitaalinen talous ja ICT –osaamisen hyödyntäminen. Keskeisimmät toiminnan painopisteet 2013 ovat 1) Vetovoimaiset innovaatioympäristöt, 2) Uudistuva
liiketoiminta ja 3) Kasvuhakuinen kansainvälistyvä liiketoiminta.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on selkeä yhteys maakuntaohjelman toimintalinjaan 1. Se
edesauttaa maakuntaohjelman tavoitetta korkean osaamisen vahvistamisesta ja uuden teknologian käyttöönotosta Varsinais-Suomessa.
Perustelut päätösesitykselle: Osaamiskeskusohjelman toteuttaminen on keskeinen toimenpide
maakuntaohjelmassa (Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot /1.3 Maakunnan korkean osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto). Osaamiskeskusohjelman loppuunsaattaminen on välttämätön osa maakuntaohjelman toteuttamista.
Hanke on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 22.2.2013.
Valmistelija

TN/EH/pl

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää, että Turku Science Park Oy:n hankkeelle ”Varsinais-Suomen
osaamiskeskusohjelma 2013” myönnetään maakunnan kehittämisrahaa (OSKE) enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (1 240 000 euroa), kuitenkin enintään
620 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turku Science Park Oy:n hankkeelle ”Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma 2013” myönnetään maakunnan kehittämisrahaa (OSKE) enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (1 240 000 euroa), kuitenkin enintään 620 000 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 7760310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
§ 62

25.03.2013

Sivu 84

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA (OSKE), MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET

Hankerahoitusjaosto 7.3.2013 § 9
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu maakunnan kehittämisrahahakemuksia (oheismateriaali):
Maakuntaohjelma 2011 - 2014
Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke
1 Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot
1.3. Maakunnan korkean osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
A 5/2013 Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat
(Turun Yliopisto)
Hankkeen kuvaus: OSKE –erillishankkeessa pilotoidaan Turun INKA – valmistelun työryhmän
”Kuntapalvelut tuotekehitys ja innovaatioalustaksi” tunnistamia malleja neljässä todellisessa ensi
vuodelle ajoittuvassa julkisessa hankinnassa. Pilotointi toteutetaan yhdessä julkisista hankinnoista
kiinnostuneiden pk-yritysten kanssa. Pilotoinnin osana järjestetään sparrausta julkisille hankintatiimeille sekä hankintalaista että yritysten taholta. Sparraus sisältää sekä ostajan ja myyjän kohtaamista, tiedon ja osaamisen siirtoa sekä asioiden ajattelemista toisin. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat pk-yritysten osalta keskeisten kilpailutuksia koskevien osallistumisesteiden selvittäminen.
Valmennus toteutetaan osissa, jotka nivoutuvat hankintaprosessien eri vaiheiden mukaisesti. Innovatiivisten ja vastuullisten julkisten hankintojen tekemiseen kootaan suuntaviivoja, jotka julkaistaan
hankkeen loppuraporttina.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on selkeä yhteys maakuntaohjelman toimintalinjaan 1. Se
edesauttaa maakuntaohjelman tavoitetta korkean osaamisen vahvistamisesta ja uuden teknologian käyttöönotosta Varsinais-Suomessa.
Perustelut päätösesitykselle: Osaamiskeskusohjelman toteuttaminen on keskeinen toimenpide
maakuntaohjelmassa (Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot /1.3 Maakunnan korkean osaamisen vahvistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto). Hankkeen vahva liitos INKA –
prosessiin voidaan nähdä vahvistavan sekä nykyisen että tulevan maakuntastrategian toteuttamista.

Valmistelija

TN/EH

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää, että Turun yliopiston hankkeelle ” Innovatiiviset ja vastuulliset
julkiset hankinnat” myönnetään maakunnan kehittämisrahaa (OSKE) enintään 68,97 prosenttia
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (116 000 euroa), kuitenkin enintään 80 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Sivu 85

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun yliopiston hankkeelle ” Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat” myönnetään maakunnan kehittämisrahaa (OSKE) enintään 68,97 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (116 000 euroa), kuitenkin enintään 80 000 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 7760310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 63

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA, JATKOHANKKEET, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET

Hankerahoitusjaosto 7.3.2013 § 7
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraavia maakunnan kehittämisrahajatkohakemuksia (oheismateriaali):
Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke
2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö
2.4. Vetovoimainen ympäristö
7C/2011 Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti (hakija: Turun museokeskus/ Varsinais-Suomen
maakuntamuseo)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa alueen rakennuskannasta ja muinaisjäännöksistä. Tiedot tallennetaan Varsinais-Suomen maakuntamuseon tietokantaan, josta ne ovat
kuntalaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä. Tiedot palvelevat erityisesti maankäytön suunnittelua. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2011 – 31.12.2013.
Hanke on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 22.2.2013

Valmistelija

TN/VK

Ehdotus: Hankerahoitusjaosto päättää esittää, että
Turun museokeskukselle/Varsinais-Suomen maakuntamuseolle myönnetään hankkeeseen ” Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti” (7C/2011) maakunnan kehittämisrahaa 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 000), kuitenkin enintään 37 800 euroa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun museokeskukselle/Varsinais-Suomen maakuntamuseolle myönnetään hankkeeseen ” Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti” (7C/2011) maakunnan kehittämisrahaa 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 000), kuitenkin enintään 37 800 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 64

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET

Hankerahoitusjaosto 7.3.2013 § 6
Asia

Varsinais-Suomen liittoon on saatu maakunnan kehittämisrahahakemuksia (oheismateriaali):
Maakuntaohjelma 2011-2014
Toimintalinja/Toimenpidekokonaisuus/Hanke
2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen ympäristö
2.1. Vahva vaikuttaja Itämerellä
60/2012 Varsinais-Suomi Itämeri-toiminnan kärjessä - katse kohti itää (Hakija: Centrum Balticumsäätiö)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tuoda lisäarvoa Varsinais-Suomen Itämeri-toimintaan
ja tukea sen yhteistyöverkostoja ja edunvalvontaa alueella. Hankkeen kautta maakunta saa lisää
näkyvyyttä Itämeritoimijoiden keskuudessa, erityisesti Venäjällä. Hankkeessa muun muassa tuotetaan venäjänkielistä esitemateriaalia, venäjänkielinen tietopankki ja kehitetään maakunnan näkyvyyttä kansainvälisissä Itämeritilaisuuksissa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2013 - 31.12.2013.
Yhteys maakuntaohjelmaan: Hankkeella on yhteys maakuntaohjelmaan toimintalinjaan kaksi.
Tavoitteena on Varsinais-Suomen hyvä asema Itämeren rannalla. Lisäksi maakuntaohjelmassa on
tavoitteena Varsinais-Suomen elinkeino- ja tutkimuspoliittisen aseman vahvistaminen Itämeren
alueella. Hanke edesauttaa myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Pöytäkirjantarkastajat
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Perustelut päätösesitykselle: Hankkeella on vahva suhde Itämeri-strategian toteuttamiseen sekä
Varsinais-Suomen vaikuttamisen kasvattamiseen Itämerellä. Lisäksi hanke edesauttaa maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista myös kansainvälisten yhteyksien kehittämisen näkökulmasta.
Tämän johdosta esitetään maakunnan kehittämisrahan myöntämistä.
Hanke 60/2012 on käsitelty Varsinais-Suomen hankeryhmässä 30.11.2012
Valmistelija

TN/VK

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Centrum Balticum-säätiön hankkeelle ”Varsinais-Suomi Itämeritoiminnan kärjessä - katse kohti
itää” (60/2012) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 53 051 euroa, kuitenkin enintään 37 135 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
______

Maakuntahallitus 25.3.2013
Hankerahoitusjaoston pöytäkirja oheismateriaaleineen on nähtävänä kokouksessa sekä liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Centrum Balticum-säätiön hankkeelle ”Varsinais-Suomi Itämeritoiminnan kärjessä - katse kohti
itää” (60/2012) myönnetään maakunnan kehittämisrahaa enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 53 051 euroa, kuitenkin enintään 37 135 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juho Savo ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) eikä osallistunut asian käsittelyyn.
_____

Lisätietoja
§ 65

Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715 786, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

LAUSUNTO MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -TYÖRYHMÄN EHDOTUS MAAHANMUUTTOA
KOSKEVAKSI VALTAKUNNALLISEKSI STRATEGIAKSI

Palautettu mh 25.2.2013 § 31
Asia

Sisäasianministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt lausuntoa Maahanmuuton tulevaisuus
2020 -työryhmän ehdotuksesta Suomen maahanmuuttoa koskevaksi strategiaksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti hallituskaudella laaditaan Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia. Valtioneuvosto asetti ajalle 21.12.2011–31.1.2013 hankkeen,
jonka tarkoituksena oli strategiaehdotuksen laatiminen. ”Maahanmuuton tulevaisuus 2020 työryhmän ehdotus sisältää hanketyöryhmän näkemyksen Suomen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoiksi ja tavoitteiksi. Valtioneuvosto vahvistaa strategian lausuntokierroksen jälkeen myöhemmin keväällä.
Työryhmä ehdottaa Suomen maahanmuuttopolitiikalle seuraavia suuntaviivoja:
1.
2.
3.

Suomi on turvallisesti avoin
Jokainen löytää paikkansa
Moninaisuus on arkea

Suomen maahanmuuton tulevaisuudelle 2020 ehdotetaan visioksi seuraavaa: Kansainvälistyvässä
Suomessa arvostetaan moninaisuutta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat kaikille. Maahanmuutto edistää väestön hyvinvointia ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä. Maahanmuuttajat voivat
hyödyntää osaamistaan ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Maahanmuutto on ennakoitua
ja hallittua.
Työryhmän ehdotus sisältää yhteensä lähes 50 kehittämiskohdetta. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että strategian toimeenpanon seurantaa ja raportointia koordinoisi sisäasiainministeriö, ja että strategiaehdotuksen valmistellut työryhmä osallistuisi sen toimeenpanon seurantaan. Strategian tueksi
valmistellaan toimenpide-ohjelma, jossa määritetään asetettujen tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet, niiden toimeenpanosta pääasiallisesti vastuussa olevat taho ja toimeenpanon aikataulu.
Työryhmän ehdotus tausta-aineistoineen löytyy hankkeen www-sivuilta
(www.intermin.fi/maahanmuutto2020).
Lausunto on pyydetty antamaan perjantaihin 15.3.2013 mennessä.
Valmistelija

TN/MKY/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että työryhmä on käsitellyt maahanmuuttoa koskevia varsin laajaalaisesti, ja ehdotetut suuntaviivat, visiot ja kehittämiskohteet ovat maahanmuuton edistämisen
kannalta tärkeitä.
Strategiassa on tunnustettu, että Suomen pitää kehittää edelleen työperäisen maahanmuuton
edellytyksiä, joita ovat mm. vetovoimaisuustekijöiden parempi esiintuominen, osaamisen parempi
tunnistaminen, oleskelulupajärjestelmän ja viranomaisyhteistyön parantaminen, täsmärekrytointi
ulkomailta, ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen jäämisen edistäminen. Strategiassa on kiinnitetty myös huomioita vaikeisiin aiheisiin kuten ihmiskauppa ja harmaa talous.
Myös kotouttamiseen liittyvät haasteet on otettu melko hyvin esille. Varsinais-Suomen liitto haluaa
kuitenkin muistuttaa, että juuri kunnat ovat kaikista merkittävimmässä roolissa, kun maahanmuuttoa tarkastellaan maahan jo muuttaneen ulkomaalaisen tai tänne muuttamista aikovan näkökulmasta. Kunnat ovat käytännössä päävastuussa ulkomaalaisten kotoutumisen edistämisestä, ei valtio. Tämä näkökulma ei tule riittävän hyvin esille työryhmän laatimassa ehdotuksessa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Kuntien esimerkiksi ei ole tällä hetkellä pakko vastaanottaa pakolaisia ja turvanpaikanhakijoita.
Tämä tarkoittaa sitä, että pakolaisista ja turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset ja palvelutuotantovelvoitteet kohdistuvat käytännössä vain osaan Suomen kunnista, mikä asettaa kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan suhteessa Suomen valtion tavoitteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin.
Kuntasektori on myös merkittävä työllistäjä aloilla, joissa työvoimapula on jatkuvaa.
Kuntanäkökulman puuttuminen johtunee ilmeisesti siitä, että työryhmässä ei ole ollut yhtään ainoaa kuntasektorin edustajaa. Varsinais-Suomen liitto edellyttää, että sisäasianministeriön tulee antaa erityishuomio kuntasektorin antamiin lausuntoihin.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä p. 040 744 7196, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 66
Asia

EDUNV:31 /2012
TURUN JA VARSINAIS-SUOMEN YHTEISMARKKINOINTIHANKKEEN TOIMINTA JA RAHOITUS
VUONNA 2013
Turun & Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja käytännön markkinointityötä on tehty syksystä 2010 lähtien. Hanke on tuonut alueelle arvokasta näkyvyyttä Suomen valtamediassa, verkossa ja Helsingin matkamessuilla. Markkinointitoimenpiteiden tuloksia
seurataan systemaattisesti ja ne ovat rohkaisevia: kampanjat huomataan ja viestit koetaan mielenkiintoisiksi. Turku ja Varsinais-Suomi kiinnostavat muualla Suomessa yhä enemmän - tutkimuksen
mukaan Turku on noussut ykkössijalle ohi Tampereen kiinnostavimpana asuinpaikkakuntana. (Innolink Oy, lokakuu 2012).
Yhteismarkkinointihanke on toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Kaikki VarsinaisSuomen viisi seutukuntaa ovat osallistuneet yhteismarkkinointiin.
Alueen imagon rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja yhteismarkkinointia on syytä jatkaa myös
vuonna 2013. Seutujen kanssa käytyjen keskustelujen ja tapaamisten myötä yhteismarkkinoinnin
jatko on vahvistumassa ja markkinointiryhmän kokous järjestetään 25.3.2013. Mukanaolon ovat
vahvistaneet Turunmaa, Loimaan seutu, Salo ja Somero sekä Turun kaupunki. Uudenkaupungin /
Vakka-Suomen osalta Place Marketing Oy keskustelee vielä viikoilla 12/13 kaupunginjohtajan
kanssa, jonka jälkeen Uusikaupunki tekee lopullisen päätöksen.
Maksuosuudet puolitettiin viime vuotuisesta muiden paitsi Turun ja Turun seudun osalta. Salon
kanssa sovittiin erillinen hinta mukanaololle poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen johdosta.
Seutujen maksuosuudet vuonna 2013:
Salon seutu
Salo
15.000 €
Somero
1.500 €
Loimaan seutu
13.000 €
Vakka-Suomi
11.250 € (vahvistus viikolla 13)
Turunmaa
9.000 €
Turun seutu
200.000 €
Varsinais-Suomen liitto
50.000 €
Kokonaisbudjetti

yksityisrahan tavoite
Pöytäkirjantarkastajat
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Projektin johtotoimistona jatkaa vielä tänä vuonna Place Marketing Oy. Vuoden 2013 aikana suoritetaan vuosia 2014 - 2016 koskeva yhteismarkkinointihankkeen kilpailutus.
Hanketta johtaa johtoryhmä, johon kuuluu Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton virkamiesja poliittinen johto. Käytännön toimenpiteet määritellään markkinointiryhmässä, jossa on edustus
Varsinais-Suomen jokaiselta seudulta. Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.elamasikunnossa.fi
Tulevan vuoden markkinointitoimenpiteistä on tehty alustava toimenpide-ehdotus, joka käsitellään
markkinointiryhmässä 25.3. Seutujen oman elinkeinomarkkinoinnin tukemisesta ja asumisen markkinoinnin teemoista on kaikilla seuduilla oltu hyvin samanmielisiä.
Valmistelija

JV/JÅÅ

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Turun ja Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeen tilannekatsauksen ja rahoitussuunnitelman vuodelle 2013.
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään sopimuksen yhteismarkkinoinnin vuoden 2013 käytännön järjestelyistä Place Marketing Oy:n kanssa.
3. kilpailuttaa vuosien 2014 - 2016 yhteismarkkinointihankkeen projektinjohtotoimiston vuoden
2013 aikana.
Päätös

Maakuntajohtaja muutti ehdotuksen 3. kohdan kuulumaan seuraavasti: ”3. että maakuntahallitukselle tuodaan viimeistään kesäkuun 2013 kokoukseen projektisuunnitelma markkinoinnin jatkosta
ja kilpailuttamisesta 2014 –”.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Li Andersson poistui klo 11.40.
_____

Lisätietoja

§ 67

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

MAAKUNNALLINEN EUROOPPA-PÄIVÄN VASTAANOTTO

Asia

EDUNV:8 /2013

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt vuodesta 1997 lähtien Eurooppa-päivän vastaanoton. Tilaisuus on järjestetty toukokuun 9. päivänä ja juhlapaikka on vuosittain vaihdellut.
Tänä vuonna vastaanotto järjestetään torstaina 9.5.2013 klo 19.00 - 21.00 Turun VPK:n talolla.

Valmistelija

JV/HH/lk

Maakuntajohtajan päätös
Maakuntahallitus päättää järjestää Eurooppa-päivän vastaanoton yhteistyökumppaneille torstaina
9.5.2013 klo 19.00 - 21.00 Turun VPK:n talolla.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat
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Lisätietoja
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Erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, 040 7202 163; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
EDUNV:7 /2013

§ 68

SUOMEN KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS 2013

Asia

Suomen Kuntaliitto järjestää yhdessä maakunnan liittojen kanssa kevään aikana maakuntakierroksen 2013. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella ajankohtaisista kunta-asioista. Ohjelma sisältää
Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman sekä maakuntajohtaja Juho Savon ajankohtaiskatsaukset. Tilaisuuteen kutsutaan kunnan- ja kaupunginjohtajat ja luottamushenkilöjohto (valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja) sekä kuntayhtymien ja kehittämiskeskusten johto.
Tilaisuus järjestetään tiistaina 16.4.2013 klo 8:45 - 12.00 Logomossa, Turussa, Köydenpunojankatu 14.

Valmistelija

JV/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että liitto järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa ajankohtaispäivän tiistaina 16.4.2013.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

tietopalvelusihteeri Leena Karlström, 040 7647014; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 69
Asia

MAANKÄYTTÖJAOSTON 25.2.2013 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Maankäyttöjaoston pöytäkirja 25.2.2013
Lausunto Salon kaupungille Isokylä-Toijala-Tavolan osayleiskaavaehdotuksesta (M1/7.1.2013)
Lausunto Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimistolle Kakskerran
kaupunginosan Harjattulan asemakaavaehdotuksesta (M20/31.1.2013)
Lausunto Someron ympäristölautakunnalle kortteleita 76, 77 ja 80 koskevasta asemakaavanmuutosluonnoksesta (M23/8.2.2013)
Lausunto Laitilan kaupunginhallitukselle keskustan korttelien 34, 99 ja 100 asemakaavanmuutosehdotuksesta (M186/20.12.2012)
Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksistä Uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen
(cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä Valtioneuvoston periaatepäätös
Vähemmästä Viisaammin (M13/24.1.2013)
Lausunto pohjavesien suojelun liittyvän sääntelyn kehittämistä valmistelevan Ympäristöministeriön
asettaman työryhmän raportista (M5/10.1.2013)
Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta
(M18/30.1.2013)
Lausunto Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta 2013-2018
(M21/1.2.2013)
Lausunto Salon Viiarin kylän kiinteistön Kuusela-Kalkkila 2:47 alueen maa-aineslupahakemuksesta
(M19/31.1.2013)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen:

Pöytäkirjantarkastajat
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1. Hämeen liitto: Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja luonnonvarat) osallistumisja arviointisuunnitelma (M14/28.1.2013)
2. Kemiönsaaren kunta: Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, kiinteistö Alen
(M183/17.12.2013)
3. Maskun kunta: Rivieran yritysalue, lounainen osa, kaavaehdotus (M15/30.1.2013)
4. Maskun kunta: Isosuon asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus (M16/30.1.2013)
5. Maskun kunta: Sopolan asemakaava, kaavaehdotus (M17/30.1.2013)
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 25.2.2013 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 70

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 3
- muut B § 24 - 42
- virkavapaudet/työlomat E § 7 - 11
- CB valtion vastinraha N § 2
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 13 - 17
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 10 - 16
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 4 - 7
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 3

Valmistelija

MK

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Pöytäkirjantarkastajat
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

.1 EAKR-OHJELMAN JÄRJESTELMÄTARKASTUSRAPORTTI
Valtiovarainministeriön tarkastusviranomaisyksikkö teki Varsinais-Suomen liitolle järjestelmätarkastuksen 8-11.10.2012 koskien EAKR-ohjelmaa, jossa Varsinais-Suomen liitto toimii hallintoviranomaisen (TEM) tehtäviä suorittavana välittävänä toimielimenä.
Yhteenvetona tarkastuksesta raportissa mainitaan, että järjestelmien toiminnassa ei havaittu olennaisia puutteita eikä virheitä. Yleisenä johtopäätöksenä hallintojärjestelmän luotettavuudesta todetaan, että hallintojärjestelmä toimii hyvin; vain vähäisiä muutostarpeita.
Huomiona raportissa todetaan, että toimenkuvissa tulee selkeästi näkyä tehtävien eriyttäminen.
Lisäksi todettiin, että kaikki hankkeisiin liittyvät dokumentit tulee säilyttää hankekansiossa.
Varsinais-Suomen liiton hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevassa tarkastuksessa ei löytynyt
puutteita, jotka aiheuttaisivat tukikelpoisuusvirheitä.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

§ 72
Asia

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
ALUEK:16 /2013
MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN SEKÄ SEN KUNTAJÄSENTEN NIMEÄMINEN
JA KOKOONPANON VAHVISTAMINEN
Rakennerahastolain mukaan kussakin maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon
ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmän kokoonpano on
sovitettava siten, että siinä ovat tasapuolisesti osapuolina: 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat;
2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot; 3)
alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien
mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa
edistävät järjestöt. Jäsenten lisäksi maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö sekä edellä esiteltyjen osapuolten
ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa. Toimielimen kokoonpanon (sekä jäsenet että varajäsenet) tulee täyttää tasa-arvolain 4 §:n: 2 momentin vaatimukset.
Rakennerahastokauden 2007 - 2013 alkaessa maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 26.2.2007
nykyisen maakunnan yhteistyöryhmän. Maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia edustavat jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Viime valtuustokaudella (2009 - 2012) maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustaneet seuraavat henkilöt:

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.03.2013

Varsinainen jäsen

Sivu 94
Varajäsen

Kanerva Ilkka, puheenjohtaja (2009 -2012)
Orpo Petteri, puheenjohtaja (2012 -)
Haijanen Pauliina
Kiviranta Esko
Pölönen Päivi
Saario Mari
Savo Juho, 1. vpj.
Söderlund Nina
Taimela Katja
Virtanen Jarkko

Arve Minna
Ollila Matias
Jalkanen Heini
Antikainen Monika
Roto Markku
Nieminen Raimo
Koskinen Talvikki
Tuomisto Esa

Oheismateriaalina on maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano (jossa on mukana vielä yllämainitut viime valtuustokauden kuntajäsenet). Kokoonpano täydentyy kokouksessa.
Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa maakunnan yhteistyöryhmän.
2. nimetä toimikaudekseen maakunnan yhteistyöryhmälle puheenjohtajan.
3. nimetä maakunnan yhteistyöryhmän maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia edustavat jäsenet,
kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.
4. nimetä maakunnan yhteistyöryhmälle maakunnan liittoa ja sen jäsenkuntia edustavan varapuheenjohtajan, jonka tulee olla yhteistyöryhmän jäsen.
5. vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon oheismateriaalissa esitetyn mukaisesti
kuitenkin siten, että kuntajäsenet päivitetään nyt päätetyn mukaisesti.
Päätös

Maakuntahallitus päätti nimetä maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Petteri Orpon ja 1.
varapuheenjohtajaksi Juho Savon.
Ehdotus hyväksyttiin pöytäkirjan § 72 liitteen mukaisesti.
_____

Lisätietoja
§ 73

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

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 11.50.
_____
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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: 40-42, 44-45, 49, 54, 57, 65, 69-71, 73
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 43, 46-48, 50-53, 55-56, 58-64, 66-68, 72
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: 43, 46-48, 50-53, 55-56, 58-64, 66-68, 72
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2
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.
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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.
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Virka- ja työehtosopimuksien mukaisten järjestelyerien käyttö
palkkojen tarkistuksiin 1.2.2013 alkaen
KVTES
Alsuhail Faris
Glad Ville
Gunell Carola
Hartikainen Hannele
Jansons Roberts
Juva Heikki
Kaisa Savola
Karlström Leena
Karttunen Marja
Kauppinen Veli-Matti
Klap Aleksis
Kunnari Pia-Marja
Kylmälä Mervi
Laaksonen Irma
Leppänen Laura
Lindfors Ulla
Linna Ari
Mäkinen Ilona
Niitepõld Merike
Nilovaara Tua
Partanen Petteri
Pekonen Elena
Piipponen Liisa
Põldma Annika
Salonen Jaana
Santalahti Ville
Stjernberg Kirsi
Storrank Bo
Ålgars-Åkerholm Jessica
TEKNINEN VES
Juvonen Timo
Nurmi Lasse
Äijö Kaisa

Pöytäkirjantarkastajat

Lisäys HK-palkkaan
15
15
45
24
50
5
19
74
26
73
22
20
35
80
36
24
50
18
70
34
85
26
26
70
26
25
35
30
33
Lisäys TK-palkkaan
44
83
23
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Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano 2013
Kuntajäsenet

Orpo Petteri, puheenjohtaja
Alatalo Juuso
Haijanen Pauliina
Kaunisto Timo
Lampi Pirjo
Saario Mari
Savo Juho, 1 vpj.
Söderlund Nina
Virtanen Jarkko

Varajäsen
Antola Jouko
Perho Tiina
Luotonen-Virtala Minna
Koivisto Mika
Andersson Janina
Roto Markku
Katajainen Timo
Savolainen Sami

Sundman Pekka, 2 vpj.
Vehviläinen Matti
Timonen Risto
Puolitaival Kimmo
Skyttä Risto
Aro Heikki
Kärpijoki Kirsi
Hurskainen Raija

Vuorinen Taina
Lindholm Hanna
Madekivi Olli
Nieminen Ullakaisa
Levola Tuija
Saarenketo Pauli
Nokka Teija
Aaramo Sirpa

Alvesalo Piia
Vyyryläinen Marja
Tuominen Kirsti
Leinonen Kalle
Kapanen Airi
Lähteenmäki Jari
Myllymäki Paavo, 3. vpj.
Wibom Henri

Virta Teppo
Rajamäki Ari
Vepsäläinen Pekka
Salo Niina
Suomi Sirpa
Heinonen Jarkko
Fabritius Helena
Munter Hanna

Salminen Pauli
Granberg Gunilla
Salminen Hannu
Kyynäräinen Niko
Rintama Eeva
Kettunen Juha
Väänänen Kalervo
Ilmonen Otto
Lehtonen Erik
Rauma Kaisa
Isosaari Heikki
Pelkonen Seija
Teittinen Arto
Terho Henri
Toivola Mikko

Pulli Pertti
Brander Christjan
Haltsonen Leo
Raninen Teija
Rantanen Raimo
Mertanen Olli
Pyykkö Riitta

Varsinais-Suomen ELY –keskus
Työ- ja elinkeinoministeriö

Lindqvist Esa
Kainulainen Kari

Ojansuu Harri

ESITTELIJÄ, PÄÄSIHTEERI
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Nuotio Tarja
Högblom Esa

Aluekehitysjohtaja
Erikoissuunnittelija

Valtion alueviranomaiset
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY –keskus
Varsinais-Suomen TE –toimisto
Varsinais-Suomen ELY –keskus
Varsinais-Suomen ELY –keskus/Tekes
Varsinais-Suomen ELY –keskus
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta
AKAVA Varsinais-Suomi
Turun Kauppakamari
MTK Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Asiantuntijat
Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus
Region Åboland
Salon seutu
Turun Seudun Kehittämiskeskus
Vakka-Suomen Kehittämiskeskus
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Turku Science Park Oy
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Pro Agria Länsi-Suomi
Finnvera Oyj
Suomen metsäkeskus/Lounais-Suomi
Taiteen edistämiskeskus/Varsinais-Suomi
Suomen riistakeskus/Varsinais-Suomi
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Heinistö Tiina/Holmgren Siv

Levomäki Rikumatti
Ali-Sippola Vesa
Karlsson Henna
Savolainen Mikko
Nurminen Hanna
Hägglund Martin

