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Hallintojohtaja

§ 74

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on postitettu 23.4.2013. 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

§ 75

Puheenjohtaja Mika Maaskola totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
koska läsnä oli 17 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 Lauri Heikkilä ja Esko Kiviranta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS

Asia

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.

Valmistelija

JS/lpi

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. Suuralueiden vääntö Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 rahoituksesta
Rahoitusratkaisu on EU-tasolla vielä auki ja parlamentti tullee vaatimaan joitain muutoksia Eurooppa-neuvoston hyväksymään ratkaisuun. Näiden ei kuitenkaan uskota vaikuttavan Suomen rahoitukseen. Suomi on saamassa 1,33 miljardia euroa. Rahoituksen pieneneminen 24 %:lla tarkoittaa,
että ohjelman sisältöä on fokusoitava tuntuvasti ja että tekninen tuki pienenee samassa suhteessa.
Huomiota ja kysymyksiä herättää se, että Ruotsin osuus vähenee 1 %:n.
Rahoituskehyksen jakautuminen Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA-alueen) ja Itä- ja Pohjois-Suomen
(IP-alueen) välillä on parhaillaan ajankohtainen asia. ELSA-alueen osuus EAKR/ESR-ohjelman rahoituskehyksestä voi liikkua 23 - 38 % välillä riippuen jakoperiaatteista. Suurin yksittäinen kysymys
on miten harvaanasutun alueen (IP-alue) tukea kohdellaan. ELSA-alueen maakuntajohtajat ja
ELY-keskusten ylijohtajat ovat keskustelleet alueiden yhteisen rahanjakoesityksen tekemisestä ministeriölle. Yhteistä esitystä ei ole saatu muodostetuksi.
Etelä- ja Länsi-Suomen ELSA -alueelle kuuluisi 38,1 % varoista, jos laskuprosentti olisi sama koko
maassa. IP-alue pitää tiukasti kiinni ”ansaintalogiikasta”, jonka mukaan heille kuuluu 77 % rahoituksesta ja ELSA-alueelle loppu 23 %. Perusteluna on ollut mm. se, että ELSA-alue on saanut tällä
ohjelmakaudella 2/3 ministeriöiden toteuttamista valtakunnallisesta osiosta. Perustelu ei kanna,
koska ELSA-alueiden aluekehitystyötä ei korvaa se, että ministeriöt toteuttavat keskushallinnon
oman tuotannon hankkeita.
Hallinnon- ja aluekehityksen ministerivaliokunnan tulee tehdä ratkaisu tähän resurssienjakokiistaan
17.5. kokouksessaan, jotta ohjelmatyö voi jatkua. ELSA-alueen näkökulmasta täytyy toivoa, että
alueiden kehityksen taustalla olevat määrälliset kriteerit vaikuttavat linjaukseen. Alkavaa ohjelmakautta koskevat rakennemuutosongelmat painottuvat nyt aivan uudella tavalla Etelä- ja LänsiSuomeen. Yritysten määrän, työttömien määrän jne. täytyy voida vaikuttaa seuraavan 7. vuoden
rahoitukseen enemmän kuin harvan asutuksen kriteeri, jonka nimeen on aiemmin vannottu. Hallituksella on asiassa täysi toimivalta lukuun ottamatta IP-alueelle erikseen neuvotteluissa luvattua
30 e/asukas/v (harvan asutuksen erityistuki) erillisrahoitusta.
Näistä asioista on päätetty kansallisella tasolla:
- Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuhde on EU: kansallinen julkinen = 50:50
koko maassa.
- Kansallisesta julkisesta rahoituksesta 75 % on valtion ja 25 % kuntien rahoitusta.
- EAKR:n ja ESR:n välinen jako rahoituksen osalta on 50:50.
- ÄRM-tilanteisiin varataan 20 milj. kansallista rahoitusta vuosille 2014 - 2020 ja sen myötä 2014
vuodesta eteenpäin ei rakennerahasto-ohjelmasta varata erillistä ÄRM-rahoitusta. Nykyisellä kau-
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della joustovaraus ÄRM-tilanteisiin on ollut 5 % rahoituskehyksestä. Suoritusvaraus 7 % jää kuitenkin rakennerahasto-ohjelmaan vuonna 2019 määriteltävään asiaan.
- Ohjelman valtakunnallinen osuus eli eri ministeriöiden osuus kehyksestä on edelleen auki; se
liikkuu 10 - 25 % välillä. Kaupunkipolitiikkaan luvattu 5 % (EAKR) -rahoitus pitää ottaa tästä. Mitä
alhaisemmaksi tämä %-osuus jää, sitä vähemmän alueellisten välittävien toimielinten (maakunnan
liitot ja ELY-keskukset) jaettavaksi siirtyvä summa laskee.
Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020 muokkaantuu TEM:n vahvassa ohjauksessa. Alueiden valmistelemat alueelliset suunnitelmat (ELSA-alueen ja IP-alueen) ovat jäämässä vähälle huomiolle ohjelmassa. Vielä on lopullisesti päättämättä, mikä tulee olemaan alueellisten
suunnitelmien juridinen status.
2. Telakkatyöryhmä voi tänään taas välillä huokaista
V-S liiton telakkatyöryhmä on koolla taas tänään. Tänään voidaan vaihteeksi huokaista kun kaikki
viime viikon neuvottelut ja uutiset ovat takanapäin. TUI-laivojen (Mein Shiff 3 ja Mein Shiff 4) rakennusaikainen rahoitus on kunnossa ja työt jatkuvat. Ensimmäisen kölinlaskutilaisuuteenkin on jo
Saksasta saatu kutsut.
Kaikille on varmasti tullut myös selväksi, että niin telakan omistajayhtiön kuin koko laivanrakennusalankaan osalta kapasiteetti- ja kannattavuusongelmat eivät ole mihinkään poistuneet. Jotta
Turku voi näillä markkinoilla olla jatkossakin merkittävä toimija ja osaamiskeskus, on nyt saatu jatkoaika osattava käyttää viisaasti hyväksi.
Menneen puolen vuoden aikana on puhuttu niin paljon uusista koulutus-, kehittämis-, innovaatioja investointihankkeista, että jos niistä puoletkin jotenkin myös toteutetaan ollaan ihan uudessa kehitysvaiheessa. Toimeksi siis vaan, muutkin kuin varsinaiset laivanrakentajat.
3. ’’Maakuntien ykkönen – Varsinais-Suomi” tarjoaa värikästä tietoa ristiretkistä risteilijöihin
Tiesitkö, että Suomen ensimmäinen apteekki avattiin Turussa vuonna 1689 ja ensimmäinen poliisilaitos vuonna 1816? Turkuun tai Varsinais-Suomeen ilmestyivät myös mm. Suomen ensimmäinen
tivoli, teatteritalo, taidenäyttely, keilarata, työväenyhdistys, hevosraitiotie ja auto.
Nykymuotoinen Varsinais-Suomen liitto on täyttänyt keväällä 2013 kaksikymmentä vuotta. Juhlavuoden kunniaksi maakuntahallitus päätti julkaista kirjan ”Maakuntien ykkönen – Varsinais-Suomi”.
Kirjassa kerrotaan elävästi ja runsain kuvin Varsinais-Suomen keskeisestä asemasta Suomen historiassa. Lukija saa myös tietää, mitkä asiat ilmestyivät ensimmäisenä juuri Varsinais-Suomeen.
Kirjoittajiksi saatiin korkealuokkaiset asiantuntijat: keskiajantutkija, FT Anu Lahtinen. Museoviraston pääjohtaja, FT Juhani Kostet. Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen, FL, paikallishistorijoitsija Veikko Laakso sekä kulttuurihistorijoitsija, FT Rauno Lahtinen. Graafisen
suunnittelun ja taiton on tehnyt Antti Vaalikivi.
Kirja julkistetaan Varsinais-Suomen liitossa 29.4. klo 12. Sitä voi ostaa liitosta arkisin klo 9 – 15 tai
tilata kirjaamo@varsinais-suomi.fi. Kirjaa myyvät myös Turkuseura ja hyvinvarustetut varsinaissuomalaiset kirjakaupat.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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ALUEK:66 /2012

VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUSSTRATEGIA 2015+

Asia

Maakunnan yhteistyöryhmän alainen koulutusjaosto päätti 7.2.2012 maakunnallisen aikuiskoulutusstrategian päivittämisestä Varsinais-Suomen Koulutusstrategiaksi 2015 +. Strategiatyötä koordinoi ELY-keskuksen hallinnoiman Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -hankkeen ohjausryhmä ja MYR:n koulutusjaosto. Strategiaa on valmistellut 11 työryhmää eri teema-alueilla ja siihen on osallistunut yli 100 asiantuntijaa. MYR:n koulutusjaosto hyväksyi ohjelman 3.4.3013.
Strategian visioksi on määritelty ”Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle”: Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä reagointiherkkänä vaikuttajana.
Strategian painopisteet ovat osaamisen vahvistaminen, koulutuksen laadun varmistaminen sekä
alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen.
Lisätietoja: http://www.koulutustajayhteistyota.com/
Oheismateriaalina Koulutusstrategia 2015+ -ohjelma.
Projektipäällikkö Pirkko Kuhmonen Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta esittelee asian.

Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen koulutusstrategian 2015+ tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 78

VARSINAIS-SUOMEN LIITON SAARISTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

ALUEK:142 /2009

Pöydältä mh 25.3.2013 § 49
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.
Pöytäkirjantarkastajat
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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,
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.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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Maakuntahallitus 29.4.2013
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,
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 palauttaa asian.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Juho Savo, p.0400 485 333, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
EDUNV:9 /2013

§ 79

VARSINAIS-SUOMEN LIITON KULTTUURITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Asia

Maakuntien liitot hoitavat lakisääteisten tehtävien ohella maakunnan kulttuuriin liittyviä tehtäviä.
Toimikunnan asettaminen ei perustu lakiin. Varsinais-Suomessa on kuitenkin maakuntaliiton ajoista lähtien toiminut kulttuuritoimikunta.
Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on valmistella maakuntahallitukselle maakunnan kulttuuriin liittyvät
asiat sekä Varsinais-Suomen liitossa ja maakunnassa vireillä olevat kulttuurialan hankkeet. Toimikunnan tehtävä on huolehtia alueen kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta päivittää toimikaudellaan maakunnan kulttuuriohjelman ja toteuttaa ohjelmaa, joka
sisältää yleisen kulttuuritoiminnan lisäksi myös kulttuuriyrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimikunta osallistuu maakuntastrategian laadintaan ja toteuttamisen seurantaan. Toimikunta esittää vuosittain Aurora-mitalin saajan.
Maakuntahallitus päättää toimikunnan kokoonpanosta saatujen esitysten pohjalta. Toimikunnan
esittelijänä toimii Varsinais-Suomen liiton erityisasiantuntija Hannele Hartikainen.

Valmistelija

JV/HH/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. asettaa toimikaudekseen 11-jäsenisen kulttuuritoimikunnan
2. pyytää jäsenehdokkaita seuraavilta tahoilta: seutukunnat (5), HUMAK, TUAMK, Yrkeshögskolan Novia, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, VarsinaisSuomen yrittäjät, TurkuTouring ja Varsinais-Suomen kotiseutuyhdistykset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, puh. 040 720 2163, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Pöytäkirjantarkastajat
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EDUNV:18 /2011
VARSINAIS-SUOMEN ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Asia

Varsinais-Suomessa toimivista valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä on edellisellä maakuntahallituskaudella muodostettu Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta.
Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnan liitto lisää kosketuspintaa yhteiskuntaan
ja voi tämän yhteistyön kautta kuulla eläkeläisjärjestöjä omassa ohjelmatyössään. Samalla liitto tekee toimintaansa tunnetuksi ja hoitaa näin omia yhteiskuntasuhteitaan. Varsinais-Suomen liiton
näkökulmasta kysymys on siten kansalaisjärjestösuhteista.
Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta ei ole Varsinais-Suomen liiton varsinainen elin. Maakunnan
liitto on toiminut neuvottelukunnan teknisenä muodostajana ja kokouspuitteiden tarjoaja.
Oheismateriaalina on ehdotus Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toimintaohjeeksi.

Valmistelija

JV/VK/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liiton yhteyteen asetetaan eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunta kuluvaksi valtuustokaudeksi. Maakuntahallitus hyväksyy neuvottelukunnalle
oheismateriaalin mukaisen toimintaohjeen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 81
Asia

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET

ALUEK:16 /2013

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 25.3.2013 (§72) maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet.
AKAVA Varsinais-Suomen vahvistetut jäsenet 25.3.2013 päätöksen mukaisesti olivat:
Varsinainen jäsen: Airi Kapanen
Varajäsen: Sirpa Suomi
Maakuntahallituksen kokouksen jälkeen AKAVA/Varsinais-Suomi on ilmoittanut seuraavan jäsenmuutoksen 25.3.2013:
Varsinainen jäsen: Ulla Knifsund
Varajäsen: Eero Kuparinen
SAK Turun toimipiste vahvistetut jäsenet 25.3.2013 päätöksen mukaisesti olivat:

Varsinainen jäsen: Marja Vyyryläinen
Varajäsen: Ari Rajamäki
Pöytäkirjantarkastajat
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Maakuntahallituksen kokouksen jälkeen SAK Turun toimipiste on ilmoittanut seuraavan jäsenmuutoksen 23.4.2013:
Varsinainen jäsen: Outi Rannikko
Varajäsen: Janne Laulumaa
Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
1. AKAVA/Varsinais-Suomea edustavaksi jäseneksi Airi Kapasen tilalle varsinaiseksi jäseneksi
vahvistetaan Ulla Knifsund ja Sirpa Suomen tilalle varajäseneksi vahvistetaan Eero Kuparinen.
2. SAK Turun toimipistettä edustavaksi jäseneksi Marja Vyyryläisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi
vahvistetaan Outi Rannikko ja Ari Rajamäen tilalle varajäseneksi vahvistetaan Janne Laulumaa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 82
Asia

ALUEK:15 /2013
LAUSUNTO KORKEAKOULUJEN KOULUTUSRAKENTEIDEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN
MUISTIOSTA
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut” (Opetus - ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:2) 12.4.2013 mennessä. Lausunto on toimitettu ministeriöön
määräaikaan mennessä virkamieslausuntona sillä varauksella, että maakuntahallitus täydentää
lausuntoa myöhemmin.
Muistio on nähtävillä:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr02.pdf?lang=fi
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä Suomeen soveltuvista, hallituksen työelämän kehittämistä ja koulutuksellista tasa-arvoa koskevia tavoitteita tukevista toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työvoiman koulutusrakenteiden kehittämiseksi sekä koulutuksen järjestämistapojen ja tutkintorakenteiden monipuolistamiseksi. Työryhmä määritteli tavoitteeksi sen, että entistä useammalla on jatkossa mahdollisuus korkeakouluopintoihin sekä tutkinnon
tai osaamista tuottavien kokonaisuuksien suorittamiseen. Lähtökohtana esityksessä on että korkeakoulujen avoin ja monipuolinen koulutustarjonta pystyy joustavasti vastaamaan työelämän ja
yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin sekä mahdollistaa erilaisia opintopolkuja tavoitteiltaan ja toiveiltaan erilaiselle opiskelijajoukolle.

Työryhmän näkemyksen mukaan tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistä jo käynnissä olevien toimenpiteiden lisäksi. Työryhmä esittää kuutta ehdotuskokonaisuutta: 1) monipuolistetaan ja jäsennetään korkeakoulujen tarjontaa korkeakouludiplomeilla 2) tutkintorakenteen joustavuutta lisätään 3) avointa korkeakouluopetusta monipuolistetaan
4) korkeakoulujen esteettömyyttä parannetaan 5) osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehosPöytäkirjantarkastajat
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tetaan 6) vahvistetaan korkeakoulujen ja TE -hallinnon osaamista ja yhteistyötä rakennemuutostilanteissa.
Työryhmä ehdottaa, että vuosina 2013–2018 toteutetaan kokeilu, jossa korkeakoulut kehittävät
tutkintojen osista jäsentyneitä ja määriteltyjä enintään 120 opintopisteen tunnistettavia osaamiskokonaisuuksia, ”korkeakouludiplomeita”. Tutkintorakenteen joustavuutta työryhmä ehdottaa lisättäväksi mm. siten, että kandidaattivaiheen opinnot voivat johtaa useampaan maisterivaiheen ohjelmaan.
OKM:n muistion liitteinä erillinen lausuma sekä eräiden työryhmän jäsenten eriävä mielipide. Kokonaisesitys ei ollut yksimielinen.
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto on käsitellyt asiaa 11.4.2013.
Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Varsinais-Suomen liitto toteaa muistion sisältävän rakentavia ehdotuksia tutkintorakenteiden joustavuuden, avoimen korkeakouluopetuksen monipuolistamisen, korkeakoulujen esteettömyyden parantamisen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä TE -hallintoyhteistyön suhteen. Koulutustarpeiden ennakointia koskevien ehdotusten osalta Varsinais-Suomen liitto korostaa paikallisten/maakunnallisten jo olemassa olevien toimintamallien hyödyntämistä tavalla, joka tukee myös
korkeakoulujen ja TE -hallinnon tarpeita. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että edellä mainituilta osin
esitetyt kehittämistoimet palvelevat hyvin myös varsinaissuomalaisten korkeakoulujen tarpeita.
Varsinais-Suomen liitto yhtyy kritiikkiin, jota muistiossa on esitetty korkeakouludiplomimallia kohtaan. Selkeää työvoimatarvetta uudelle ”työhöntulotutkinnolle” ei ole voitu esittää tässä muistiossa
eikä vuonna 2011 hyväksytyssä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa, joka sinänsä perustui perusteelliseen ennakointiprosessiin sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Kuten muistioon kirjatussa eriävässä mielipiteessä todetaan, aiemmin vähennettyjä resursseja
suunnattaisiin nyt uudelleen lyhyempiin opintoihin. ”Uusien osaajien” tulon vaikutusta työmarkkinoille ei ole työryhmän työn yhteydessä selvitetty myöskään ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden näkökulmasta. Lisäksi on huomattava, että työmarkkinajärjestöt eivät ole diplomimallia tukeneet. Varsinais-Suomen liitto yhtyy näkemykseen, jonka mukaan niukat resurssit tulisi käyttää
olemassa olevien tutkintojen, koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen.
Varsinais-Suomen liitto toteaa myös vuonna 2005 toteutetun kaksiportaisen tutkintorakenneuudistuksen (jako ylempään ja alempaan korkeakoulututkintoon) olleen osa laajempaa eurooppalaista
tutkintojen yhdenmukaistamisprosessia, johon uusi korkeakouludiplomimalli ei välttämättä sovellu.
Liitto katsoo että Suomessa tulisi nyt ennen kaikkea keskittyä vahvistamaan olemassa olevaa kaksiportaista mallia ja varmistaa työmarkkinoilla kilpailukykykyisten kokonaisten tutkintojen toteutuminen ja edelleen kehittyminen hyödyntämällä yliopistojen ja avoimen yliopisto-opetuksen koko
kapasiteettiä. Täydennyskoulutuksen avulla voidaan korkeakoulujen osalta parhaiten vastata mm.
rakennemuutosten tuomiin haasteisiin. On tärkeää, että täydennyskoulutus perustuu vahvoihin
opintokokonaisuuksiin, jotka aidosti tukevat opiskelijan kilpailukykyä työelämässä.
Varsinais-Suomen liitto korostaa lopuksi johdonmukaisuuden ja pitkäjänteisyyden merkitystä koulutuspolitiikassa siten, että uudistukset tehdään opiskelijoiden ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti.
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Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto on asiaa 11.4.2013 käsitellessään niin ikään todennut
ettei ehdotettu korkeakoulujen diplomimalli vastaa esimerkiksi työelämän tarpeita. Jaoston näkemyksen mukaan tällä hetkellä tulisi keskittyä olemassa olevan kaksiportaisen järjestelmän kehittämiseen ja niukkojen resurssien suuntaamiseen opetuksen vahvistamiseen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 83

ALUEK:21 /2013
OSALLISTUMINEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM KOKOUKSEEN 29.–30.5.2013 RIIASSA

Asia

Baltic Development Forum on Itämeren alueen tärkeä verkostoitumisfoorumi ja kokousten ja tapahtumien järjestäjä, jonka tavoitteena on markkinoida Itämeren aluetta yhtenäisenä, vauraana ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä kasvualueena. Sen laajaan partneriverkostoon kuuluu yrityksiä, hallituksia, alueorganisaatioita, sekä tutkimus- ja viestintälaitoksia. Tänä vuonna 29.–30.5.2013 järjestetään 15. Baltic Development Forum Summit Riiassa ja ensi vuonna se järjestään Turussa. Riiassa esitetään osallistujille kutsu saapua Turkuun ja Varsinais-Suomen liitto on mukana markkinoimassa aluettamme. Ohjelma on erittäin laaja ja keskittyy Itämeren makroalueen näkökulmasta julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöhön. Osallistumismaksu foorumiin on 200 euroa.
Maakuntajohtaja on päättänyt, että virastosta foorumiin osallistuu erikoissuunnittelija Sonja Palhus.

Valmistelija

TN/SP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää edustuksestaan Baltic Development Forum -kokouksessa ke - to
29.–30.5.2013 Riiassa Latviassa.
Päätös

Maakuntahallitus päätti valita edustajikseen Baltic Development Forum -kokoukseen 29.–
30.5.2013 Riiaan, Latviaan Tiina Perhon, Riitta Lehtisen ja Jani Kurvisen.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Sonja Palhus, p. 040 5343 865, etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

§ 84
Asia

VARSINAIS-SUOMEN LIITON EDUNVALVONTATOIMINTA VUONNA 2013

EDUNV:12 /2013

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatyöllä pyritään osaltaan edistämään ja konkretisoimaan maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä edunvalvonnan ja vaikuttamisen näkökulmasta.
Edunvalvontatoiminnan on oltava proaktiivista, suunnitelmallista ja perustuttava ajantasaiseen
tietoon ja vaikuttamiseen. Tämän toiminnan linjaamiseksi on laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää yhteisesti hyväksytyistä tavoitteista ja toimenpiteistä (mm. maakuntastrategia, maakuntasuunnitelma) johdettuja konkreettisia edunvalvontatavoitteita, joissa tehdään konkreettisia
vaikuttamistoimia vuoden 2013 aikana. Suunnitelma ei linjaa eikä priorisoi maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, vaan konkretisoi ja edistää niitä edunvalvonnan näkökulmasta.
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Toimintasuunnitelman on tarkoitus kattaa koko kenttä. Tiedon keruu ja ylläpito perustuu laajaan
verkostoon liiton virastosta ja yhteistyötahoista. Edunvalvonnan osaamisryhmä koordinoi tätä toimintaa. Suunnitelmaa on syytä ylläpitää jatkuvasti – jatkuvan työn periaatteella, jolloin edellytykset
nopeaan reagointiin ovat olemassa. Liiton virastossa pidetään yllä riittävää ja ajantasaista tietopohjaa suunnitelmaan sisältyvistä edunvalvontatavoitteista.
Vaikuttamistyön terävöittämiseksi on toimintasuunnitelmasta syytä nostaa edunvalvonnan painopisteet vuodella 2013. Näillä pyritään vaikuttamaan mm. valtion vuoden 2014 talousarvion valmisteluun, alueellistamiskysymyksiin ja muihin maakunnan kannalta keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.
Edunvalvonnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 on oheismateriaalina.
Valmistelija

JV/MRa

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edunvalvonnan toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja hyväksyy alla olevat vuoden 2013 edunvalvonnan painopisteet:
Telakkateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
Suomen valtion on laadittava ja toteutettava meriteollisuuden kilpailukykyohjelma. Laivanrakennuksen innovaatiotukeen sekä alusinvestointien ympäristötukeen on varattava molempiin 60 milj.
euroa v. 2013. Meneillään olevan telakkayhtiön uudelleenstrukturoinnin seurauksena on varauduttava äkillisiin rakennemuutostoimenpiteisiin. Arvioitu tarve yritystoiminnan kehittämiseen ja työttömien työnhakijoiden palveluihin v. 2013 on 7,5 miljoonaa euroa.
Valtatie 8 Turku-Pori, toisen vaiheen varmistaminen
Koko Turku–Pori -yhteysvälihankkeen toteuttamista on jatkettava 2. vaiheella, joka sisältää toteuttamatta jääneet, alkuperäiseen 210 milj. euron hankkeeseen sisältyneet toimet. Tämä 2. vaihe on
oltava mukana, kun arvioidaan seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon tulevia hankkeita.
Pohjoinen kasvukäytävä – näkökulman vahvistaminen
Salo–Lohja–Espoo ratalinjan yleissuunnitelman laadintaan tulee varata määräraha. Liikennenäkökulman lisäksi kasvukäytävän vahvistamisessa on syytä painottaa elinkeinonäkökulmaa.
Perusväylänpidon tasokorotus
Liikennöitävyyden sekä liikenneolosuhteiden palvelutason turvaamiseksi tulee määrärahaa nostaa,
jotta rahoitusta riittää hoidon ja ylläpidon lisäksi myös pieniin alueellisiin investointeihin. Resurssien
suuntaamisessa painopisteenä tulee olla liikenneturvallisuuden parantaminen (esimerkiksi VT 9).
Liikennealan strategioihin vaikuttaminen
Liikennepoliittisen selonteon mukaisten lentoliikenne- ja meriliikennestrategioiden laadinta linjaa
Varsinais-Suomen toimintaedellytyksiä jatkossa. Näihin vaikuttaminen ja Varsinais-Suomen näkökulman esille tuominen on keskeistä.
Saaristoliikenteen riittävän palvelutason turvaaminen
Saaristoliikenteeseen on osoitettava määrärahat, jolla voidaan turvata riittävä palvelutaso.
Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus turvattava
Rahoituksen riittävyys tulee turvata täysimääräisellä yliopistoindeksillä ja varmistamalla aito kilpailutus poistamalla erillisrahat. Alueen yliopistojen ja korkeakoulujen innovaatiotoimintaa tulee tukea
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kehittämällä Tekesin IKK-ohjelmaa. OKM:n budjettilohkon indeksitarkistus tulee palauttaa ja yksikköhintoja korottaa koulutuksen laadun varmistamiseksi. AMK:n toimilupien muuttuessa 1.1.2014 on
rahoitukseen tasoon vaikutettava. OKM:n ja VM:n tulee ratkaista ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokohtelu, jotta suurissa kampus-investoinneissa, kuten Kupittaan Kampus-hankkeessa voidaan edetä.
Turun biokuvantamisen asema kansallisella tutkimusinfrastruktuuritiekartalla turvattava
OKM:n on ratkaistava kansallisen tutkimusinfrastruktuuritiekartan kestävä rahoitus. Turun Biokuvantaminen on avainasemassa tiekartassa osana kansallista kuvantamisverkostoa (FiBI) ja EuroBioimaging -infrastruktuurihanketta.
Alueellistamista on jatkettava
Tutkimusrahoituksen ja sektoritutkimuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sijoittaminen Turkuun on perusteltu. Samoin on arvioitava Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen ja Kuluttajatutkimuslaitoksen sijoittamista Helsingin yliopiston sijaan Turun yliopiston yhteyteen. Rajavartiolaitoksen ilma-aluskorjaamon keskittämissä on varmistettava että, sisäasianministeriön sijoittamisselvityksessä huomioidaan kaikki asiaan vaikuttavat tekijät.
Olemassa olevat tiedot tukevat sijoittamista Turkuun.
Rakennemuutostukea elinkeinojen kehittämiseen
Salon rakennemuutos on mittakaavassaan ainutlaatuinen, minkä johdosta seuraukset ulottuvat
pitkälle alueen tulevaisuuteen. Myös Kemiönsaaren FNsteel-yrityksen konkurssi on vaikuttanut
merkittävästi paikalliseen työllisyystilanteeseen. Rakennemuutos koskettaa vahvasti myös Turun
seutua. Tuen painopiste on jatkossa kansallisessa rahoituksessa. Rakennemuutoksen nopean
reagoinnin välineitä tulee entisestään kehittää ja vahvistaa. Jatkuvaan rakennemuutokseen vastataan ja ennakoidaan mm. Turun kaupunkiseudun kasvusopimus ja INKA-hakemuksilla. Nämä
muodostavat vahvan pohjan kaupunkiseudun kehittämiselle sekä myös tulevan maakuntastrategian valmistelulle.
Saaristomeren tilan parantaminen Itämeren suojelun keskiössä
Itämeri-momentin (35.10.22) määrärahan kohdentaminen erityisesti Saaristomeren tilan parantamiseen. Vesienhuoltoon, mm. siirtoviemäreihin tarvitaan lisämääräraha. Siirtoviemärihankkeiden
priorisointi on muutettava tarvelähtöisemmäksi. Pro Saaristomeri -teeman näkyvyyttä on edistettävä ja Itämerimomentin varoja on jaettava konkreettisiin vesistönsuojeluhankkeisiin.
Teijon kansallispuiston toteuttaminen
Retkeilyalueen muuttaminen kansallispuistoksi. Alueen statuksen muutoksella tavoitellaan positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia.
EU:n meripäivät Turkuun
EU:n meripäivät (European Maritime Day) on merkittävä tapahtuma koko EU:n mittakaavassa, joka
tuo runsaasti näkyvyyttä isäntäalueelle. Meripäiviä tavoitellaan Turkuun v. 2015 tai 2016.
Turku-prosessi
Itämeristrategian ulkoista ulottuvuutta vahvistetaan Venäjän mukana ololla käytännön tason projekteissa. Laajempi näkyvyys ja konkreettisten, asiaa tukevien hankkeiden aikaan saaminen on keskeistä. Prosessin koordinaatiovastuu on Turun kaupungilla ja Varsinais-Suomen liitolla.
Päätös

Maakuntajohtaja täsmensi päätösehdotustaan seuraavasti: Painopisteen ”Perusväylänpidon tasokorotus” loppu muutetaan muotoon ”(esimerkiksi VT 9 ja KT 40)” ja painopisteen ”Rakennemuutostukea elinkeinojen kehittämiseen” otsikko muutetaan muotoon ”Rakennemuutostukien jatkon varmistaminen elinkeinojen kehittämiseen”
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Maakuntajohtaja täsmensi oheismateriaalia (pöytäkirjan liite 1 § 84) seuraavasti: Sivun 6 viimeinen luettelomerkki muutetaan muotoon ”Biotalouden edistäminen maa- ja metsätaloudessa” sekä
sivulle 7 ensimmäisen luettelomerkin otsikon loppuun lisätään ”ja varmistettava rahoitus”.
Maakuntahallitus lisäsi asiakohdan loppuun seuraavan painopisteen:
”Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen”
_____
Lisätietoja

§ 85
Asia

vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 5836 950; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

EDUNV:6 /2013
VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKKEIDEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYS
VUOSILLE 2014 - 2017
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kirjeellään 8.3.2013 Varsinais-Suomen liitolta aluekehityslain 10 § 1. momentin 7 kohdan mukaista vuosien 2014 - 2017
yleissivistävän koulutuksen hanke-ehdotusten kiireellisyysjärjestystä 30.4.2013 mennessä. Asiasta
on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa helmikuussa järjestetyssä koordinaatiopalaverissa, ja tämän
lisäksi ELY-keskus on toimittanut Varsinais-Suomen liitolle ehdotuksen kiireellisyysjärjestykseksi
perusteluineen.
ELY-keskus laatii toiminta-alueensa rahoitussuunnitelmaesityksen määrärahakehysten puitteissa
maakuntien liittojen laatimien kiireellisyysjärjestysten pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriölle
13.9.2013 mennessä valtakunnallista rahoitussuunnitelmaa varten. Lopullisesti hankkeet hyväksyy
opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on jo olemassa vahvistettu rahoitussuunnitelma vuosiksi 2013 - 2016.
Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahakehykset asettavat rajat oppilaitosrakentamisen valtionosuuksille. Oppilaitosrakentamiseen suunnattu määräraha on vähentynyt merkittävästi viimeisten
vuosien aikana. Rahoituksen väheneminen on aiheuttanut sen, että useita Varsinais-Suomelle tärkeitä oppilaitosrakentamishankkeita on jouduttu jättämään hankeluettelosta pois, vaikka ne on jo
kertaalleen hyväksytty rahoitussuunnitelmaan.
Perustamishankkeiden määrärahat:
vuosi
2008
2009
2010
2011
2012
2013

määräraha/ milj. euroa
45,0
101,5
86,5
36,0
28,0
12,0

Varsinais-Suomessa on tarpeellisia rakentamishankkeita merkittävästi enemmän kuin mitä opetusja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan on sisällytetty tai mitä tähän esitykseen on voitu sisällyttää. Hankkeita on pitänyt vaiheistaa niiden saamiseksi rahoitussuunnitelmaan. Hankkeiden tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon mm. opiskelijamääräennusteet ja muuttoliike, kouluverkon kehittäminen, nykyisten tilojen kunto, määrä ja soveltuminen koulukäyttöön,
hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisvalmius, yhteishankkeet kirjasto- ja liikuntatoimen kanssa, kouPöytäkirjantarkastajat
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lutuksenjärjestäjien aiemmin saamat perustamishankkeiden valtionavut ja omalla rahoituksella rakennetut hankkeet, alueellinen tasapuolisuus sekä koulutuksenjärjestäjien taloudellinen tilanne.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa 2013 - 2016 on Varsinais-Suomesta mukana ainoastaan yksi hanke: Taivassalon yhtenäiskoulun peruskorjaus, 2. vaihe (yhteishanke kirjasto- ja liikuntatoimen kanssa).
Varsinais-Suomesta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan on lisäksi ehdotettu
seuraavat oppilaitosten perustamishankkeet (noudattaa ELY-keskuksen arvioimaa kiireellisyysjärjestystä):
1. Turun Steiner-koulu, uudisrakennus, Turku (yksityinen)
2. Sauvon koulukeskuksen laajennus, Sauvo
3. Yli-Maarian koulu, uudisrakennus (yhteishanke: kirjasto, päiväkoti, terveystoimi), Turku.
Turun Steiner-koulun hankkeen 1. vaihe on ollut aiemmassa rahoitussuunnitelmassa vuodella
2013 ja 2. vaihe vuodella 2014, mutta valtiontaloudellisista syistä hanke on pudotettu pois
suunnitelmasta. Turun Steiner-koulu toimii vuokrakiinteistössä, jonka soveltuvuus koulun
toimintaan ja tekninen kunto ovat molemmat huonoja. Tiloissa on sisäilmaongelmia. Turun seudun
steinerkouluyhdistys ry esittää hankkeen aloitusajankohdaksi vuotta 2014. Suunniteltu koulu on
yhtenäiskoulu, jonka tilat mitoitetaan yhteensä 370 oppilaalle. Hankkeen hyötyala on 3 507 m2 ja
kustannusarvio n. 10 milj. euroa.
Sauvon koulukeskus on 1–9-luokkien yhtenäiskoulu ja kunnan ainoa koulu. Sauvon oppilasmäärät
kasvavat kuntaan suuntautuvan muuttoliikkeen myötä nykyisestä. Nykyisin koulun alkuopetus ja
erityisluokat toimivat muun koulun pihapiirissä sijaitsevissa entisissä omakotitaloissa, joiden tilat
ovat huonokuntoiset ja lisäksi ne soveltuvat huonosti toiminnallisiin vaatimuksiin. Uudisrakennus
takaa asianmukaiset tilat erityisopetuksen tarpeisiin, ja myös esiopetuksen tilat sijoitetaan
hankkeen myötä koulukeskuksen lisärakennukseen. Sauvon kunta on viimeksi saanut
perustamishankkeiden valtionrahoitusta vuonna 1991. Koulukeskuksen oppilasmäärä on yhteensä
436 oppilasta. Laajennuksen hyötyala on 664 m2 ja kustannusarvio 2,4 milj. euroa. Hanke on
tarkoitus aloittaa vuonna 2015.
Yli-Maarian koulun hanke on ollut aiemmassa rahoitussuunnitelmassa vuodella 2012, mutta
valtiontaloudellisista syistä pudotettu pois suunnitelmasta. Yli-Maarian koulu rakennetaan Turun
kaupungin pohjoisosaan, jossa ennestään jo toimii Moision koulu, jonka oppilasmäärä on 375
oppilasta. Koulu on tarkoitus rakentaa yhteensä 328 oppilaalle. Hanke on yhteishanke päiväkodin
ja kirjaston kanssa. Hankkeen hyötyala on 2 425 m2 ja kustannusarvio 8,0 milj. euroa. Hanke on
tarkoitus aloittaa vuonna 2016.
Koulutuksen järjestäjät ovat ehdottaneet rahoitussuunnitelmaan useita perusteltuja hankkeita, mutta maakuntien oppilasosuuslaskelmien perusteella ja valtiontaloudellisista syistä rahoitussuunnitelmaan ei voitane kaiken kaikkiaan ottaa kuin yhdestä kolmeen uutta hanketta tai vaihetta. Muut
ehdotetut hankkeet aakkosjärjestyksessä ovat:
Loimaa
Masku
Nousiainen
Parainen
Pyhäranta
Raisio
Somero
Somero
Pöytäkirjantarkastajat

Opintien koulun laajennus ja muutostyö
Kurittulan koulun kosteusvauriokorjaus, 2- ja 3-vaiheet
Nummen koulun laajennus ja peruskorjaus
Koivuhaan koulun laajennus ja peruskorjaus
Ihoden alakoulun uudisrakennus
Tikanmaan koulun peruskorjaus ja laajennus
Kirkonmäen koulun pienryhmätilojen laajennus
Pitkäjärven koulun laajennus ja peruskorjaus
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Juhana Herttuan koulukiinteistön peruskorjaus, 2-vaihe
Kombikoulu, uudisrakennus (yht. päivähoito)
Puolalan koulu, peruskorjaus
Uudenkaupungin yhtenäiskoulu ja Uudenkaupungin
peruskorjaus, 2- ja 3-vaiheet

lukio,

JV/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää aluekehityslain 10 § 1. mom. mukaisesti hyväksyä omalta osaltaan rahoitussuunnitelmassa olevan vuosien 2013 - 2016 oppilaitoksen perustamishankkeen:
Taivassalon yhtenäiskoulun peruskorjaus, 2-vaihe (kirjasto ja liikunta), Taivassalo
Maakuntahallitus päättää lisäksi hyväksyä seuraavien vuosien hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen
(1–3) Varsinais-Suomen ELY -keskuksen esittämässä muodossa:
1. Turun Steiner-koulu, uudisrakennus, Turku (yksityinen)
2. Sauvon koulukeskuksen laajennus, Sauvo
3. Yli-Maarian koulu, uudisrakennus (yhteishanke: kirjasto, päiväkoti, terveystoimi), Turku.
Varsinais-Suomen liitto korostaa, että nykyinen rahoitustaso on riittämätön ja sitä tulee välittömästi
korottaa useiden tarpeellisten hankkeiden toteuttamiseksi. Oppilaitosten uudisrakentamisen sekä
kosteus- ja homeongelmien korjaustarve on suuri niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa. Oppilaitosrakentamisen määrärahoja on supistettu viime vuosina tuntuvasti, mutta samanaikaisesti lisätalousarviossa on myönnetty lisärahoitusta tietyt kriteerit täyttäville hankkeille. Liitto korostaa, että hankkeiden perusteellisen ja pitkäjänteisen suunnittelun sekä toteuttamisen vuoksi rahoitusta on
suunnattava ennakoidummin varsinaisen talousarvion kautta ennemmin kuin ns. elvytysrahoin.
Päätös

Merkittiin, että Lauri Kattelus, Riitta Lehtinen ja Tiina Perho sekä Minna Arve ilmoittivat olevansa
esteellisiä (yhteisöjäävi) eivätkä osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
MAANK:50 /2011

§ 86
Asia

VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS
Johdanto
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja nopeuttaa
tuulivoimatuotannon rakentamista ja edesauttaa maakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteutumista. Kaavan tarkoituksena on osoittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti Varsinais-Suomen parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet. Kaavaan merkityt
alueet perustuvat vuosina 2010–2011 tehtyyn Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitykseen. Alueiden
soveltuvuutta on tutkittu tarkemmin kaavatyön aikana ja samalla on selvitetty pienempiä tuulivoimatuotannon alueita olevien ympäristöhäiriöitä tuottavien toimintojen ja teollisuusalueiden läheisyyteen.
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Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaava on edennyt ja valmisteltu seutukunnittain muodostuen
seuraavista maakuntakaavoista:
-

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004,
Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008,
Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 2008 2012 sekä
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maankuntakaavat, vahvistuspäätös 20.3.2103

Tuulivoimavaihemaakuntakaava täydentää kokonaismaakuntakaavaa manneralueen ja rannikon
suurten saarten osalta. Tuulivoimavaihemaakuntakaava on laadittu siten, ettei se estä tai rajoita
aiempien kaavojen toteutumista. Merialueiden ja saariston tuulivoimakysymykset on ratkaistu em.
aiemmissa kaavaprosesseissa.
Vaihemaakuntakaavassa esitetään tv-osa-alue- ja en-kohdemerkinnöin ne alueet, joille tuulivoimarakentamista tulee jatkossa keskitetysti suunnitella sekä toisaalta osoitetaan minne pysyvää tai vapaa-ajan asutusta ei tule suunnitella. Maakuntakaavalla on tarkoitus osoittaa alueita, joille tuulivoimarakentaminen on mahdollista yksityiskohtaisten selvitysten tulosten ja niiden määrittämien toimenpiteiden perusteella. Maakuntakaavan alueille ei tämän hetkisten tietojen perusteella kohdistu
sellaisia rajoitteita, jotka lähtökohtaisesti estäisivät tuulivoimarakentamisen.
Maakuntakaavalla ei osoiteta yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja vaan alueita, joille yksityiskohtaista suunnittelua tulee jatkossa kohdentaa. Yksityiskohtaisen suunnittelun aikana tulee
ratkaista, minne ja kuinka monta voimalaa kullekin alueelle voidaan sijoittaa aluekohtaiset, paikalliset rajoitteet ja erityisarvot huomioiden. Maakuntakaavan merkinnöillä ei ohiteta maankäyttö- ja rakennuslain ja muun erityislainsäädännön ohjausta tai rajoitteita.
Vaihemaakuntakaavan aiemmat käsittelyvaiheet:
maakuntavaltuuston aloituspäätös
13.6.2011
maankäyttöjaosto, OAS
29.8.2011
kuulutus vireille tulosta
17.9.2011
viranomaisneuvottelu
26.10.2011
tavoiteseminaari
8.12.2011
maankäyttöjaosto, kaavaluonnos
26.3.2012
maakuntahallitus, kaavaluonnos
23.4.2012
kaavaluonnos nähtävillä
7.5.–15.6.2012
maankäyttöjaosto
27.8.2012
maakuntahallitus
24.9.2012
viranomaistyöneuvottelu, YM
27.9.2012
maankäyttöjaosto, kaavaehdotus
19.11.2012
maakuntahallitus, kaavaehdotus
17.12.2012
Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatu palaute
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 17.12.2012 Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen, asetti sen nähtäville 10.1.15.2.2013 väliseksi ajaksi ja pyysi ehdotuksesta lausunnot. Ehdotuksesta saatuja lausuntoja ja mustutuksia sekä niihin laadittuja vastineita
käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 15.3.2013.
Maakuntakaavaehdotuksesta saatiin määräaikaan mennessä 46 lausuntoa ja 46 muistutusta. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota kaavaselostuksen sisältöön, erityisesti tekstisisällön luettavuuteen
Pöytäkirjantarkastajat
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ja riittävyyteen. Maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset nousivat selvästi esille ja niiden perusteella esitettiin muutoksia aluerajauksiin tai alueiden poistamista vaihemaakuntakaavasta. Lisäselvitystarpeita esitettiin arvokkaiden maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden läheisyyteen
sijoitettujen tuulivoimamerkintöjen osalta. Luontoarvojen osalta vaikutukset suojelualueisiin, lajikohtaiset huomiot sekä erityisesti Kemiönsaaren linnustovaikutukset nousivat esille. Useissa lausunnoissa otettiin kantaa myös ohjausvaikutustaulukon soveltamiseen sekä kuntakaavoituksen merkitykseen jatkosuunnittelussa. Osassa kuntien lausuntoja kiinnitettiin huomiota lähialueen asutukseen sekä esitettiin huomioita melu- ja välkevaikutuksen suhteen. Monessa lausunnossa todettiin,
että luonnosvaiheen jälkeen on useat teemat huomioitu riittävästi, ja ettei ehdotusvaiheen aineistoon ole muuta huomautettavaa. Puolella Varsinais-Suomen kunnista ei ollut huomautettavaa vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
Muistutuksista suurin osa koski Loimaan ja Turunmaan seutujen merkintöjä kohdentuen erityisesti
niille alueille, joilla tuulivoimahankkeet ovat vireillä jo kuntakaavoituksessa. Muistutusten sisältö
kohdentui melu- ja välkevaikutuksiin sekä maiseman muuttumisesta johtuviin vaikutuksiin. Yhdistyksiltä ja yrityksiltä tulleet muistutukset kohdentuivat maakuntakuntakaavan ohjausvaikutukseen ja
sen aiheuttamiin rajoitteisiin tuulivoimapuistojen kokoluokan suhteen maakuntakaavamerkintöjen
ulkopuolella sekä tehtyjen luonto- ja linnustoselvitysten riittävyyteen.
Monet tuulivoimatuotannon aiheuttamista yksityiskohtaisista haitoista, joihin saadussa palautteessakin viitataan, voidaan huomioida vasta tarkentuvan jatkosuunnittelun yhteydessä, jolloin tuulivoimaloiden tarkat sijoituspaikat, voimalatyypit ja tuulivoimaloiden lukumäärä ovat selvillä. Tämän
tyyppisiä vaikutuksia ovat muun muassa melun sekä välkkeen ja varjostuksen aiheuttamat haitat.
Ehdotusvaiheen palautteen perusteella tehdyt tarkistukset
Kaavaselostuksen sisältöä on täydennetty maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten osalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tuulivoima-alueiden lähimpiin arvokkaisiin kohteisiin, myös yleisiä perusteita aluevalinnoille on täydennetty sekä tehtyjen selvitysten tuloksia on tuotu paremmin esille.
Luontoarvojen osalta on tarkennettu aluekohtaisia tietoja sekä Kemiönsaaren osalta on tarkennettu
linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Aluerajauksia on tarkistettu pienentämällä useilla alueilla
niin luonto- ja maisema-arvojen kuin lähialueen asutuksen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Natura-alueiden vaikutusten arviointia on edelleen täydennetty ja kaava-karttaan on lisätty kokonaismaakuntakaavan Natura-alueiden yleismääräys.
Merkintöjen tarkistukset ja niiden perusteet:
Alueiden Pyhäranta (904), Taka-Lammi (905), Näse (101) ja Suomusjärvi (104) aluerajausta
on pienennetty siten, etteivät alueet rajaudu maakuntarajaan. Alueiden laajentumismahdollisuutta ei ole osoitettu tai todettu naapurimaakuntien tuulivoimaselvityksissä.
Suomusjärven (104) alueen läntisintä osaa on pienennetty linnustovaikutusten sekä suojelualueen läheisyyden vuoksi. Kaavaan merkityn alueen lounais- ja länsi-puolella oleva alueella
on Kaakkurien käyttämiä lampia ja muutamia kalasääksen käyttämiä pesäpuita.
Järvenkylän (102) alueen etelään työntyvä osa-alue on poistettu linnustovaikutusten vuoksi.
Alueen aiempi pohjois-eteläsuuntainen muoto voi vaikuttaa linnuston idästä tulevaan muuttoon, jota on havaittu Kemiönsaaren linnustoselvityksissä. Lisäksi Sjölaxin arvokkaalta linnustoalueelta suuntautuvat lintureitit voivat suuntautua alueen eteläpuolitse kohti Perniönjoki-laaksoa.
Verhonkulman (302) itäisintä osaa on rajattu pienemmäksi alueella olevan vapaaajanasutuksen sekä sinne suunnitellun vapaa-ajanrakentamisen aiheuttamien rajoitteiden
vuoksi.
Kolsa-Juvansuon (504) alueen koillinen osa on rajattu pois kokonaismaakuntakaavassa oleva suojelualueen mukaisesti sekä siten, ettei alue ylitä valtatietä 8.
Pöytäkirjantarkastajat
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Nordanå-Lövbölen (702) aluerajaus länsiosassa vastaamaan kokonaismaakuntakaavan Ealueen merkintää
Stortervon (en 808) energiahuollon kohdemerkintä on poistettu. Alueen välittömässä läheisyydessä pesii merikotka sekä kalasääksiä, jotka rajaavat aluetta pienemmäksi. Alue ei siten
ole parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, joka tulisi esittää maakuntakaavassa.
Santtio-Kiimkallion alue (901) poistetaan maakuntakaavakartalta, mikäli alueen mahdollinen
merikotkan pesäpuu todentuu kevään tarkistuskäynnillä.

Vaihemaakuntakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset eivät edellytä kaavan uudelleen nähtäville
asettamista.
Oheismateriaalina
Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut vastineet,
tarkistettu tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus ja kaavaselostus
Valmistelija

HS/AK/en

Maakuntajohtajan varamiehen ehdotus
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päättää
1.
2.
3.
4.

Päätös

hyväksyä vastineet Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin;
hyväksyä vaihemaakuntakaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset;
valtuuttaa liiton viraston viimeistelemään kaava-aineiston sekä
esittää Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi ja toimittaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Merkittiin, että Juho Savo ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) eikä osallistunut asiakohdan
käsittelyyn.
Suunnittelija Aleksis Klap esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Anne-Mari Virolainen poistui klo 11.45.
_____

Lisätietoja
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Asia

suunnittelija Aleksis Klap p. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAANK:117 /2006
LOIMAAN SEUDUN, TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN, TURUNMAAN JA VAKKA-SUOMEN
MAAKUNTAKAAVOJEN VAHVISTAMINEN
Ympäristöministeriö vahvisti päätöksillään 20.3.2013 YM1/5222/2011 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
Pöytäkirjantarkastajat
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(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 10.12.2010 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;
- 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 osalta;
- 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.
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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.
Ympäristöministeriö määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Varsinais-Suomen liiton on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti kuulutettava
maakuntakaavan voimaantulosta. Varsinais-Suomen liiton tulee lisäksi lähettää maakuntakaava
tiedoksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille viranomaisille otettavaksi huomioon
suunnittelussa, päätöksenteossa sekä alueiden käyttöä koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä.
Muutoksenhausta ympäristöministeriön päätökseen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus
päättää erikseen.
Ympäristöministeriön Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen
maakuntakaavojen vahvistamispäätökset YM1/5222/2011 löytyvät linkistä: Vahvistuspäätökset
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. todeta ympäristöministeriön vahvistaneen Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat 20.3.2013.
2. julkaista kuulutuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti sekä asettaa sen
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.5.2013–7.6.2013 väliseksi ajaksi sekä toimittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä tarkoitetuille tahoille ympäristöministeriön päätöksen
mukaiset maakuntakaavakartat määräyksineen.
3. toimittaa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavojen vahvistamispäätökset ja vahvistamisten aiheuttamat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § ja 95 § mukaiset toimenpiteet tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 88
Asia

MAANK:117 /2006
VALITUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ, JOKA KOSKEE TURUNMAAN
MAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA
Ympäristöministeriö vahvisti päätöksellään 20.3.2013, dnro YM1/5222/2011 Turunmaan maakuntakaavan.
Ympäristöministeriö jätti Örön uutta kauppamerenkulun väylää tarkoittavan merkinnän maankäyttöja rakennuslain 9 §:n sekä luonnonsuojelulain 65 §:n vastaisena vahvistamatta. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen mukaan Turunmaan maakuntakaava ei Örön uuden kauppamerenkulun
väylän osalta perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Tämän vuoksi
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ympäristöministeriön mukaan ei ole arvioitavissa, täyttääkö maakuntakaava tältä osin maankäyttöja rakennuslain 28 §:n mukaiset sisältövaatimukset.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa viranomaisneuvottelussa 17.11.2010 on keskusteltu vaikutusten arvioinnin riittävyydestä. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen edustaja on todennut Natura-arvioinnin olevan riittävä. Neuvottelussa ovat olleet mukana myös ympäristöministeriö ja Metsähallitus. Tästä huolimatta ko. viranomaiset ovat vahvistamisvaiheessa arvioineet arvioinnin olevan
riittämätön.
Varsinais-Suomen liitto pitää kaavoitusta ohjaavien ja siitä lausuvien viranomaisten ajoitusta muuttuneelle näkemykselle virheellisenä ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavaprosessin vastaisena. Vahvistamisvaiheessa esitetty muuttunut kanta Natura-arvioinnin riittämättömyydestä ei
mahdollista liittoa täydentämään arviointia. Liitto katsoo, että Örön kauppamerenkulun väylä perustuu riittäviin selvityksiin ja vaatii Korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan ympäristöministeriön päätöksen tältä osin. Tarkemmat perustelut ilmenevät valitusasiakirjasta.
Oheismateriaalina liiton virastossa valmisteltu ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräaikaan
19.4.2013 mennessä toimitettu valitus.
Valmistelija

JV/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta ympäristöministeriön
vahvistamispäätökseen Turunmaan maakuntakaavasta 18.4.2013 lähetetyn valituksen mukaisesti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 89
Asia

MAANK:117 /2006
VALITUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT TURUN SEUDUN
KEHYSKUNTIEN JA TURUNMAAN MAAKUNTAKAAVOJEN VAHVISTAMISIA
Ympäristöministeriö vahvisti päätöksellään 20.3.2013, DNr:o YM1/5222/2011
Turun seudun kehyskuntien sekä Turunmaan maakuntakaavat.
Ympäristöministeriö hyväksyi maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä jätetyn valituksen (valitus 2, valittaja A) ja jätti uutta veneilyn runkoväylää Omenaistenaukolta Askaistenlahdelle ja Naantalin vanhan kaupungin satamaan (Särkänsalmen meriväylä) osoittavan merkinnän maankäyttö- ja
rakennuslain 9 §:n nojalla vahvistamatta.
Ministeriö toteaa johtopäätöksessään, ettei merkinnän perusteena olevassa erillisselvityksessä
”Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys” ole arvioitu sillan avaamisen hälytysajoneuvoliikenteelle aiheuttamia vaikutuksia.
Lisäksi ympäristöministeriö perusteli päätöstään toteamalla, ettei vaikutusten arviointi koske elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia sillan taakse jääville asukkaille ja muille tien käyttäjille ja ettei tämän
vuoksi ole arvioitavissa, täyttääkö maakuntakaava tältä osin maakuntakaavan sisältövaatimuksia
koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset vaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen vaatimusten osalta.
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Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan maakuntakaava on laadittu po. väylämerkinnän
osalta maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n edellyttämällä tavalla ja täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältövaatimukset. Uutta veneilyn runkoväylämerkintää perustelevat selvitykset on laadittu ja merkinnästä aiheutuvat vaikutukset sekä hälytysajoneuvoliikenteeseen että ihmisten elinoloihin on arvioitu siinä määrin ja sillä tarkkuudella kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä
kaavana edellyttää. Tarkemmat perustelut ilmenevät valitusasiakirjasta.
Naantalin kaupunki on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä samansisältöisin perustein.
Oheismateriaalina liiton virastossa valmisteltu ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräaikaan
19.4.2013 mennessä toimitettu valitus.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta ympäristöministeriön
Turun seudun kehyskuntien ja Turunmaan maakuntakaavojen vahvistamispäätöksiin 18.4.2013 lähetetyn valituksen mukaisesti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 90

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 4 - 15
- muut B § 43 - 60
- virkavapaudet/työlomat E § 12 – 16
- kokemus-/ammattialalisät F § 2 - 3
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 18 - 23
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 17 - 22
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 8 - 17
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 4 – 6
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 36 – 61
Tarkastajan (AA) päätökset:
- Audit Authority V § 1

Valmistelija

MK
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös
§ 91

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
TIEDOKSI ANNETTAVAT

.1 MAAKUNTAOHJELMAN ARVIOINTI
Varsinais-Suomen liitto on ollut mukana yhdessä viiden Länsi-Suomen maakunnan kanssa nykyisen maakuntaohjelman arviointiprosessissa. Tämän lakisääteisen arvioinnin suoritti Ramboll management consulting. Maakuntaohjelman kehittämiskohteina tuotiin esiin mm:
Valintojen tekemistä toivottiin ja selkeämpien keihäänkärkien valitseminen nousi esille yhtenä
avainteemana.
Maakuntaohjelman painopistealueiden suhteen eniten parannettavaa on luovissa toimialoissa sekä
toimivan liikennejärjestelmän kehittämisessä.
Ohjelmapainopisteisiin toivottiin terävöittämistä ja tiukempia valintoja.
Seurantaa on kehitetty myönteiseen suuntaan, mutta huomiota edellytetään jatkossakin.
Reagointikykyä on saatava lisää.
Näyttöä ja tutkimustietoa, samoin kuin ennakointitietoa tarvitaan.
Arviointiraportti;” Maakuntaohjelma aluekehityksen välineenä: näkökulmina vaikuttavuus ja alueen
kokonaiskehittäminen - Arvio maakuntaohjelmakaudesta 2011-2014 Länsi-Suomen maakunnissa
ja Varsinais-Suomessa” löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
Maakuntaohjelmakausiarvio2011-2014
.2 MATKARAPORTIT
Faris Alsuhail
EUROGI Imagine konferenssi, EUROGI general board meeting, GI Norden board meetin
Dublin, Irlanti 6.-9.3.2013
Kirsi Stjernberg
Europe Direct –verkoston yleiskokous
Bryssel, Belgia 18.-19.3.2013
Talvikki Koskinen, Sonja Palhus
Itämerikomission hallituksen kokous Helsingissä ja tapaaminen ”Baltic Sea Region: common territory – common interests, common projects” Pietarissa
Helsinki ja Pietari 19.-21.3.2013
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Mika Maaskola päätti kokouksen klo 11.55.
_____
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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:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
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:
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

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

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

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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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
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

