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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

§ 21

Puheenjohtaja Petteri Orpo 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 Nina Söderlund ja Katja Taimela.
Päätös

§ 22
Asia

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Nina Söderlund ja Anne-Mari Virolainen.
_____

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS
Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus.
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JS/lpi

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Juho Savo:
1. TUI - risteilijöiden rakentamisrahoitus edelleen auki. Pikaisia ratkaisuja tarvitaan.
Jo kaksi kuukautta julkisuudessa vellonut keskustelu STX:n Turun telakan risteilijöiden rahoituksesta ei ole johtanut toivottuihin ratkaisuihin. Telakan alihankkijat ovat tarjoutuneet tarvittaessa
osaomistajiksi, telakan henkilöstö esittää toimia kannattavuuden parantamiseksi, Turun kaupunkikin on esittänyt tarvittaessa ainakin selvittävänsä omat mahdollisuutensa. TEM vastuullisena ministeriönä sanoo neuvottelevansa asiasta joka päivä. Telakan omistaja ei ole tullut julkisuuteen sanomaan asiassa mitään. Eduskunnan talousvaliokunta ilmaisi asiasta käydyn välikysymyskeskustelun alla yksimielisen kannanottonsa, jossa se näkee myös valtion mahdollisen roolin omistusjärjestelyissä mahdollisena. Jotain täytyy asiassa tapahtua pian.
Varsinais-Suomen liiton kokoama ”telakkatyöryhmä” pitää tänään jo 6. kokouksensa, jossa se saa
raportin viime maanantaina päättämänsä meriteollisuuden kehittämisohjelman valmistelun etenemisestä. Asiakirjaa valmistellaan TEM:lle ja sen asettamalle meriteollisuustyöryhmälle kertomaan
meriteollisuuden todellisesta merkityksestä Varsinais-Suomelle. Valmistelun vastuutahot ovat V-S
ELY-keskus, Meriteollisuuden Osaamiskeskusohjelma ja Varsinais-Suomen liitto.
2. Kasvusopimusvalmistelu vuosille 2013 - 2015 on loppusuoralla Turun kaupunkiseudulla –
Teemana ”Kilpailukykyinen, uudistuva ja elinvoimainen kaupunkiseutu Pohjolan kasvukäytävällä”
Pääministeri Kataisen hallitussopimukseen pohjautuva kasvusopimusvalmistelu on edennyt tiivistahtisena prosessina helmikuun 2013 aikana. Valmistelusta vastaa Turun kaupunki ja kasvusopimuksen sisällön työstämisessä on ollut mukana laaja joukko alueen toimijoita (mm. VSL, VSSHP,
ELY-keskus, yliopistot ja AMK jne.). Kasvusopimusta täydentää ns. Inka-ohjelmaan (Innovatiiviset
kaupungit, korvaa aiemman osaamiskeskusohjelman) esitettävä hakemus, jossa haetaan rahoitusta osaamiskärkien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.
Kasvusopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka kuvaa sopimusosapuolten eli kaupunkiseudun
toimijoiden ja valtion viranomaisten yhteistä tahtotilaa ja näkemystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja toimenpiteistä (ja rahoituksesta) niihin pääsemiseksi. Kasvusopimus 2013-2015 ja MALaiesopimus 2012-2015 muodostavat yhtenäisen ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.
Tavoitteena Turun kaupunkiseudun luonnospaperissa on valmistella mahdollisimman laaja ja monipuolinen hanketarjotin. Helmikuun lopussa valtioneuvostolle jätettävä Kasvusopimusehdotus on
siis Turun kaupunkiseudun neuvottelutarjous valtiolle – varsinainen neuvotteluprosessi sopimuksen sisällöstä alkaa ehdotuksen jättämisen jälkeen. On arvioitu, että lopullinen päätös kasvusopimuksesta saadaan kesäkuussa 2013. Lopullinen kasvusopimusasiakirja tuodaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kevään 2013 aikana.
3. Maakunnan kehittämisraha
Maakunnan kehittämisrahan leikkaus jatkuu edelleen. Vuodeksi 2013 Varsinais-Suomi
saa 1 000 000 euroa kehittämisrahaa, josta osaamiskeskus-ohjelman osuus on 620 000 euroa.
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Tämän lisäksi OSKE-erillishankkeeseen on varattu 80 000 euroa ja vapaaseen maakunnan kehittämisrahaan jää siten 300 000 euroa. Viime vuonna vapaan maakunnan kehittämisrahan osuus oli
400 000 euroa.
Tämä leikkauslinjan jatkuminen tarkoittaa entistä tarkempaa priorisointia hankerahoituksessa.
Maakunnan kehittämisraha on ollut erittäin joustava väline erilaisten aluekehittämistyötä edistävien
asioiden liikkeelle saattamisessa. Kohtuullisen pienin panostuksin on pystytty tarttumaan uusiin
mahdollisuuksiin maakunnassamme. Maakunnan kehittämisraha on ollut myös hanketoteuttajien
suosima ja haluama rahoitusmuoto vähäisen byrokratian ansiosta.
4. EU:n rakennerahastokauden 2014 – 2020 budjettiraamiin tullut ratkaisu huippukokouksessa; nyt käynnissä kisa vähenevien tukirahojen alueellisesta jaosta Suomessa
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntajohtajat ovat yhteisessä kannanotossaan (koko kannanotto liitteenä) esittäneet TEM:lle mm. seuraavaa:
- On selvää, että pohjoisen harvan asutuksen kriteereillä määritelty erityistuki (n. 272 milj. euroa)
kuuluu Suomen EU:n liittymissopimuksessa määritellyille pohjoisille harvaan asutuille alueille. Sen
sijaan muu rakennerahastorahoitus on täysin kansallisen päätöksenteon varassa.
- Nämä varat tulee jakaa ensisijaisesti volyymimittareilla suuralueiden kesken (Itä- ja PohjoisSuomeen tai Etelä- ja Länsi-Suomeen) (esim. työttömien määrä, pk-yritysten määrä jne)
- Koska Suomen saanto pienenee noin 24 %, tulee huolehtia siitä, että minkään alueen rahoitustaso ei vähene dramaattisesti yli keskimääräisen vähennyksen. EU:ssa käytetään yleisesti 60 % tason ”turvaverkkoa”.
- Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien mielestä rakennerahastovaroilla tulee tukea kasvua, kilpailukykyä, uusiutumis- ja innovaatiokykyä, rakennemuutokseen sopeutumista sekä elinkeinorakenteen
monipuolistamista. Näiden vahvistaminen heijastuu koko maahan, alueiden kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Siksi maakunnat esittävät, että niiden rakennerahastovarojen, jotka ovat vapaasti Suomen päätettävissä, painopistettä siirretään Etelä- ja Länsi-Suomeen.
Asiaa koskeva valmistelu TEM:ssä on käynnissä. Valtioneuvosto päättää resurssien jaosta lopullisesti hyväksyessään alueittain valmistellut ohjelmat Suomen esitykseksi komissiolle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

HALL:108 /2012
§ 23
Asia

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013- 2015 kokouksessaan 10.12.2012 § 28.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 1) Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman
2013 - 2015 siten, että talous-arviossa 2013 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3 786 311 euroa, jo-
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ka euromäärä on 2,5 % korkeampi kuin talousarvion 2012 maksuosuustuloarvio ja 2) että talousarvion 2013 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden.
Vuosien 2002 - 2009 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2013 tehdään alijäämäinen budjetti (-90 000 euroa). Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.
Maakuntahallitus vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman, jossa asetetaan tarkemmat vastuualuekohtaiset tavoitteet ja talousarvion sitovuus maakuntahallitukseen nähden ulotetaan tiliryhmätasolle.
Ohjelma- ja hankerahoitteiset kustannuspaikat ovat omakatteisia, jolloin niiden suunniteltu toimintakate on 0 euroa.
Talousarvion 2013 investointiosaan on varattu 26 000 euron määräraha, jota käytetään atkjärjestelmien kehittämiseen ja laitteiden hankintaan mm. sähköiseen kokousmenettelyyn siirtymiseksi maakuntahallituksen kokouksissa.
Oheismateriaali: Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma
Valmistelija

MR/EP/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttötalousosan
käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat:
1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso
2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 24
Asia

SAARISTO- JA MAASEUTUASIAMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISMENETTELYT
Saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilä on ilmoittanut ennakkotietona jäävänsä eläkkeelle
1.2.2014 alkaen.
Penttilän nykyinen toimenkuva sisältää maakunnan saaristo- ja maaseutuasiat sekä saaristotoimikunnan esittelijän tehtävät. Saaristotoimikunnan työkielet ovat suomi ja ruotsi.
Penttilän eläkkeelle siirtyminen edellyttää, että virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan palkataan uusi
henkilö. Tavoitteena on 1.2.2014 alkaen muuttaa saaristo- ja maaseutuasiamiehen virkasuhde työsuhteeksi (toimi), koska tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Viran
lakkauttaminen viedään joulukuun 2013 maakuntavaltuustoon.
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kieli- tai virkamiestutkinnolla osoitettu vähintään hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito (erityisesti
englannin kieli), työkokemus aluekehittämistehtävistä, perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä saaristo- ja maaseutuasioihin katsotaan hakijalle eduksi.
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Toimen täytössä pyritään järjestelyihin, joissa Penttiä voi perehdyttää uutta työntekijää toimen
tehtäviin. Penttilän lomat huomioon ottaen toimi tulisi täyttää viimeistään lokakuun 2013 alussa.
Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden
arviointiin ja tulee olemaan 3 561 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää, jonka enimmäismäärä liitossa on 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Valmistelija

TN/MR

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. että saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimi julistetaan haettavaksi julkisella haulla.
2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (tehtäväkohtainen palkka 3 561 euroa/kk).
3. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen.
4. esittää joulukuun 2013 maakuntavaltuustolle, että saaristo- ja maaseutuasiamiehen virka lakkautetaan 1.2.2014 alkaen.
Päätös

Maakuntajohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavasti:
1. että saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimi julistetaan haettavaksi julkisella haulla.
2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (tehtäväkohtainen palkka 3 561 euroa/kk).
3. esittää joulukuun 2013 maakuntavaltuustolle, että saaristo- ja maaseutuasiamiehen virka lakkautetaan 1.2.2014 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

§ 25
Asia

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

HALL:9 /2013
ERIKOISSUUNNITTELIJA MERVI KYLMÄLÄN ANOMUKSET VUOROTTELU- JA OPINTOVAPAASTA
SEKÄ EHDOLLINEN IRTISANOUTUMINEN 1.11.2016 ALKAEN
Erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä on kirjeellään 3.9.2012 hakenut yhteensä kolmen vuoden palkatonta työvapaata/virkavapautta nykyisestä erikoissuunnittelijan toimesta ajalle 7.10.2013–
30.9.2016 siten, että ensimmäinen vuosi (7.10.2013–30.9.2014) on vuorotteluvapaalain mukaista
vuorotteluvapaata ja kaksi seuraavaa vuotta (1.10.2014–30.9.2016) opintovapaalain mukaista
opintovapaata.
Lisäksi hän on kirjeellään 18.1.2013 ilmoittanut irtisanoutuvansa ehdollisesti erikoissuunnittelijan
toimesta 1.11.2016 alkaen. Irtisanoutumisen ehtona on, että hänelle myönnetään vuorottelu- ja
opintovapaa aiemmin esitetyn hakemuksen mukaisesti.

Laki vuorotteluvapaan määrittelystä § 3 kuuluu seuraavasti: ”Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja
samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana
olevan henkilön. Vuorottelijalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka jää vuorotteluvapaalle, ja sijaisella työvoima-toimistossa työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä, joka on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi työhön.”
Pöytäkirjantarkastajat
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Opintovapaalain mukaan (§ 4) ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä
säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.”
Opintovapaalain mukaan (§ 8) mukaan. ”Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus
siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.”
Kylmälä täyttää edellä mainitut ehdot eikä vapaiden myöntäminen aiheuta tuntuvaa haittaa liiton
toiminnalle.
Kylmälän hoitamiin erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluvat 1) maakunnan tilan seuranta ja siihen
liittyvät tilastoanalyysit ja mitoituslaskelmat, 2) maakuntakaavoihin liittyvät suunnittelun mitoituslaskelmat päätöksenteon ja kaavoituksen tueksi ja 3) koulutustarpeiden määrällinen ennakointi.
Erikoissuunnittelijan toimenkuvaa tullaan laajentamaan maakunnan koulutustarpeiden arviointi- ja
ennakointitehtävien osalta.
Tehtävien hoito edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tilastotieteen aineopintotaso tai muuten työssä osoitettu hyvä perehtyneisyys tilastotyöhön. Henkilön tulee hallita tietokantaohjelmien ja tilastollisten menetelmien käyttö mm. ennustelaskelmien teko. Työhön kuuluu toimia
tietopalvelu- ja tilastoasiantuntijana Varsinais-Suomen liiton edunvalvonta, kuntayhteistyön, aluekehityksen ja maakuntakaavoituksen tehtävissä. Eduksi luetaan maakunnan ja kuntahallinnon tuntemus, paikkatieto-osaaminen sekä samoin molempien kotimaisten kielten hyvä taito.
Mikäli maakuntahallitus myöntää Kylmälän anomat vuorottelu- ja opintovapaat täyttyvät hänen
irtisanoutumisensa ehdot ja ko. toimi voidaan täyttää vakinaisesti.
Valmistelija

JS/TN/MR/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. tehdä erikoissuunnittelija Mervi Kylmälän kanssa vuorottelusopimuksen ajalle 7.10.2013 –
30.9.2014 ja valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään vastaavaksi ajaksi määräaikaisen työsopimuksen työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön kanssa.
2. myöntää erikoissuunnittelija Mervi Kylmälälle opintovapaata ajalle 1.10.2014 – 30.9.2016
3. merkitä tiedoksi Kylmälän ehdollisen irtisanoutumisen.
4. että erikoissuunnittelijan toimi täytetään julkisella haulla.
5. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (tehtäväkohtainen palkka 3561 euroa/kk).
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013

Sivu 12

6. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen.
Päätös

Maakuntajohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavasti:
1. tehdä erikoissuunnittelija Mervi Kylmälän kanssa vuorottelusopimuksen ajalle 7.10.2013 –
30.9.2014 ja valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään vastaavaksi ajaksi määräaikaisen työsopimuksen työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön kanssa.
2. myöntää erikoissuunnittelija Mervi Kylmälälle opintovapaata ajalle 1.10.2014 – 30.9.2016
3. merkitä tiedoksi Kylmälän ehdollisen irtisanoutumisen.
4. että erikoissuunnittelijan toimi täytetään julkisella haulla.
5. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan (tehtäväkohtainen palkka 3561 euroa/kk).
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

§ 26

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

VARSINAIS-SUOMEN LIITON VIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 1. - 26.7.2013

Asia

HALL:31 /2007

Toiminnan tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi Varsinais-Suomen liiton virasto on pidetty kesällä suljettuna aikaisempina vuosina. Tällöin henkilöstön keskinäiset sijaisuudet jäävät lyhyemmiksi ja samalla tullaan toimeen ilman ulkopuolisia sijaisia.
Aikaisempien vuosien kokemusten mukaan heinäkuun toisena ja kolmantena viikkona yhteydenotot virastoon ovat olleet erittäin harvinaisia. Heinäkuun ensimmäisenä ja neljäntenä viikkona yhteydenottoja on ollut vähän enemmän.
Tällöin on tarkoituksenmukaista toteuttaa viraston sulkeminen vuonna 2013 siten, että ajalla 1.-5.7.
ja 22.- 26.7 virastossa tulee olemaan asiakaspäivystys, joka mahdollistaa asiakkaiden ja puhelujen
vastaanoton sekä postien käsittelyn. Ajalla 8.- 19.7 järjestetään päivystys siten, että puhelut ja kirjaamon sähköpostit ohjataan hallintojohtajalle.

Valmistelija

MR/JS/MK/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää pitää Varsinais-Suomen liiton viraston suljettuna aikavälillä 1.7. –
26.7.2013 siten, että virastossa järjestetään päivystys ajalla 1. - 5.7 ja 22. - 26.7. ja ajalla 8. - 19.7.
päivystysasiat ohjataan hallintojohtaja Markku Rotolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Markku Roto, p. 040-761 5509, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
HALL:51 /2006

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
§ 27

25.02.2013
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MAAKUNTAJOHTAJA JUHO SAVON VUOSILOMA 2013

Asia

Asian esittelijänä toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Maakuntajohtaja Juho Savolle on lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2012 – 31.3.2013 kertynyt vuosilomaa yhteensä 38 päivää.
Maakuntajohtajan vuosiloman ajankohdasta päättää maakuntahallitus.

Valmistelija

JS/lpi

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää vahvistaa vuonna 2013 maakuntajohtaja Juho Savon vuosiloman ajaksi
1.-3.7.2013 ja 8.7.-6.8.2013 eli kesälomakauden aikana yhteensä 25 päivää.
Maakuntahallitus oikeuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan vahvistamaan maakuntajohtajan
kesälomakauden ulkopuolella pidettävän vuosiloman 13 päivää.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Ts. maakuntajohtajan sihteeri Liisa Piipponen p. 040 158 2948,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 28

ALUEK:5 /2009
HALLINTO-OIKEUDELLE ANNETTAVA LAUSUNTO KIELTEISESTÄ
JATKORAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN KIELTEISTÄ JATKORAHOITUSPÄÄTÖSTÄ LIITTYEN
HANKKEESEEN ”PRODUKTION AV RESTAURERADE MUMIN-FILMER”

Asia

Turun hallinto-oikeus on 24.1.2013 saapuneella kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa liittyen Paraisten kaupungin valituksesta liittyen maakuntahallituksen päätökseen
17.12.2012 § 209. Päätös koskee kielteistä jatkorahoituspäätöstä liittyen hankkeeseen ”Produktion
av restaurerade Mumin-filmer”.
Oheismateriaalina lausunto koskien kielteistä jatkorahoituspäätöstä liittyen hankkeeseen ”Produktion av restaurerade Mumin-filmer”.

Valmistelija

TN

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle lausunnon koskien kielteistä jatkorahoituspäätöstä liittyen hankkeeseen ”Produktion av restaurerade Mumin-filmer”.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio puh. 040 5063 715 tai
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013
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erikoissuunnittelija Carola Gunell puh. 040 7551 104, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 29

MAAKUNNAN TILA KEVÄT 2013 –KATSAUS

Asia

ALUEK:10 /2013

Varsinais-Suomen liitto on valmistellut katsauksen maakunnan tilasta. Katsaus sisältää keskeisimmät kehitystrendit työllisyydestä, aluetaloudesta, väestöstä ja koulutuksesta.
Maakuntavaltuustossa 10.12.2012 esitettiin toive, että tulevassa katsauksessa tarkasteltaisiin
ikääntymistä. Tämän aihepiiri tullaan käsittelemään myöhemmin julkaistavissa katsauksissa.
Oheismateriaalina on Maakunnan tila kevät 2013 -katsaus.

Valmistelija

TN/MKY

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle osana ajankohtaista katsausta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 30
Asia

MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU

ALUEK:71 /2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 25 § sekä alueiden kehittämislain 6 § määräävät maakunnan suunnittelua. Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja
maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20 - 30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.
Varsinais-Suomessa tehdään maakuntastrategia, joka sisältää sekä maakuntasuunnitelman että ohjelman. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, joka on visio maakunnan tavoitellusta kehityksestä. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Se laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan
kunnallisvaalikausittain.
Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat,
valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinat järjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt
sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen
tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen rahoitus. Ohjelmassa otetaan
huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet sekä muut kansalliset linjaukset. Ohjelmassa sovitetaan yhteen maakunnassa toteutettavat kansalliset sekä EU:n rahoittamat ohjelmat.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013
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Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman. Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut ohjeet
maakuntaohjelmien laadinnasta (oheismateriaali 1).
Strategiatyöskentelyyn on perustettu neljä eri työryhmää. Ne ovat talous, ympäristö, osaaminen
sekä arvot ja ilmapiiri. Työryhmien puheenjohtajina ovat Esa Lindqvist (ELY-keskus) (talous), Timo
Hintsanen (Turun kaupunki) (ympäristö), Liisa Kairisto-Mertanen (Turun AMK) (osaaminen) sekä
Olli Hietanen (Turun yliopisto) (Arvot ja ilmapiiri). Kuhunkin työryhmään tulee noin kymmenen jäsentä, edustaen monipuolisesti maakunnan julkisia ja yksityisiä toimijoita. Työryhmien aiheet ja niiden puheenjohtajat on päätetty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 4.2.2013.
Varsinais-Suomen liitto on ollut mukana yhdessä viiden Länsi-Suomen maakunnan kanssa nykyisen maakuntaohjelman arviointiprosessissa. Tämän lakisääteisen arvioinnin suoritti Ramboll Management Consulting. Ohjelman arviointiin liittyen kaikissa maakunnissa on järjestetty arviointitilaisuus, joihin kutsuttiin laajasti eri sidosryhmien edustajia. Varsinais-Suomen tilaisuus järjestettiin
4.12.2012 S/S Borella. Tilaisuudessa oli runsas ja kattava edustus alueen toimijoita. Ramboll on
myös suorittanut sähköposti- sekä puhelinkyselyjä ohjelman arvioinnin tueksi ja käynyt nykyistä ohjelmaa ja muita asiakirjoja läpi. Arviointityö on määrä julkistaa keväällä 2013.
Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014. Yksityiskohtainen työskentelyaikataulu on oheismateriaalina 2. Maakuntastrategiasta tehdään osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, jonka luonnos on oheismateriaalina 3. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian valmistelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä sekä vaikutusten arviointia. Sen tarkoituksena on antaa kaikille maakuntastrategiasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Osallistumisja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää maakuntastrategian laadinnan aikana.
Valmistelija

TN/V-MK/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen maakuntastrategian osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville Varsinais-Suomen liiton ilmoitustaululle ja Internet-sivuille.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätiedot

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

§ 31
Asia

LAUSUNTO MAAHAMUUTON TULEVAISUUS 2020 -TYÖRYHMÄN EHDOTUS MAAHANMUUTTOA
KOSKEVAKSI VALTAKUNNALLISEKSI STRATEGIAKSI
Sisäasianministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt lausuntoa Maahanmuuton tulevaisuus
2020 -työryhmän ehdotuksesta Suomen maahanmuuttoa koskevaksi strategiaksi.
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:

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus
1.
2.
3.

25.02.2013
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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.
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.
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

Maakuntahallitus päätti palauttaa asian.
_____

Lisätiedot

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

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013
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CENTBALT:33 /2012
§ 32

CENTRAL BALTIC 2014-2020 -OHJELMAN EX ANTE -ARVIOITSIJAN VALINTA

Asia

Central Baltic 2014-2020 -ohjelman hallintoviranomainen, Varsinais-Suomen liitto, toteutti avoimen
tarjouskilpailun uuden ohjelman ex ante -arvioitsijan valitsemiseksi. Hankinta perustuu kansalliseen
lakiin julkisista hankinnoista (30.3.2007/348 ja siihen tehdyt muutokset) ja Varsinais-Suomen liiton
hankintasääntöön (mh 25.6 2007 §191). Arvionnin tarve perustuu Euroopan Unionin rakennerahastosäädöksiin ja ohjelman valmistelukomitean 29.1.2013 tekemään päätökseen.
Ex ante -arvioinnin tarkoitus on parantaa ohjelman laatua ja varmistaa, että laadittavan ohjelmaasiakirjan rakenne on selkeä sekä että ohjelma tukee Eurooppa 2020 –strategiaa sekä Itämeristrategiaa.
Tarjousasiakirjat on julkaistu 21.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoitussivustolla (www.hankintailmoitukset.fi) sekä Varsinais-Suomen liiton kotisivulla
(www.varsinais-suomi.fi) ja nykyisen Central Baltic INTERREG IV A 2007-2013 -ohjelman kotisivulla (www.centralbaltic.eu). Tarjousasiakirjassa tarjouksille oli asetettu hintakatto (75.000 euroa, ALV
0). Määräaikaan 17.1.2013 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kuusi toimijaa aakkosellisessa järjestyksessä:
1. CPD, Nordregio, Safege Baltija, TK-Eval (konsortio)
2. DEA Baltika
3. Ernst&Young
4. Oxford research
5. Ramboll
Tarjoukset on arvioitu tarjousasiakirjassa vahvistettujen valintakriteerien perusteella. Yksi tarjous
(MDI) ei täyttänyt tarjousasiakirjassa asetettuja ehdottomia vaatimuksia (kpl 10, Required qualifications) ja se suljettiin tarjouskilpailusta. Hallintoviranomaisen laatiman ja ohjelmointikomitean
29.1.2013 vahvistaman pisteytyksen perusteella tarjoukset on arvioitu seuraavasti:
1. CPD, Nordregio, Safege Baltija, TK-Eval (konsortio) 90,88
2. DEA Baltika
85,17
3. Ernst&Young
80,25
4. Ramboll
75,53
5. Oxford research
67,48
Tarjouksen tekijöistä konsortion, jota johtaa CPD OÜ, tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti
edullisimmaksi. Tarjouksen kokonaishinta on 70.575 euroa. Esitys on arviointiprosessia valvovan
ohjelmointikomitean ja hallintoviranomaisen yhteinen. Kustannus katetaan ohjelman korkorahoista.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina on hakemusten pisteytystaulukko.

Valmistelija

TN/MN/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013
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Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä konsortion CPD, Nordregio, Safege Baltija, TK-Eval tekemän kokonaistaloudellisesti
edullisimman ex ante –arvioinnin kokonaishintaan 70 575 euroa (ALV 0).
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset sekä sopimuksen konsortion kanssa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Head of Managing Authority Merike Niitepõld, p. 040 742 0302,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,

§ 33

KUNTATALOUSRISTEILYN JÄRJESTÄMINEN

Asia

EDUNV:2 /2013

Varsinais-Suomen liitto järjestää kuntataloudesta vastaaville viranhaltijoille ja keskeisille luottamushenkilöille tarkoitetun kuntatalouden koulutuspäivän. Päivän teemoina ovat mm. kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden parantaminen sekä palvelujen organisointi.
Koulutuspäivä pidetään tiistaina 21.5.2013 ja se toteutetaan piknik-risteilynä TurkuMaarianhamina-Turku. Osallistujilta peritään osallistumismaksu, joten liitolle aiheutuu kuluja vain
omien osanottajiensa osalta sekä mahdollisista esitelmäpalkkioista.

Valmistelija

JV/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että liitto järjestää kuntatalousristeilyn tiistaina 21.5.2013. Kustannukset
peritään osanottajilta.
Päätös

Maakuntahallitus päätti, että liitto järjestää kuntatalousristeilyn myöhemmin ilmoitettavana päivänä.
_____

Lisätietoja

Vs. edunvalvontajohtaja Janne Virtanen puh. 040 5836 950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
EDUNV:20 /2011

§ 34
Asia

LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA
Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta lähettämällään kirjeellä 22.11.2012. Lausunto on pyydetty lähettämään viimeistään
7.3.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta yleisesti sekä 1) erityisesti
selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä sekä 2) esityksen
sisältämistä määräajoista ja menettelyistä, 3) valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon
muuttamisesta, 4) yhdistymisavustusten ehdoista ja määrästä, ja lisäksi 5) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti.
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JV/LL/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Varsinais-Suomen liitto on kuullut alueensa kuntia kuntarakennelakiluonnoksesta. Kuulemisen
perusteella voidaan todeta, ettei yhtenäistä 28 varsinaissuomalaisen kunnan näkemystä ole löydettävissä.
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että kuntarakennelakiluonnoksen linjaukset tukevat toiminnalliseen
yhdyskuntarakenteeseen pohjautuvan kuntarakenteen syntyä. On ilmeistä, että kuntarakennelakiin
kirjatut toimenpiteet toteutuessaan parantavat alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta, maakunnan keskuskaupungin vetovoimaisuutta ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä vähentävät mahdollisuuksia alueelliseen osaoptimointiin. Toiminnallisen yhdyskuntarakenteen muodostamisen tavoitetta tukevat erityisesti selvitysvelvollisuuden kriteerit, selvitysalueiden muodostaminen sekä yhdistymisavustusten määräytyminen.
Varsinais-Suomen liitto myöntää sekä kuntarakenneuudistuksen että sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuuden, mutta huomauttaa, että näiden kahden kuntakenttään
keskeisellä tavalla vaikuttavan uudistuksen etenemistä, linjauksia ja lopputulosta on tarkasteltava
rinnakkaisina prosesseina. Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta annetut linjaukset ja
esitetyt väestöpohjatavoitteet ovat ristiriidassa kuntarakenneuudistuksen keskeisen tavoitteen
kanssa. Ellei kuntarakenneuudistuksella kyetä luomaan maahamme työssäkäyntialueisiin perustuvia, laajalla väestöpohjalla toimivia kuntia, on epätodennäköistä että maahamme syntyisi sellaiset
vahvat peruskunnat, jotka voisivat itse vastata peruspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta
hallitusohjelman linjausten ja kuntarakenneuudistuksen keskeisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntien
yhteistoimintaratkaisuja tarvittaisiin siten jatkossakin. Tarkoituksenmukaisten selvitysalueiden
muodostamiseksi sekä toimivan kunta- ja palvelurakenteen edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta tarvitaankin pikaisesti vahva ja selkeä linjaus. Eriarvoistavien rakenteiden synty on estettävä erityisesti suurten kaupunkiseutujen ja muiden kuntien välillä
– osaamisen varmistaminen sekä riittävän kantokyvyn ja tasa-arvoisten palveluiden turvaaminen
tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena.
Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota kuntarakennelakiluonnoksessa esitettyihin määräaikoihin, jotka ovat liian lyhyet. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen linjaukset tulee
olla sekä poliittisesti että asiantuntijalähtöisesti hyväksytty, ja lisäksi palvelurakenneuudistuksen
rakenne, aikataulutus ja käytännön toteutus tulee olla kuntien tiedossa riittävästi ennen kuntien yhdistymisselvitysten käynnistymistä. Lisäksi kunnille on varattava tarpeeksi aikaa selvitysalueiden
muodostamiseen ja kuntien yhdistymisselvitysten toteuttamiseen. Yhtäaikaisia kuntien yhdistymisselvityksiä tullaan maassamme tekemään lukuisia, ja selvitysten perusteellisuuden, korkeatasoisuuden ja kuntien riittävän sitoutumisen varmistamiseksi yhdistymisselvityksiin on varattava kuntarakennelakiluonnoksessa esitettyä pidempi valmisteluaika. Aikataulu ei myöskään mahdollista kuntalaisten kuulemista, mikä on näin mittavassa uudistuksessa välttämätöntä. On myös selvää, että
yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset on tarkoituksenmukaisinta ajoittaa valtuustokauden vaihteeseen.
Toiminnallisen yhdyskuntarakenteen synnyttämiseksi kuntien selvitysalueiden tulee perustua lakiluonnoksessa esitettyihin keskeisiin kriteereihin, mutta yhdistymisselvityksiin tulee voida sisällyttää
tarkasteluja myös kuntien välisestä yhteistyöstä mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että tämä on ainoa keino turvata kuntien vapaaehtoinen osallistuminen
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selvityksiin ja selvitystyötä edistävä osallistumisen taso sekä sitouttaa päätöksentekijöitä selvitysprosessiin onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Lisäksi tällä menettelyllä vältytään monilta erillisselvityksiltä ja turvataan kuntien yhteistyön tehostuminen, mikäli laajamittaista kuntien yhdistymistä ei kyetä saavuttamaan.
Varsinais-Suomen liitto esittää, että kuntarakennelakiin tulee sisällyttää esitettyä vahvempi painoarvo kansalaisten päätöksentekoon osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksille uudistuksessa syntyvissä maantieteellisesti laajoissa kunnissa. Yhdistymisselvitykseen edellytetään sisällytettäväksi arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta. Varsinais-Suomen liitto pitää merkityksellisenä, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin
kiinnitetään erityistä huomiota, ja että yhdistymisselvitykseen edellytetään sisällytettäväksi myös
suunnitelma lähidemokratian turvaamisesta.
Varsinais-Suomen liiton keskeiset huomiot kuntarakennelakiluonnoksesta:
1. Kuntarakennelakiluonnoksen linjaukset tukevat toiminnalliseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvan kuntarakenteen syntyä.
2. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus kytkeytyvät toisiinsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta tarvitaan pikaisesti vahva ja
selkeä linjaus
3. Eriarvoistavien rakenteiden synty on estettävä suurten kaupunkiseutujen ja muiden kuntien välillä – osaamisen varmistaminen, riittävän kantokyvyn ja tasa-arvoisten palveluiden turvaaminen tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena.
4. Kuntarakennelakiluonnoksessa esitetyt aikataulut ovat epärealistiset.
5. Osana kuntien yhdistymisselvityksiä tulee voida tarkastella myös kuntien välistä yhteistyötä.
6. Kuntarakennelakiin tulee sisällyttää esitettyä suurempi painoarvo kansalaisten päätöksentekoon
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksille.
Päätös

Pauliina Haijanen ehdotti Talvikki Koskisen kannattamana, että maakuntahallitus antaa seuraavan
lausunnon ”Varsinais-Suomen liitto on kuullut alueensa kuntia kuntarakennelakiluonnoksesta. Kuulemisen perusteella voidaan todeta, ettei yhtenäistä 28 varsinaissuomalaisen kunnan näkemystä
ole löydettävissä. Liitto viittaa jäsenkuntiensa ansiokkaasti ja huolella tekemiin lausuntoihin ja lausuu omistajiensa välityksellä.”
Pekka Myllymäki ehdotti Teija Ek-Marjamäen kannattamana, että liitto antaa seuraavan Keskustan
maakuntahallitusryhmän muokkaaman lausunnon:
”Varsinais-Suomen liitto on kuullut alueensa kuntia kuntarakennelakiluonnoksesta. Kuulemisen
perusteella voidaan todeta, ettei yhtenäistä 28 varsinaissuomalaisen kunnan näkemystä ole löydettävissä.
Varsinais-Suomen liitto myöntää sekä kuntarakenneuudistuksen että sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuuden, mutta huomauttaa, että näiden kahden kuntakenttään
keskeisellä tavalla vaikuttavan uudistuksen etenemistä, linjauksia ja lopputulosta on tarkasteltava
rinnakkaisina prosesseina. Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta annetut linjaukset ja
esitetyt väestöpohjatavoitteet ovat ristiriidassa kuntarakenneuudistuksen keskeisen tavoitteen
kanssa. Ellei kuntarakenneuudistuksella kyetä luomaan maahamme työssäkäyntialueisiin perustuvia, laajalla väestöpohjalla toimivia kuntia, on epätodennäköistä että maahamme syntyisi sellaiset
vahvat peruskunnat, jotka voisivat itse vastata peruspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta
hallitusohjelman linjausten ja kuntarakenneuudistuksen keskeisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntien
yhteistoimintaratkaisuja tarvittaisiin siten jatkossakin. Osana kuntien yhdistymisselvityksiä tulee
voida tarkastella myös kuntien välistä yhteistyötä nyt lakiluonnos edellyttää kuntien tekevän kunta-
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jakoselvityksen, eikä anna mahdollisuutta selvittää vaihtoehtoisia hallinto- tai yhteistyömalleja, kuten maakuntamallia eri muodoissaan. Lakiluonnoksen mukaan poikkeusta voi hakea vain selvitysalueesta, ei selvitysvelvollisuudesta, joka koskee kuntajakoselvitystä.
Tarkoituksenmukaisten selvitysalueiden muodostamiseksi sekä toimivan kunta- ja palvelurakenteen edistämiseksi sosiaali- ja terveyden-huollon palvelurakenteen uudistamisesta tarvitaankin pikaisesti vahva ja selkeä linjaus. Eriarvoistavien rakenteiden synty on estettävä erityisesti suurten
kaupunkiseutujen ja muiden kuntien välillä – osaamisen varmistaminen sekä riittävän kantokyvyn
ja tasa-arvoisten palveluiden turvaaminen tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena.
Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota kuntarakennelakiluonnoksessa esitettyihin määräaikoihin, jotka ovat liian lyhyet. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen linjaukset tulee
olla sekä poliittisesti että asiantuntijalähtöisesti hyväksytty, ja lisäksi palvelurakenneuudistuksen
rakenne, aikataulutus ja käytännön toteutus tulee olla kuntien tiedossa riittävästi ennen kuntien yhdistymisselvitysten käynnistymistä. Lisäksi kunnille on varattava tarpeeksi aikaa selvitysalueiden
muodostamiseen ja kuntien yhdistymisselvitysten toteuttamiseen. Yhtäaikaisia kuntien yhdistymisselvityksiä tullaan maassamme tekemään lukuisia, ja selvitysten perusteellisuuden, korkeatasoisuuden ja kuntien riittävän sitoutumisen varmistamiseksi yhdistymisselvityksiin on varattava kuntarakennelakiluonnoksessa esitettyä pidempi valmisteluaika. Aikataulu ei myöskään mahdollista kuntalaisten kuulemista, mikä on näin mittavassa uudistuksessa välttämätöntä. On myös selvää, että
yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset on tarkoituksenmukaisinta ajoittaa valtuustokauden vaihteeseen.
Toiminnallisen yhdyskuntarakenteen synnyttämiseksi kuntien tulee voida sisällyttää tarkasteluja
myös kuntien välisestä yhteistyöstä. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että tämä on ainoa keino turvata kuntien vapaaehtoinen osallistuminen selvityksiin ja selvitystyötä edistävä osallistumisen taso
sekä sitouttaa päätöksentekijöitä selvitysprosessiin onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Lisäksi tällä menettelyllä vältytään monilta erillisselvityksiltä ja turvataan kuntien yhteistyön tehostuminen, mikäli laajamittaista kuntien yhdistymistä ei kyetä saavuttamaan.
Varsinais-Suomen liitto esittää, että kuntarakennelakiin tulee sisällyttää esitettyä vahvempi painoarvo kansalaisten päätöksentekoon osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksille uudistuksessa syntyvissä maantieteellisesti laajoissa kunnissa. Yhdistymisselvitykseen edellytetään sisällytettäväksi arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta, mikäli nykyinen kuntarakenne tarpeettomasti poistuu. Varsinais-Suomen liitto pitää merkityksellisenä, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota, ja että yhdistymisselvitykseen edellytetään sisällytettäväksi myös suunnitelma nykyisten kuntien ja maakuntamallin toimivuudesta laajan keskuskunnan vaihtoehtona.
Varsinais-Suomen liiton keskeiset huomiot kuntarakennelakiluonnoksesta:
1. Kuntarakennelakiluonnoksessa ei ole otettu huomioon kuntien keväällä antamia lausuntoja Kuntarakennetyöryhmän raportista. Esitetyt elinvoimaisen kunnan kriteerit eivät perustu mihinkään todellisiin tutkimustuloksiin. Kuntarakennelain vaikutuksia ei myöskään ole riittävästi selvitetty. Ei ole
selvitetty, mitkä ovat esityksen toteuttamiskustannukset, vaikutukset valtion talouteen, kuntien talouteen sekä yksityisten kuntalaisten ja yritysten elämään ja muut vaikutukset.
Vaadittu ylikorkea työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti ei ole ratkaiseva tekijä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Jopa saman perheen työpaikat voivat sijaita eri seutukunnissa. Välimatkat maakunnassamme ovat lyhyet, mikä mahdollistaa asuinpaikan ja työpaikan joustavan sijoittumisen.
Kuntaliitokset eivät poista työmatkaliikennettä. Etätyön mahdollisuus poistaa koko ajan pendelöintiPöytäkirjantarkastajat
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tarvetta. Keskuskaupunkiin on keskittynyt valtionhallinnon toimipaikat (mm. korkeakoulut, puolustusvoimat, Kela, AVI), erikoissairaanhoidon suuret yksiköt sekä lukuisat tutkimus- ja tuotantolaitokset, joten on selvää, että työvoima tulee eri puolilta maakuntaa.
2. Kuntarakenneuudistus ja erilaiset maakuntamallit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus kytkeytyvät toisiinsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta
tarvitaan pikaisesti vahva ja selkeä linjaus.
3. Eriarvoistavien rakenteiden synty on estettävä suurten kaupunkiseutujen ja muiden kuntien välillä – osaamisen varmistaminen, riittävän kantokyvyn ja tasa-arvoisten palveluiden turvaaminen tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena.
4. Kuntarakennelakiluonnoksessa esitetyt aikataulut ovat epärealistiset.
5. Osana kuntien yhdistymisselvityksiä tulee voida tarkastella myös kuntien välistä yhteistyötä nyt
lakiluonnos edellyttää kuntien tekevän kuntajakoselvityksen, eikä anna mahdollisuutta selvittää
vaihtoehtoisia hallinto- tai yhteistyömalleja, kuten maakuntamallia eri muodoissaan. Lakiluonnoksen mukaan poikkeusta voi hakea vain selvitysalueesta, ei selvitysvelvollisuudesta, joka koskee
kuntajakoselvitystä.
6. Kuntarakennelakiin tulee sisällyttää esitettyä suurempi painoarvo kansalaisten päätöksentekoon
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksille nykyisen kuntajaon ja maakuntamallin pohjalta ja
keskittyä ensisijaisesti osaamisen varmistamiseen, riittävän kantokyvyn ja tasa-arvoisten palveluiden turvaamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa.”
Puheenjohtaja Orpo totesi, että keskustelussa oli pohjaehdotukseen tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta ja teki seuraavaan äänestysehdotuksen: ne jotka kannattavat Haijasen/Koskisen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Myllymäen/Ek-Marjamäen ehdotusta äänestävät
EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:
Antola Jouko
JAA
Ek-Marjamäki Teija
EI
Haijanen Pauliina
JAA
Helva Mika
JAA
Alatalo Juuso
JAA
Koskinen Talvikki
JAA
Karttunen Marjukka
JAA
Mutala Tellervo
JAA
Myllymäki Pekka, 2 vpj.
EI
Nieminen Raimo
JAA
Nummentalo Juhani
JAA
Ollila Matias
EI
Saario Mari
JAA
Söderlund Nina
JAA
Virolainen Anne-Mari
JAA
Orpo Petteri. pj
JAA
Puheenjohtaja Orpo totesi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annetun kaksitoista (13) JAAääntä ja kolme (3) EI-ääntä, jolloin Haijasen/Koskisen ehdotus tulee jatkokäsittelyyn.
.

Maakuntahallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Haijasen/Koskisen ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

25.02.2013

Sivu 23

_____
Lisätietoja

§ 35

Erikoissuunnittelija Laura Leppänen, puh. 040 7674364; etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

EDUNV:1 /2013
LAUSUNTO HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMISTÄ
ASETUSMUUTOKSISTA

Asia

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen edellyttämistä asetusmuutoksista lähettämällään kirjeellä 29.1.2013. Lausunto on pyydetty lähettämään
1.3.2013 mennessä sähköpostitse oikeusministeriön kirjaamoon osoitteeseen oikeusministerio@om.fi.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 153/2012 vp) ehdotetaan toteutettavaksi hovi- ja
hallinto-oikeuksien rakenneuudistus, jolla yhdistettäisiin Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet ja
Kouvolan ja Kuopion sekä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet. Itä-Suomen hovioikeus ja Kuopion hallinto-oikeus sijoitettaisiin Kuopioon ja Oulun hallinto-oikeus Ouluun. Tuomioistuinten yhdistämisestä aiheutuvien tuomiopiirimuutosten yhteydessä on lisäksi ehdotettu, että Kainuun käräjäoikeus siirrettäisiin Rovaniemen hovioikeuspiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeus joko Turun tai Helsingin
hovioikeuspiiriin. Lisäksi Päijät-Hämeen maakunta on ehdotettu siirrettäväksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Tuomiopiirijaon muutokset toteutettaisiin muuttamalla hovi- ja hallintooikeuksien tuomiopiireistä säätäviä valtioneuvoston asetuksia.
Hallituksen esitys on eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä ja sitä koskeva mietintö valmistunee maaliskuussa 2013. Oikeusministeriö pyytää lausumaan erityisesti siitä, kumman hallituksen
esityksessä tarkoitetun hovioikeuden tuomiopiiriin Hyvinkään käräjäoikeus olisi näkemyksenne
mukaan siirrettävä.

Valmistelija

JV/lk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen liiton lausunnossa hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistukseen liittyen,
otetaan kantaa ainoastaan Hyvinkään käräjäoikeuden siirtämiseen Turun tai Helsingin hovioikeuspiiriin.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että Hyvinkään käräjäoikeus on perustelluinta siirtää Turun hovioikeuspiiriin. Tätä ratkaisua liitto perustelee tarkoituksenmukaisuudella, jolloin Turun hovioikeuspiiristä muodostuu entistä asianmukaisempi kokonaisuus, niin toimintojen jatkuvuuden ja kehittämisen
kuin myös resurssien jakamisen näkökulmista.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

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

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

§ 36

25.02.2013

Sivu 24

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 10 - 23
- virkavapaudet/työlomat E § 4 - 6
- CB valtion vastinraha N § 1
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 6 - 12
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB- valtion vastinrahoituksen maksatuspäätökset X § 1 - 9
- EAKR – ohjelman maksatuspäätökset Y § 1 - 3
- maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset Z § 1 - 2
Hallintojohtajan päätökset:
- projektien maksatushakemusten maksuunpano K § 12 - 34

Valmistelija

MK

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 37
MAANKÄYTTÖJAOSTON 28.1.2013 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston pöytäkirja 28.1.2013
Lausunto Kemiönsaaren kunnalle Misskärrin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta
(M172/27.11.2012)
Lausunto Kemiönsaaren kunnalle Nordana-Lövbölen tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta
(M184/17.12.2013)
Lausunto Salon kaupungille Näsenkartanon tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta (M2/8.1.2013)
Lausunto Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan kirkonseudun asemakaavan ja asemakaavanmuutosluonnoksesta (M4/10.1.13)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen
1. Auran kunta: Auran asemanseudun taajaman, Pikku-Lahdontien varren asemakaava ja asemakaavan muutos (M7/4.1.2013)
2. Kemiönsaaren kunta: Taalintehtaan alueen ranta-asemakaava, kaavamuutos Båtvik
(M8/15.1.2013)
3. Loimaan kaupunki: Satakunnantien asemakaavamuutos (M171/22.11.2012)
4. Maskun kunta: Kaarikujan asemakaavamuutos (M175/3.12.2012)
5. Maskun kunta: Kortteli 103 asemakaavamuutos (M176/3.12.2012)
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6. Maskun kunta: Isosuon asemakaava ja asemakaavamuutos (M177/3.12.2012)
7. Naantalin kaupunki: Aurinkosäätiön palvelutalon 15.11.2012 päivätty asemakaavan muutosehdotus (M181/17.12.2012)
8. Naantalin kaupunki: Karjaluodon-Pirttiluodon asemakaavaehdotus ja rakennustapaohjeet
(M182/17.12.2012)
9. Paraisten kaupunki: Kirkkomalmin asemakaavan muutos tonteilla 4 ja 10 korttelissa 4
(M185/18.12.2012)
10. Pöytyän kunta: Kyrön rautatieaseman alueen asemakaavan muutos (M6/27.12.2012)
11. Sauvon kunta: Keskustan ja Metsärinteen asemakaavojen muutos (M3/9.1.2013)
12. Uudenkaupungin kaupunki: Tammio-Kaira ranta-asemakaavan muutosehdotus
(M12/18.1.2013)
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Maantien 180 parantaminen uusimalla Rödhällsundin silta, Parainen Tiesuunnitelma (M173/28.11.2012)
14. Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue: Lappi-Loimaa maantien
210 Hurskalan sillan kohdalla olevan kevyen liikenteen väylän lakkauttaminen, Loimaa Tie
suunnitelma (M180/5.12.2012)
Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

HS/en

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 28.1.2013 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 38

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

.1 AKAVAN PÄÄLUOTTAMUSMIES JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES
Akava on valinnut kokouksessaan 11.2.2013 pääluottamusmieheksi Veli-Matti Kauppisen ja varapääluottamusmieheksi Lasse Nurmen.
.2 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUS 11.3.2013
Maakuntavaltuuston kokous pidetään 11.3.2013 Turun kristillisellä opistolla, Linnasmäki Oy, Turku.
Alustava ohjelma:
9.30
Ryhmäkokoukset
10.30 Maakuntavaltuuston kokous
12.00
Lounas
12.45 Maakuntavaltuuston kokous jatkuu
Pöytäkirjantarkastajat
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Asialuettelo:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Maakuntavaltuuston järjestäytyminen
4. Maakuntavaltuuston sihteerin määrääminen
5. Valtuustoryhmien muodostaminen
6. Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen
7. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
8. Ääntenlaskijain valitseminen
9. Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
10. Maakuntahallituksen valitseminen
11. Tarkastuslautakunnan valitseminen
12. Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle
13. JHTT-yhteistön valitseminen
14. Salo-Lohja –ratalinjan (Salora) vaihemaakuntakaava
15. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
16. Valtuutetun kyselyt
17. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
.3 VTV:N TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN TARKASTUKSESTA
Valtiontalouden tarkastusvirasto on kohdistanut tarkastuksen valtion talousarvion momentin
32.50.43 (Maakunnan kehittämisraha, siirtomääräraha 3 v.) käyttöön ja hallinnointiin liittyviin menettelyihin. Määrärahan valvontavastuu on TEM:llä. Suoritettu tarkastus on osa Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2012 tilintarkastusta. Tarkastus suoritettiin kahdessa satunnaisesti valitussa
maakunnan liitossa, jotka olivat Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen liitossa paikan
päällä tehtävä tarkastus suoritettiin 13.11.2012.
Raportista ei ilmennyt Varsinais-Suomen osalta kriittisiä havaintoja. Liitto ei ole maksanut tukikelvottomia menoja maakunnan kehittämisrahasta, samoin maksatuksessa huomioitiin asianmukaisesti vain toteutuneet kustannukset. Liitossa laadittuun hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaukseen
tarkastaja halusi teknisen muutoksen liittyen hankeajan muutoksista päättämiseen. Väliraportti on
oheismateriaalina.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 39

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja Petteri Orpo päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Petteri Orpo päätti kokouksen klo 11.20.
_____
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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

Pöytäkirjantarkastajat

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjannotteeseen.

