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EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 20.11.2017
Föredragningslistor och protokoll: www.varsinais-suomi.fi
Kontaktinformation: förnamn.efternam@varsinais-suomi.fi
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND MED OCH GARANTERA ATT ÅBO FLYGFÄLT SKA HÅLLAS ÖPPET DYGNET
RUNT
Tilläggsupgifter: Intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tel. 040 583 6950
En lösning som tryggar att Åbo flygfält kan fungera dygnet runt har åstadkommits. Lösningen kräver insatser av regionala
aktörer. Landskapsförbundet deltar i kostnaderna för ungefär 74 000 euro i året, tills vidare. Lösningen har diskuterats
mellan Egentliga Finlands förbund, Finavia, inrikesministeriet, Gränsbevakningen, FinnHEMS, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Åbo stad.
Gränsbevakningen, utsatt för stora sparkrav, har sagt upp sitt avtal med Finavia. Avtalet gällde den nattliga öppet hållningen och flygledningen. Avtalet tog slut 31.7.2017. Priset för avtalet har varit 400 000 euro per år.
Om flygfältet skulle vara stängt nattetid hade det påverkat räddningshelikoptrarnas räddningsarbete. Vid dåligt väder hade
helikoptrarna inte kunnat landa på Åbo flygfält. Dessutom kunde man inte ha garanterat att kvällens sista flyg kunde landa
i Åbo. Samtidigt har flygfältets öppettider rent imagemässigt stor inverkan för regionen.
LANDSKAPSSTYRELSEN UTNÄMNDE PERSONER TILL KULTURKOMMITÉN
Tilläggsinformation: Kommunikationschef Kirsi Stjernberg, tel. 040 551 3120
Landskapsstyrelsen utnämnde följande personer till Egentliga Finlands förbunds nya kulturkommitté:
Björkman John, Egentliga Finlands landskapsmuseum
Heikura Marko, Salo
Lehtonen-Rinne Hanna, Kimitoön
Lija-Viherlampi Liisa-Maria, Turun amk Taideakatemia
Myllynen Taina, Pöytis
Parkkola Timo, Humak
Saari Sirpa, Visit Turku
Sartes Minna, Åbo
Sjöström Anne, Nådendal
Terho Henri, Centret för konstfrämjande
Vehmas Jukka, kultursekreterare, Laitila
Henri Tehro utnämndes till ordförande för kommitén.
Kulturkommittén bereder ärenden som rör kultur åt landskapsstyrelsen och projekt och finanseringsbeslut inom
kulturbranschen som pågår inom Egentliga Finlands förbund. Kommittén föreslår även årligen vem som får
Auroramedaljen.
LANDSKAPSPROGRAMMET SOM NU UPPDATERAS SVARAR PÅ DEN POSITIVA STRUKTUROMVANDLINGENS
UTMANINGAR
Tilläggsinformation Salla-Maria Lauttamäki, tel. 040 520 0761

Näringslivschef Petteri Partanen, tel. 040 776 0630
Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 506 3715
Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056
Landskapsprogrammet för åren 2018 - 2021 kommer att ha en central roll vad gäller att dra riktlinjer för regionutveckling
och som bas för kontinuitet när de nya landskapen inleder sin verksamhet.
I det uppdaterade programmet som landskapsstyrelsen nu behandlade har speciell uppmärksamhet fästs vid lägesbeskrivningen av landskapet. De utmaningar som den positiva strukturomvandlingen medför svaras med att öka utbildningen
inom de tekniska branscherna, att främja arbetskraftens mobilitet samt att försäkra att det finns tillgängliga bostäder för
arbetskraften.
Landskapsprogrammet är en del av den mera långsiktiga landskapsstrategin, som godkändes sommaren 2014.
Uppdateringen av landskapsprogrammet förebereddes under våren 2017 med de arbetsgrupper som deltog i beredningsarbetet för landskapsstrategin.
Landskapsstyrelsen beslöt att skicka landskapsprogrammet vidare att behandlas i landskapsfullmäktige i december.
PLANFÖRSLAG FÖR ETAPLANDSKAPSPLAN FÖR TÄTORTERNAS MARKANVÄNDNING, SERVICE OCH TRAFIK
LÄGGS TILL PÅSEENDE
Tilläggsinformation: Planeringsdirektör Heikki Saarento, tel. 040 720 3056
Planförslag för Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service oh trafik läggs till påseende under tiden 15.12.2017–26.1.2018. Målsägande har möjlighet att göra anmärkningar mot planförslaget. Målet är att
landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen under fullmäktiges möte i december 2017.
Landskapsplanen förverkligar landskapsstrategins vision: “I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs upp genom samarbete och partnerskap”. Egentliga Finlands etapplandskapsplan för
tätorternas markanvändning, service och trafik koncentrerar sig på markanvändning i stadscentra och tätorter, samt de
trafiknätets- och handelsservicenätets frågor som gäller tätorter.
Ett centralt mål är att utveckla landskapsplaneringen till ett strategiskt verktyg och lyfta fram hur markanvändningen och
trafiknätet påverkar landskapets dragningskraft. I tätorter försöker man att motverka att samhällsstrukturen splittras. På
så sätt kan man främja en hel samhällsstruktur och möjliggöra hållbara trafiksystem och göra servicen tillgänglig.
Planförslaget var på utlåtanderunda 28.4–2.6.2017. Kommunernas utlåtanden var främst positiva. Myndigheterna fäste i
sina utlåtanden uppmärksamhet speciellt till de påverkningar som lösningarna gällande handeln i Reso och St. Karins
kan ha i trafiken. De här bestämmelserna och anmärkningarna har preciserats i planförslaget.
EGENTLIGA FINLAND TROS HA BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRVERKLIGA DET MÅNGSIDIGA TJÄNSTEPRODUCENTSNÄTVERK SOM VALFRIHETSMODELLEN FÖRUTSÄTTER
Tilläggsinformation: Landskapsdirektör Kari Häkämies, tel. 044 201 3204
Social- och hälsoministeriet har begärt Egentliga Finlands förbunds utlåtande om en ny version av valfrihetslagen, där
de anmärkningar grundlagsutskottet tidigare kom med har beaktats.
Landskapsstyrelsen behandlade i sitt utlåtande bl.a. följande ärenden:
- kundsedelns innehåll och omfattning, samt dess användning i specialsjukvården

- målsättningen för att dämpa kostnaderna
- följande vad gäller reformens inverkningar:
Inverkningarna har värderats mycket omfattande. Valfrihetens förutsättningar att förverkligas har granskats landskapsvis.
Egentliga Finland tillhör tillsammans med fyra andra landskap de landskap som troligen har goda förutsättningar att skapa
ett mångsidigt nätverk av serviceproducenter, vilket valfriheten kräver, och att därmed förverkliga valfriheten.
ÄNDRING AV RÄDDNINGSLAGEN: LANDSKAPET OCH DESS AFFÄRSVERKS KOORDINERINGSANSVAR MÅSTE
BETONAS OCKSÅ VAD GÄLLER BEREDSKAP
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Esa Högblom 040 776 0310
Inriksesministeriet har bett om Egentliga Finlands förbunds utlåtande gällande en ändring av räddningslagen, samt vissa
andra lagar. De ändringar som nu görs är en del av landkapsreformen. Längre in på 2020 -talet kommer hela räddningslagen att förnyas som helhelt.
Egentliga Finlands förbund anser att överföringen av ledningsansvaret för miljöolyckor till inrikesministeriet är motiverad.
Förbundet betonar att för landskapets räddningstjänst är förhållanden i skärgården utmanande vad gäller miljöolyckor och
detta regionens särdrag borde beaktas i finansieringen.
Förbundet anser också, att man på ett djupare plan bör ta ställning till landskapets och kommunernas samarbete i säkerhetsfrågor, då lagstiftningen ändrar.
Ytterligare fäster Egentliga Finlands förbund uppmärksamhet vid att enligt lagen är landskapet förpliktat att i samarbete
med regionens kommuner ansvara för beredningen av sådana situationer och storolyckor som kräver social- och hälsoväsendets åtgärder.
Enligt lagen om arrangerande ska landskapet försäkra sig om kontinuiteten av tjänster också när servicen skaffas från
privata tjänsteproducenter eller med kundsedel. Egentliga Finlands landskap anser att valfrihetslagen borde hänvisa till
lagen om arrangerande på så sett, att koordineringsansvaret för landskapet och landskapets affärsverk skulle betonas
också gällande beredskap. Tjänsteproducenterna skulle ha plikten att delta i beredningsplaneringen och verksamheten
både under normala och exceptionella förhållanden.
PROJEKTFINANSIERING FÖR EN PROGNOSTISERINGSMODELL OCH NYA INNOVATIONSEKOSYSTEM
Tilläggsinformation: Näringslivschef Petteri Partanen, tel. 040 776 0630
Följande projekt beviljas så kallad AIKO-finansiering:
-Åbo yrkeshögskolas projekt ”Kasvua ennakoimalla – Varsinais-Suomen ennakointiakatemia V-S EKA”,
38 410 euro. Syftet är en gränsöverskridande prognostiseringsmodell för utbildnings- och kunskapsbehov.
-Yrityssalo Oy:s projekt ”Innovaatioekosysteemit kehityksen ajureina 2018”, som utvecklar nya innovationsekosystem, 40 000 euro.

