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VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMENS TEMPORÄRA BEREDNINGSORGAN TILLSATTES
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 2013204, förändringsdirektör Laura Leppänen
040 767 4364
I regeringens proposition till landskapslag och lag om arrangerandet av social- och hälsovård anges att temporära beredningsorgan ska tillsättas i landskapen.
Beredningsorganet ansvarar för beredningen som rör landskapens grundande, tills landskapsfullmäktige har
valts och landskapsstyrelsen inlett sin verksamhet. Det temporära beredningsorganet börjar sin verksamhet
när reformens lagar har trätt i kraft.
I Egentliga Finland inleddes förhandlingarna om organets sammansättning i mars. Då beslöt man hur många
platser organet har och hur de fördelas mellan olika organisationer. Egentliga Finlands förbund bad vid den
första förhandlingen kommuner och övriga organisationer att ge förslag till medlemmar, och att beakta regional
representation och jämlikhetskrav.
I den andra förhandlingen beslöt man enhälligt om medlemmarnas sammansättning, enligt de givna förslagen.
Landskapsstyrelsen konstaterar det slutresultat som nåddes i förhandlingen 16.5.2017 och tillsätter det temporära beredningsorganet enligt det man kom överens om i förhandlingarna:
Ordinarie medlemmar

Vice medlemmar

Aleksi Randell, stadsdirektör, Åbo
Riitta Liuksa, direktör för välfärdstjänster, Åbo
Ari Korhonen, stadsdirektör, Reso
Anna Arola-Järvi, dir. för välfärdstjänster, S:t Karins
Atso Vainio, stadsdirektör, Nystad
Jari Niemelä, biträdande stadsdirektör, Salo
Anu Helin, kommundirektör, Pöytis
Patrik Nygrén, stadsdirektör, Pargas
Seija Aaltonen, direktör, specialvårdsdistriktet, Egentliga Finlands specialvårdsdistrikt
Jari Sainio, räddningsdirektör, Egentliga Finlands
räddningsverk
Kimmo Puolitaival, överdirektör, Egentliga Finlands
NTM-central
Kjell Henrichson, direktör, Egentliga Finlands TE-byrå

Tuomas Heikkinen, direktör, förvaltning, Åbo
Max Lönnqvist, ekon. och förvaltn.dir. välfärd, Åbo
Seija Österberg, kommundirektör, Virmo
Esko Poikela, kommundirektör, Lundo
Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Letala
Taru Nordlund, direktör för basservice, Somero
Jari Rantala, kaupunginjohtaja, Loimaa
Anneli Pahta, kommundirektör, Kimitoön
Sofia Ulfstedt, direktör, Kårkulla samkommun
Mika Kontio, räddningschef, Egentliga Finlands
räddningsverk
Else-Maj Laurila, förvaltningschef, Egentliga Finlands NTM-central
Ullakaisa Nieminen, servicedirektör, Egentliga
Finlands TE-byrå

Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finlands
förbund
Leena Setälä, direktör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Arja Pesonen, ekonomidirektör, Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt

Petra Määttänen, förvaltningsdirektör, Egentliga
Finlands förbund
Petri Virolainen, ansvarig chefsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Jari-Pekka Tuominen, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

UTLÅTANDEN OM UTKASTET TILL LANDSKAPSPROGRAM SKA LÄMNAS IN SENAST 15.9.
Tilläggsuppgifter: näringslivschef Petteri Partanen 040 776 0630, regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio,
040 506 3715, planeringsdirektör Heikki Saarento 040 720 3056
Landskapsstyrelsen beslöt att lägga utkastet till Egentliga Finlands landskapsprogram till påseende och be om
kommentarer senast 15.9.2017. Landskapsfullmäktige godkände den nuvarande landskapsstrategin i juni
2014. Den innehåller landskapsöversikten 2035+ och landskapsprogrammet 2014-2017. Landskapsstrategin
har döpts till partnerskapsstrategi. Arbets- och näringslivsministeriet har gett direktiv om hur nya landskapsprogram ska göras för åren 2018 - 2021.
Landskapsstrategins nuvarande fyra värdespetsar, uppgjorda i ett omfattande samarbete, består. De är:
 Ansvarsfullhet – framtiden består av nutida val
 Samarbetsfärdigheter – tillsammans överskrids gränser
 Tillgänglighet - lättillgänglig port till Östersjön
 Resurssmarthet – innovativt föregångarskap
Beredningen görs lättare än normalt, på grund av landskapsreformprocessen. Landskapsprogrammet svarar
på den positiva strukturomvandlingens utmaningar bl.a. genom utökad utbildning i tekniska branscher, att
främja arbetskraftens rörlighet och trygga tillgången till bostäder för den rörliga arbetskraftens behov.
I beredningen har man utnyttjat de arbetsgrupper som berett den nuvarande landskapsstrategin.
FÖRBUNDET BILL FORTSÄTTA KOMMUNICERA OM EU VIA INFOTJÄNSTEN EUROPE DIRECT
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Kirsi Stjernberg 040 5513120
EU-infotjänsten Europe Direct Egentliga Finland har fungerat i samband med Egentliga Finlands förbund sedan början av år 2013. Infotjänsten är en del av nätverket som EU-kommissionen upprätthåller.
Informationsnätverket Europe Direct tjänar medborgarna i EU-frågor nära dem och deltar i kommunikation som
rör EU. Infotjänsterna svarar dagligen på frågor om unionen, deltar i informationskampanjer och ordnar evenemang med temat Europeiska Unionen.
Europe Direct -infoverksamheten passar Egentliga Finlands förbunds profil som en aktiv aktör i EU, påverkare
och informationsförmedlare om EU-finansiering. Infotjänsten kan skötas genom interna personalarrangemang
inom förbundet.

Den femåriga avtalsperioden med kommissionen avslutas 31.12.2017. Landskapsstyrelsen besluter att Egentliga Finlands förbund ansöker om Europe Direct -infotjänsten för åren 2018 - 2020 enligt EU-kommissionens
villkor.
VALONIA SATSAR PÅ ENERGILÖSNINGAR FÖR FASTIGHETER OCH VATTENDRAG VID SKOLOR
Tilläggsuppgifter: verksamhetschef Riikka Leskinen 0449075995
Landskapsstyrelsen beslöt att inleda projektet ELLE, som främjar företagande kring energi. Projektet förverkligas av Valonia / Egentliga Finlands förbund.
I projektet främjar man affärsmöjligheter för företag som erbjuder innovativa energilösningar. I modellen kartlägger man kommunernas fastigheter, utnyttjar öppna data och stöder dialog mellan företag. Samtidigt ökar
man kommunernas energieffektivitet och andel av förnybar energi. De kommuner som deltar delar fastigheternas basfakta som öppna data (i tjänsten Lounaistieto), där de kan utnyttjas av företag.
Projektet inleds i september 2017 och avslutas år 2020. Budgeten är 161 384 euro, andelen egen finansiering
är 33 procent. Med i projektet är Kimitoön, Lundo, Loimaa, Somero och Nystad.
Landskapsstyrelsen beslöt även att inleda Valonias projekt, som satsar på fostran om vattendrag vid skolor.
Målet är att göra vattentemat till en del av skolans undervisningsinnehåll och en bestående del av skolvardagen. Projektet inleds i juni 2017 och avslutas i december 2018. Budgeten är 25 300 euro.

