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MAAKUNTALIITTO OSALLISTUU TURUN LENTOKENTÄN YMPÄRIVUOROKAUTISEN AUKIOLON TURVAAMISEEN
Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Turun lentokentän ympärivuorokautisen aukiolon ja viranomaistoimintojen turvaamiseen on löydetty ratkaisu. Aukiolo
turvataan alueellisten toimijoiden panostuksilla. Maakuntaliitto osallistuu kustannuksiin 74 400 eurolla vuosittain toistaiseksi. Asiasta on neuvoteltu Varsinais-Suomen liiton, Finavian, sisäministeriön, Rajavartiolaitoksen, FinnHEMSin, V-S
Sairaanhoitopiirin sekä Turun kaupungin kesken.
Rajavartiolaitos irtisanoi kovien säästöpaineidensa myötä Finavian kanssa solmitun sopimuksen erillispalvelusta. Sopimus päättyi 31.7.2017. Erillispalvelu koski Turun lentoaseman yöaikaista aukioloa tai valmiutta lentoaseman yöaikaiseen
aukaisuun kaupallisen liikenteen ulkopuolisina aikoina. Sopimuksen arvo on ollut 400 000 euroa vuodessa.
Lentokentän yöaikaisen sulkemisen seurauksena pelastushelikopterit eivät olisi huonolla säällä voineet laskeutua Turun
kentälle, mikä olisi hidastanut niiden toimintaa pelastustehtävissä.

-

Kentän aukiololla on myös suuri imagomerkitys, erityisesti nyt kun elinkeinoelämän näkymät ovat
maakunnassa positiiviset. Lisäksi kentän kiinniolo yöllä olisi johtanut epäluotettavuuteen illan viimeisten lentojen osalta koskien niin rahtilentoja kuin matkustajalentojakin, toteaa Varsinais-Suomen liiton
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen.

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI UUDET JÄSENET KULTTUURITOIMIKUNTAAN
Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, p. 040 551 3120, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Maakuntahallitus nimesi seuraavat henkilöt Varsinais-Suomen liiton uuteen kulttuuritoimikuntaan:
Björkman John, maakunnallinen museotutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Heikura Marko, lukion musiikinopettaja, Salo
Lehtonen-Rinne Hanna, kulttuurisihteeri, Kemiönsaari
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja, Turun AMK/taideakatemia
Myllynen Taina, kulttuurisihteeri, Pöytyä
Parkkola Timo, innovaatiopäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Saari Sirpa, Visit Turku
Sartes Minna, toimialajohtaja, Turku
Sjöström Anne, museotoimenjohtaja, Naantali
Terho Henri, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Vehmas Jukka, kulttuurisihteeri, Laitila
Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Henri Terho.

Kulttuuritoimikunta valmistelee maakuntahallitukselle kulttuuriin liittyvät asiat sekä Varsinais-Suomen liitossa vireillä olevat kulttuurialan hankkeet ja rahoituspäätökset. Toimikunnan tehtävä on huolehtia alueen kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön. Toimikunta päivittää toimikaudellaan maakunnan kulttuuriohjelman ja toteuttaa ohjelmaa, joka sisältää myös kulttuuriyrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimikunta osallistuu maakuntastrategian laadintaan ja esittää vuosittain Aurora-mitalin saajan.
MAAKUNTAOHJELMAN PÄIVITYS VASTAA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN HAASTEISIIN
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056
Maakuntaohjelma kaudelle 2018 – 2021 tulee olemaan keskeisessä roolissa aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden
pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä.
Maakuntahallituksen käsittelemässä päivitetyssä ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota maakuntaa koskevaan tilannekuvaan. Positiivisen rakennemuutokseen haasteisiin pyritään vastaamaan mm. lisäämällä teknillisten alojen koulutusta,
edistämällä työvoiman liikkuvuutta ja varmistamalla asuntojen saatavuus liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Maakunnan kehityksen kannalta on tärkeää, että alueen tuotannon kasvutavoitteille pystytään rakentamaan suotuisa toimintaympäristö.
Maakuntaohjelma on osa pidemmän tähtäimen maakuntastrategiaa, joka hyväksyttiin kesällä 2014. Maakuntaohjelmapäivitys valmisteltiin kevään 2017 aikana yhdessä nykyistä maakuntastrategiaa valmistelleiden työryhmien kanssa. Neljään
ryhmään kuuluu kuhunkin toistakymmentä asiantuntijaa, jotka edustavat valtion viranomaisia, kuntia ja alueiden kehittämiseen osallistuvia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita vastaavia tahoja. Valmistelun tuloksena syntyi maakuntaohjelmaluonnos, jonka maakuntahallitus päätti kesäkuussa lähettää kommentoitavaksi. Syyskuussa päättyneen kommentointiajan
kuluessa saatiin kommentit 52 taholta. Saatujen kommenttien perusteella maakuntastrategian arvokärjet vastuullisuus,
yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus, sekä tavoitteet ovat edelleen laajalti hyväksyttyjä ja ajankohtaisia.
Maakuntahallitus päätti lähettää maakuntaohjelman maakuntavaltuustolle joulukuun kokouksessa hyväksyttäväksi.
VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE
Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 15.12.2017–26.1.2018 väliseksi ajaksi. Kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olon jälkeen saatuihin muistutuksiin annetaan vastineet, tehdään mahdolliset tarkistukset ja viedään
vaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Maakuntakaavalla toteutetaan Varsinais-Suomen kesällä 2014 hyväksytyn maakuntastrategian visiota: ”Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella”.
Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina.
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (MV:n aloituspäätös
10.6.2013) keskitytään taajamien maankäyttöön sekä taajamiin liittyviin liikenteen ja kaupan palveluverkon kysymyksiin.

Vaihemaakuntakaavan keskeinen tavoite on kehittää maakuntakaavoitusta aiempaa strategisemmaksi työkaluksi ja korostaa alueidenkäytön ja liikenneverkon ratkaisujen merkitystä maakunnan vetovoimalle ja aluekehitykselle. Strateginen
tavoite on suunnata taajamien kasvu nykyisille maakuntakaavan aktiivisen maankäytön alueille sekä keskeisille, erityisesti vetovoimaisuustekijöiltään kehitettäville alueille. Ratkaisulla edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä, mahdollistetaan liikennejärjestelmän kestävä kehittäminen ja parannetaan palveluiden monipuolista saavutettavuutta. Hyvä ja
monipuolinen saavutettavuus sekä ympäristön laatu ovat suunnittelukriteereinä kehitettäessä myös keskusten ulkopuolisia keskustahakuisen kaupan alueita. Vaihemaakuntakaavassa on lisäksi ratkaistu maankäytön ja liikenteen erityiskysymyksiä sekä harmonisoitu liikenteen merkintöjä ja määräyksiä.
Kaavaehdotus oli lausunnoilla 28.4–2.6.2017 välisen ajan. Kuntien lausunnot olivat pääosin myönteisiä ja edellyttivät
pieniä teknisiä tarkistuksia. Viranomaisten lausunnoissa (mm. YM, LVM) kiinnitettiin huomiota kaavaratkaisun vaikutusten arviointiin. Erityisesti oltiin huolissaan kaupan ratkaisun liikenteellisistä vaikutuksista Raisiossa ja Kaarinassa. Merkintöihin liittyviä määräyksiä ja vaikutusten arviointia on näiltä osin tarkistettu ja täydennetty.
VARSINAIS-SUOMELLA TODENNÄKÖISESTI HYVÄT EDELLTYKSET SOTE VALINNANVAPAUSJÄRJESTELMÄN
EDELLYTTÄMÄN MONIPUOLISEN TUOTTAJANVERKON JA VALINNANVAPAUDEN TOTEUTTAMISEEN
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta
muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.
Maakuntahallitus lausui tähän liittyen mm.
-asiakassetelin sisällöstä ja laajuudesta, sekä sen käytöstä erikoissairaanhoidossa
-kustannusten hillinnän tavoitteesta
-pienten toimijoiden mahdollisuudesta toimia sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajina
-uudistuksen vaikutusten arvioinnista seuraavaa:
Vaikutukset on arvioitu todella laajasti. Valinnanvapauslain toteutumisen edellytykset on arvioitu maakuntakohtaisesti.
Varsinais-Suomi kuuluu neljän muun maakunnan mukana maakuntiin, joilla on todennäköisesti hyvät edellytykset valinnanvapausjärjestelmän edellyttämän monipuolisen tuottajaverkon muotoutumiseen ja valinnanvapauden toteuttamiseen.
PELASTUSLAIN MUUTOS: MAAKUNNAN JA MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN YHTEENSOVITTAMISVASTUUTA
KOROSTETTAVA MYÖS VARAUTUMISEN OSALTA
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Esa Högblom puh. 040 776 0310
Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa Varsinais-Suomen liitolta pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Muutettua lainsäädäntöä sovellettaisiin pelastustoimen järjestämiseen, kehittämiseen, ohjaukseen ja valvontaan vuoden 2020 alusta lukien. Nyt tehtävät muutokset ovat osa maakuntauudistusprosessia ja myöhemmin 2020-luvulla koko pelastuslaki uudistetaan kokonaisuutena.
Varsinais-Suomen liitto pitää ympäristöonnettomuuksien johtovastuun siirtämistä sisäministeriön hallinonalalle ns. laajana
siirtona perusteltuna. Lisäksi liitto korostaa maakunnan pelastustoimen osalta saaristoalueiden haasteellisia olosuhteita
ympäristöonnettomuustilanteissa ja tästä syntyvän alueellisen erityispiirteen huomioimista rahoituksessa.
Liitto haluaa myös korostaa, että lainsäädännön muutoksissa otettaisiin nykyistä laajemmin kantaa maakunnan sekä kuntien väliseen turvallisuusyhteistyön merkitykseen. Nyt riskinä on, että maakuntien turvallisuusviranomaiset etääntyvät kunnista, jolloin sillä on merkittävä heijastusvaikutus maakunnan kokonaisturvallisuuteen.

Varsinais-Suomen liitto kiinnittää edellä mainitun lisäksi lakimuutosten valmistelussa huomiota siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä säädettävän lain mukaan maakunnalla on velvollisuus varautua yhteistyössä alueensa kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä edellyttäviin häiriötilanteisiin ja suuronnettomuuksiin normaalioloissa ja poikkeusoloissa.
Järjestämislain perusteella maakunnan on varmistettava varautumissuunnittelun avulla palvelujen jatkuvuus myös silloin,
kun palveluja hankintaan yksityisiltä palvelun tuottajilta tai palvelusetelillä. Tämä voidaan tehdä palvelun tuottajien kanssa
tehtäviin sopimuksiin asetettavilla ehdoilla. Mitä laajempaa yksityisten palvelujen käyttö on, sitä tärkeämpää on niiden
kapasiteetin ja palvelujen huomioon ottaminen valmiussuunnittelussa. Varsinais-Suomen maakunnan käsityksen mukaan
valinnanvapauslaissa olisi oltava viittaus järjestämislakiin siten, että maakunnan ja maakunnan liikelaitoksen yhteensovittamisvastuuta korostettaisiin myös varautumisen osalta, ja toisaalta palveluntuottajilla olisi velvollisuus osallistua valmiussuunnitteluun ja toimintaan häiriötilanteissa ja suuronnettomuuksissa normaalioloissa ja poikkeusoloissa.
HANKERAHOITUSTA ENNAKOINTIAKATEMIAN TOIMINTAMALLIN SEKÄ INNOVAATIOEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEEN
Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630
Maakuntahallitus myönsi alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta seuraaville hankkeille:
-Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeeseen Kasvua ennakoimalla – VarsinaisSuomen ennakointiakatemia V-S EKA 38 410 euroa. Hankkeen tavoitteena on eri alojen rajoja ylittävän
ennakointimallin rakentaminen. Toiminnan painopiste on osaamis- ja koulutus-tarve-ennakoinnissa.
-Yrityssalo Oy:lle hankkeeseen ”Innovaatioekosysteemit kehityksen ajureina 2018 40 000 euroa.
Hankkeen tavoitteena on koota uudenlaisia innovaatioekosysteemejä, joissa monialaisella ja avoimella
yhteistyöllä kokeillaan ratkaista toimintaympäristön ja yhteiskunnan haasteita tähdäten siihen, että tuloksena syntyy uusia, pysyviä toimintamalleja ja yhteistyön muotoja alueelle laaja-alaisesti.

