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20 -VUOTISJUHLIAAN VIETTÄVÄ EUROOPPA-TOIMISTO SEURAA EU-POLITIIKKAA, TARJOAA EUHANKETUKEA SEKÄ TIEDOTTAA EU-AIHEISTA
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p.040 506 3715, kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus
p.040 5343 865
Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton Brysselissä toimiva Eurooppa-toimisto keskittyy tänä vuonna painopistealueille Blue Growth, Smart City sekä Health and Life Sciences. Lisäksi toimisto seuraa aktiivisesti
aluepolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa sekä liikennepolitiikkaa. Vuosi tulee olemaan merkittävä monien EU-politiikanalojen ja rahoitusohjelmien kannalta. Komissio antaa esityksensä vuosien 2021 – 2027 rahoituskehyksistä toukokuun lopulla ja antaa tämän jälkeen kesä-heinäkuussa esityksensä mm. koheesiopolitiikasta ja rakennerahastoista. Eurooppa-toimisto seuraa keskustelua tarkasti, raportoi niistä eteenpäin sekä
vaikuttaa tarvittaessa EU-instituutioihin päin.
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto on Turun kaupungin ylläpitämä toimisto, joka tuottaa yhteistyösopimusten kautta palveluita Varsinais-Suomen liitolle ja Turun yliopistolle. Toimisto tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja neuvoo mm. EU-rahoituskysymyksissä. Lisäksi alueen yritykset, kehitysyhtiöt sekä koulutus- ja
tutkimuslaitokset voivat käyttää Eurooppa-toimiston palveluja hyväkseen. Toimisto viettää tänä vuonna 20vuotisjuhliaan. Sen päällikkönä on viime vuoden helmikuusta saakka työskennellyt Saara Nuotio-Coulon. Tavoitteena on vuoden 2018 kesästä alkaen palkata toimistoon suunnittelija vuoden sopimuksella päällikön tueksi.
MAAKUNTAHALLITUS LAUSUI HALLITUKSEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON PERUSTAMISEEN
LIITTYVÄSTÄ LAKILUONNOSESITYKSESTÄ
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,
Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja
viestintävirastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2019. Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa
hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa
hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja.
Maakuntahallitus lausuu esityksestä mm. seuraavaa:
-Viestintäviraston yhdistäminen liikennevirastoon tukee hyvin nähtävillä olevaa liikennealan murrosta,
jossa tiedon merkitys kasvaa ja liikenneinfran käytön tehostamiselle ja rahoitukselle tulee löytää
uusia keinoja. Nykyinen liikennevirasto, jossa liikennettä kehitetään kokonaisuutena, on kuitenkin jo hyvä ja
toimiva kokonaisuus. Nyt virastouudistuksessa esitetään, että liikenteen kehittäminen, johon liikenteen
tiedon hyödyntäminen tulevaisuudessa yhä voimakkaammin liittyy, jaetaan eri virastojen kesken,
mikä voi heikentää kokonaisuuden toimivuutta.

Maakuntahallitus katsoo, että uudistusta tulisi arvioida vielä seuraavista lähtökohdista:
- Hyödyt ja vaikutukset tilanteessa, jossa esitetyt Liikenne- ja viestintävirasto ja Väylävirasto
olisivatkin kaikki yhtä virastoa.
- Suunnittelu- ja ylläpitotieto tulisi kytkeä avoimeen rajapintaan tehokkaasti, eli yhteistyön ja
tiedonvaihdon tulisi olla mutkatonta Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston välillä.
- Väyläviraston yhdeksi tavoitteeksi on asetettu maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen.
Tavoitteeksi tulisi asettaa pikemminkin toimivan alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu, johon kuuluvat mm.
maankäyttö, liikenne ja palvelut. Yhteistyötä tulisi tehdä kattavammin kuin nykyään, lähtien aluerakenteen
toimivuudesta ja päätyen yhdyskuntarakenteen viihtyisyyteen. Esityksessä olisi hyvä olla kuvaus maakunnallisen ja seudullisen liikennejärjestelmätyön, kaavoitukseneri tasojen ja uusien organisaatioiden välisestä suhteesta ja yhteistyöstä.

