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BALTIC FLOWS -HANKE TIIVISTI LOUNAISRANNIKON KAUPUNKIEN VESIALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖTÄ
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 829 5543
Baltic Flows -hanke päättyy. Siinä etsittiin ratkaisuja valumavesien hallinnan ja monitoroinnin
kehittämiseksi. Hankkeen koordinaattorina oli Turun yliopisto, ja mukana olivat myös Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy. Hankkeessa oli kaikkiaan mukana 17 organisaatiota kuudesta eri Itämeren
valtiosta. Yhdessä selvitettiin alueellisia ja kansainvälisiä tekijöitä, joita kehittämällä monitorointia ja vesien
hallintaa kyettäisiin parantamaan. Varsinais-Suomen liitto edusti projektissa alueellista suunnittelunäkökulmaa.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,5 miljoonaa euroa.
Hankkeella on ollut myönteinen vaikutus erityisesti osallistuvien alueiden vesialan osaajien verkostoitumiseen.
Projektin myötä on syntynyt vahvoja klustereita, joihin kuuluu monia erilaisia toimijoita, mm. julkisen
hallinnon edustajia, tutkijoita, yrityksiä ja yrittäjiä. Lounais-Suomen alueella tämä näkyy Lounaisrannikon kaupunkien Loura-vesiverkoston vesialan toimijoiden yhteistyön tiivistämisenä.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO JATKAA LOUNAISPAIKAN YLLÄPITÄMÄN AVOIMEN DATAN PALVELUN
RAHOITTAMISTA
Lisätietoja: Lounaispaikan verkostokoordinaattori Sara Tamsaari, p. 040 507 7109
Vuonna 2002 perustettu Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka on alueellisen paikkatietoyhteistyön
edistäjä, joka toimii osana Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmää. Lounaispaikka ylläpitää alueellista
karttapalvelua osana Lounaistieto.fi-aluetietopalvelua, tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille paikkatietopalveluja
sekä vastaa Lounaistiedon tietopalvelujen teknisestä ylläpidosta.
Lounaispaikka on osatoteuttaja 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa, jossa se on edistänyt avoimen
datan käyttöä ja kehittänyt avoimen datan jakelukanavaa (dataportaali) yhdessä Turun kaupungin, Turku
Science Parkin sekä muiden Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Dataportaali on avoimesti kaikkien
Lounaisen Suomen toimijoiden käytettävissä.
6Aika-hanke päättyy 31.12.2017. Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin välillä on sovittu, että molemmat
osapuolet nostavat Lounaispaikan rahoitusosuuttaan 5000 eurolla, jolla katetaan dataportaalin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Liiton osuus rahoituksesta on tällöin 32 000 euroa vuodessa. Lisäksi Lounaispaikan
rahoitukseen osallistuvat aiempaan tapaan myös Turun yliopisto, Åbo Akademi, Novia ja Satakuntaliitto.

DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS, TYÖVOIMAN SAATAVUUS SEKÄ ENNAKOINTITYÖN VAHVISTAMINEN TEEMOINA VARSINAIS-SUOMEN JA MINISTERIÖIDEN VÄLISISSÄ ALUEKEHITTÄMISKESKUSTELUISSA
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715
Maakuntahallitus päätti, että Varsinais-Suomen osalta tärkeimmät keskusteluteemat Varsinais-Suomen ja
ministeriöiden välisissä aluekehittämiskeskusteluissa ovat diplomi-insinöörikoulutuksen pysyvä toteuttaminen
Varsinais-Suomessa, työvoiman saatavuuteen liittyvät toimenpiteet, sekä näitä edellä mainittuja teemoja tukevan ennakointityön vahvistaminen.
Aluekehittämisen keskustelu on uusi, aluekehitys- ja kasvupalvelulakiin kirjattu valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut käydään prosessia harjoitellen
tammi-helmikuussa 2018. Jatkossa keskustelut käydään vuosittain. Maakunnan liitto aluekehittämisestä vastaavana viranomaisena koordinoi maakunnan toimijoiden valmistautumista keskusteluun. Maakuntaohjelma ja
sen valmisteluprosessi toimii valmistautumisen hyvänä pohjana; yhteinen näkemys alueen kehittämisen
strategisista tavoitteista on muodostettu tässä prosessissa.
Keskusteluja varten valmistellaan laaja maakunnan kehitystä koskeva aluekehityksen tilannekuva.
Varsinais-Suomesta ministeriöiden kanssa käytävään aluekehittämiskeskusteluun 30.1. on maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan lisäksi kutsuttu ainakin Turun, Salon ja Uudenkaupungin kaupunginjohtajat, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja, Varinais-Suomen TE-toimiston johtaja sekä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun sekä Åbo Akademin rehtorit. Näin Varsinais-Suomi jo tällä ensimmäisellä keskustelukierroksella osoittaa omaa sitoutumistaan prosessiin kunkin organisaation ylimmän luottamus-virkamiesjohdon tasolla. Tämä on myös viesti ja vaatimus ministeriöille vastaavaan päättävän tason osallistumiseen ja
sitoutumiseen.

ANTTI KOTTI JA KJELL WENNSTRÖM VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDITUKSEN
POLIITTISEEN OHJAUSRYHMÄÄN
Lisätietoja: Muutosjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364
Maakuntahallitus on kokouksessaan 16.5.2016 asettanut Varsinais-Suomeen sote- ja
maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän ja nimennyt sen jäsenet varajäsenineen puolueiden piirijärjestöjen tekemien esitysten pohjalta. Maakuntahallitus päätti valita sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Jouko Antolan tilalle Antti Kotin (SDP) ja varajäsenenä jatkaa Juuso Alatalo
(SDP), sekä valita sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Stefan Wall
nin tilalle Kjell Wennströmin (RKP) ja varajäsenenä jatkaa Mikael Holmberg (RKP).

