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LIITTO KIINNTTÄÄ LAKILAUSUNNOSSAAN HUOMIOTA KANSAINVÄLISIIN TEHTÄVIIN, MAAKUNNAN
PALVELUVERKON TOIMIVUUTEEN SEKÄ SAARISTOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISEEN
Lisätietoja: muutosjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Maakunnan liitto kiinnittää lausunnossaan huomiota erityisesti maakunnille
siirrettävien tehtävien kokonaisuuteen sekä muiden kuin sote-tehtävien osalta kunnan ja maakunnan välisiin
vuokrasopimuksiin.
Lausunnossaan liitto painottaa seuraavia asioita:
Maakunnan toimintaan liittyvät kansainväliset tehtävät on tunnistettu maakunnan toimialaksi. Kansainväliset tehtävät ja suora kansainvälinen vaikuttaminen ovat tärkeä osa uuden maakunnan toimintaa. Tästä syystä kansainväliset asiat sekä Euroopan unionin asioihin liittyvät tehtävät on tunnistettava laissa maakuntien pakolliseksi
tehtäväksi.
Hallituksen esityksen mukaan saaristoliikenteen järjestämisvastuu siirtyisi valtiolta maakunnille. Koko Suomen
yhteysalusliikenteen järjestäminen on keskitetty tällä hetkellä Varsinais-Suomen ELY -keskukselle. Maakuntahallitus katsoo, että koko saaristoliikenteen järjestämisvastuu tulee uudistuksessa antaa Varsinais-Suomen
maakunnalle, koska saaristoliikenteestä 90 % kohdentuu Varsinais-Suomeen. Valtion tulee varata vuosittain
talousarviossa riittävä erillisrahoitus liikenne- ja viestintäministeriön momenteille maakuntien määrittelemälle
saaristoliikenteen palvelutason toteuttamiselle.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että maakuntakaavojen toteuttamisen edistämisvelvoite tulee säilyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa. On tärkeää, että kaikki prosesseissa mukana olevat viranomaiset sitoutetaan edistämään tehtyjä valintoja elinvoimaisen maakunnan rakentamiseksi. Varsinais-Suomen liitto muistuttaa myös, että
jatkossa on myös arvioitava millaisessa prosessissa maakunnan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva, eli maakunnan yhteinen tavoitetila, rakennetaan.
Suomen ympäristökeskusta koskevaan muutosesitykseen maakuntahallitus on kriittinen. Uudessa laissa maakunnat jätetään ympäristökeskuksen asiantuntijapalveluiden ulkopuolelle, tai palveluista peritään maksut. Liiton
mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla yhteiskunnan toimijoilla kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasoilla
on käytettävissään sama objektiivisesti tuotettu tietopohja. Näin ollen Suomen ympäristökeskuksesta annetun
esitykseen tulee sisällyttää ympäristökeskukselle velvoite tuottaa asiantuntijapalveluja ympäristöministeriölle,
maa- ja metsätalousministeriölle, Valtion lupa- ja valvontavirastolle sekä maakunnille.
Lakiesityksessä käsitellään kunnalta maakunnalle siirtyvien (muiden kuin sote) käytössä olevien toimitilojen siirtymistä maakunnan hallintaan. Siinä todetaan, että maakunnan ja kunnan välillä solmitaan tilojen vuokrasopimus

vähintään 3 vuodeksi. Toisaalta todetaan, että maakunta ja kunta voivat sopia vuokrasopimuksesta toisinkin.
Uuden maakunnan tarkoituksenmukaisen toimipisteverkoston luomiseksi, laadukkaan asiakaspalvelun turvaamiseksi ja tehokkaan hallinnon järjestämiseksi nykyisten toimipisteiden sijaintia on voitava tarkastella uudelleen
heti uuden maakunnan aloittaessa 2019, Varsinais-Suomen liitto toteaa. Siksi kunnan ja maakunnan välisistä
vuokrasopimuksista pitää voida sopia maakunnan ja kunnan välillä. Lakiesitystä pitää selventää siten, että se
jättää maakunnille mahdollisuuden tuottaa palveleva ja kustannustehokas palvelupiste- ja toimipaikkaverkosto
vuoden 2019 alusta alkaen.
MAAKUNNAN LIITTO VARAUTUU PANOSTAMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUUN JOPA
370 000 EUROA
Lisätietoja: muutosjohtaja Laura Leppänen 040 7674364, hallintojohtaja Petra Määttänen 041 502 5246
Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon tavoitteellisena aloitusajankohtana on pidetty 1.7.2017. Väliaikaishallinnon tehtävänä on uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaishallinto aloittaa
toimintansa, kun sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti on hyväksytty. Nyt näyttää siltä, että lakipaketin voimaantulo lykkääntyy syksyyn eli esivalmisteluvaihe jatkuu lakien voimaantuloon saakka.
Esivalmisteluvaiheen pidentymisestä aiheutuviin kustannuksiin allokoitaneen valtion rahoitusta. Tästä ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä. Uudistus vaatii valmistelua rahoituksen viivästymisestä huolimatta ja sen turvaamiseksi
maakunnan liiton talousarviota on muutettava ja mahdollinen rahoituksen viivästyminen ennakoitava. Muutokselle on tarvittaessa oltava rahoitus sen vaatimien toimenpiteiden jatkumiseksi ja toteuttamiseksi.
VARSINAIS-SUOMELLE MYÖNNETTIIN VIIME VUONNA 38 MILJOONAA EU-RAHOITUSTA
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, 040 5063 715 ja kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus,
040 5343 865
Varsinais-Suomelle myönnettiin vuonna 2016 alkaneisiin hankkeisiin yhteensä 37,9 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Tämän osoittaa Varsinais-Suomen liitossa tehty selvitys.
Hankkeiden keskimääräinen rahoitus oli n. 125 000 €. Tieteeseen ja tutkimukseen liittyvien hankkeiden osuus
rahoituksesta oli 43 %. Korkeakoulut saivat lähes puolet rahoituksesta. Julkisen sektorin (esim. Turun kaupunki) osuus maakunnan rahoituksesta oli n. 23 %, yritysten n. 21,5 % ja yhdistysten n. 7 %. Varsinaissuomalaiset toimijat osallistuivat 10 EU-ohjelman toimintaan.
-

Varsinais-Suomessa on melko hyvin pystytty hyödyntämään EU-rahoituksen tarjoamat kehittämismahdollisuudet. Jotta pysymme myös tänä vuonna samalla tasolla, Varsinais-Suomen liitto pyrkii tiedottamaan rahoitusmahdollisuuksista tehokkaasti, toimimaan aktiivisesti hankekumppanuuksien luomisessa ja tukemaan toimijoita kuten kuntia hankehakemusten laadinnassa, kertoo liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.

HANKERAHOITUSTA MERITURVALLISUUDELLE JA AVOIMEN DATAN KEHITTÄMISELLE
Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404
Maakuntahallitus myönsi EAKR ja valtion rahoitusta seuraaville hankkeille:
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistykselle hankkeelle ”DigiPort” 56 029 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kokonaiskustannuksiin.
Turun ammattikorkeakoulun hankkeelle ”DaaS - Open Data as a Service” 199 542 euroa hankkeen osatoteuttajien Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kokonaiskustannuksiin.
VALONIA OHJAA KESTÄVÄÄ LIIKKUMISTA JA NEUVOO HAJAJÄTEVEDEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh.044 907 5995
Maakuntahallitus päättää käynnistää Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hankkeen. Painopisteinä
vuonna 2017 ovat kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen, liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön sekä suunnittelun kehittäminen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.- 31.12.2017. Kokonaisbudjetti on 178 320 euroa. Liikenneviraston rahoitusosuus on 80 000 euroa (45 %). Seudulliseen omarahoitusosuuteen osallistuvat: Varsinais-Suomen liitto (seudullinen jatkuva liikennejärjestelmätyö) 25 000 €, Valonia 5 000 €,
Turun kaupunki/ympäristötoimiala 8 000 €, Turun kaupunki 11 200 €, Maskun kunta 28 000 €, Liedon kunta
6 000 €, Kaarinan kaupunki 2 800 € ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 12 320 €.
Maakuntahallitus päätti myös käynnistää HAKKU2017 – Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeen,
jonka toteuttaja on Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Toteutusaika on 1.9.2017 - 30.6.2018 ja kokonaisbudjetti on
100 000 euroa. Hankkeessa tarjotaan haja-asutusalueiden kiinteistöille jätevesineuvontaa yleisneuvontana
sekä kiinteistökohtaisilla käynneillä.

