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SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN ASETETTIIN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 2013204, muutosjohtaja Laura Leppänen p. 040 767 4364
Hallituksen esityksessä maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta ehdotetaan säädettäväksi maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä.
Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakuntien perustamiseen liittyvästä valmistelusta, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimintansa, kun uudistusta koskevat lait ovat voimassa.
Varsinais-Suomessa neuvottelut toimielimen kokoonpanosta käynnistettiin maaliskuussa. Tällöin päästiin sopuun kokoonpanon paikkojen lukumäärästä ja jakautumisesta organisaatiokohtaisesti. Varsinais-Suomen liitto
pyysi ensimmäisessä neuvottelussa kunnilta ja muilta organisaatioilta esitykset toimielimen jäseniksi alueellinen edustavuus ja tasa-arvovaatimukset huomioiden.
Toisessa neuvottelussa sovittiin yksimielisesti jäsenistön kokoonpano tehtyjen esitysten pohjalta. Maakuntahallitus toteaa 16.5.2017 järjestetyn neuvottelun lopputuloksen ja asettaa väliaikaisen toimielimen kokoonpanon neuvottelussa sovitun mukaisesti:
Varsinaiset jäsenet
Aleksi Randell, kaupunginjohtaja, Turku
Riitta Liuksa, hyvinvointitoimialan johtaja, Turku

Varajäsenet

Tuomas Heikkinen, johtaja, hallintoryhmä, Turku
Max Lönnqvist, talous- ja hall.joht., hyvinvointitoimiala, Turku
Ari Korhonen, kaupunginjohtaja, Raisio
Seija Österberg, kunnanjohtaja, Mynämäki
Anna Arola-Järvi, hyvinvointipalveluiden johtaja, Kaa- Esko Poikela, kunnanjohtaja, Lieto
rina
Atso Vainio, kaupunginjohtaja, Uusikaupunki
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, Laitila
Jari Niemelä, apulaiskaupunginjohtaja, Salo
Taru Nordlund, perusturvajohtaja, Somero
Anu Helin, kunnanjohtaja, Pöytyä
Jari Rantala, kaupunginjohtaja, Loimaa
Patrik Nygrén, kaupunginjohtaja, Parainen
Anneli Pahta, kunnanjohtaja, Kemiönsaari
Seija Aaltonen, erityishuoltopiirin johtaja, Varsinais- Sofia Ulfstedt, kuntayhtymän johtaja, Kårkulla
Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
samkommun
Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelas- Mika Kontio, pelastuspäällikkö, Varsinais-Suomen
tuslaitos
pelastuslaitos
Kimmo Puolitaival, ylijohtaja, Varsinais-Suomen ELY- Else-Maj Laurila, hallintopäällikkö, Varsinaiskeskus
Suomen ELY-keskus
Kjell Henrichson, johtaja, Varsinais-Suomen TE- Ullakaisa Nieminen, palvelujohtaja, Varsinais-

toimisto
Kari Häkämies, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen
liitto
Leena Setälä, sairaanhoitopiirin johtaja, VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri
Arja Pesonen, talousjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Suomen TE-toimisto
Petra Määttänen, hallintojohtaja, VarsinaisSuomen liitto
Petri Virolainen, va. johtajaylilääkäri, VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri
Jari-Pekka Tuominen, hallintojohtaja, VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri

MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA PYYDETÄÄN KOMMENTTEJA 15.9. MENNESSÄ
Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506
3715, suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056
Varsinais-Suomelle laaditaan uusi maakuntaohjelma. Maakuntahallitus päätti laittaa Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä kommentit 15.9.2017 mennessä.
Maakuntavaltuusto hyväksyi nykyisen Varsinais-Suomen maakuntastrategian kesäkuussa 2014. Maakuntastrategia sisältää maakuntasuunnitelman 2035+ sekä maakuntaohjelman 2014–2017. Maakuntastrategia on
nimetty kumppanuusstrategiaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2018–2021.
Maakuntastrategian nykyiset, laajassa yhteistyössä valmistellut neljä arvokärkeä pidetään ennallaan. Ne ovat:
 Vastuullisuus – tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt
 Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen
 Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti
 Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä
Valmistelu tehdään normaalia kevyemmällä menettelyllä, johtuen maakuntauudistusprosessista. Positiivisen
rakennemuutoksen haasteisiin pyritään vastaamaan mm. lisäämällä teknillisten alojen koulutusta, edistämällä
työvoiman liikkuvuutta ja varmistamalla asuntojen saatavuus liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Valmistelussa on
hyödynnetty nykyistä maakuntastrategiaa valmistelleita työryhmiä.
LIITTO HALUAA JATKAA EUROPE DIRECT -TIEDOTUSPISTEEN TOIMINTAA EU-VIESTINNÄN PARISSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kirsi Stjernberg, 040 5513120
Europe Direct Varsinais-Suomi EU-tiedotuspiste on toiminut Varsinais-Suomen liiton yhteydessä vuoden 2013
alusta asti. Tiedotuspiste on osa Euroopan komission ylläpitämää verkostoa.
Europe Direct -tiedotusverkosto palvelee kansalaisia EU-asioissa heidän lähellään ja osallistuu EUkysymyksiä koskevaan viestintään. Tiedotuspisteet vastaavat päivittäin EU-aiheisiin kyselyihin, osallistuvat
tiedotuskampanjoihin ja järjestävät EU-aiheisia tapahtumia.

Europe Direct -tiedotustoiminta sopii Varsinais-Suomen liiton profiiliin aktiivisena EU-toimijana, vaikuttajana,
sekä EU-rahoitustiedon välittäjänä. Tiedotuspisteen toiminta voidaan hoitaa liiton sisäisin tehtäväjärjestelyin.
Viisivuotinen puitesopimuskausi komission kanssa päättyy 31.12.2017. Maakuntahallitus päättää, että Varsinais-Suomen liitto hakee itselleen Europe Direct -tiedotuspistettä vuosiksi 2018–2020 komission ehdotuspyynnön mukaisesti.
VALONIA PANOSTAA KIINTEISTÖJEN ENERGIARATKAISUIHIN SEKÄ KOULUJEN LÄHIVESIIN
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995
Maakuntahallitus päätti käynnistää ELLE – Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa
-hankkeen. Toteuttaja on Valonia/Varsinais-Suomen liitto.
Hankkeella edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toimintamalli perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen
markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään kuntien energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta.
Osallistuvien kuntien kiinteistöjen perustietoja avataan avoimeen rajapintaan (Lounaistietoon), jolloin ne ovat
yritysten hyödynnettävissä.
Hanke käynnistyy syyskuussa 2017 ja päättyy helmikuussa 2020. Kokonaisbudjetti on 161 384 euroa, josta
omarahoituksen osuus on 33 prosenttia. Hankkeeseen mukaan lähtevät kunnat Kemiönsaari, Lieto, Loimaa,
Somero ja Uusikaupunki.
Maakuntahallitus päätti myös käynnistää Valonian hankkeen Koulujemme lähivedet. Tavoitteena on saada
lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Hanke alkaa kesäkuussa
2017 ja päättyy joulukuun lopussa 2018. Kokonaisbudjetti on 25 300 euroa.

