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MAAKUNTAHALLITUS: SAARISTOLIIKENNE TULEE MYÖS JATKOSSA OLLA VALTION JÄRJESTÄMÄÄ
JA RAHOITTAMAA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950
Maakuntahallitus otti kantaa saariston yhteysalusliikenteen tulevaisuuteen ja painottaa, että Varsinais-Suomen
näkökulmasta saaristoliikenne ylimaakunnallisena tehtävänä on ehdottomasti myös jatkossa oltava valtion rahoittamaa ja järjestämää. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on todennut, että vastuu saariston liikennepalveluiden kehittämisestä siirtyisi vuoden 2019 alusta maakunnille
Saaristoliikenteelle on valtion tämän vuoden budjetissa osoitettu 18,3 milj. euron määräraha, jolla katetaan yhteysalusten liikennöinti ja mm. laiturien kunnostamista. Määräraha kohdentuu Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle sekä Kymenlaaksoon. Noin 90 % rahoituksesta eli n. 16,5 milj. euroa kohdentuu Varsinais-Suomeen.
Jos saaristoliikenne kuitenkin lailla määrätään maakunnan tehtäväksi, tulee toiminnalle maakuntahallituksen
mukaan osoittaa erillisrahoitus.
Lisätietoa maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksessa 27.2.2017
VARSINAIS-SUOMEN LIITON HALLINTOJOHTAJAKSI VALITTIIN PETRA MÄÄTTÄNEN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204
Varsinais-Suomen liiton hallintojohtaja Markku Roto jää eläkkeelle 1.9.2017, käytännössä viimeinen työpäivä
on kesäkuussa 2017. Hallintojohtajan virka on julistettu haettavaksi julkisella haulla ja siihen tuli 43 hakemusta.
Haastatteluryhmä valitsi 15 henkilöä haastatteluihin ja heistä seuraavat neljä lähetettiin soveltuvuustesteihin:
varatuomari, lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, HTM, lehtori Anne Muurinen, OTM, kaupunginsihteeri Petra
Määttänen ja varatuomari Nina-Mari Turpela.
Maakuntahallitus päätti valita Petra Määttäsen Varsinais-Suomen liiton uudeksi hallintojohtajaksi. Määttänen
toimii tällä hetkellä Raision kaupunginsihteerinä.
Hallintojohtaja johtaa yhteisten toimintojen ja hallinnon vastuualuetta. Erityisinä vastuualueina ovat maakuntavaltuuston ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat sekä liiton talouteen liittyvät suunnittelu- ja seurantatehtävät.
NEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMISEKSI
Lisätietoja: muutosjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364

Maakuntien perustamista koskevan lakiluonnoksen mukaan maakunnat perustetaan 1.7.2017. Ensimmäisiin
maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka maakunnan puolesta päätöksiä tekee väliaikainen valmistelutoimielin.
Maakuntahallitus päätti käynnistää neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi. Maakunnan
alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja.
Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Valitut henkilöt pysyvät virkasuhteessa edellä mainittuihin
organisaatioihin. Jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa ja he vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta. Väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata henkilöstöä avustamaan sen tehtävien hoitamisessa.
Toimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2018 ja tehdä muita maakuntaa sitovia sopimuksia 31.12.2019 asti.
TURKU SCIENCE PARKILLE MITTAVA RAHOITUS INNOVAATIOIHIN JA VIHREÄÄN TEOLLISUUTEEN
Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen kilpailukyvyn vahvistamisen kärkihankkeen toimenpide,
jonka rahoittamiseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Valtioneuvosto on päättänyt AIKOrahoituksen alueellisesta jaosta vuosille 2016 ja 2017.
Varsinais-Suomen liitto sai Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen toteuttamiseen osoitettua rahoitusta yhteensä 1 253 000 euroa. Valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen tavoitteena on Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Sopimuksella edistetään kasvua kahden teeman avulla:
1. Kansainvälisesti vetovoimainen innovaatioympäristö
2. Sinisen ja vihreän teollisuuden symbioosit
Kasvusopimusta toteuttaa ja hallinnoi Turku Science Park Oy. Maakuntahallitus päätti myöntää Turku Science
Park Oy:lle hankkeeseen ”Valtion ja Turun kaupunkiseudun kasvusopimus 2016 - 2018” AIKO -rahoitusta 50
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, enintään 1 253 000 euroa.
MAAKUNTAHALLITUS VASTUSTAA LOIMAAN, UUDENKAUPUNGIN JA PARAISTEN POLIISILAITOSTEN
AUKIOLOAIKOJEN SUPISTAMISTA
Lisätietoja: suunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429
Poliisihallitus on määrännyt poliisilaitosten lupahallinnolle uuden resurssimallin. Uudessa mallissa Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupahallinnon henkilötyövuosimäärä on 72 htv, kun se aikaisemmin oli 92 htv. Vähennys on
yhteensä 20 htv.

Lounais-Suomen poliisilaitos on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa asiasta. Varsinais-Suomen liitto
toteaa lausunnossaan, että suunnitelmat vähentää aukioloaikoja Loimaan ja Uudenkaupungin lupapalveluissa
viidestä neljään päivään viikossa heikentävät asiointipalvelun tasoa. Paraisilla muutos on vielä merkittävämpi,
kun palvelutaso heikkenee viidestä kolmeen päivään viikossa.
Vaikka sähköiset palvelut sopivat monille hyvin, henkilökohtaisen asioinnin tarve erityisesti iäkkään väestön
kohdalla on merkittävä.
- Jos tehdään suunniteltuja muutoksia, tulisi huomioida väestön ikärakenne ja sähköisen palvelujen käytön riittävä tuki, maakuntahallitus muistuttaa.
Erityisesti kaksikielisen palvelun saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Paraisten palvelujen mahdollinen vähentäminen kahdella arkipäivällä viikossa tulee kompensoida lisäämällä kaksikielisen palvelun tarjontaa Turun
pääpoliisiasemalla.
Maakunnan liitto katsoo, ettei palvelutason heikennyksiä toimipisteverkkoon tule tehdä. Jos lupapalveluiden aukioloaikoja kuitenkin vähennetään, tulisi muutosten toteuttamisessa huomioida palvelujen saatavuuteen, väestön ikärakenteeseen ja kaksikielisyyteen liittyvät lähtökohdat. Henkilöstön kannalta on hyvä, että mahdolliset
henkilöstövähennykset tehdään eläköitymisten kautta tai toisiin tehtäviin siirtämällä.
Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että Salon, Turun ja Kemiönsaaren poliisiasemien on tarkoitus jatkaa nykyisellään.

