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1 Maakuntajohtajan katsaus – Landskapsdirektörens översikt
Vuosi 2006 oli Varsinais-Suomen liitolle vilkkaan toiminnan, edelleen lisääntyneen kansainvälistymisen, vahvan vaikuttamisen, koko kuntakenttää myllertäneen uudistuskeskustelun, saavutusten ja edunvalvonnassa myös pettymysten aikaa.
Maakunnan tila
Vuosi 2006 oli Varsinais-Suomelle erittäin menestyksekäs, jopa menestyksekkäämpi kuin
edellinen, erittäin hyvänä pidetty 2005. Vientivetoisten avainalojemme tuotanto on elänyt
korkeasuhdanteessa, mikä on heijastunut suoraan työllisyyteen: Työllisyysaste ylitti 70 %:n
tason vieläkin näyttävämmin ja työttömyysaste laski selvästi alle 8 %:iin. Hyvä työllisyys- ja
talouskehitys antoi myös piristysruiskeen väestönkasvulle. Muutamilta huonoilta uutisilta ei
kuitenkaan vältytty.
Laivateollisuus on aina ollut ja on edelleen vahva toimiala maakunnassa. Alan menestys ei
jätä merkkejä vain Varsinais-Suomeen, vaan alihankintaketjujen ja yrittäjien verkottumisen
myötä vaikutus ulottuu myös laajalti muualle Suomeen, erityisesti Satakuntaan ja Uudellemaalle. Vain 40 % alihankintaverkostosta sijaitsee Varsinais-Suomessa. Laajat positiiviset
heijastukset muihin maakuntiin olisi nähtävä myös valtiovallan päätöksissä. Menestys ei
saisi tarkoittaa tukien vähenemistä vaan päinvastoin. Myös valtiovallan on sijoitettava sinne, missä sijoitukset tuottavat.
Myös maakunnan toisen vientivetoisen toimialan, elektroniikkateollisuuden, kehitys oli erittäin hyvää huolimatta alan alihankintaverkoston kiristyneestä kilpailutilanteesta ja tuotannon kansainvälistymisestä. Elektroniikkateollisuuden alihankintaverkostoissa irtisanottiin
Salon seudulla viime vuonna n. 340 työntekijää, mutta henkilöt ovat kuitenkin nopeasti työllistyneet samalle alalle, koska alan tuotanto on koko ajan kasvanut. Irtisanomisista on kuitenkin heijastunut jotain hyvää: alueen elinkeinorakenne on lähtenyt pikku hiljaa monipuolistumaan ja yritykset erikoistumaan. Irtisanomisista huolimatta elektroniikkatuotannon näkymät ovat edelleen varsin suotuisat, vaikka epävarmuus onkin kasvussa.
Edellisiä pienemmillä toimialoilla menee myös kivasti. Kone- ja laiteteollisuudella, erityisesti
raskaalla metalliteollisuudella on hyvä veto päällä, sillä alan tilauskanta ja koneiden käyttöasteet ovat olleet huippuvuosien tasolla. Lääkealan ja diagnostiikan tuotanto on kasvanut
tasaisesti ja lähitulevaisuus näyttää samansuuntaiselta. Diagnostiikka-alan tuotanto on
kasvanut jopa lääkealaa nopeammin. On kuitenkin mahdollista, että lääkealalla tehdään
vielä tuotannon tehostamiseen ja säästöihin tähtääviä henkilöstöön kohdistuvia supistuksia
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
Palvelusektori on kasvanut kilpaa teollisuuden kanssa. Kova kasvu ei tosin olisi mahdollista ilman teollisuuden menestystä. Teollisuuden kasvu heijastuu sekä asukkaiden että pienyritysten ostovoimaan. Kauppa kasvaa ja monenlaisia palveluita ostetaan. Olemme muuttumassa pikkuhiljaa tee-se-itse kansasta eurooppalaisiksi, jotka osaavat ja uskaltavat ostaa palveluita häpeilemättä.
Maakunnan väestönkasvu oli usean vuoden ajan hiipumaan päin, mutta hyvä työllisyyskehitys imaisi osan työvoimaviroista takaisin tänne Suomen ”nurkka-alueelle”. Tonttipula ja
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korkojen nousu ovat hillinneet asuntokauppaa ja sen myötä asuntorakentamistakin. Korkojen nousun myötä muutto Turun seudun reuna-alueille ei ole enää kiihtynyt. Omakotitaloa
ensiasuntona harkitaan onneksi nyt vähän pidempään. Lasten tullessa ”harrastusikään”
muutto lähemmäs lasten harrastuspalveluita saattaa tulla ajankohtaiseksi.
Vaikka muu Suomi pitää Varsinais-Suomea vähän ”nurkkakuntaisena”, ulkomaalaiset matkailijat ovat löytäneet pikkuhiljaa maakunnan tai ainakin Turun. Sen todentamiseksi ei tarvita sen kummempaa tilastotutkimusta. Matkailun kasvu näkyi selvästi jo viime kesän katukuvassa: yhä useampi vastaantulija katseli karttaa ja puhui jotain keskieurooppalaista kieltä. Heitä voisi olla katukuvassa vieläkin enemmän. Myös muutkin suomalaiset ovat tervetulleita tutustumaan meihin ”nurkkakuntaisiin”.
Vaikka viime vuosi oli kokonaisuutena erittäin loistokas, teollisuus ei kuitenkaan säästynyt
huonoilta tapahtumilta. Sekä Leafin että Sucroksen tehdastoiminta loppui vuoden 2006 lopussa. Työttömäksi jäi yhteensä 460 henkilöä. Lisää elintarvikealan työttömiä tulee tämän
vuoden lopussa, kun HK-ruokatalon tehdastoiminta loppuu. On mahdollista, että myös
Raision suunnalta on odotettavissa tuotannon tehostamiseen ja säästöihin tähtääviä toimenpiteitä. Elintarviketeollisuus elää nyt vaikeita aikoja. Autoteollisuuden tulevaisuuspolku
noudattaa vuoristoratamaista linjaa. Autotehtaan henkilöstö tulee tippumaan yli 200 hengellä kevään 2007 aikana.
Osalle työttömäksi jäävien elintarvikealan osaamista voidaan varmasti hyödyntää muilla
palvelualoilla. Aikuiskoulutuksella on kova kysyntä, jotta rakennemuutosalojen työvoima
voidaan hyödyntää tehokkaasti aloilla, joissa työvoimasta on puutetta nyt ja tulevaisuudessa.
Vaikka Varsinais-Suomella näyttää nyt menevän paremmin kuin koskaan, laakereille ei
saa jäädä lepäämään. Tulevaisuudessa talouskasvun esteeksi voi muodostua mm. pula
ammattitaitoisesta työvoimasta, sillä jo nyt perinteisistä ammatinharjoittajista on akuutti pula. Nykyisen kaltaisen työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi sekä
viranomaiset että yritykset ovatkin tehneet paljon töitä etsiessään osaajia muualta Suomea
ja rajojen ulkopuolelta. Maahanmuuttopolitiikka on noussut työvoimapolitiikan keskeiseksi
osaksi.
Talouden syklit ovat yhä nopeampia: vanhoja tuotantolaitoksia lakkautetaan ja uusia perustetaan nopealla tahdilla. Korkeasuhdannetta seuraa väistämättä aina jonkinlainen levähdyksen ja uudelleen suuntautumisen aikakausi, jonka jälkeen taas jaksetaan kasvaa ja
menestyä. Levähdyksen ja uudistusten hakemisen aikakausi on varmasti VarsinaisSuomellakin edessä viimeistään vuosikymmenen vaihteessa.
Aluekehitystyö
Vuosille 2005- 2008 hyväksytty maakuntaohjelma ja vuoteen 2025 hyväksytty maakuntasuunnitelma ovat olleet maakunnan aluekehitystyön keskeisenä toiminta- ja tavoiteohjelmana.
EU:n ohjelmakauden 2000 – 2006 tavoite 2 -alueiksi määriteltyjen alueiden (Vakka-Suomi,
Turunmaa ja muu saaristo sekä ”siirtymäkauden alueiden”: Loimaan seutu ja Salon seudun reuna-alueet) kehittämispolitiikan tavoitteena on ollut uuden maataloutta tai vanhaa
perusteollisuutta täydentävän ja/tai sitä korvaavan elinkeinotoiminnan synnyttäminen. Tu-
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run kaupungin itäpuolen lähiöalueisiin kohdistuvan ”Itä-Turku”–tavoite 2 -alueen ongelma
on ennen kaikkea sosiaalinen syrjäytyminen ja työttömyys. Ohjelmiin perustuva hankkeet
ovat vuoden 2006 aikaan olleet päättymässä ja liiton viranomaistehtävänä on korostunut
ohjelmien sulkeminen ja loppuraportointiin valmistautuminen.
Painopisteenä 2006 on ollut uusien kauden 2007 – 2013 EU-ohjelmien laadinta niin, että
niillä voidaan mahdollisimman hyvin toteuttaa maakuntaohjelmaa.
Uusien ohjelmien resursseista ja laajuudesta päätettiin joulukuun 2005 EUhuippukokouksessa kun Unionin budjetista 2007 – 2013 päästiin sopuun. Ratkaisu merkitsi
Etelä-Suomen osalta rakennepoliittisten tukien putoamista noin 40 %:lla kauden 2000 –
2006 tuista. Etelä-Suomen EAKR (aluekehitysrahasto) –ohjelman 138 M€:sta 67 % päätettiin käyttää ”haasteellisten alueiden” kehittämiseen. Varsinais-Suomesta tällaisiksi alueiksi
määriteltiin Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnat ja saaristolain määrittelemä saaristoalue.
Koko Etelä-Suomen alueella toteutettaviin teemahankkeisiin käytetään 28 % (37,1
milj.euroa). Lisäksi ohjelman kautta rahoitetaan ”suurten kaupunkiseutujen” kehittämistä.
Turun seutu saa tästä vuosittain 0,38 milj.euroa EAKR-rahoitusta.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelma jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen osioon. Etelä-Suomen alueellisen osion rahoitus on 69 milj.euroa. Tästä voidaan arvioida maakuntaan saatavan 1,5 milj.euroa vuosittain.
Ohjelmien syksyllä valmistuttua voitiin todeta, että vaikka kokonais-EU-rahoitus lähes puolittuikin kaudesta 2000 – 2006, niin uudet ohjelmat kattavat maakunnan kokonaisuuden entistä paremmin. Valtion vastinrahoituksen pienentäminen ja kunnilta hankkeisiin saatavan
omarahoitusosuuden yhdistäminen ohjelmissa ”julkiseksi rahoitukseksi” synnytti syksyllä
kiistan, joka lykkäsi ohjelmien hyväksymisen valtioneuvostossa joulukuulta 2006 helmikuun
loppuun 2007. Jotta ohjelmat voidaan toteuttaa on valtion lisättävä oleellisesti omaa vastinrahoitustaan 2008 alkaen.
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatiminen laajassa yhteistyöprosessissa
maakunnan eri viranomaisten ja seutukuntien kanssa hoidettiin kolmen vuoden harjoittelun
jälkeen jo rutiinilla. Aluekehityslain muutos teki tästä asiakirjasta vuoden 2007 alusta alkaen virallisen maakuntahallituksen hyväksymän ”maakunnan valtionbudjettiehdotuksen”,
josta käytiin joulukuun alussa viralliset neuvottelut kaikkien ministeriöiden kanssa. Kaksipäiväiset sisäasiainministeriön organisoimat neuvottelut Helsingissä olivat näyttävä ”koulutusseminaari”, mutta niiden vaikutus vuoden 2007 valtion budjettiin oli jo ajankohdastakin
johtuen olematon. Tavoitevuodeksi muodostui käytännössä vuoden 2008 budjetti. Järjestelmä vaatii vielä paljon kehittämistä ja uutta rohkeasti maakuntien asemaa vahvistavaa
lainsäädäntöä.
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Edunvalvonta
Edunvalvonnallisesti toimintavuotta voi pitää kaksijakoisena.
Jo vuodelta 2003 periytynyt suunnitelma määritellä valtakunnan liikenteen ydinverkko,
muuttui vuoden 2004 aikana uuden hallituksen myötä runkoverkon määrittelyksi. VarsinaisSuomen osalta pyrkimys saada Turku–Helsinki yhteyksien lisäksi myös Turku–Toijala –
rata ja VT:t 9 ja 8 määritellyksi runkoverkkoon olivat johdonmukaisen vaikuttamisen kohteena. Liikenneministeriön työryhmän esitys luovutettiin kesäkuun 2005 alussa ministerille.
Varsinais-Suomesta saatoimme todeta kaikkien tavoitteidemme olevan esityksessä mukana. LVM ei kuitenkaan vahvistanut esitystä vaan käynnisti keväällä 2006 uuden SOVA-lain
(Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi) mukaisen konsulttivetoisen kuulemiskierroksen, jonka tuloksena työryhmän esitykseen esitettiin lisättäväksi Kuopiosta Kajaaniin
kulkeva yhteys. Esitys luovutettiin ministerille alkusyksystä. Jo vastauspuheessaan ministeri lykkäsi runkoverkon vahvistamisen eduskuntavaalien 2007 jälkeen muodostettavalle
hallitukselle.
Olemme siis edelleen pisteessä, jossa tavoitteidemme mukainen liikenneverkkojen kehittämisesitys on olemassa, mutta saammeko maahan hallituksen, joka sen myös vahvistaa
ja ottaa toimintalinjakseen? Edunvalvonnassa riittää työtä tässäkin asiassa edelleen.
Edunvalvonnan kannalta ehkä selkein voitto oli hallituksen päätös esittää Turkua vuoden
2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Käytännössä ratkaisun teki kulttuuriministeri, joka
torjui ajatuksen esittää Suomesta Turun lisäksi Rovaniemeä ja jättää asia EU:n ratkaistavaksi.
Maankäyttö
Varsinais-Suomi on ollut vuoden 2000 alusta voimaanastuneen uuden maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisessa edelläkävijän roolissa. E 18-moottoritien ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan vahvistamisen jälkeen saatiin nyt syksyllä 2006 Salon seudun maakuntakaava maakuntavaltuuston käsittelyyn ja yksimielisesti hyväksytyksi.
Maakuntakaavan teko kaikkien muiden alueiden osalta (Loimaa seutu, Turunmaan seutu,
Vakka-Suomen seutu ja Turun seudun kehyskunnat) on käynnissä useilla selvityksillä, joita
on tehty niin liiton omana työnä kuin osin hankerahoituksella yhdessä kuntien ja seutukuntien sekä maakuntamuseon kanssa. Seutukunnittain laadittujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien pohjalta aloitettiin koko maakunnan kattavan erillisenä tarkasteltava liikennejärjestelmäsuunnitelman muodostaminen. Tuulivoiman käyttöön soveltuvia alueita koskeva ympäristöministeriön rahoittama selvitystyö sai osakseen voimakasta julkista polemiikkia.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Maan hallitus käynnisti alkuvuodesta 2005 yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa koko kuntakentän käymistilaan saaneen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Uudistuksen lähtökohtana oli näkemys siitä, että kuntakenttä ei nykyisellään pysty vastaamaan palvelujen
tuottamisesta ilman oleellisia rakenteellisia ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tuotannollisia
muutoksia.
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Kevään ja kesän keskustelun ja selvitystyön jälkeen maakuntien liitot saivat tehtäväkseen
järjestää maakunnalliset kuulemistilaisuudet ja niiden jälkeen maakunnallisten vastausten
muodostamisen asiaa valmistelevan valtakunnallisen työryhmän kysymyksiin. Maakuntahallitus antoi sisäasiainministeriölle Varsinais-Suomen vastauksen yksimielisesti helmikuun
2006 puolivälissä.
Varsinais-Suomen (kuten melkein kaikkien muidenkin alueiden) vastauksien keskeinen sisältö oli se, että palvelut halutaan jatkossa järjestää toimintakykyisten/vahvojen peruskuntien toimesta. Enemmistön käsityksen mukaan tämä tarkoitti oleellisesti nykyistä suurempaa kuntakokoa.
Hallituksen käytännön toimet asiassa oli luvattu keväällä 2006 eduskunnalle annettavassa
puitelainsäädännössä. Puitelakiesitys annettiin eduskunnalle syyskuun lopussa. Siinä edellytetään kaikkien kuntien (tai kuntaryhmien) laativan elokuun loppuun 2007 mennessä
omat strategiansa palvelujen järjestämiseksi.
Asian valmistelu on saanut koko kuntakentän liikkeelle. Selvityksiä kuntien nopeista liitoksista on käynnistetty runsaasti. Erityisen aktiivisia tässä asiassa on oltu Salon seudulla ja
Turunmaalla.
Aktiivisuus, ulospäin suuntautuminen, yhteistyö, tiedotus
Liitto on edelleen tietoisesti pyrkinyt olemaan koollekutsujana tai muutoin mukana hankkeissa ja projekteissa, joilla on pyritty kokoamaan alueen keskeiset toimijat yhdessä edistämään maakunnan kehityksen avainkysymysten ratkaisua. Vuoden aikana esillä olivat erityisesti mm. alueen imagon parantaminen, logistiseen asemaan liittyvät kehityshankkeet,
bioenergia-, metalli- ja matkailualan kehittämistoimet.
Maakunnan ja Turun kaupungin yhteisen markkinointiviestinnän käyttöön valmisteltiin syksyn aikana korkeatasoista Turku & Varsinais-Suomi vuosijulkaisua 2007 sekä suomen,
ruotsin, että englannin kieliversioina.
Tärkeitä vieraita
Vuoden aikana on jatkettu käytäntöä, jonka mukaan maakunnassa vierailevat ministerit on
pyritty saamaan liiton vieraiksi. Näiden tapaamisten yhteydessä on ollut mahdollisuus selvittää ajankohtaisia maakunnan kehityksen avainkysymyksiä keskeisille päättäjille. Yhteistyö puolueiden piirijärjestöjen ja liiton kesken on näissä järjestelyissä erittäin tärkeää.
Etelä-Suomen maakuntien liittouma
Liitto on vuodesta 1998 alkaen kuulunut Etelä-Suomen maakuntien liittoumaan (ELLI).
Varsinais-Suomen liitto on ELLI:n puheenjohtajaliitto kaksivuotiskauden 2005 – 2006. Liittouman vuosittainen maakuntahallitusten yhteiskokous järjestettiin kaksipäiväisena Naantalin Kylpylässä. Liittouman merkitys eteläsuomalaisen yhteistyön foorumina erityisesti
suhteessa valtion viranomaisiin vahvistui johdonmutkaisesti vuoden aikana.
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Kansainväliset suhteet
Liiton kansainvälinen toiminta vilkastui entisestään. Aktiivinen mukanaolo Itämeren alueen
yhteistoiminnassa ja projekteissa, osallistuminen liiton eurooppalaisten jäsenjärjestöjen
(BSSSC ja CPMR) toimintaan ja sopimuspohjainen yhteistyö Mecklenburg - Vorpommernin osavaltion (Saksa) ja Finistèren alueen (Ranska) kanssa muodostivat kansainvälisen
toiminnan rungon. Luoteis-Venäjän yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen pohjalta haettiin konkreettisia yhteistoiminnan muotoja ja Pomeranian maakunnan (Puola) kanssa jatkettiin 2005 tehdyn sopimuksen pohjalta yhteistoiminnan vahvistamista niin asiantuntijavierailuin kuin maakuntahallituksenkin vierailulla Gdanskissa. Varsinais-Suomen liiton ja Wienin kaupungin yhteinen ”Interact”–toiminta on antanut liitolle tiiviit kontaktit kaikkien EU:n
raja-alueiden valtioiden aluekehityksestä vastaaviin viranomaisiin.
Yhteydet Viroon ja Ruotsin eri alueille tiivistyivät entisestään vuoden aikana. Viron osalta
vanhastaan oli pääroolissa toimintamme Etelä-Suomi–Viro Interreg -ohjelman maksu- ja
hallintoviranomaisena. Ruotsiin päin virallinen saaristoyhteistyö, Saaristo-Interreg, Mälardal-yhteistyö ja Tukholman ja Turun satamien välinen tiivis yhteistyö mm. Merten moottoritie -hankkeessa saivat näyttävän lisän Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän keväisestä vierailusta Tukholmassa. MYR:n eri viranomaistahojen päivän yhteisseminaari
ruotsalaisten kollegojen luona saa nyt 2007 jatkokseen ruotsalaisten vastavierailun syyskuun alussa.
Varsinais-Suomen liiton suurin kansainvälinen haaste vuoden 2006 aikana on ollut EU:n
uuden ”Central Baltic” Interreg IV A –ohjelman valmistelu Etelä-Suomen, Viron, Latvian,
Ruotsin ja Ahvenanmaan yhteiseksi kolmiosaiseksi ohjelmaksi. Ohjelma korvaa vanhan
Etelä-Suomi–Viro –ohjelman, Suomi-Ahvenanmaa–Ruotsi saaristo-ohjelman ja tuo lisäksi
uuden kaikkien osanottajamaiden alueita kattavan verkosto-ohjelman. EU-rahoituskehys
ohjelmassa on noin 130 milj.euroa.
Varsinais-Suomen liitto on uuden ohjelman hallinto- ja varmennusviranomainen. Ohjelman
tekniseen toteuttamiseen tarvitaan noin 20 hengen sihteeristö, joka sijoittuu Turun toimiston lisäksi Tallinnassa, Riiassa, Tukholmassa ja Maarianhaminassa oleviin erillisiin pisteisiin (point). Ohjelman valmistelu eteni 2006 hyvin tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma jätettäneen komissiolle loppukeväästä 2007. Toteuttamiseen päästään syksyllä 2007. Tämän
EU-ohjelman toteuttaminen tekee Varsinais-Suomen liitosta Itä-meren keskisen osan tärkeimmän toimijan.
Virasto, henkilöstö
Toimintavuosi 2006 on merkinnyt liiton virastolle askelia kohti entistäkin palvelukykyisempää, asiantuntevampaa ja toiminnan muutoksiin joustavammin mukautuvaa organisaatiota.
Henkilöstön työmotivaatioon ja työkyvyn ylläpitoon on vuoden aikana kiinnitetty erityistä
huomiota. Osin eläköitymisen seurauksena, osin EU:n ohjelmarahoituksella on saatu liittoon uutta osaajapolvea täydentämään jo maailman jatkuvat muutokset kokenutta perusjoukkoamme. Liitossa vallitsee reipas ja uusista haasteista innostunut tekemisen ja näyttämisen meininki.
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Haastetta aluekehittämisessä
Varsinais-Suomen liitto on toiminnassaan hakenut oman roolinsa maakunnan kehittäjänä,
edustajana ja yhteistyön koordinaattorina. Kansallinen lainsäädäntö ja EU:n alueiden erilaisuutta korostava politiikka antavat maakunnan liitoille kiistattoman vahvan ja keskeisen
roolin. Vuosi vuoden jälkeen on aluekehityslakiin tehty pieniä lisäyksiä, jotka ovat kaikki
johdonmukaisesti lisänneet maakunnan liiton mahdollisuutta vaikuttaa myös valtion toimenpiteisiin alueella. Useamman hallituksen ohjelmassa on ollut kuitenkin selvästi suurempien muutosten aikaansaaminen maamme aluehallintoon. Keskushallinnosta ja ministeriöistä lähtevän ”putkihallinnon” traditio on kuitenkin Suomessa niin vanha ja vahva, että
sitä ei juurikaan ole uskallettu loppujen lopuksi horjuttaa.
Hallinto ei kuitenkaan ole koskaan valmis. Euroopan Unionin sisäinen keskustelu hallinnosta ja kansallisen tason keskustelu kuntalähtöisten maakuntien ja toisaalta valtiohallinnon viranomaisten roolista aluekehitystyössä on jatkuvasti käynnissä. Keväällä 2007 laadittava uuden hallituksen ohjelma antaa taas neljän vuoden raamit hallinnon kehittämiselle.
Meidän tehtävämme on hoitaa roolimme maakunnan aluekehittäjänä niin hyvin, että sitä
laadittaessa aluehallinnon kehittämisessä uskalletaan taas ottaa pidempi askel.
Turussa 12.3.2007

Juho Savo
maakuntajohtaja
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Maakuntajohtajan katsaus – Landskapsdirektörens översikt
Året 2006 var för Egentliga Finlands förbund en tid av livlig verksamhet, alltjämt tilltagande
internationalisering, intensiv påverkan, med en omtumlande reformdebatt för hela kommunfältet, med resultat och inom intressebevakningen även med besvikelser.
Landskapets tillstånd
Året 2006 var för Egentliga Finland synnerligen framgångsrikt, t.o.m. mera framgångsrikt
än det föregående året 2005, vilket betraktades som ett ytterst gott år. Produktionen inom
våra exportledande nyckelsektorer har levat i en högkonjunktur, vilket direkt har återspeglats på sysselsättningen: Sysselsättningsgraden översteg nivån på 70 % ännu synligare
och arbetslöshetsnivån gick klart ned under 8 %. Den goda utvecklingen för sysselsättningen och ekonomin gav också befolkningstillväxten en vitamininjektion. Man kunde dock
inte undgå en del dåliga nyheter.
Varvsindustrin har alltid varit och är alltjämt en stark bransch i landskapet. Branschens
framgång avsätter spår, inte endast i Egentliga Finland, utan genom underleveranskedjorna och nätverken mellan företagarna sträcker sig verkan vida omkring till andra platser i
Finland, speciellt till Satakunta och Nyland. Endast 40 % av underleveransnätverket är beläget i Egentliga Finland. De omfattande positiva återspeglingarna till de andra landskapen
borde komma till synes även i statsmaktens beslut. Framgången skulle inte få innebära att
stöden minskas utan tvärtom. Även statsmakten skall investera där investeringarna ger
avkastning.
Också landskapets andra exportdominerade sektor, elektronikindustrin, hade en ytterst
god utveckling trots det skärpta konkurrensläget för underleveransnätverket i branschen
och den internationaliserade produktionen. Inom underleveransnäten för elektronikindustrin sades i Saloregionen förra året upp c. 340 arbetstagare, men de aktuella personerna
har snabbt blivit sysselsatta inom samma bransch, eftersom produktionen i branschen hela
tiden har ökat. Uppsägningarna har dock fört något gott med sig: regionens näringsstruktur
har småningom börjat bli mångsidigare och företagen har börjat specialisera sig. Trots
uppsägningarna är utsikterna för elektronikproduktionen alltjämt rätt gynnsamma, fastän
osäkerheten dock håller på att tillta.
Inom de branscher som är mindre än de föregående går det också rätt väl. Maskin- och
apparaturindustrin, speciellt den tunga metallindustrin går på för fullt, för orderstocken i
branschen och maskinernas kapacitetsutnyttjande har varit på samma nivå som under
toppåren. Produktionen inom läkemedels- och diagnostiksektorn har ökat jämt och den
närmaste framtiden tycks gå i samma riktning. Produktionen inom diagnostikbranschen har
t.o.m. ökat snabbare än läkemedelsbranschen. Det är dock möjligt att nedskärningar inom
personalen i läkemedelssektorn ännu görs för att göra produktionen effektivare och strävan efter inbesparingar och för att upprätthålla konkurrenskraften.
Servicesektorn har expanderat i takt med industrin. Den kraftiga tillväxten vore visserligen
inte möjlig utan framgången för industrin. Industrins tillväxt återspeglas både i invånarnas
och småföretagens köpkraft. Handeln ökar och många slags tjänster köps. Vi håller småningom på att förändras från att vara ett gör-det-själv-folk till européer som kan och vågar
köpa tjänster utan att skämmas.
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Landskapets befolkningstillväxt höll i flera års tid på att avta, men den goda sysselsättningsutvecklingen drog en del av arbetskraftsströmmarna tillbaka hit till "knutområdet" i
Finland. Tomtbristen och de höjda räntorna har dämpat bostadshandeln och därigenom
även bostadsbyggandet. I takt med de höjda räntorna har flyttningen till randområdena av
Åboregionen inte längre accelererat. Lyckligtvis överväger man nu litet längre med att skaffa sig ett egnahemshus som förstabostad. Då barnen kommer upp i åldern med fritidsintressen, kan det bli aktuellt att flytta närmare tjänsterna för barnens fritidsintressen.
Även om det övriga Finland betraktar Egentliga Finland som litet "klickbildande", har de utländska turisterna efter hand funnit landskapet eller åtminstone Åbo. Det behövs inte desto
mera statistisk undersökning för att bevisa det. Den ökade turismen syntes redan tydligt i
gatubilden förra sommaren: allt flera som kom emot tittade på en karta och talade något
mellaneuropeiskt språk. Det skulle gärna få finnas flera av dem i gatubilden. Också de
andra finländarna är välkomna att bekanta sig med våra "kotterier".
Fastän fjolåret var synnerligen lysande som helhet betraktat, besparades industrin dock inte från dåliga händelser. Fabriksverksamheten för både Leaf och Sucros upphörde i slutet
av år 2006. Sammanlagt 460 personer blev arbetslösa. Flera arbetslösa i livsmedelsbranschen kommer det i slutet av detta år, då HK-ruokatalos fabriksverksamhet upphör. Det är
möjligt att det i Reso-riktningen kan motses en effektivering av produktionen och åtgärder
som siktar till inbesparingar. Livsmedelsindustrin upplever nu svåra tider. Stigen mot framtiden för bilindustrin följer en linje likt en berg- och dalbana. Personalen vid bilfabriken
kommer att minska med över 200 personer under våren 2007.
För en del av dem som blir arbetslösa kan kompetensen inom livsmedelsbranschen säkert
utnyttjas inom andra servicebranscher. Det råder stor efterfrågan på vuxenutbildning, för
att arbetskraften inom strukturomvandlingsbranscherna effektivt skall kunna utnyttjas i
branscher, där det är brist på arbetskraft nu och i framtiden.
Fastän det nu verkar som om det går bättre för Egentliga Finland än någonsin, är det inte
skäl att vila på lagrarna. Ett hinder för den ekonomiska tillväxten i framtiden kan bli bl.a.
bristen på yrkeskunnig arbetskraft, för redan nu råder det akut brist på traditionella yrkesutövare. Både myndigheterna och företagen har de facto utfört mycket arbete för att lösa
problemet av i dag med att få arbetskraften och arbetsplatserna att mötas, då de letat efter
kunniga arbetstagare på andra håll i Finland och utanför gränserna. Invandrarpolitiken har
stigit fram som en central del av arbetskraftspolitiken.
De ekonomiska cyklerna är allt snabbare: gamla produktionsinrättningar läggs ned och nya
grundas i raskt takt. Efter en högkonjunktur följer oundvikligen alltid en period av något
slags vila och omorientering, varefter man igen orkar växa och nå framgång. Också Egentliga Finland har säkert en period med vila och förnyelser framför sig senast vid decennieskiftet.
Regionalt utvecklingsarbete
Landskapsprogrammet som godkänts för åren 2005-2008 och landskapsöversikten som
godkänts fram till år 2025 har varit det viktigaste handlings- och målprogrammet för landskapets regionutvecklingsarbete.
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Målet för utvecklingspolitiken för de områden som fastställts som mål 2-områden för EU:s
programperiod 2000-2006 (Vakka-Suomi, Åboland och den övriga skärgården samt "övergångsperiodens områden": Loimaa-regionen och randområdena av Salo-regionen) har varit att åstadkomma en ny näringsverksamhet för lantbruket eller den gamla basindustrin
och för att komplettera och/eller ersätta den. Problemet med mål 2-området "östra Åbo",
vilket hänför sig till förstadsområdena i östra delen av Åbo stad, är framför allt en social
marginalisering och arbetslöshet. De projekt som baserar sig på programmet håller på att
avslutas under år 2006 och förbundets myndighetsuppdrag har varit aktuellt med att stänga projekten och förbereda slutrapporteringen.
Tyngdpunkten 2006 har varit att göra upp nya EU-program för perioden 2007 - 2013 så att
de så väl som möjligt kan genomföra landskapsprogrammet.
I december 2005 fattades beslut vid EU-toppmötet om resurserna och omfattningen för de
nya programmen då man enades om Unionens budget 2007 - 2013. Avgörandet innebar
för Södra Finlands del att de strukturpolitiska stöden sjönk med cirka 40 % från stöden
2000-2006. Av Södra Finlands ERUF (regionutvecklingsfonden) -programmets 138 M€ beslutade man att använda 67 % för att utveckla "utmanande områden". Som sådana områden i Egentliga Finland fastställdes regionkommunerna Loimaa och Vakka-Suomi och det
skärgårdsområde som definieras i skärgårdslagen.
För temaprojekt som skall genomföras inom hela Södra Finlands område brukas 28 %
(37,1 milj. euro). Vidare finansieras genom programmet utvecklandet av de "stora stadsregionerna". Åboregionen får av detta årligen 0,38 milj. euro i ERUF-finansiering.
Europeiska socialfondens (ESF) åtgärdsprogram uppdelas i en riksomfattande och regional del. Finansieringen för Södra Finlands regionala del utgör 69 milj. euro. Av detta kan
man uppskatta att landskapet får 1,5 milj. euro årligen.
Då programmet blev färdigt på hösten kunde det konstateras att, fastän den totala EUfinansieringen nästan halverades från perioden 2000-2006, så täcker det nya programmet
bättre än tidigare landskapet som helhet. Minskningen av statens motfinansiering och
sammanslagningen av den egenfinansieringsandel som skall erhållas för projekten från
kommunerna till en finansiering från "det allmänna" gav på hösten upphov till en tvist som
framsköt godkännandet av programmen i statsrådet från december 2006 till slutet av februari 2007. För att programmen skall kunna genomföras måste staten väsentligt från år
2008 öka sin egen motfinansiering.
Uppgörandet av genomförandeplanen för landskapsprogrammet i en omfattande samarbetsprocess med landskapets olika myndigheter och regionkommuner sköttes efter tre års
övning redan med rutin. Ändringen av regionutvecklingslagen gjorde från början av år 2007
detta dokument till ett officiellt "landskapets förslag till statsbudget" som godkändes av
landskapsstyrelsen, om vilket officiella förhandlingar fördes med alla ministerier i början av
december. De av inrikesministeriet organiserade förhandlingarna under två dagar i Helsingfors var ett imponerande "utbildningsseminarium", men deras verkan på statsbudgeten
år 2007 var redan på grund av tidpunkten obefintlig. Målåret blev i praktiken budgeten för
år 2008. Systemet kräver ännu mycket av utveckling och en lagstiftning som djärvt förstärker landskapens ställning.
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Intressebevakning
Verksamhetsåret för intressebevakningen kan betraktas som tudelat.
Planen för att fastställa kärnnätet för rikets trafik, vilken härstammade redan från år 2003,
förändrades under år 2004 genom den nya regeringen till en definition av stamnätet. För
Egentliga Finlands del var strävandet att, utöver förbindelserna Åbo - Helsingfors, även få
järnvägen Åbo - Toijala och RV 9 och 8 fastställda i stamnätet föremål för en konsekvent
påverkan. Förslaget av trafikministeriets arbetsgrupp överlämnades i början av juni 2005
till ministern. För Egentliga Finlands del kunde vi konstatera att alla våra mål var med i förslaget. KM fastställde dock inte framställningen utan inledde på våren 2006 en omgång av
hörande under ledning av en konsult i enlighet med SMB-lagen (Bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program), och som ett resultat därav föreslogs att till arbetsgruppens framställning skulle fogas en förbindelse från Kuopio till Kajana. Förslaget överlämnades till ministern i början av hösten. Redan i sitt svarsanförande framsköt ministern
fastställandet av stamnätet till den regering som skall bildas efter riksdagsvalet 2007.
Vi befinner oss alltså alltjämt på den punkt, där ett förslag att utveckla trafiknäten enligt vår
mål existerar, men får vi en regering i landet som också fastställer det och tar det som en
linje för sin verksamhet? Det finns arbete så det alltjämt räcker till även i denna fråga.
Den kanske klaraste segern med hänsyn till intressebevakningen var regeringens beslut
att föreslå Åbo som Europas kulturhuvudstad år 2011. I praktiken fattades avgörandet av
kulturministern som avvisade tanken på att, förutom Åbo, från Finland föreslå Rovaniemi
och lämna ärendet för att avgöras av EU.
Markanvändningen
Egentliga Finland har allt sedan början av år 2000 tagit på sig rollen som en föregångare
med att tillämpa den nya markanvändnings- och bygglag som trätt i kraft. Efter att landskapsplanen för motorvägen E18 och Åbo stadsregion fastställdes, fick man nu på hösten
landskapsplanen för Saloregionen till behandling av landskapsfullmäktige och enhälligt
godkänd.
Uppgörandet av en landskapsplan för alla de andra områdena (Loimaaregionen, Region
Åboland, Vakka-Suomi-regionen och Åboregionens kranskommuner) pågår med flera utredningar, vilka har utförts såväl som förbundets eget arbete som med projektfinansiering
tillsammans med kommunerna och regionkommunerna samt landskapsmuseet. Utifrån de
trafiksystemplaner som uppgjorts för de enskilda regionkommunerna inleddes utformningen av en trafiksystemplan som täcker hela landskapet och som skall granskas skilt för sig.
Det av miljöministeriet finansierade utredningsarbetet för områden som lämpar sig för användningen av vindkraft ådrog sig en kraftig polemik i medierna.
Kommun- och servicestrukturreformen
Landets regering inledde i början av år 2005 tillsammans med Finlands Kommunförbund
en kommun- och servicestrukturreform som fått hela kommunfältet i ett jäsningstillstånd.
Utgångspunkten för reformen var uppfattningen att kommunfältet inte i dag förmår svara
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för att tjänster produceras utan väsentliga strukturella och produktionsmässiga ändringar
vilka hänför sig till serviceproduktionen.
Efter diskussioner och utredningsarbete på våren och sommaren fick landskapens förbund
i uppdrag att ordna sammankomster för hörande i landskapen och därefter att formulera
landskapens svar på frågorna av den riksomfattande arbetsgrupp som beredde ärendet.
Landskapsstyrelsen lämnade inrikesministeriet ett enhälligt svar från Egentliga Finland vid
mitten av februari 2006.
Det centrala innehållet i Egentliga Finlands svar (liksom för nästan även alla de övriga områdena) var att man i fortsättningen vill ordna tjänsterna genom åtgärd av handlingskraftiga/starka primärkommuner. Enligt majoritetens uppfattning innebar detta en väsentligt större kommunstorlek än i dag.
Regeringens åtgärder i praktiken i frågan hade utlovats i den ramlagstiftning som skulle
avges till riksdagen på våren 2006. Propositionen till ramlagstiftning lämnades till riksdagen i slutet av september. Där förutsätts att alla kommuner (eller kommungrupper) före utgången av 2007 skall göra upp sina egna strategier för att ordna servicen.
Beredningen av ärendet har fått hela kommunfältet i rörelse. Speciellt aktiv i denna fråga
har man varit i Saloregionen och Åboland.
Aktivitet, extroversion, samarbete, information
Förbundet har alltjämt medvetet strävat efter att vara sammankallare eller på annat sätt vara med i företagsamhet och projekt, där man strävat efter att samla de centrala aktörerna
på området för att medverka till att nyckelfrågorna för landskapets utveckling blir lösta. Under årets lopp har särskilt bl.a. en förbättring av områdets image, utvecklingsprojekt som
hör samman med den logistiska positionen, åtgärder för utveckling av bioenergi-, metalloch turismbranschen varit aktuella.
Till förfogande för landskapets och Åbo stads gemensamma marknadsinformation bereddes under hösten en högklassig årspublikation för Åbo och Egentliga Finland 2007 både
på finska, svenska och engelska.
Viktiga gäster
Man har fortsatt med den praxis enligt vilken strävan varit att man försöker få de ministrar
som gästar landskapet att vara förbundets gäster. I samband med dessa sammankomster
har det varit möjligt att för de viktiga beslutsfattarna redogöra för aktuella nyckelfrågor för
landskapets utveckling. Samarbetet mellan partiernas distriktsorganisationer och förbundet
har varit mycket viktigt vid dessa arrangemang.
Alliansen för landskapen i Södra Finland
Förbundet har allt sedan år 1998 hört till Alliansen för landskapen i Södra Finland (ELLI).
Egentliga Finlands förbund var ordförandeförbund för ELLI under tvåårsperioden 20052006. Den årliga samkonferensen för alliansens landskapsstyrelse ordnades som ett två-
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dagarsmöte på Spahotell Nådendal. Förbundets betydelse som ett forum för samarbetet i
södra Finland i synnerhet med hänsyn till de statliga myndigheterna förstärktes konsekvent
under årets gång.
Internationella relationer
Förbundets internationella verksamhet blev allt livligare. En aktiv medverkan i samarbetet
och projekten för östersjöområdet, deltagande i verksamheten för förbundets europeiska
medlemsorganisationer (BSSSC och CPMR) och det avtalsbaserade samarbetet med delstaten Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland) och Finistère-området (Frankrike) utgjorde
stommen för den internationella verksamheten. Utifrån det avtal som ingåtts med föreningen för Nordvästra Ryssland sökte man konkreta former för ett samarbete och med landskapet Pomerania (Polen) fortsatte man att befästa samarbetet utifrån det avtal som träffades 2005 såväl genom expertbesök som genom landskapsstyrelsens besök i Gdansk.
Den gemensamma "Interact"-verksamheten mellan Egentliga Finlands förbund och staden
Wien har gett förbundet intensiva kontakter med de myndigheter som svarar för den regionala utvecklingen för alla EU-gränsområdenas stater.
Kontakterna till Estland och olika områden i Sverige intensifierades ytterligare under året. I
fråga om Estland intog vår verksamhet som utbetalnings- och förvaltningsmyndighet för Interreg-programmet för Södra Finland och Estland av gammalt en huvudroll. Med hänsyn till
Sverige fick det officiella skärgårdssamarbetet, Skärgårds-Interreg, Mälardalssamarbetet
och det intensiva samarbetet mellan hamnarna i Stockholm och Åbo bl.a. inom projektet
Havens motorväg ett synligt tillskott genom besöket i Stockholm på våren av samarbetsgruppen för Egentliga Finlands landskap. Det gemensamma seminariet av de olika myndighetsinstanserna inom samarbetsgruppen hos de svenska kollegorna får nu 2007 en
fortsättning genom svenskarnas motbesök i början av september.
Den största internationella utmaningen för Egentliga Finlands förbund under år 2006 har
varit beredningen av EU:s nya ”Central Baltic” Interreg IV A-programmet till ett gemensamt
program i tre delar för Södra Finland, Estland, Lettland, Sverige och Åland. Programmet
ersätter det gamla programmet för Södra Finland-Estland, skärgårdsprogrammet för Finland-Åland-Sverige och för därtill med sig ett nytt nätverksprogram som täcker områden i
alla deltagarländer. EU-finansieringsramen i programmet är cirka 130 milj. euro.
Egentliga Finlands förbund är det nya programmets förvaltnings- och vidimeringsmyndighet. För att genomföra programmet behövs ett sekretariat på cirka 20 personer, vilket placeras, förutom i Åbo, i de särskilda kontor (point) som finns i Tallinn, Riga, Stockholm och
Mariehamn. Programmet torde lämnas till kommissionen i slutet av våren 2007. På hösten
2007 kommer man vidare till att genomföra det. Genomförandet av detta EU-program gör
Egentliga Finlands förbund till den viktigaste aktören för den mellersta delen av Östersjön.
Ämbetsverket, personalen
Verksamhetsåret 2006 har för förbundet inneburit steg mot en allt mer betjäningsinriktad,
sakkunnig organisation som mer flexibelt anpassar sig till förändringar i verksamheten.
Särskild uppmärksamhet har under årets gång fästs på personalens arbetsmotivation och
på att upprätthålla arbetsförmågan. Delvis som en följd av uppnådd pensioneringsålder,
delvis genom EU:s programfinansiering har en ny generation av sakkunniga anställda er-
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hållits för förbundet för att komplettera vår stamtrupp som redan upplevt de ständiga förändringarna i världen. I förbundet råder en hurtig vilja att göra och visa vad man går för
och med entusiasm för att ta upp nya utmaningar.
Utmaningar inom regionutvecklingen
Egentliga Finlands förbund har i sin verksamhet sökt sin egen roll för att utveckla, representera och koordinera samarbetet i landskapet. Den nationella lagstiftningen och en politik som betonar olikheten mellan EU:s områden ger landskapets förbund en obestridligt
stark och central roll. År efter år har små tillägg till regionutvecklingslagen gjorts, vilka alla
konsekvent ökat möjligheten för landskapets förbund att påverka även statens åtgärder på
området. Programmet för flera regeringar har det dock funnits noterat att åstadkomma klart
större förändringar i vårt lands lokalförvaltning. Traditionen med en "rörförvaltning" som utgår från centralförvaltningen och ministerierna är dock så gammal och stark i Finland att
man sist och slutligen ändå inte vågat rubba den.
Förvaltningen är dock aldrig färdig. Den interna diskussionen i Europeiska unionen om förvaltningen och debatten på nationell nivå om en kommunbaserad statsförvaltning och å
andra sidan om rollen för statsförvaltningens myndigheter inom regionalutvecklingsarbetet
pågår dock fortsättningsvis. Det program som på våren 2007 skall göras upp för den nya
regeringen ger åter ramen för fyra år för att utveckla förvaltningen. Det är vår uppgift att
sköta vår roll som regional utvecklare av landskapet så bra att man åter vågar ta ett längre
steg med att utveckla lokalförvaltningen då programmet görs upp.
Åbo 12.3.2007
Juho Savo
landskapsdirektör
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2 Toimintakertomuksen laadinta
Kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä.
Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 68 §).
Kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Kuntakonserniin kuuluvat aina myös omistussuhteesta
riippumatta kuntayhtymät, joissa kunta on mukana.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen olennaisesti liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.
Toimintakertomuksen antamisesta vastaa maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamisesta (KuntaL.70 §).
Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Tilintarkastusmerkintä tulee allekirjoitusten jälkeen.
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa
maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä
muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi liiton talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman 2006–2008 kokouksessaan 12.12.2005 § 43. Talousarviossa 2006 tuloslaskelman
toimintakate ja tilikauden tulos ovat nettositovia maakuntavaltuustoon nähden.
Maakuntahallitus (mh 23.1.2006 § 6) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion käyttösuunnitelman 2006 siten, että tuotot ja kulut ovat 1) liiton luottamushenkilöhallinnon, 2) liiton
yhteisten toimintojen ja hallinnon, 3) aluekehittämisen, 4) maankäytön ja ympäristön sekä 5)
edunvalvonnan ja yhteistyön kustannuspaikoilla sitovia tiliryhmätasolla sekä 6) EU –
ohjelmien hallinnoinnin sekä 7) hanketoiminnan tehtäväalueiden kustannuspaikoilla nettositovia toimintakatetasolla (toimintakate = 0 euroa).
Varsinais-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon ohjeistus on päivitetty tammikuussa 2007 (mh 22.1.2007 § 7).
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3 Kuntayhtymän toiminta-alue ja organisointi
3.1 Toiminta-alue
Varsinais-Suomen liitto on kuntayhtymä, jonka muodostavat 53 jäsenkuntaa (vuonna 2006
jäsenkuntia oli 54). Liitto on lakisääteinen ns. pakollinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain
mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset
tehtävät sillä on ollut vuodesta 1968, aluekehitystehtävät liitolle määrättiin vuoden 1994
alusta. Lisäksi liiton lakisääteisenä tehtävänä on vuoden 2000 alusta lähtien ollut huolehtia
rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa ja asetuksessa
maakunnan liitolle määrätyistä tehtävistä.
Kansallista alueiden kehittämistä ohjaa alueiden kehittämislaki 602/2002 sekä asetus alueiden kehittämisestä 1224/2002, jotka tulivat voimaan 1.1.2003 ja maankäyttöä ja suunnittelua maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.
Varsinais-Suomen liitto
•
•
•

•
•
•
•
•

vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa;
vastaa maakunnan suunnitteluun kuuluvan maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisesta ja hyväksyy sen;
valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa sekä osaltaan hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman;
vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta maakuntaa varten;
edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kanssa;
seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä;
hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; sekä
hoitaa muut laissa säädetyt tehtävänsä.

Liiton roolit eri tehtävissä määräytyvät tavoitteiden ja käytettävien välineiden perusteella.
Liitto voi toimia tehtävästä riippuen mm. kehittäjänä, suunnittelijana, toteuttajana, edunvalvojana, hallinnoijana ja rahoittajana.
Liiton toiminnan ohjausjärjestelmän tavoitteena on, että luottamuselimillä olisi todellinen
mahdollisuus resursseja suuntaamalla ohjata liiton toimintaa ja sitä kautta maakunnan kehitystä kulloinkin haluamaansa suuntaan. Asteittain tarkentuvassa järjestelmässä maakuntavaltuusto päättää taloussuunnitelmassa ja -arviossa suurista linjauksista, joita maakuntahallitus tarkentaa tiliryhmätasolla vahvistamalla talousarvion käyttösuunnitelman (mh
23.1.2006 § 6). Maakuntajohtaja vahvistaa kuntayhtymän tilikohtaisen käyttösuunnitelman
(mkj 31.5.2006 § 69). Tilivelvolliset viranhaltijat määrätään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
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3.2 Päätöksenteko-organisaatio
JÄSENKUNNAT (53 KPL) - EDUSTAJAINKOKOUS

MAAKUNTAVALTUUSTO (103)
Tarkastuslautakunta (4)
MAAKUNTAHALLITUS (19)
Saaristolautakunta (19)
Lausuntojaosto
(7)

Hankerahoitustoimikunta
(8)

Edunvalvonnan
ja kv-asioiden
työryhmä (9)

Maakunnan
yhteistyöryhmä,
MYR (24)

Kulttuuritoimikunta (10)

Valintatoimikunta (8)

Maakuntakaavan laatimista
ohjaavat
toimikunnat

Suunnittelu- ja
ympäristötoimikunta (7)

Suluissa on toimielimen jäsenten lukumäärä. Kattavat luettelot Varsinais-Suomen liiton
luottamushenkilötoimielimistä, niiden jäsenistä ja kokousmääristä on esitetty toimintakertomuksen luvuissa 7 ja 8.
Tärkeimpien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävissä osoitteessa www.varsinais-suomi.fi
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3.3 Virasto-organisaatio
Maakuntajohtaja

Aluekehittäminen

Edunvalvonta ja Maankäyttö ja
yhteistoiminta
ympäristö

Hallinto ja
yhteiset
toiminnot

EU-ohjelmien hallinnointi

Hanketoiminta

Varsinais-Suomen liiton yhtenäisvirastoa johtaa maakuntajohtaja apunaan johtoryhmä, johon hänen lisäkseen vuonna 2006 kuuluivat osaamisryhmien (Aluekehittäminen, Edunvalvonta ja yhteistoiminta, Maankäyttö ja ympäristö, Hallinto) johtajat, Interreg III A – ohjelman
pääsihteeri ja henkilökunnan edustaja. Johtoryhmä kokoontui viikoittain. Maakuntajohtaja
toimii maakuntahallituksen kokousten esittelijänä.
Varsinais-Suomen liiton henkilöstömäärä 31.12.2006 oli 55. Henkilöstöluettelo ajalta 1.1.–
31.12.2006 on toimintakertomuksen luvussa 12.

3.4 Etelä-Suomen maakuntien liittouma - ELLI
Etelä-Karjalan, Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, ja
Varsinais-Suomen liitot muodostavat Etelä-Suomen maakuntien liittouman, jonka tavoitteena on Etelä-Suomen menestyminen Itämeren alueella.
Kunnallisvaalikauden 2006-2008 toimintastrategian mukaiset toiminnan painopisteet liittyvät:
–
väestön ikääntymiseen ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen
–
tasapainoiseen aluerakenteeseen ja toimiviin yhteyksiin sekä
–
tulevaan EU:n rakennerahastokauteen.
Etelä-Suomen InnoELLI Senior -ohjelmasta rahoitetaan ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden kehittämistoimia vuosina 2006-2008 yhteensä 4,2 milj. eurolla. Ohjelman avulla kehitetään yhteistyössä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa uusia, innovatiivisia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi laadultaan
ja kustannuksiltaan tehokkaasti. Ohjelmaan valittiin vuonna 2006 seitsemän hanketta, jotka
sijoittuvat kolmeen toimintalinjaan. Toimintalinjat ovat Uudet toimintamallit, Verkostot ja
viestintä ja Eurooppalaiset verkostot. Jokaisessa hankkeessa on vähintään kolme osahanketta - kaikki eri maakunnista.
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Tasapainoisen aluerakenteen ja toimivien yhteyksien varmistamiseksi liittouma hyväksyi
Etelä-Suomen Liikenteen runkoverkon kärkihankkeet raportin, jossa on hankkeistettu ja aikataulutettu kärkihankkeet vuoteen 2030 asti. Etelä-Suomen liikenteen koordinaatioryhmän
työskentelyllä rakennettiin yhteistyötä mm. liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Lisäksi
liittouma osallistui Ratahallintokeskuksen Rautatieliikenne 2030 – työhön sekä tielaitoksen
Astar ja merenkululaitoksen meri- ja sisävesiväylien MESI – ohjelmatyöhön. Etelä-Suomen
Asumisen ja rakentamisen vision toteutuspolut – raportin valmistelu käynnistettiin v. 2006
alussa.
Etelä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelmaesitys jätettiin sisäasiainministeriölle joulukuussa.2006. Ohjelman valmistelusta oli vastuussa Etelä-Suomen maakuntien liittouma yhteistyössä PäijätHämeen liiton kanssa. Toimenpideohjelma käsittää vuodet 2007-2013.
Liittouma edisti Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toteuttamista ja saattoi päätökseen Interreg III A –rahoitteisen Suomenlahden kasvukolmio verkostohankeen.
Liittouman puheenjohtajana toimi vuonna 2006 Varsinais-Suomen liitto ja varapuheenjohtajana Päijät-Hämeen liitto. Naantalissa 12.-13.10.2006 pidetyssä seminaarissa ja maakuntahallitusten yhteisessä kokouksessa hyväksyttiin liittouman kansainvälistä toimintaa
koskeva ohjelma vuosiksi 2006-2008.
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4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja käsittely
4.1 Taloudellinen tulos
TULOSLASKELMA
1000 euroa
VARSINAINEN TOIMINTA
Toimintatulot
__Kuntien maksuosuudet ja muut tulot
__Tuet ja avustukset
Toimintamenot
__Luottamustoimelimet ja virasto
__EU-ohj. hallinnointi ja hanketoiminta
TOIMINTAKATE
__Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
__Poistot
TILIKAUDEN TULOS

TA 2006
4 615
3 206
1 409
-4 724
-3 315
-1 409
-110
20
-90
-9
-98

TP 2006
5 154
3 242
1 912
-5 151
-3 239
-1 912
3
41
44
-8
35

TA06/TP06
Vertailu %
12
1
36
9
-2
36
-103
104
-148
-5
-136

Veratilu €
540
37
503
-427
76
-503
113
21
133
0
134

Talousarviossa 2006 tuloslaskelman toimintakate ja tilikauden tulos (taulukossa lihavoitu)
ovat nettositovia maakuntavaltuustoon nähden (mv 12.12.2005 § 43).
Talousarviossa 2006 tilikauden tuloslaskelman toimintakate on 109 849 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos on 98 349 euroa alijäämäinen.
Tilinpäätöksessä 2006 tilikauden tuloslaskelman toimintakate on 2 662 euroa ylijäämäinen
ja tilikauden tulos on 35 401 euroa ylijäämäinen.
Tuloslaskelman toimintakatteen säästö talousarvioon verrattuna on 112 510 euroa ja tilikauden tuloksen säästö on 133 750 euroa.
Seuraavassa taulukossa on esitetty säästöön vaikuttaneet tiliryhmät:
MERKITTÄVIMMÄT SÄÄSTÖT TILIRYHMITTÄIN 1000 euroa
TEHTÄVÄALUE
__Luottamushenkilöhallinto
__Yhteiset toiminnot
__Edunvalvonta. ja kuntatyhteistyö
__Edunvalvonta. ja kuntatyhteistyö
KORKOTULOT
YHTEENSÄ

TILIRYHMÄ
Palvelujen ostot
Myyntituotot
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut

säästö
50
29
18
12
21
130

Luottamushenkilöhallinnon säästö johtuu maakuntahallituksen kustannuspaikalle varattujen kansainvälisten matka- ja majoituskustannusten arvioitua pienemmästä toteutumasta
sekä kansainvälisille yhteistoimintahankkeille varattujen omarahoitusosuuksien arvioitua
pienemmästä toteutumasta.
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Yhteisiin toimintoihin ja hallintoon budjetoitujen myyntituottojen ylitys johtuu arvioitua suurempaan Kela-korvausten sekä EU-ohjelmahallinnoinnilta ja hankkeilta perittyjen yleiskustannusten laskutustuotosta.
Edunvalvonnan ja yhteistyön kustannuspaikan tiliryhmien ”Palvelujen ostot” ja ”Muut toimintakulut” toteutumien alitukset johtuvat siitä, että maakunnan markkinoinnin toimenpiteet
ja tilaisuudet toteutettiin arvioitua edullisemmin.
Korkotuottojen ylitys johtuu Euribor – koron (3 kk) merkittävästä noususta (2,5 % -> 3,6 %)
tilikauden 2006 aikana. Talousarviota 2006 laadittaessa syksyllä 2005 Euribor–korko oli
2,1 %. Varsinais-Suomen liiton pankkitileille maksettava korko on sidottu Euribor–
korkotasoon.
RAHOITUSLASKELMA
1000 euroa

TA 2006

TA06/TP06
Vertailu
%

TP 2006

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
_Vuosikate
-59
_Käyttöom.investoinnit
-10
NETTOKASSAVIRTA
-69

44
-10
34

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
_Toimeksiantojen varojen muutokset
_Velkojen ja saamisten muutokset
NETTOKASSAVIRTA

-169
635
465

KASSAVAROJEN MUUTOS

499

-174
-1
-149

Vertailu
euroa

TA 2007

102
0
102

-108
-10
-118

Rahoitustoiminnan kassavirtojen suuret muutokset johtuvat EU-ohjelmista rahoitettavan
hankerahoituksen maksatusten sekä EU:n ja valtion liitolle siirtämien rahoituserien toteumasta.
TASE
1000 euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Toimeksiantojen varat
Vieras pääoma

1.1.- 31.12.2006

1.1 - 31.12 2005
9 915
15
7 579
2 321

7 845
13
6 276
1 555

9 915
756
7 116
2 043

7 845
721
6 444
680

Yksikohtaisemmat taulukot talousarvion eri osien toteutumisesta on esitetty toimintakertomuksen luvussa 6.
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4.2 Tilikauden tuloksen käsittely
Maakuntajohtajan ehdotus maakuntahallitukselle 19.3.2007:
Maakuntahallitus päättää:
1.
hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2006 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylistykset ja merkitsee käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2006–31.12.2006 ja investointiosan toteutumisvertailun 1.1.2006–31.12.2006 tiedoksi.
2.
esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2006 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämän
35 401,24 euroa siirtämistä oman pääoman ylijäämätilille.
3.
allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4.
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
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5 Talousarvion 2006 toteutuminen tehtäväalueittain
5.1 Luottamushenkilöhallinto
5.1.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Liiton luottamushenkilöhallinto huolehtii demokraattisesta päätöksenteosta ja ohjauksesta.
Toiminnallisena tavoitteena on päätöksenteon edistäminen valmistelua parantamalla. Kehitetään uusia menettelytapoja, joilla lisätään luottamushenkilöelinten osallistumista toimintapoliittiseen suunnitteluun ja oleellisten asioiden seurantaan.

5.1.2

Olennaiset tapahtumat
Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätäntävaltaa. Maakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimi
toiminnanjohtaja Risto Ervelä ja sihteerinä hallintojohtaja Klaus Oinonen.
Maakuntavaltuusto 29.5.2006 Turku
§6
Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle, SDP:n puoluevaltuuston
puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Ahde
§7
Loimaan kaupungin ilmoitus uuden jäsenen valitsemisesta Varsinais-Suomen liiton
maakuntavaltuustoon
§8
Vuoden 2005 talousarvion toteutumisvertailu ja tilinpäätös
§9
Vuoden 2005 tilintarkastuskertomus
§ 10 Vuoden 2005 arviointikertomus
§ 11 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutuminen ja maakunnan tila
§ 12 Valtuutettujen ja valtuustoryhmien aloitteet 2005
Maakuntavaltuustoaloite teollisuuden työpaikkojen säilymisestä
Maakuntavaltuustoaloite maakunnallisen ilmastonmuutosstrategian laatimisesta
Maakuntavaltuusto 11.12.2006 Turku
§ 22 Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle, Turun kaupunginjohtaja
Mikko Pukkinen
§ 23 Turun kaupunginvaltuuston päätös maakuntavaltuuston varsinaisen jäsenen
nimeämiseksi Timo Virtasen tilalle
§ 24 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma 2007–2009
§ 25 Ohjelmajohtajan viran perustaminen 1.4.2007 alkaen
§ 26 Salon seudun maakuntakaavaehdotus
§ 27 Väestö- ja työpaikkasuunnitteiden tarkistus koulutustarve laskelmien pohjaksi
§ 47
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä
Tarkastuslautakunta huolehtii kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonnasta. Tarkastuslautakunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2006 aikana ja sen puheenjohtajana toimi Jyrki
Toivonen Salosta.
Maakuntahallitus toimeenpanee kuntayhtymän keskeiset tehtävät, edustaa kuntayhtymää,
valvoo kuntayhtymän etua ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallitus kokoontui
13 kertaa ja sen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Ilkka Kanerva, esittelijänä maakun-
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tajohtaja Juho Savo ja sihteerinä hallintojohtaja Klaus Oinonen. Etelä-Suomen maakuntien
liittouman maakuntahallitusten yhteiskokous pidettiin Naantalissa 13.10.2006.
Saaristolautakunta ottaa kantaa saaristoalueita koskeviin suunnittelu, kehittämis- ja edunvalvonta-asioihin ja kokoontui 5 kertaa vuonna 2006.
Lisäksi liiton luottamushenkilöt toimivat seuraavissa maakuntahallituksen nimeämissä
ryhmissä ja toimikunnissa yms.: maakunnan yhteistyöryhmä, hankerahoitustoimikunta, lausuntojaosto, suunnittelu- ja ympäristötoimikunta, kulttuuritoimikunta, edunvalvonnan ja
kansainvälisten asioiden työryhmä, maakuntakaavan laatimista ohjaavat seudulliset toimikunnat ja yhteistyökomitea. Kaikki luottamustoimielimet henkilötietoineen ovat toimintakertomuksen luvuissa 7 ja 8.
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5.1.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
MAAKUNTAVALTUUSTO
Henkilöstökulut
-53 990
Palvelujen ostot
-25 480
Vuokrat
-6 078
Muut toimintakulut
YHTEENSÄ
-85 548

TA2006

RAHOITUS
TP2005
VALVONTA
Henkilöstökulut
-2 548
Palvelujen ostot
-6 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-78
YHTEENSÄ
-8 997

TA2006

RAHOITUS
TP2005
MAAKUNTAHALLITUS
Henkilöstökulut
-87 167
Palvelujen ostot
-156 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-595
Muut toimintakulut
-17 679
YHTEENSÄ
-261 808

TA2006

RAHOITUS
TP2005
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
Henkilöstökulut
-146 956
Palvelujen ostot
-184 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-673
Vuokrat
-6 078
Muut toimintakulut
-17 679
YHTEENSÄ
-356 354

TA2006

-33 200
-19 600
-4 000
-56 800

-1 980
-7 400
-200
-9 580

-81 800
-182 800
-500
-20 890
-285 990

-116 980
-209 800
-700
-4 000
-20 890
-352 370

TP2006
-33 120
-20 797
-1 943
-3 141
-59 001
TP2006
-1 872
-4 972
-6 844
TP2006
-96 506
-133 613
-758
-8 259
-239 135
TP2006
-131 497
-159 381
-758
-1 943
-11 401
-304 980

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
100
-80
106
1 197
49
-2 057
3 141
104
2 201

TA2007

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
95
-108
67
-2 428
0
-200
71
-2 736

TA2007

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
118
14 706
73
-49 187
152
258
40
-12 631
84
-46 855

TA2007

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
112
14 517
76
-50 419
108
58
49
-2 057
55
-9 489
87
-47 390

TA2007

-32 800
-19 900
-4 000
-56 700

-2 600
-8 300
-200
-11 100

-95 700
-174 500
-550
-20 500
-291 250

-131 100
-202 700
-750
-4 000
-20 500
-359 050

Luottamushenkilöhallinnon kustannussäästö 47 390 euroa koostuu matkustus- ja majoituspalvelujen kustannusten sekä yhteistoimintamenojen arvioitua pienemmästä toteutumasta (ks. luku 4.1).
5.1.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Luottamushenkilöhallinnolle asetetut tavoitteet demokraattisesta päätöksenteosta ja liiton
toiminnan ohjauksesta ovat toteutuneet. Tavoitteiden toteutumista seurataan saadun palautteen perusteella.
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5.2 Yhteiset toiminnot ja hallinto
5.2.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Liiton hallinto huolehtii liiton luottamushenkilöhallinnon ja viraston toiminnasta tehokkaasti
ja taloudellisesti.
Toiminnallisena tavoitteena on ottaa käyttöön uusia menettelytapoja ja ohjeistuksia, joilla
parannetaan hallinto- ja tukitoimintojen sekä sisäisten palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Taloushallinnon toimintoja kehitetään vastamaan lisääntyviä analyysi-, seuranta- ja raportointitarpeita. Eri toimintojen ja ostopalvelujen kustannuksia seurataan ajantasaisesti sekä pidetään kilpailuttamisten ja sopimusjärjestelyjen avulla kustannukset kurissa. Vuonna 2006 panostetaan erityisesti sisäisen tarkastuksen menettelytapojen täsmentämiseen.
Henkilöstöhallinnon osalta kehitetään henkilöstöasiain suunnittelua ja raportointia. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuonna 2006 ja sen mukaisesti toteutetaan oikeudenmukaista
ja kannustavaa henkilöstö- ja palkkauspolitiikkaa. Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointia ylläpidetään jatkuvana prosessina. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön henkiseen ja ruumiilliseen hyvinvointiin, jolloin panostetaan työyhteisö- ja henkilöstökoulutukseen sekä TYKY- ja virkistystoimintaan.

5.2.2

Olennaiset tapahtumat
Sisäisten ja ulkoisten palvelujen ylläpito
Hallinnon osaamisryhmä huolehti maakuntavaltuuston ja -hallituksen asiakirjahallinnosta
valmistelemalla ja kokoamalla kokousten esityslistat ja muut käsiteltäviä asioita koskevat
asiakirjat sekä laatimalla pöytäkirjat. Liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma valmisteltiin viraston yhteistyönä hallinnon johdolla. Hallinto huolehti liiton maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä taloushallinnon raportoinnista ja vastasi liiton
viraston palveluista: puhelinvaihde, kirjaamo ja arkistointi, atk-tukipalvelu, monistus ja kopiointi sekä siivous.
Henkilöstöhallinnon kehittäminen
Varsinais-Suomen liiton henkilöstömäärä 31.12.2006 oli 55 henkilöä. Henkilöstöhallinnossa noudatettiin Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelmaa 2006–2008, jonka toteutuminen raportoidaan maakuntahallitukselle vuosittain kesäkuussa. Henkilöstökertomus
2005 vietiin maakuntahallitukselle tiedoksi kesäkuussa 2006 (mh 12.6.2006 § 127).
Oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan osalta keskeisiä toimijoita liitossa
olivat yhteistyökomitea, työsuojelutoimikunta, henkilöstöryhmä ja johtoryhmä sekä osaamisryhmäpalaverit. Työhyvinvoinnin keskeinen ylläpitäjä oli liiton henkilökuntayhdistys,
jonka toimintaa tuettiin liiton varoista henkilöstön yhteisten virkistystapahtumien järjestelyjä
varten.
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Työympäristön ja työvälineiden kehittäminen
Viraston toimivuuden kehittäminen edellytti viraston laitekantaan, atk-sovelluksiin ja tietojärjestelmiin sekä henkilöstön osaamiseen ja toimintatapoihin pienin askelin tehtäviä uudistuksia. Vuoden 2006 aikana liiton laitekantaa uudistettiin hankkimalla 11 uutta työasemaa.
Talousarvion investointiosaan varattu 10 000 euron määräraha käytettiin atk-laitteiden
hankintaan. Hankinnoissa painotettiin kokonaistaloudellisuutta. Maakuntahallitus (mh
18.12.2006 § 242) päätti kilpailutukseen perustuen hyväksyä atk-työasemien hankintaa
koskevan puitesopimuksesta vuodelle 2007.
Toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittäminen
Asianhallintajärjestelmän kehittämistoimilla parannettiin päätöksenteon ja siihen liittyvän
valmistelun seurantaa, tehostettiin asioiden käsittelyprosessia, kirjaamista ja arkistointia.
Vuonna 2006 laadittiin arkistotoimen toimintaohje (mh 22.5.2006 § 106), mikä edelleen
jäntevöittää asianhallintojärjestelmän ylläpitoa.
Taloushallinnon kirjanpidossa ja raportoinnissa otettiin käyttöön uusia menettelyjä, joilla
voidaan sähköisesti siirtää keskeiset tunnusluvut mm. ammattijärjestöille, kuntien eläkevakuutukselle ja verottajalle. Vuonna 2006 valmisteltiin Varsinais-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon ohjeistus, jonka maakuntahallitus hyväksyi tammikuussa 2007
(mh 22.1.2007 § 7).
Kehittämistoiminnan erityiskohteet
Liitto toimi Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A ja InnoELLI senior – ohjelmien hallinto- ja
maksuviranomaisena. Nämä tehtävät jatkuvat vuoden 2008 loppuun.
Maakuntahallitus (mh 27.3.2006 § 55) päätti, että liitto sisäasiainministeriön toimeksiannon
mukaisesti ottaa koordinaatio-vastuun Central Baltic -ohjelman valmistelusta ja ottaa hoitaakseen Central Baltic -ohjelman hallinto- ja valvontaviranomaistehtävät. Maakuntavaltuusto (mv 11.12.2006 § 25) perusti liittoon ohjelmajohtajan viran, jonka maakuntahallitus
(mh 18.12.2006 § 241) julisti joulukuussa 2006 haettavaksi. Tavoitteena on selkeyttää viraston organisaatiota rajat ylittävien EU-ohjelmien ja kansainvälisten hankkeiden hallinnoinnin osalta.
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5.2.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO
TUOTOT
Kuntien maksuosuudet
3 006 166
Myyntituotot
71 341
Toimintatuotot
6 463
YHTEENSÄ
3 083 970

TA2006

3 147 456
47 670
10 500
3 205 626

RAHOITUS
TP2005
TA2006
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO KULUT
Henkilöstökulut
-465 966
-550 533
Palvelujen ostot
-242 024
-270 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-85 094
-85 200
Vuokrat
-201 317
-211 500
Muut toimintakulut
-74 935
-81 000
YHTEENSÄ
-1 069 336 -1 198 733
TOIMINTAKATE

2 014 634

2 006 893

TP2006

3 147 456
55 602
39 084
3 242 142
TP2006
-623 108
-268 891
-83 365
-202 894
-63 957
-1 242 216
1 999 927

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
100
117
372
101

0
-7 932
-28 584
-36 516

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
113
72 575
99
-1 609
98
-1 835
96
-8 606
79
-17 043
104
43 483
100

6 967

TA2007

3 257 617
51 100
7 500
3 316 217
TA2007
-614 611
-279 200
-86 750
-216 500
-82 850
-1 279 911
2 036 306

Yhteisten toimintojen ja hallinnon tehtäväalueen tuotot ovat 36 516 euroa budjetoitua suuremmat, mikä selittyy sairasajan Kela-korvauksien, matalapalkkatukien ja hankkeiden
yleiskuluveloitusten arvioitua suuremmista tuotoista.
Tehtäväalueen toimintakulujen ylitys (43 483 euroa) johtuu siitä, että Kuntien eläkevakuutuksen suosituksen mukaisesti eläkemenoperusteista maksua ei enää jaettu maksettujen
palkkojen suhteessa eri kustannuspakoille vaan ko. menoerä (144 327 euroa) kirjattiin kokonaisuudessaan omalle tilikohdalleen yhteisten toimintojen ja hallinnon kustannuspaikalle. Eläkemenoperusteinen maksu määräytyy liiton palveluksessa olleiden henkilöiden maksussa olevien eläkkeiden perusteella.
Seuraavassa taulukossa on esitetty viraston tehtäväalueiden henkilöstökulujen toteutumat.
VIRASTON HENKILÖSTÖKULUT TEHTÄVÄALUEITTAIN
TP2005
TA2006
TP2006
-550 533
-623 108
Yhteiset toiminnot ja hallinto -465 966
Aluekehittäminen
-346 615
-424 439
-404 593
Maankäyttö ja ympäristö
-463 850
-491 614
-466 966
Edunvalvonta
-462 930
-404 059
-402 225
Yhteensä
-1 739 361 -1 870 645 -1 896 892

TA/TP06 TA/TP06
113
72 575
95
-19 847
95
-24 648
100
-1 833
101
26 247

TA2007
-614 611
-443 376
-488 418
-419 804
-1 966 208

Viraston henkilöstökulujen kokonaisylitys (26 247 euroa) johtuu siitä, että lomapalkkavarauksen (jaksotetut palkat) kustannuserä vuodelta 2006 on 22 886 euroa suurempi kuin vastaava kustannus vuodelta 2005. Tämän kustannuserän määräytyminen riippuu siitä, miten
henkilöstö jaksottaa lomapäivänsä vuosina 2006 ja 2007.
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Henkilöstön tunnusluvut
Henkilöstökulut 1 henkilö vuodessa
Henkilöstömäärä

5.2.4

2006
49 521
57

2005
45 444
56

2004
43 335
56

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tehtäväalueen tavoitteiden toteutumista arvioidaan hallintoa ja taloutta koskevien uusien
kustannustehokkuutta lisäävien menettelytapojen käyttöönottomäärällä sekä henkilöstön
kanssa käytyjen kehityskeskustelujen ja henkilöstötilinpäätöksen perusteella.
Uusien tietojärjestelmien ja toimintamallien käyttöönotossa ja soveltamisessa liiton toimintoihin saavutettiin asetetut tavoitteet.
Arkistoimen ja sisäisen valvonnan ohjeistukset olivat merkittävimmät viraston hallinnon
menettelytapoja koskevat uudistukset vuonna 2006.
Kustannusten seurannan, kilpailuttamisten ja sopimusjärjestelyjen osalta tavoitteita toteutettiin mm. kilpailuttamalla atk-työasemien hankintaa koskevan puitesopimus
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5.3 Aluekehittäminen
5.3.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Aluekehittämisellä edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ohjaamalla kehittämis-toimintaa ja varmistamalla ohjelmien toteutukseen tarvittavat rahoituspäätökset.
Vuoden 2006 painopiste on uusien EU-ohjelmien laadinta siten, että ne toteuttavat maksimaalisesti voimassa olevaa maakuntaohjelmaa. EU-ohjelmat on syytä laatia komission rahoituspäätöksistä riippumatta, jotta niiden edellyttämiä hankepäätöksiä voidaan ryhtyä tekemään vuoden 2007 alusta lukien. Samaan ajankohtaan osuu edellisen ohjelmakauden
sulkeminen ja loppuraportointi.
Maakuntaohjelman seurantaa uudistetaan jakamalla neljän vuoden toimenpiteet vuosittain
ja tarkentamalla tältä osin seurantaa. Proaktiivista otetta lisätään sekä maakuntaohjelman
toteuttamisessa että valtion alueviranomaisten neuvotteluissa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan kesä-syyskuussa ja valmistaudutaan maakuntabudjetin laadintaan.

5.3.2

Olennaiset tapahtumat
Työllisyys
Maakunnan työllisyystilanne parani yhtäjaksoisesti toisen vuoden. Työttömien määrä on
pysynyt selkeästi alle 20 000 ja käynyt alimmillaan alle 16 000. Työttömyysaste on ollut
valtakunnan alimpia (7,5 %) ja työllisyysaste on noussut yli 70 %:n. Seutukuntien välillä
työttömyys on tasoittunut. Suurin muutos on Vakka-Suomen työttömyyden (8,0 %) lasku
alle Turun seutukunnan tason (8,2 %). Nuorten työttömyys on laskenut nopeasti. Suuri
määrä nuoria on työttömänä enää Turun seutukunnassa (yli 1000). Pitkäaikaistyöttömyys
on laskenut nopeasti, mutta on edelleen korkea (lähes 4 000 henkeä). Työttömyysaste on
alle 5 % kolmessatoista (13) maakunnan 53 kunnasta ja ylittää 10 % vain Kiskon kunnassa
ja Turun kaupungissa.
Väestö
Maakunnan väkiluku on kasvanut edelleen maltillisesti (yli 2000 henkeä). Turun ja Salon
seutukuntien väestö kasvaa, muiden seutukuntien väestömäärä joko laskee tai on käytännössä paikallaan. Vakka-Suomen seutukunnan väkiluvun lasku on edelleen voimakasta ja
valikoivaa. Turun seutukunnan yhdyskuntarakenne on edelleen hajautumassa jopa yli seutukuntarajan. Väkiluvun myönteinen kehitys laajenee yhä kauemmaksi Turusta. Turun
kaupungin väestönkasvu on varsin maltillista ja perustuu suurelta osin maahanmuuttoon.
Yksittäisissä kunnissa näkyy myös pitkäaikainen laskeva väestönkehitys, joka ei voi olla
vaikuttamatta kunnan talouteen ja palvelujen tarjoamismahdollisuuksiin. Näitä kuntia on
eniten Vakka-Suomessa (Kustavi, Laitila, Uusikaupunki), Turunmaalla (Kemiö, Korppoo),
Salon seutukunnassa (Kisko, Somero) ja Loimaan seutukunnassa (Mellilä).
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EU-ohjelmat
EU:n uuden rakennerahastokauden (2007–2013) ohjelmat eivät ole valtion keskushallinnosta valmistuneet vuoden 2006 loppuun mennessä. Tästä on haittaa maakunnan aluekehittämiselle, koska ohjelmien rahoitus ei alkanut vuoden 2007 alusta. Tilanne on yllättävä,
koska Suomi ja maakunta ovat harjoitelleet ohjelmien tekemistä jo kaksi kautta. Hankkeiden rahoitus saataneen käyntiin vasta kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Maakuntaa koskevat ohjelmat on käsitelty maakuntahallituksessa vuoden 2006 loppuun mennessä, mutta
ohjelmien hyväksyminen on siirtynyt valtion keskushallinnossa. Maakuntaohjelman toteuttaminen ei ole ollut tältä osin mahdollista.
Edellisen rakennerahastokauden ohjelmat ovat jatkuneet jäljellä olevien määrärahojen
puitteissa. Toimintavuosi oli rahoitustasoltaan normaali eikä hakemuksia tullut käsittelyyn
kovin paljoa.
Kansalliset ohjelmat
Maakuntaohjelman seuranta on järjestetty uudelleen ja sitä on määrämuotoistettu. Ohjelman vuosittainen jaksottaminen ei ole onnistunut. Maakuntavaltuustoon on viety yhdistetty
seurantaraportti, jossa on sekä maakuntaohjelman seuranta että maakunnan tilasta kertova tilasto-osuus.
Valtion aluehallinnon ja ministeriöiden väliset tulossopimukset on analysoitu ja tulosten perusteella syksyisiä aluekehittämisneuvotteluja on muutettu entistä proaktiivisempaan suuntaan. Lähtökohtana on maakuntaohjelman toteuttaminen ja se, millä tavalla valtion viranomaiset ottavat maakuntaohjelman huomioon jokapäiväisessä päätöksenteossa.
Maakuntahallitus päätti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) sisällön yksinään ensimmäistä kertaa uuden lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjan osana ei kyetty laatimaan maakunnan valtionrahoitusesitystä, koska valtionhallinnolla ei ollut siihen valmiutta.
Ministeriöt kävivät neuvottelut maakuntien kanssa joulukuussa 2006. Neuvottelut käytiin
suuralueittain eikä yksittäisten maakuntien kanssa. Varsinais-Suomen esitykset käytiin kuitenkin yksityiskohtaisesti läpi ja niihin saatiin ministeriöiltä vastaukset. Useimmiten ministeriöt asettuivat kuitenkin määrärahojen riittämättömyyden taakse ja vaativat valtiovarainministeriöltä lisää määrärahoja. TOTSUun ei ole saatu riittävästi realistista tavoitteellisuutta
eikä uusia ideoita.
Pro Saaristomeri –työn vakinaistaminen on periaatteellisella tasolla sovittu ympäristökeskuksen kanssa tapahtuvaksi vuonna 2009.
Maakunnan osaamiskeskustoiminta jatkuu kahden valtakunnallisen osaamisklusterin vetäjänä (meriklusteri ja bioklusteri) sekä muiden maakunnan osaamisalojen osalta osallistumisena. Maakunnan osaamisalat muokattiin osittain uudelleen. ICT-osaamisalaa lukuun
ottamatta maakunnan edunvalvonta toimi hyvin.
Maakunnan maahanmuuttopoliittinen ohjelma on laajassa yhteistoiminnassa valmistelun
alla. Työn rahoitus tapahtuu maakunnan kehittämisrahalla ja vetovastuu on TE-keskuksessa.
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OPM:n useisiin toimeksiantoihin on vuoden aikana vastattu. Maakunnan yhteistyöryhmän
alaisuuteen on perustettu elinkeino- ja koulutusjaostot, joiden sihteeristötehtävistä vastaa
liitto. Elinkeinojaoston toiminta hakee vielä muotoaan. Koulutusjaosto on toiminut aktiivisesti ja sitä tarvitaan ehdottomasti yhteistoimintaelimenä.
Varsinais-Suomen maaseutuselvitys valmistui kaavailujen mukaisesti. Maaseutuselvitys
ryhdisti maakunnan EU:n maaseutuohjelman valmistelua. Saaristo-ohjelma hyväksyttiin
maakuntahallituksessa alkuvuodesta 2006 ja sen seuranta on käynnistetty. Saaristolautakunnan kokousaikataulu on yhteen sovitettu maakuntahallituksen kokousaikataulun kanssa, toiminta on aktivoitu ja vakiinnutettu.
Maakunnan yhteistyöryhmä teki opintomatkan Tukholmaan ja sai luotua yhteyksiä Tukholman vastaaviin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin. Jatkovierailusta Turussa sovittiin samassa yhteydessä.
Liitto on tukenut edelleen maakunnan aluekeskustoimintaa ja seutukokeiluja. Kunta- ja
palvelurakenneselvitys on heijastunut maakunnan seutukuntajakoon muutospaineina ja siitä on aiheutunut vaikeuksia jokapäiväiseen seutukuntakohtaiseen työskentelyyn. Paras–
hanke on vaikeuttanut huomattavasti hanketyöskentelyä eikä perinteisiä seutukunnan laajuisia hankkeita ole saatu muodostettua. Voimassa olevaan seutukuntajakoon on tehty
kuntajaosta aiheutuneet muutokset.
5.3.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
ALUEKEHITTÄMINEN
Henkilöstökulut
-346 615
Palvelujen ostot
-69 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
Muut toimintakulut
-4 682
YHTEENSÄ
-420 474

TA2006
-424 439
-38 000
-10 000
-6 000
-478 439

TP2006
-404 593
-31 421
-5 027
-2 167
-443 207

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
95
-19 847
83
-6 579
50
-4 973
36
-3 833
93
-35 232

TA2007
-443 376
-28 500
-6 000
-6 000
-483 876

Aluekehittämisen tehtäväalueella kokonaissäästöstä 35 232 euroa suurin osa 19 847 euroa) koostuu henkilökustannuksista (ks. luku 5.2.3).
5.3.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Maakunnan työllisyystilanne on parantunut nopeasti ja on maan parhaita. Seutukuntien väliset työttömyyserot ovat kaventuneet ja Turun kaupungin työttömyys on selvästi maakunnan korkein. Maakunnan väkiluvun kasvu on varsin maltillista ja perustuu suurelta osin
maahanmuuttoon. Turun ympärillä olevien kaupunkien ja kuntien väkiluku kasvaa nopeasti
ja nuoret perheet muuttavat kaupunkiseudulla Turusta myös entistä kauemmas. Varsinaisten maaseutukuntien väkiluku laskee edelleen.
EU:n uuden rakennerahastokauden ohjelmat eivät valmistuneet valtion keskushallinnosta
ajallaan eivätkä voi lähteä liikkeelle ohjelmakauden alusta. Väliin tulee jäämään usean
kuukauden pituinen katkos, jolloin hankehakemuksia ei käsitellä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että aluekehittämisen keskeinen toiminta on toteutunut kaavaillulla tavalla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kulttuuriteeman toteutumista ei ole
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raportoitu maakuntahallitukselle. Tehtävä siirtyy vuodelle 2007. Turun ICL-osaamisala ei
mahtunut mukaan valtakunnalliseen osaamisklusteriin.
Kunta- ja palvelurakenneselvitys on heijastunut maakunnan seutukuntajakoon muutospaineina ja siitä on aiheutunut vaikeuksia jokapäiväiseen seutukuntakohtaiseen työskentelyyn. Paras-hanke on vaikeuttanut huomattavasti hanketyöskentelyä eikä perinteisiä seutukunnan laajuisia hankkeita ole saatu muodostettua.
Hankerahoitustoimikunta myönsi vuonna 2006 kansallisten ohjelmien mukaisiin hankkeisiin
osarahoitusta 830 000 euroa ja EU-osarahoitteisten ohjelmien hankkeisiin EU-osarahoitusta 941 564 euroa ja kansallista vastinrahaa 789 932 euroa
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5.4 Maankäyttö ja ympäristö
5.4.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Maankäytön suunnittelulla edistetään maakunnan kehitystä ja ympäristön tilaa. Työssä kehitetään erityisesti vuorovaikutteisuutta ja osallistumista sekä uusia yhteistyömuotoja uuden tietotekniikan ja yhteistyöhankkeiden avulla. Työn lähtökohtana on uuden maankäyttöja rakennuslain toteuttaminen maakuntatasolla.
Maakuntasuunnitelman toteutumisen seurantaa jatketaan ja kehitetään siihen uusia välineitä. Toimintaympäristön muutoksia käsitellään seminaareissa. Maakuntasuunnitelmaa
tarkistetaan seminaarien ja suunnitelmasta saadun palautteen pohjalta.

5.4.2

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Maakuntasuunnitelma
Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 2025 hyväksyttiin kesän 2005 maakuntavaltuustossa. Vuoden 2006 aikana jatkettiin maakuntasuunnitelman kehittelyä siten, että tavoitteena on maakuntasuunnitelman parempi vaikuttavuus kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden keskuudessa. Vuonna 2006 järjestettiin bioenergiaa käsittelevä seminaari yhteistyössä MTK-Varsinais-Suomen ja Farma Maaseutukeskuksen kanssa. Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimusyksikön kanssa käynnistettiin tulevaisuusnäkymien kartoitukseen liittyvä hanke.
Maakuntakaavat
Salon seudun maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin syksyn maakuntavaltuustossa ja saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavatyötä jatkettiin VarsinaisSuomessa seutukunnittain. Alustavat luonnokset, joissa on esitetty aktiiviset maankäytön
alueet laadittiin pohjaksi kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja varten.
Turun seudun kuntien rakennettua ja kulttuuriympäristöä koskevasta selvityksestä käynnistettiin erillinen hanke, joka rahoitetaan pieneltä osin maakunnan kehittämisrahalla sekä
kuntien ja maakuntamuseon tuella. Loimaan seudulta on käynnistetty vastaava hanke
EAKR-rahoituksella, yhteistyössä jokivarsikumppaneiden kanssa. Molemmat hankkeet
ovat edenneet suunnitellulla tavalla. Vakka-Suomen osalta neuvoteltiin selvitystyön rahoittamisesta suurelta osin ympäristökeskuksen tuella ja selvitystyö aloitetaan vuoden 2007
aikana. Turunmaan alueen selvityksestä käytiin alustavat neuvottelut.
Luontoselvitykset saatiin pitkälle tehtyä vuoden 2006 aikaa ja ne laadittiin liiton omasta
toimesta. Tuulivoimasta tehtiin selvitys ympäristöministeriön tuella. Raporttia täydennetään
vielä vuoden 2007 alkupuolella. Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä jatkettiin aloittamalla
seutukunnittaisten suunnitelmien pohjalta koko maakunnan kattavan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.
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Yhteistyö
Liitto toimi aktiivisesti Etelä-Suomen liittouman yhteistyössä. Vuonna 2006 laadittiin luonnos asumisen ja rakentamisen visiosta aluerakennekuvauksesta saadun palautteen pohjalta. Yhteistyötä jatkettiin liikenne- ja muiden hankkeiden parissa. Yleiskaavallista yhteistyötä
jatkettiin Turun kaupunkiseudulla.
Viranomaisyhteistyössä toteutettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valtioneuvoston hyväksymiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Liitto osallistui tarpeen mukaan
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kuntakohtaisiin maankäytön suunnittelua koskeviin
kehittämiskeskusteluihin ja kaavaneuvotteluihin.
Liitto osallistui edelleen aktiivisesti Pro Saaristomeri – ohjelmatyöhön ja siihen sisältyviin
hankkeisiin. Samoin osallistuttiin yhdyskuntahuollon alueelliseen kehittämiseen ja maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien hankkeiden YVA-menettelyjen ohjaukseen ja
seurantaan.
Vuonna 2006 neuvoteltiin yhteistyön jatkamisesta Itämeren piirissä, mm. TukholmanMälarin alueen kanssa. Liitto oli mukana myös Turun yliopiston ympäristötietoa ja – karttoja koskevassa Life-ohjelman hankkeessa, joka osaltaan jatkaa liiton vetämässä rannikkoalueita koskevassa Life-hankkeessa tehtyä työtä. EU:n INTERact-ohjelman hankkeessa
selvitettiin hankkeiden alueellisia vaikutuksia ja kehitettiin malli hankkeiden arviointiin. Liitto
jatkoi aktiivisesti uusien hankkeiden kehittämistä erityisesti tärkeimpien yhteistyöalueiden
kanssa.
Kuhankuonon retkeilyreitistö
Kuhankuonon retkeilyreitistön hoitoon ja hallinnointiin perustettiin Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys. Hoidettava reitistö käsittää Kuhankuonon reitistön lisäksi
Suokullan reitistön Reitistölle toteutettiin uuden kotisivut ja hankittiin oma domain
www.kuhankuono.fi.
Lausunnot
Maakuntakaavojen toteutumista edistettiin ja seurattiin ottamalla kantaa alueidenkäyttöön
liittyviin hankkeisiin ja antamalla lausuntoja erilaisista suunnitelmista ja kaavoista. Vuoden
2006 aikana liiton lausuntojaosto käsitteli 122 lausuntoa ja maakuntahallituksen annettavaksi valmisteltiin 10 lausuntoa.
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5.4.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ
Henkilöstökulut
-463 850
Palvelujen ostot
-87 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-654
YHTEENSÄ
-551 846

TA2006
-491 614
-162 960
-5 000
-659 574

TP2006
-466 966
-187 129
-795
-654 890

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
95
-24 648
115
24 169
16
-4 205
99
-4 684

TA2007
-488 418
-155 500
-4 000
-647 918

Maankäytön ja ympäristön tehtäväalueella kokonaissäästö on 4 684 euroa. ”Palvelujen ostot tiliryhmän” ylitys johtuu Life Coastra hankkeen alijäämän kattamisesta (18.12.2006 §
258).
5.4.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntien ja muiden sidosryhmien kannanottojen pohjalta. Vuoden 2006 toiminnan osalta on huomattava, että entistä merkittävämpi osa maankäytön ja ympäristön osaamisryhmän työstä liittyi erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Niiden
avulla täydennettiin liiton perussuunnittelua ja erityisesti erilaisia suunnittelun vaatimia selvityksiä, johon liiton omilla voimavaroilla ei olisi ollut mahdollisuuksia. Samalla syvennettiin
yhteistyötä kuntien, korkeakoulujen ja alueellisen ympäristökeskuksen sekä muiden liittojen kanssa.
Maakuntasuunnitelmatyötä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Bioenergiaa koskeva seminaari kokosi yhteen vaikuttavimmat toimijat maakunnassa ja loi mahdollisuudet uudenlaiselle yhteistyölle ja uusiin hankkeisiin. Eri toimijoiden sitoutumista edistettiin aloittamalla
kehitystyö maakuntasuunnitelman seurannasta yhteistyössä kauppakorkeakoulun kanssa.
Kaavoituksessa vuodelle 2006 asetetut tavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Salon
seudun maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja muita seutukuntia
koskeva maakuntakaavatyö jatkui erilaisten selvitysten tekemisellä. Merkittävimmät erillisselvitykset, rakennettua ympäristöä koskevat selvitykset ja tuulivoimaselvitys tehtiin yhteistyönä, jolloin niistä saatiin kattavia ja korkeatasoisia ja samalla ne palvelevat kaavan toteuttamisen kannalta tärkeitä yhteistyötahoja.
Alueellisen paikkatietoyhteistyön, Lounaispaikan avulla aloitettiin kehitystyö, jolla pyritään
maakuntakaavatyössä entistä parempaan osallistumiseen ja vuorovaikutukseen internetpohjaisen kaavakommentaattorin avulla. Järjestelmä on valmis ja otetaan käyttöön, kun
maakuntakaavaluonnoksista halutaan palautetta.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmat etenivät täysin suunnitellulla tavalla. Maakunnallisen
suunnitelman tueksi kehitettiin neuvottelumenettely, joka liittää suunnitelman entistä tiukemmin osaksi liiton ja eri toimijoiden omaa suunnittelu- ja aluekehitystyötä.
Hanketyön tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Liiton asema johtavana maakuntana paikkatietoyhteistyön kehittäjänä huomattiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti. VarsinaisSuomella on vahva edustus kansallisen paikkatietostrategian kehittämisessä mm. paikkatietoneuvoston työryhmissä. Lounaispaikan yhteistyötahoja laajennettiin, kun mukaan tulivat kaikki alueen korkeakoulut ja ruotsinkielinen Sydväst ammattikorkeakoulu. Liitto oli
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vahvasti mukana monissa EU-hankkeissa, ennen kaikkea aluesuunnittelun asiantuntijana.
Etelä-Suomen aluerakennetyössä liiton tavoitteet saavutettiin hyvin mm. liikenneverkkojen
osalta.
Rakennetun ympäristön selvitykset edistyivät suunnitellulla tavalla ja vielä puuttuvien alueiden osalta saatiin sovituksi yhteistyöhankkeista Vakka-Suomen ja Turun seudun kehyskuntien alueilla. Tuulivoimaselvitys saatiin lähes valmiiksi, samoin luontoa koskevat selvitykset. Liitto osallistui aktiivisesti myös Pro Saaristomerityöhön ja Lounais-Suomen ympäristöohjelman laatimiseen. Ne edistävät osaltaan liiton tavoitteita ympäristön korkean laadun ja hyvän elinympäristön suhteen.
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5.5 Edunvalvonta ja yhteistyö
5.5.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Edunvalvonnan, kansainvälisen toiminnan ja kuntayhteistyön tavoitteena on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä puhua kuntien puolesta toimien samalla
tiedonvälittäjänä ja nykyaikaisen maakuntahengen vaalijana.
Edunvalvonnassa keskitytään kansanedustajien yhteisryhmän toimintaan sekä tiiviitten yhteyksien luomiseen valtiovallan suuntaan. Korostetusti ovat esillä liikenneverkon rakentamiseen liittyvät hankkeet sekä maakunnan edunvalvonta koskien alueellistamista. Erityisen
seurannan kohteina ovat myös kuntatalouteen ja aluehallintoon liittyvät mahdolliset uudet
ratkaisut. Kunta- ja palvelurakenneselvitykseen liittyen kuntayhteistyö tulee olemaan painotetusti esillä. Jatketaan toimenpiteitä maakunnan ulkoisen kuvan parantamiseksi ja Varsinais-Suomen tunnetuksi tekemiseksi.
Kansainvälisessä toiminnassa painopiste on Itämeren alueiden yhteistyössä ja Brysselin
yhteydenpidossa Yhdessä Turun kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
jatketaan toimenpiteitä maakunnan tunnettavuuden lisäämiseksi Tukholman seudulla.
Vahvistetaan kontakteja Luoteis-Venäjään ja Puolan Pommerin maakuntaan.

5.5.2

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Edunvalvonnan ja yhteistyön osaamisryhmän toiminta kattoi poliittisen edunvalvonnan ja
elinkeinoelämän suhteiden lisäksi kansainvälisen yhteistyön, kuntayhteistyön, kulttuuritoiminnan sekä liiton ulkoisen viestinnän ja maakunnan markkinoinnin.
Kansanedustajien yhteistyötä jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan. Kansanedustajien
yhteisryhmä piti kahdeksan kokousta. Liiton toimesta koordinoitiin kansanedustajien tapaamisia maakunnallisten organisaatioiden kanssa. Varsinais-Suomen liiton toimesta valmisteltiin 14 yhteisaloitetta. Asioina esillä olivat liikenneverkkoon, saaristomeren tilaan,
ammattikorkeakouluun, alueellistamiseen ja EU:n uuteen ohjelmakauteen liittyvät asiat.
Vuonna 2005 nousi erityisesti esille saariston yhteysalusliikenteen turvaaminen. Edunvalvonnan kannalta myönteinen päätös oli Turun esittäminen Euroopan vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi.
Eduskunnan lakivaliokunta vieraili maakunnassa. Eurooppa-päivän vastaanotto järjestettiin
Manillan tiloissa. Puhujana oli filosofian tohtori, kirjailija Anna Kortelainen.
Kansainvälinen toiminta
Liiton vuoden 2006 kansainväliselle toiminnalle asetetut tavoitteet, joiden päätavoitteena
oli painopisteen pitäminen Itämeren alueen yhteyksissä ja yhteistyössä, saavutettiin pääpiirteittäin. Yhdessä Tukholman ja Mälarin alueen sekä Uudenmaan, Tallinnan ja Riian
alueiden edustajien kanssa valmisteltiin laajan Itämeren Paletti -hankkeen jatkoehdotusta.
Saarenmaan maaherran, Thomas Kasemaan, delegaatio vieraili liitossa tutustumassa ja
keskustelemassa ajankohtaisista asioista.

45
Turun kaupungin ja muiden länsirannikon kaupunkien sekä turkulaisten yliopistojen kanssa
liitto oli mukana perustamassa Forum Balticum -säätiötä, joka edelleen perusti Forum Balticum – nimisen Itämerikeskuksen vuoden lopussa.
ELLI-yhteistyössä liitto osallistui Luoteis-Venäjän ja Viron suunnan yhteistyön edistämiseen. Pietarin suuntaan kehittyviä elinkeinoelämän yhteyksiä edistettiin Bizkonin, Turussa
sijaitsevan Pietarin yrityskontaktikeskuksen avulla. Venäjän uusi pääkonsuli kävi liitossa tutustumiskäynnillä.
Brysselissä toimiva Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja turkulaisten yliopistojen
ylläpitämä Eurooppa-toimisto toimi vuoden aikana aktiivisesti vahvistaen yhteyksiä EU:n
organisaatioihin ja eurooppalaisiin toimijoihin. Merkittävänä tapahtumana järjestettiin yhdessä Euroopan komission kanssa seminaari, jonka aiheena oli meripolitiikka. Seminaarin
yhteydessä järjestettiin edunvalvontakäynti Euroopan komissioon pääaiheena ajankohtaiset ohjelmapoliittiset asiat. Eurooppa-toimisto piti Varsinais-Suomen seutukunnissa tiedotus- ja koulutustilaisuuksia EU:n erillisohjelmista. Eurooppa-toimistolla oli merkittävää vastuuta myös Brysselin Oven Days – suurtapahtuman järjestelyissä.
Finistèren alueen Varsinais-Suomen liitossa toimineen edustajan, Léna Urvoyn, toimikausi
päättyi toukokuussa 2006. Liitto isännöi Normandian maakuntahallituksen tutustumisvierailun Turkuun toukokuussa.
Mecklenburg-Etupommerin osavaltion kanssa yhteistyötä harjoitettiin vuoden aikana eri
toimialoilla. Liitto osallistui mm. Smile Coop –hankkeeseen ja kesällä pidetyille Mecklenburg-Etupommerin päiville Ludwigslustissa. Mecklenburg-Etupommerin ja VarsinaisSuomen yhteinen valiokunta kokoontui Turussa joulukuussa käyden läpi kaikki menossa ja
vireillä olevat yhteistyöhankkeet.
Liiton edustajat kävivät tammikuussa yhdessä Turun kaupungin edustajien kanssa Gdanskissa luomassa ajankohtaista pohjaa yhteistyölle Pommerin maakunnan ja Gdanskin kaupungin kanssa. Maakuntahallitus puolestaan vieraili syyskuussa. Puolassa tutustuen
Pommerin alueen keskeisiin toimintoihin ja päätöksentekijöihin sekä käyden ajankohtaisia
keskusteluja. Yhteistyö on etenemässä toivotulla tavalla. Liitto on myös koonnut alueensa
sidosryhmiä yhteistyöhön. Ryhmä maakuntahallituksen edustajia kävi tutustumassa Roomassa EU:n Välimeripolitiikkaan.
Liitto järjesti ja isännöi yhdessä Alueiden komitean kanssa Turussa Alueiden komitean työvaliokunnan kokouksen ja siihen liittyvän kansainvälisen seminaarin Turun kaupungin tarjotessa tilaisuuteen liittyvän juhlaillallisen. Järjestettiin Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A
–ohjelmaan ja tulevaan ohjelmakauteen liittyvä laaja Interreg-seminaari. Liiton ja Turun
kaupungin meripoliittisen yhteistyön pohjalta valmisteltiin EU:n meripolitiikan Vihreään kirjaan liittyvä kansainvälinen seminaari, jonka järjestelyistä vastasi Turun kaupunki.
Perinteinen Eurooppa-päivän vastaanotto järjestettiin Manilla Oy:n tiloissa.
Kuntayhteistyö
Jo loppuvuoden 2005 aikana toiminnassa voimakkaasti esille nousi maaliskuussa käynnistetty kunta- ja palvelurakenneuudistus sillä maakunnissa käynnistettävän työn ensimmäinen aloittava tilaisuus oli Turussa 11.10.2005.
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Varsinais-Suomessa hanke jatkui liiton koordinaatioryhmän vetämänä, ensimmäisen vaiheen vastaukset kunta-valtio-suhteesta toimitettiin valtioneuvostolle joulukuussa. Toinen,
mittavampi vaihe tapahtui vuoden 2006 puolella. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan
13.2.2006 vastauksen sisäasiainministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen IIvaiheen kysymyksiin. Tämän jälkeen jäätiin odottamaan puitelakiehdotusta, jonka valtioneuvosto lopulta antoi 28.9.2006. Lakiehdotus ei sisällä tehtäviä maakuntien liitoille. Vuoden lopulla päätettiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukihankkeen käynnistämisestä.
Kuntajohdon neuvottelut ja kuntatalousristeily järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan. Liiton yhteydessä oleva epävirallinen kuntataloustyöryhmä kokoontui neljä kertaa.
Maakunnan kulttuuri-identiteetin vahvistaminen
Valtakunnan tasolla tehtiin yhteistyötä Suomen Kuntaliiton, maakuntien kulttuurivastaavien
ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Osallistuttiin Valtakunnalliset Kotiseutupäivät Salon
seudulla –hankkeen valmisteluun ja Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valmisteluun. Aloitettiin 200 vuotta Suomen Sodasta 2008 –hanke. Osallistuttiin Turku kulttuurikaupunki
2011 valmistelutapahtumiin. Kulttuuritoimikunta teki kulttuurikohdematkan Nauvoon, Korppooseen ja Paraisille. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritoimikunta teki tutustumiskäynnin
Varsinais-Suomen liittoon
Pyrittiin vaikuttamaan siihen, että Valtion taidetoimikuntiin saataisiin mahdollisimman monta varsinaissuomalaista taiteiden asiantuntijaa. Ehdotettiin jäsenet myös Varsinais-Suomen
taidetoimikuntaan. Osallistuttiin maakunnallisten kulttuurihankkeiden valmisteluun ja seurantaan.
Kotiseutuliiton vuosikokousta edeltävä neuvottelu järjestettiin Nousiaisten Vanhalla Asemalla. Markkinoitiin Varsinais-Suomen kulttuuristrategiaa, kirjallisuusstrategiaa ja Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. Painettiin julkaisut ”Varsinaissuomalaist elämä; rakkaut ja suru,
hiukka molemppi” –romantiikan jäljillä, lounaismurteella –vihkonen ja Varsinais-Suomen
kuntien bibliografia (Johanna Kaskinen). Vuoden AURORA-mitalin sai runoilija Heli Laaksonen Laitilasta.
Elinkeinoelämän suhteet, maakunnan markkinointi ja tiedottaminen
Maakunnan ja liiton tunnettavuutta markkinoitiin kuluvana vuonna mm. osallistumalla Turussa Interreg-konferenssiin, Eurooppalaisen Yrittäjyyden päivään ja Alueiden komitean
kokoukseen. Lisäksi käytiin esittäytymässä kaksipäiväisillä Mecklenburg-Etupommerin päivillä Saksassa ja aluemarkkinointiseminaarissa Latviassa.
Mediasuhteiden osalta tavanomaisen kanssakäymisen ja tiedotustilaisuuksien ohella kutsuimme kylään Åbo Underrättelserin päätoimittajan ja Turun Sanomien toimittajia. Eduskuntavaaliehdokkaille postitettiin liiton toiminnasta kertova tietopaketti.
Elinkeinoelämäsuhteita kehitettiin työskentelemällä erilaisissa yrittäjyyshankkeissa elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Kirjallista materiaalia markkinointiin saatiin kolmikielisestä Turku ja Varsinais-Suomi 2006 –
julkaisusta. Tämän ohella laadittiin uusi Varsinais-Suomi–taskutilasto, joka tarjoaa tilasto-
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tietoa maakunnastamme. Liiton ajankohtaisista asioista kerrottiin sekä neljästi vuodessa
ilmestyneessä Viiri–tiedotuslehdessä että liiton internet–sivuilla.
5.5.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
EDUNVALVONTA JA YHTEISTYÖ
Henkilöstökulut
-462 930
Palvelujen ostot
-164 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-4 633
Muut toimintakulut
-37 086
YHTEENSÄ
-668 699

TA2006
-404 059
-170 300
0
-52 000
-626 359

TP2006
-402 225
-152 390
-39 512
-594 128

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
100
-1 833
89
-17 910
0
76
-12 488
95
-32 231

TA2007
-419 804
-163 400
0
-90 000
-673 204

Edunvalvonnan ja yhteistyön tehtäväalueella kokonaiskustannusten säästö on 32 231 euroa (ks. luku 4.1).
5.5.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Arviointi perustuu edunvalvontatehtävien onnistumisen seurantaan, sidosryhmien palautteeseen sekä maakunnan ja maakunnan liiton ulkoisen kuvan osalta lehdistöseurantaan.
Tavoitteet kansanedustajayhteistyön ja muiden sidosryhmäkontaktien suhteen ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Tiedotusvälineisiin on pidetty yhteyksiä. Kuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä yhteistyöorganisaatioiden väki tuntee Varsinais-Suomen liiton.
Sen sijaan suuren yleisön keskuudessa maakunnan liitto on edelleen vieras.
Edunvalvonnan sisällön osalta tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Valtakunnallisia runkoväyliä ei kuitenkaan vuoden 2006 aikana vahvistettu. Toinen pettymyksen aihe liittyy alueellistamiseen. Merenkulkua sivuavaa hallintoa on Varsinais-Suomessa supistettu, vaikka
tavoitteena on ollut vahvistaa myös hallinnon puolella Turkua merikaupunkina. Turun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 oli voitto.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta johtuen kuntayhteistyö on ollut painotetusti esillä.
Kansainvälisessä toiminnassa tavoitteet saavutettiin ja liiton yhteydet etenkin Itämeren piirissä ovat vahvistuneet.
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5.6 EU–ohjelmien hallinnointi
5.6.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Varsinais-Suomen liitossa toteutetaan erillisillä teknisten tukien rahoituksilla Etelä-Suomen
tavoite 2 -ohjelman, Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA –ohjelman sekä InnoELLI Senior –
hjelman hallinnointia ja toteuttamista.
Maakunnan kehittämisrahalla katetaan kehittämisrahan hakemiseen, tiedottamiseen ja
valvontaan liittyviä kuluja.

5.6.2

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta
Maakunnan kehittämisraha
Kustannuspaikkaan kirjattiin maakunnan kehittämisrahan ja kansallisten ohjelmien hankerahoituksen hakuihin, tiedottamiseen ja hankevalvontaan liittyviä kuluja, jotka katetaan
maakunnan kehittämisrahalla. Kustannuspaikka on omakatteinen.
EU:n tavoite 2 –ohjelman tekninen tuki
Tavoite 2 –ohjelman teknisellä tuella hoidettiin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön
sihteerin tehtäviä. Sihteeristön työskentelyn avulla pyrittiin varmistamaan tavoite 2 –
ohjelman ja muiden EU-ohjelmien välinen koordinaatio sekä myös eri rahoittajaviranomaisten ja seutukuntien kehittämiskeskusten välinen tiedonkulku
Sihteeristön työskentely painottui uusien EU–ohjelmakauden 2007–2013 ohjelmien valmisteluun (mh 12.6.2006 § 132). Tavoite 2 –ohjelman osalta valmistauduttiin ohjelmakauden
sulkemiseen ja ohjelman toteutumisen varmistamiseen mm. kehysmuutoksia tekemällä.
Sihteeristö valmisteli omalta osaltaan toukokuussa toteutettua maakunnan yhteistyöryhmän vierailua Tukholman seudulle.
Tavoite 2 –ohjelman hankehaku julkaistiin vuoden alkupuoliskolla lehdissä ja internetissä.
Hankevalmistelussa keskeisellä sijalla oli tiivis yhteistyö seutukuntien kehittämiskeskusten
kanssa. Teknisellä tuella hoidettiin myös virallisten seurantatietojen kerääminen. Lisäksi
hankkeiden päätös- ja maksatustiedot vietiin FIMOS–seurantajärjestelmään ja sisäasiainministeriöön toimitettiin sekä EAKR että ESR –rahoitusten maksatusten varmennustiedot
kolme kertaa vuoden aikana.
Varsinais-Suomen EU-hankeryhmän työskentelyssä hyödynnetään Varsinais-Suomen
hankeverkkoa (www.vshanke.info), jonka julkisesta osiosta löytyvät tiedot kaikista rahoittajaviranomaisten tekemistä myönteisistä hankepäätöksistä.
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Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA -ohjelma
Varsinais-Suomen liitto toimii EU-rakennerahastokaudella 2000–2006 Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA -ohjelman hallinto- ja maksuviranomaisena. Ohjelmassa kanavoituu liiton kautta noin 20 milj. euroa Euroopan aluekehitys rahaston rahoitusta. Lisäksi liiton kautta kanavoidaan ohjelma-alueeseen kuuluville kuudelle Etelä-Suomen maakunnalle myös
Suomen sisäasiainministeriön vastinrahoitus, jonka myöntövaltuus on ohjelmakaudella yhteensä noin 5 milj. euroa.
Liitto vastaa ohjelman hallinnon ja toimeenpanon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta
sekä laatii maksupyynnöt, ottaa vastaan komission maksut ja välittää tuen lopullisille edunsaajille Suomessa ja Virossa. Vuoden 2006 loppuun mennessä INTERREG-ohjelmaan oli
hyväksytty kaikkiaan 148 hanketta. EU-rahoitusta oli yhä jäljellä Etelä-Suomen ja Viron
hankkeisiin yli miljoona euroa
Virossa INTERREG-ohjelmien toteuttamisesta vastaa Viron sisäasiainministeriö ja virolaisiin tuensaajiin liittyvistä vastuista ja menettelyistä on sovittu sopimuksin. Ohjelmahallinnon
kustannukset maksetaan ohjelmarahoituksella, johon vastinrahoitus tulee Suomen ja Viron
sisäasiainministeriöiltä. Ohjelmahallinnon kokonaisbudjetti (viestintä mukaan lukien) vuosille 2000–2008 on noin 3 milj. euroa. INTERREG-hankkeita voidaan toteuttaa 31.12.2007
asti. Ohjelman tukikelpoisuus päättyy 31.12.2008, jolloin myös kaikki hankemaksatukset
tulee olla tehty Varsinais-Suomen liitosta.
Keväällä 2006 käynnistettiin Central Baltic Interreg IV A –ohjelman valmistelu. Suomen sisäasiainministeriö, Viron sisäasiainministeriö, Ruotsin teollisuus-, työllisyys- ja viestintäministeriö, Latvian aluekehitysministeriö ja Ahvenanmaan itsehallinto laativat toimeksiantokirjelmän, jossa määriteltiin: 1) ohjelma-alueet, ala-ohjelmat, ohjelmarakenne, ohjelmarahoitus ja ohjelman hallinnointi sekä 2) ohjelman valmistelun organisointi ja aikataulutus. Ohjelma muodostuu kolmesta alaohjelmasta: 1) suurkaupunkien välinen verkosto -ohjelma, 2)
Etelä-Suomi–Viro -ohjelma ja 3) saaristo-ohjelma. Liitossa ohjelman valmistelua varten perustettiin työryhmä (mh 27.3.2006 § 55 ja mh 18.9.2006 § 167), jonka kustannukset pääosin katettiin Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA teknisestä tuesta. Central Baltic ohjelma valmistuu kesällä 2007.
Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman koordinointi
Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman koordinaatiotyö siirtyi Päijät-Hämeen liitolle 1.3.2006 lukien Esa Högblomin siirtyessä InnoELLI Senior-ohjelman ohjelmakoordinaattoriksi
1.3.2006 lukien. Koordinaatiotyöhön varatulla teknisellä tuella toteutettiin ohjelmakoordinaation edellyttämiä perustoimia 1.1.2006–28.2.2006 välisenä aikana. Ohjelmakoordinaattori toimi maakuntien edustajana sisäasiainministeriön johdolla toimivissa elimissä (sihteeristö ja arviointiryhmä) ja vastasi maakuntien koordinaatioryhmän toiminnan organisoinnista. Näissä puitteissa toteutui myös ohjelmakoordinaation perustoimintojen (raportit, tiedotus ja yleinen edunvalvonta) toteuttaminen. Ohjelmakoordinaattori yhteistyössä eri tahojen
kanssa seurasi tulevan ohjelmakauden valmisteluprosessia ja raportoi asiasta valmistelutoimikunnalle ja maakuntien ohjelmavastaaville.
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InnoELLI Senior –ohjelma
InnoELLI Senior 2006–2007 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema innovatiivisten toimien ohjelma, jonka avulla kehitetään uusia, innovatiivisia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi laadultaan ja kustannuksiltaan tehokkaasti.
Ohjelmaa toteutetaan Etelä-Suomen maakuntien liittouman alueella.
InnoELLI Senior –ohjelman hallinto- ja maksuviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen liitto myönsi kesäkuussa 2006 rahoitusta yhteensä lähes 2,8 miljoonaa euroa kuudelle hankkeelle, jotka tukevat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, teknologian ja
innovaatioiden soveltamista ja käyttöönottoa sekä hyvien toimintamallien koordinointia ja
levittämistä. Hankkeiden avulla kehitetään myös Etelä-Suomen "ikääntyneiden hyvinvointipalvelut" -verkostoa. Lisäksi myöhemmin syksyllä käynnistyi liitännäistoimenpide eurooppalaisen verkottumisen edistämiseksi. Rahoitetut hankkeet ovat laajoja ja sisältävät osahankkeita useiden maakuntien alueelta.
5.6.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
OHJELMAHALLINNOINTI TUOTOT
Tuet ja avustukset
680 869
YHTEENSÄ
680 869

TA2006

RAHOITUS
TP2005
OHJELMAHALLINNOINTI KULUT
Henkilöstökulut
-416 065
Teknisen avun hallintokulut
-84 308
Muu tekninen apu
-180 496
YHTEENSÄ
-680 869

TA2006

TOIMINTAKATE

0

TP2006

868 924
868 924

1 024 354
1 024 354
TP2006

-586 924
-92 000
-190 000
-868 924

-541 680
-161 617
-321 057
-1 024 354

0

0

TA/TP06
vert%
118
118

TA/TP06
vert €
-155 430
-155 430

TA2007

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
92
-45 244
176
69 617
169 131 057
118 155 430

TA2007

1 500 000
1 500 000

-1 000 000
-240 000
-260 000
-1 500 000
0

EU-ohjelmien teknisten tukien kustannusarviot ja käyttösuunnitelmat täsmentyvät ko. ohjelmien seurantakomiteoiden päätösten mukaisesti. Liiton tilinpidossa teknisten tukien kustannuspaikat ovat omakatteisia eikä niillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen eikä kuntien
maksuosuuksiin.
Maakuntahallituksen 23.1.2006 § 6 päätöksen mukaisesti teknisten tukien kustannuspaikat
on nettositovia toimintakatetasolla (toimintakate = 0 euroa).
Tehtäväalueen tuottojen ja kulujen ylitys selittyy Central Baltic –ohjelman valmistelun vaatimista lisäresursseista.
Teknisten tukien resursseilla hallinnoitujen ohjelmien hankerahoituksen kokonaissumma
on vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa.
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5.6.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Teknisten tukien tehtäväalueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan sidosryhmiltä sekä ohjelmatyön tarkastajilta ja arvioitsijoilta saatujen palautteiden perusteella.
Sidosryhmäneuvotteluista, tarkastajilta ja arvioitsijoilta saaduissa palautteissa on kiinnitetty
huomiota rahoitus- ja maksatushakemusten käsittelyaikoihin, jotka liiton hallinnoimien ohjelmien osalta ovat kyllä keskimääräistä lyhyempiä, mutta tarve näiden toimintojen yksinkertaistamiseen, tehostamiseen ja lisä-resursointiin on tuotu esille.
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5.7 Hanketoiminta
5.7.1

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Kehittämishankkeilla tuetaan liiton kehittämisstrategian toteuttamista aluekehitystyössä,
suunnittelussa ja edunvalvonnassa. Liitto on hankkeen luonteesta riippuen mukana joko
hankkeen kehittäjänä, rahoittajana tai aktiivisena toimijana.
Hanketoiminnan painopisteitä vuonna 2006 ovat: maakunnan teemavuosien toteuttaminen,
Etelä-Suomen liittoutuman yhteistyön edistäminen, kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja
alueellisten kärkialojen kehittäminen.

5.7.2

Olennaiset tapahtumat
INTERACT point Managing Transition and External Cooperation (20.11.2006 § 225)
Vuoden 2006 aikana jatkui Varsinais-Suomen liiton ja Wienin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettava INTERACT–ohjelman osa INTERACT Point Managing Transition and
External Cooperation, joka kehittää INTERREG-ohjelmahallintoja erityisesti Euroopan
Unioniin vuonna 2004 liittyneissä jäsenmaissa ja EU:n ulkorajoilla. Turun toimipiste on jatkanut aktiivista asiantuntijapalvelujen antamista ohjelmahallinnoille sekä vastannut kahden
merkittävän konferenssin järjestämisestä vuoden aikana Helsingissä ja Odessassa. Konferenssit järjestettiin yhteistyössä isäntävaltioiden INTERREG-ohjelmavastuuministeriöitten
ja ulkoasiainministeriöitten kanssa ja yhdessä EU komission ulkosuhteitten pääosaston
kanssa. Konferenssit keskittyivät ulkorajaohjelmien uuden rahoitusinstrumentin valmisteluun kaudelle 2007-2013.
Ohjelmahallinnoille annettavat asiantuntijapalvelut ovat liittyneet EU:n sisärajojen yli tapahtuvien ohjelmien hallintojen erityiskysymyksiin, mm. raportointeihin, ohjelmien taloushallintoon ja seurantajärjestelmiin, sekä uusien ohjelmien valmisteluun liittyviin asioihin.
Varsinais-Suomen paikkatietokeskuksen kehittäminen (mh 16.12.2002 § 232)
Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikan (hanket 4/2006) keskeisimpiä toimia
vuonna 2006 oli Lounaispaikan toiminnan varmistaminen vuosille 2006–2008 uusien ja
vanhojen rahoittajien sopimuksella, alueellisen paikkatietoinfrastruktuurin parantaminen
erityisesti integroimalla kaikki Lounaispaikan karttapalvelut yhteen, ottamalla käyttöön
paikkatietojen ajantasaisuutta edistäviä hajautetun ylläpidon tiedonsiirtotekniikoita sekä
kehittämällä Lounaispaikan yleistä käytettävyyttä. Lisäksi Lounaispaikkaa markkinoitiin
mm. Paikkatietomarkkinat 2006 messuilla Helsingissä, GI-ENVI –Workshopissa Turussa
sekä alueellisessa Lounaispaikan omassa Paikkatietopäivä-seminaarissa. Uutena toimintakokonaisuutena käynnistettiin paikkatietoalan koulutusyhteistyö koulutuskeskus Tavastian kanssa. Lisäksi vietiin alueellista näkemystä kansallisen paikkatietostrategian kehittämistyöhön osallistumalla valtioneuvoston alaisen Paikkatietoasiain neuvottelukunnan valmisteleviin jaostoihin.
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Kaavajohtopaikka-palvelun kehittäminen (mh 20.12.2004 § 239 ja mh 18.9.2006 § 178).
Elokuussa päättyneessä osahankkeessa julkaistiin 2006 Kaava- ja Johtopaikka palveluiden lisäksi valmisteilla olevien yleiskaava- ja maakuntakaava-aineistojen yleisöpalautteen
internetpohjaiseen keräämiseen tarkoitettu palvelu sekä kuntien teknisille palveluille suunnattu JohtopaikkaPro-palvelu, joka sisältää kuntien vesihuollon aineistoja hyvin tarkalla tasolla. Peruspalvelut Kaava- ja Johtopaikka integroitiin Lounaispaikan karttapalveluun paremman käytettävyyden saavuttamiseksi. Syyskuussa käynnistetyssä jatkohankkeessa
aloitettiin Kaavajohtopaikka- ja Lounaispaikkayhteistyö Satakunnan liiton kanssa ja aineistojen keruu Satakunnasta aloitettiin loppuvuodesta. Kaavajohtopaikkaa markkinoitiin Lounaispaikan järjestämien tilaisuuksien lisäksi myös Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
vesihuoltopäivillä.
ENVIFACILITATE Life Environment (mh 15.11.2004 § 224)
Varsinais-Suomen liitto osallistui Turun yliopiston koordinoimaan Integration of spatial environmental information across different themes, scales, resolutions and uses: Added value
of facilitating mechanisms (ENVIFACILITATE) – hankkeeseen. Varsinais-Suomen liitto ja
Lounaispaikka olivat vastuussa hankkeen yhdestä tehtäväkokonaisuudesta (Regional environmental information facility), johon liittyi mm. Lounaispaikan karttapalvelun käytettävyyden parantamisen kannalta merkittävää teknistä kehitystyötä, alueellisen paikkatietoarkiston toiminnallistaminen sekä kansainvälisen workshopin (Gi-ENVi) järjestäminen Turussa
lokakuussa 2006. Hanke teki uraauurtavaa työtä olemassa olevien paikkatietoaineistojen
hyödyntämisen helpottamiseksi ja mm. sovelsi käytäntöön tiedonsiirron rajapintoja ajantasaisen paikkatiedon tarjoamiseksi Lounaispaikan karttapalvelun kautta. ENVIFACILITATE päättyi vuoden 2006 lopussa.
Kansainvälinen markkinointi (mh 26.4.2004 § 79)
Hankkeessa toteutetaan alueemme yhteismarkkinointia yhdessä useiden eri toimijoiden
kanssa. Kv-yhteismarkkinointihankkeen avulla julkaistaan vuosittain ilmestyvää, kolmikielistä julkaisua. Yrityksille, investoijille ja päättäjille suunnatussa julkaisussa esitellään Varsinais-Suomen vahvuuksia - asumisviihtyvyyttä, elinkeinoelämää ja turismia. Julkaisusta
on laadittu myös verkkoversiot, jotka ovat luettavissa liiton internet-sivuilta.
European small islands network-inter-island exchange (mh 26.4.2005 § 78)
Hanketta on toteutettu vuosian 2004 – 2006 ja sisäasiainministeriö on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 1.1. – 30.6.2007 asti. Kansallisen vastinrahan määrä oli alun alkaen
56 950 euroa ja jatkoaika toteutetaan sen puitteissa. Varsinaisena suomalaisena saaristotoimijana on ollut Pro Åbolands Utskär rf. – yhdistys. Hankkeeseen on osallistunut käytännön tasolla useita kymmeniä saaristolaisia ja saaristoasiantuntijoita.
Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus – selvitys (mh 21.11.2005 § 219)
Selvitys toteutettiin osana Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa. Hanke toteutettiin laajassa yhteistyössä maakunnan keskeisten maaseutuvaikuttajien ja intressitahojen kanssa.
Hankkeen ohjausryhmänä toimi maakunnan yhteistyöryhmän alainen maaseutujaosto, joka käsitteli hankkeen etenemistä yhdeksässä kokouksessaan. Sen lisäksi hankkeen koor-
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dinaattori osallistui maaseutujaoston asettamien viiden alatyöryhmän kokouksiin ja valmisteluun. Näiden ryhmien tehtävänä oli valmistella ja laatia maaseutujaoston ohjauksessa
Varsinais-Suomen maaseutuohjelma 2007–2013, jonka pohjamateriaalina selvitystä käytettiin. Loppuraportti painettiin suomeksi ja ruotsiksi ja sen jakelun kohteena oli koko laaja
maaseutuvaikuttajien kenttä.
Finistèren yhteistyö (mh 14.3.2005 § 40)
Varsinais-Suomen liiton yhteistyötä ranskalaisen Finistèren departementin kanssa jatkettiin
v. 2006. Finistèren alueen edustaja, Léna Urvoy, työskenteli Varsinais-Suomen maakuntavirastossa liiton tarjoamassa työhuoneessa toukokuuhun 2006 asti, jolloin hänen kaksivuotinen työsopimuksensa Finistèren alueen kanssa päättyi ja hän palasi Ranskaan.
LIFE Coastra Varsinais-suomen rannikkoalueen käyttö- ja hoitostrategia (18.12.2006 §
258)
Vuoden 2004 lopulla päättyneen LIFE-hankkeen lopputuloksena olivat laajat raportit rannikkoalueen käytöstä ja hoidosta, erillinen selvitys rannikkoalueiden suunnittelua ja hoitoa
sekä vesialueiden käyttöä koskevasta lainsäädännöstä ja Uudenkaupungin alueen hoitosuunnitelma. Taloudellinen loppuselvitys tehtiin vuoden 2006 lopulla, kun EU:n maksatukset oli saatu. Hankkeesta aiheutuneet tappiot katettiin maankäytön ja ympäristön kustannuspaikalta.
Ympäristöklusteri – Turun kaupunkiseudun keskusakselin maankäytön kehittäminen (mh
28.8.2003 § 139)
Vuonna 2005 päättyneeseen hankkeeseen sisältyi mm. viiden kaupunkiseudun kunnan
alueilta järjestetty yleinen arkkitehtikilpailu, seminaareja ja asukaskyselyjä ja tutkimuksia.
Ympäristöministeriön suurelta osin rahoittaman hankkeen loppuraportti valmistui vuoden
lopulla. Hankkeen ylijäämä käytetään kaupunkiseudun yleiskaavallisiin yhteishankkeisiin.
Seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat (mh 14.3.2005 § 42)
Turun seudun kehyskuntien liikennejärjestelmäsuunnitelma -hankkeen puitteissa laadittua
Turun seudun kehyskuntien liikennestrategian 2025 toteutusta edistävä aiesopimus allekirjoitettiin 12.6.2006. Strategia sisältää seudun liikennejärjestelmän kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Suunnittelua rahoittivat pääasiassa muut
seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä mukana olevat tahot.
Vakka-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma -hankkeen puitteissa laadittua VakkaSuomen liikennestrategian 2025 toteutusta edistävä aiesopimus allekirjoitettiin 12.6.2006.
Strategia sisältää seudun liikennejärjestelmän kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Suunnittelua rahoittivat pääasiassa muut seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä mukana olevat tahot.
Turun Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut v. 2000. Suunnitelmaa on v. 2005–2006 päivitetty laatimalla seuraavat selvitykset: kaupunkiseudun liikennemallin päivitys, satamien maatavaraliikenteen jakautuminen väyläkohtaisesti ja liikkujaryhmät suomalaisissa kaupungeissa -kyselytutkimus. Päivitystyö jatkuu v. 2007 ottaen kuitenkin huomioon PARAS-hankkeen suunnitteluvelvoitteet kaupunkiseudulle.

55

Seudut, väyläviranomaiset ja Varsinais-Suomen liitto ovat yhteisesti sopineet kaksitasoisen
liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteen. Alemmalla ja tarkemmalla tasolla seudulliset
LJS -suunnitelmat ja ylemmällä tasolla maakunnallinen LJS-suunnitelma. VarsinaisSuomen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta käynnistyi v. 2006 ja sen on tarkoitus
valmistua v. 2007 loppuun mennessä. Hankkeessa on useita rahoittajatahoja.
INTERACT-ohjelman hanke ALSO (mh 20.6.2005 § 118)
Italian Marchen seudun vetämässä hankkeessa selvitetään Interreg-ohjelmissa toteutuneiden hankkeiden laatua ja tuloksia mm. Lissabonin strategian suhteen. Siinä kehittyä vertailumallia on tarkoitus jatkossa käyttää hankkeiden arviointiin jo hakemusvaiheessa. Hanke
on edennyt suunnitelmien mukaan ja tuloksia esitellään vuoden 2007 alussa pidettävässä
seminaarissa Turussa.
RAIN - Regional Acceleration for the Innovation circle in the ICT Sector (mh 27.2.2006 §
40)
RAIN -hankkeessa etsitään mahdollisuuksia kehittää iCT-alan toimijoiden välistä yhteistyötä ja eri alueille sopivia toimintamalleja. ICT Turun vetämä hanke rahoitetaan EU:n 6. puiteohjelmasta. Liitto järjesti RAIN -hankkeen työseminaarin maaliskuussa 2006. Lisäksi liitto
vastaa osaltaan hankkeen tiedotuksesta, yhteyksistä päätöksentekijöihin ja tuottaa hankkeen tarvitsemia tietoja. Hanke on edennyt erinomaisesti ja sitä pidetään mallikelpoisena
ICT-alan hankkeena.
LogOn Baltic (mh 28.8.2006 § 158)
Interreg IIIB -ohjelman hankkeessa Itämeren piirin alueiden logistiikan ja ICT-osaamisen
tasoa. Hanke kestää vuoden 2007 loppuun ja on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liitto
on mukana hankkeessa pienellä työpanoksella. Vuoden 2006 aikana kerättiin tiedot osallistuvien alueiden tilanteesta logistiikan ja ICT-alan kehittämisessä.
LIFE-STABLE, Turun satama-alueen ruoppaus (mh18.12.2006 § 259)
Terramare Oy on saanut LIFE-ohjelman rahoituksen hankkeelle, jossa Turun satamaalueen ruoppausmassoja käsitellään uudella, ympäristön kannalta turvallisemmalla tavalla.
Ruoppausmassat kiinteytetään Fortumin laitoksilta tulevan lentotuhkan avulla. Hanke alkoi
vuoden 2006 lopulla. Liitto osallistuu hankkeen ohjaukseen ja vastaa hankkeen tiedotuksesta ja tiedon levittämisestä. Hanke päättyy vuoden 2008 alussa.
VARAKUM – hankkeet (mh 22.8.2005 § 151)
Liitto on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä rakennetun kulttuuriympäristön ja –
maiseman selvityshankkeita, jotka palvelevat myös maakuntakaavoitusta. Hankkeet on
tehty seutukunnittain. Vuoden 2006 aikana jatkettiin työtä Loimaan seutukunnassa ja Turun seudun kehyskunnissa. Hankkeiden rahoitus on saatu liiton lisäksi eri lähteistä, kunnilta, maakuntamuseolta, Lounais-Suomen ympäristökeskukselta ja TE-keskukselta. Selvitykset kattavat rakennetut kohteet ennen toista maailmasotaa, selvitykset maisemahistoriasta isojakokarttojen pohjalta sekä kohteiden arvotuksen.
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KARA, Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Suomen suurilla kaupunkiseuduilla (mh
27.2.2006 § 41)
Liitto on ollut mukana kehittämässä yhdyskuntarakenteen kehitystä koskevaa hanketta yhteistyössä Turun seudun kehittämiskeskuksen ja Turun kaupungin kanssa. Hanke liittyy
osaltaan yleiskaavalliseen yhteistyöhön Turun kaupunkiseudulla ja tuottaa hyviä selvityksiä
meneillään olevaan kuntien palvelurakennetta koskevaan selvitystyöhön. Hankkeeseen
liittyvä kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys valmistui vuoden 2006 lopulla. Liitto on
tuottanut suuren osan Turun seutua koskevasta karttamateriaalista. Hanke päättyy vuoden
2007 alussa.
Smile Coop (mh 20.12.2004 § 243)
Smile Coop -yhteistyöhanke päättyi heinäkuussa 2006. Hankkeen päätoteuttaja oli Mecklenburg-Etupommerin osavaltio, lisäksi hankkeen eGovernment-osioon, johon VarsinaisSuomen liitto osallistui, osallistuivat Itävallan Steiermarkin ja Puolan Länsi-Pommerin alueet. Kolmivuotisen hankkeen viimeisenä vuotena toteutettiin hankkeessa verkostotietopankki, johon on linkitetty hankkeessa mukana olevien alueiden hankeverkostoja. Tarkoituksena on hyödyntää luotua verkostotietopankkia esim. mahdollisia tulevaisuuden hankekumppanihakuja varten. Huhtikuussa 2006 Varsinais-Suomen liitto järjesti projektisuunnitelman mukaisesti hankekumppaneille kaksipäiväisen työseminaarin Turussa. Seminaarissa esiteltiin mm. Varsinais-Suomen omaa hankeverkkoa.
Strateginen markkinointi rajanylittävän yhteistyön edistäjänä – kumppanuustoiminnan
käynnistäminen (mh 24.4.2006 § 84)
Hankkeen päätoteuttaja on Daugavpilsin kaupunki Latviasta. Mukana myös Visaginaksen
kunta Liettuasta ja Varsinais-Suomen liitto. Liiton rooli tässä rajat ylittävässä markkinointihankkeessa jäi suhteellisen vaatimattomaksi. Liiton edustaja osallistui puhujana Daugavpilsissä pidettyyn laajaan hankeseminaariin marraskuussa 2006. Tilaisuudessa esiteltiin
aluemarkkinointia ja kerrottiin siitä, miten tätä on toteutettu mm. Varsinais-Suomessa. Liitto
järjesti myös turkulaisen mainostoimisto Rientolan edustajan esiintymään tilaisuuteen ja
kertomaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä aluemarkkinoinnissa.
Kunta- ja palvelurakenteen perusselvitykset (mh 21.11.2005 § 212)
Hallintojohtaja Seppo Juntti toimi liitossa projektipäällikkönä 1.11.2005-15.2.2006. Perustettiin maakunnallinen koordinaatioryhmä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien
kannanottojen valmistelemiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontui kuusi kertaa. Järjestettiin
laaja-alaiset seminaarit kunta-alan ja kunnallisia palveluja sivuavien tahojen kanssa. Maakuntahallitus antoi sisäministeriön edellyttämät lausunnot kuntia kuultuaan.
Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys (mh 24.10.2005 § 194)
Tuulivoimaselvitys on yksi Varsinais-Suomen liiton maakuntakaavan perusselvityksistä ja
työ jatkui koko vuoden 2006. Kesällä käynnistyi selvitykseen liittyvä teknistaloudellinen ja
maisemavaikutuksen arviointi, jossa tarkastellaan erityisesti tuulivoimatuotannon edellytyksiä sekä alueiden maiseman ominaispiirteitä ja tuulivoimaloiden soveltumista maisemaan.
Työ tilattiin kilpailutuksen jälkeen Pöyry Environment Oy:ltä. Tuulivoimaselvitys valmistuu
alkuvuonna 2007. Selvitystä on tehty yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Ympäristöministeriö on myös osallistunut työn rahoituksen.
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Harjuselvitystyö (mh 28.8.2006 § 161)
Varsinais-Suomen liiton ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä tekeillä olevan Alastaro – Koski Tl harjujakson maakuntakaavaselvitys tehdään Varsinais-Suomen
kokonaismaakuntakaavan perusselvitykseksi. Työssä selvitetään maankäyttötilanne maaainestenoton, pohjavesialueiden ja pohjavedenoton kannalta ja päivitetään harjualueiden
aluerajaustiedot kaavatyötä varten. Harjuselvityshanke jatkuu edelleen vuonna 2007.
EuroSenior – Eurooppalaiset verkostot – hanke (mh 23.10.2006 § 198)
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa InnoELLI-hanketoimijoiden verkostoitumista eurooppalaisten toimijoiden kanssa mm. siten, että eurooppalaiset hyvät käytännöt voidaan ottaa
InnoELLI-hankkeiden toteutuksessa huomioon. Lisäksi hankkeen avulla on tavoitteena
edistää laajemmin eteläsuomalaisten hyvinvointialan toimijoiden ja erityisesti InnoELLI Senior – hanketoimijoiden yhteyksiä eurooppalaisiin verkostoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa myös InnoELLI Senior -ohjelman hankkeisiin kytkeytyvien hyvinvointialan yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttaa InnoELLI Senior –ohjelman hallintoviranomainen Varsinais-Suomen liitto ohjelma-asiakirjan mukaisesti. Hankkeen puitteissa järjestetään kaksi kansainvälistä tilaisuutta, joista toinen Brysselissä 8.11.2007 ja toinen Suomessa toukokuussa 2007.
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5.7.3

Käyttötalouden toteutumisvertailu
RAHOITUS
TP2005
HANKETOIMINTA TUOTOT
Tuet ja avustukset
773 228
YHTEENSÄ
773 228

TA2006

RAHOITUS
TP2005
HANKETOIMINTA KULUT
Henkilöstökulut
-249 416
Teknisen avun kulut
-128 616
Palvelujen ostot
-310 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-799
Vuokrat
-5 078
Muut toimintakulut
-78 853
YHTEENSÄ
-773 228

TA2006

TOIMINTAKATE

TP2006

540 000
540 000

887 312
887 312
TP2006

-300 000
-185 000
0
-5 000
-50 000
-540 000

-252 625
-174 216
-304 269
-12 826
-6 192
-137 186
-887 312

0

0

0

TA/TP06
vert%
164
164

TA/TP06
vert €
-347 312
-347 312

TA2007

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
84
-47 375
174 216
164 119 269
12 826
124
1 192
274
87 186
164 347 312

TA2007

600 000
600 000

-325 000
-200 000
-2 000
-5 000
-68 000
-600 000
0

Hanketoiminnan talousarvio 2006 perustui talousarviota laadittaessa tiedossa olleiden
hankkeiden kustannuksiin. Hankkeet ovat liiton tilinpidossa omakatteisia, jolloin niillä ei ole
vaikutusta tilikauden tulokseen eikä kuntien maksuosuuksiin.
Maakuntahallitukseen (mh 23.1.2006 § 6) nähden hanketoiminnan kustannuspaikat on nettositovia toimintakatetasolla (toimintakate = 0 euroa). Hankkeet käynnistettiin maakuntahallituksen erillisillä päätöksillä, jolloin niille perustettiin kustannuspaikka liiton kirjanpitoon sekä määriteltiin meno- ja tuloarviot.
Hanketoiminnan tuottojen ja kulujen arvioitua suurempi toteutuma johtuu seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimista koskevien ostopalvelujen ja toimintakulujen
(279 000 euroa) läpilaskutuksesta liiton kirjanpidon kautta.
Sisäiset siirrot liiton viraston ”Muut yhteistoimintaosuudet” tilikohdista hanketoiminnan ”Tuet ja avustukset” tillikohtiin ovat 126 050 euroa, mikä määräraha koostuu liiton osallistumisesta hankkeiden omarahoitukseen.
5.7.4

Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Hanketoiminnan tehtäväalueen tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektien hankesuunnitelmissa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen perusteella
sekä hankkeiden vaikuttavuuden perusteella
Hankkeet ovat toteutuneet hankesuunnitelmien mukaisesti ja niille asetetut toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Liiton hallinnoimien hankkeiden väli- ja loppuraporttien mukaan hankkeilla on ollut myönteisiä vaikutuksia toimialansa kehitykseen.
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5.8 Historiarahasto
Varsinais-Suomen liiton historiarahaston tarkoituksena on rahoittaa Varsinais-Suomen historian kirjoittamista ja julkaisemista.
Rahaston käyttö perustuu maakuntavaltuuston 8.6.1993 hyväksymään Historiarahaston
sääntöön. Tehtäväalueen tilivelvollinen hallintopäällikkö Markku Roto vastaa menotositteiden hyväksymisestä ja tulo-arviorahoituksen toteutumisesta.
Historian kirjoitus on keskeytynyt vuoden 2002 jälkeen, jolloin Suomen portti ilmestyi molemmilla kotimaisilla kielillä.
RAHOITUS
TP2005
HISTORIARAHASO TUOTOT
Myyntituotot
1 736
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot/tulot yht.
1 736
HISTORIARAHASO KULUT
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
-1 796
Toimintkulut/menot yht.
-1 796
TOIMINTAKATE

-60

TA2006

TP2006
500

296

500

296

-500
-500

-356
-356

0

-61

TA/TP06 TA/TP06
vert%
vert €
59
204
0
59
204
0
0
71
-144
71
-144
0
61

TA2007
500
500

-500
-500

60
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6 Talousarvion eri osien toteutuminen
6.1 Käyttötalouden toteutuminen
KÄYTTÖTALOUSOSA (ulkoinen ja sisäinen)
euroa

TP 2005

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
__Tuotot
__Kulut
-356 354
Netto
-356 354

TA 2006

TP 2006

TA06/TP06
Vertailu Vertailu
%
euroa

-352 370
-352 370

-304 980
-304 980

87
87

3 083 970
-2 710 355
373 615

3 205 626
-2 963 105
242 521

3 242 142
-2 934 440
307 702

101
99
127

EU-OHJELMIEN HALLINNOINTI
__Tuotot
680 869
__Kulut
-680 869
Netto
0

868 924
-868 924
0

1 024 354
-1 024 354
0

118
118

HANKETOIMINTA
__Tuotot
__Kulut
Netto

773 228
-773 228
0

540 000
-540 000
0

887 312
-887 312
0

164
164

HISTORIARAHASTO
__Tuotot
__Kulut
Netto

1 736
-1 796
-60

500
-500
0

296
-356
-61

59
71

TOIMINTAKATE

17 201

-109 849

2 662

-2

LIITON VIRASTO
__Tuotot
__Kulut
Netto

-47 390
-47 390
0
0
-36 516
-28 665
-65 181
0
0
-155 430
155 430
0
0
0
-347 312
347 312
0
0
0
204
-144
61
0
-112 510

TA 2007

-359 050
-359 050

3 316 217
-3 084 908
231 309

1 500 000
-1 500 000
0

600 000
-600 000
0

500
-500
0
-127 741

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty tehtäväalueittain luvussa 5. Liiton virasto sisältää
tehtäväalueet: yhteiset toiminnot ja hallinto, aluekehittäminen, maankäyttö ja ympäristö sekä edunvalvonta ja yhteistyö.
Sisäiset siirrot liiton viraston ”Muut yhteistoimintaosuudet” tilikohdista hanketoiminnan ”Tuet ja avustukset” tillikohtiin ovat 126 050 euroa, mikä määräraha koostuu liiton osallistumisesta hankkeiden omarahoitukseen.
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6.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
TULOSLASKELMAOSA (ulkoinen/sisäinen)
VARSINAINEN TOIMINTA
TP 2005
Toimintatulot
__Kuntien maksuosuudet
__Tuet ja avustukset
__Muut tuotot
Toimintamenot
__Henkilöstömenot
__Palvelujen ostot
__Muut toimintamenot
__Muut TA ja hankekulut

TOIMINTAKATE

TA06/TP06
Vertailu Vertailu
%
euroa
112
-539 554
100
0
136
-502 742
163
-36 812
109
427 044
98
-51 855
112
121 717
109
45 400
211
311 781

TA 2007

4 614 550
3 147 456
1 408 924
58 170
-4 724 399
-2 874 549
-1 036 560
-531 290
-282 000

5 154 104
3 147 456
1 911 666
94 982
-5 151 442
-2 822 694
-1 158 277
-576 690
-593 781

17 201

-109 849

2 662

-2

-112 510

-127 741

20 000

40 796
55

204

-20 796
-55
0
0

20 000

0

5 416 217
3 257 617
2 100 000
58 600
-5 543 958
-3 422 308
-1 029 300
-592 350
-500 000

45 095

-89 849

43 513

-48

-133 362

-107 741

-8 072

-8 500

-8 112

95

-389

-8 500

37 023

-98 349

35 401

-36

-133 750

-116 241

__Siirrot rahastoon
__Poistot
__Satunnaiset tuotot
__Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS

TP 2006

4 424 271
3 006 166
1 338 564
79 541
-4 407 070
-2 544 864
-949 429
-519 356
-393 421

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
__Korkotulot
27 875
__Muut rahoitustulot
44
__Korkomenot
-25
__Muut rahoitusmenot
VUOSIKATE

TA 2006

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Vuosikate/Poistot %
Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä

2006

2005

100
536
0,10
457 851

2004

100
559
0,10
455 584

103
785
0,32
453 715

6.3 Investointiosan toteutuminen
INVESTOINTIOSA
euroa
__Tuotot
__Kulut
Netto

TP 2005

-9 480
-9 480

TA 2006

-10 000
-10 000

TP 2006

-9 903
-9 903

Vertailu Vertailu
%
euroa

99
99

TA 2007
0
0
0
-97
-97

-10 000
-10 000
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6.4 Rahoitusosan toteutuminen
RAHOITUSOSA
euroa

TP 2005

TA 2006

TP 2006

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
TULORAHOITUS
_Vuosikate
45 095
-58 562
43 513
Tulorah.korjauserät
INVESTOINNIT
_Käyttöom.investoinnit
-9 480
-10 000
-9 903
Käyttöom. myyntitulot
NETTOKASSAVIRTA
35 615
-68 562
33 610
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
Muut maksuvalmiuden muutokset
_Toimeksantojen varat
83 545
_Vaihto-omiasuuden muu
-30
_Lyhytaik. saamisten muu
23 489
_Velkojen muutos
-266 268
RAHOITUSTOIM. NETTO -159 264

-169 290
1 057
-266 744
900 308
465 331

KASSAVAROJEN MUUT

498 941

-123 649

TA06/TP06
Vertailu Vertailu
%

-74

99
-49

0
0
0
-102 075
0
0
-97
0
-102 172

TA 2007

-107 741

-10 000
-117 741

64

6.5 Vuosittaiset taseet 1.1.2005 – 31.12.2006
TASE

1.1.- 31.12.2006

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
__Aineelliset hyödykkeet
__Sijoitukset

1.1 - 31.12 2005

14 865
14 643
222

13 074
12 852
222

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
__Valtion JA EU:n toimeksiannot
__Muut toimeksiannot

7 579 408
7 570 778
8 630

6 276 460
6 267 891
8 569

VAIHTUVAT VASTAAVAT
__Vaihto-omaisuus
__Saamiset
__Rahoituspaperit
__Rahat ja pankkisaamiset

2 321 223
197
1 161 461
435
1 159 130

1 555 068
1 254
894 717
435
658 662

VASTAAVAA YHTEENSÄ

9 915 496

7 844 602

1.1.- 31.12.2006
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
__Peruspääoma
__Edellisten tilik. ylijäämä
__Tilikauden ylijäämä

1.1 - 31.12 2005
756 018
345 784
374 833
35 401

720 617
345 784
337 810
37 023

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
__Valtion ja EU:n toimeksiannot
__Muut toimeksiannot

7 116 408
7 107 778
8 630

6 444 222
6 435 653
8 569

VIERAS PÄÄOMA
__Lyhytaikainen

2 043 070
2 043 070

679 763
679 763

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 915 496

7 844 602

Taseen tunnusluvut
Current ratio (maksuvalmius)
Vieras pääoma % omasta pääomasta
Omavaraisuusaste
Rahoitusvarallisuus €/asukas
Suhteellinen velkaantuminen
asukasmäärä

2006
1,47
209,00
7,32
1,62
31,43
457 851

2 005

2 004

2,29
94,33
9,19
1,92
15,36
455 584

2,33
138,39
9,26
1,66
21,54
453 715

Omavaraisuusaste =

100*(oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) /
(koko pääoma - saadut ennakot)

Rahoitusvarallisuus =

(saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) (vieras pääoma - saadut ennakot)) / asukasmäärä

Suhteellinen velkaantuneisuus =

100* (vieras pääoma - saadut ennakot)/käyttötulot
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7 Luottamushenkilötoimielimet
7.1 Maakuntavaltuusto
kokouksia 2 kpl
Jäsen

Varajäsen

ALASTARO

Aaltonen Petri

KOK

2

Heilala Tuomas

KOK

-

ASKAINEN

Ranki Ulla

KESK

-

Kaamanen Teppo

KESK

1

AURA

Vainio Ritva

SDP

1

Jokinen Martti

SDP

1

DRAGSFJÄRD
HALIKKO

Tuominen Kurt
Mannonen Jaana
Nieminen Riitta

VAS
KOK
SDP

2
2

Juvonen Merja
Rinne Pekka
Rannikko Lasse

VAS
KOK
SDP

2
-

HOUTSKARI

Friis Christer

RKP

2

Karlgren Stefan

RKP

-

INIÖ
KAARINA

Åkerfelt Bertil
Hurme Hannu

RKP
KOK

2
2

Nygård Mona
Hiekka Eero

RKP
KOK

-

Puikkonen Asko

SDP

2

Ranne Matti

SDP

-

Rautanen Hannu

VIHR

2

Kurkilahti Tomi

VIHR

-

KEMIÖ
KIIKALA
KISKO

Savo Seija
Leppänen Jorma
Isotalo Päivi
Huittinen Ulla

VAS
SDP
KOK
KESK

1
2
2
-

Kuosmanen Pekka
Hellbom Eva-Stina
Marjalaakso Olli
Pirhonen Sirkka-Liisa

VAS
SDP
KOK
KESK

1
1

KORPPOO

Lindström Leif

RKP

1

Söderlund Brita

RKP

-

KOSKI TL
KUSTAVI
KUUSJOKI
LAITILA

Salminen Eveliina
Lehtonen Kauko
Nieminen Jaakko
Kähkölä Helvi
Laine Kari
Kemppe Riitta
Leppänen Soili
Mikkola Mari

KESK
KOK
KOK
KESK
SDP
KOK
SDP
KOK

2
2
2
1
1
2
2
2

Tuominen Heikki
Skytén-Suominen Irja
Passi Anne
Venno Marjo
Pokki Pertti
Mäntynen Matti
Sorsa Leila
Lindholm Hannele

KESK
KOK
KOK
KESK
SDP
KOK
SDP
KOK

1
1
-

Takatalo Heikki

KESK

2

Helttula Jarmo

KESK

-

MARTTILA
MASKU
MELLILÄ

Välimäki Jari
Kaasalainen Pekka
Lahti Aulis
Liitola Pirjo
Lankinen Tuomas

KESK
KOK
KESK
KOK
KESK

2
2
2
2
2

Virtanen Leena
Selinheimo Rauli
Majuri Jaana
Tegelsten Tuomo
Raitala Veli-Matti

KESK
KOK
KESK
KOK
KESK

1
1

MERIMASKU

Ansamaa Seppo

SDP

1

Salmenoja Pia

SDP

1

MIETOINEN

Niemi Reijo

SDP

-

Salonen Leila

SDP

-

MUURLA
MYNÄMÄKI
NAANTALI

Yli-Liipola Hanna
Käkönen Hanna
Kanerva Jarkko
Lindström Jan

KESK
KESK
VIHR
KOK

2
2
-

Saari Ismo
Keskitalo Miia
Uurasmaa Tutta
Salokangas Elina

KESK
KESK
VIHR
KOK

1

NAUVO
NOUSIAINEN

Åberg Åke
Karjalainen Matti

RKP
KESK

1
2

Forss Monica
Hjerp Eija

RKP
KESK

-

LEMU
LIETO

LOIMAA
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ORIPÄÄ

Liinoja Pertti

VAS

2

Ylistalo Anneli

VAS

-

PAIMIO

Granö Erkki
Hongisto Jukka
Heinonen Barbara

SDP
KOK
RKP

2
1
2

Sahlström Jari
Airio Riina
Hermansson Jörgen

SDP
KOK
RKP

-

Nordström Lena

VIHR

1

Colliander Cornelius

VIHR

-

PERNIÖ
PERTTELI
PIIKKIÖ
PYHÄRANTA

Gustafsson Krista
Koivisto Kimmo
Korvensyrjä Kalervo
Jalonen Keijo

SDP
KESK
KOK
SDP

2
2
1

Varajärvi Matti
Mäkinen Sari
Kivivirta Marja-Leena
Lehtonen Seppo

SDP
KESK
KOK
SDP

-

PÖYTYÄ

Raiko Marianne

KESK

2

Reunanen Ville

KESK

-

RAISIO

Eloranta Eeva-Johanna
Junkkala Seija-Liisa

SDP
KESK

2
2

Jokinen Arto
Haavisto Erkki

SDP
KESK

-

Närhinen Pekka

VAS

1

Lasarov Kiira

VAS

-

Schrey Matti

KOK

2

Raunio Auli

KOK

-

RUSKO

Raikasniemi Martti

SDP

2

Poikonen Pia

SDP

-

RYMÄTTYLÄ
SALO

Terä Taija
Halkilahti Jaakko
Hyttinen Marjatta
Jaakola Timo

KOK
KESK
KOK
KD

2
1
2
2

Jaanto Martti
Loimisto-Mäenpää Jaana
Luume Riitta
Anderson Mwegerano

KOK
KESK
KD
KD

-

Toivonen Jyrki

SDP

2

Taimela Katja

SDP

-

SAUVO

Ervelä Risto

KESK

2

Parkkunen Kimmo

KESK

-

SOMERO
SUOMUSJÄRVI

Antola Matti
Kujansuu Antti
Mielikäinen Juha

KESK
SDP
KOK

1
2
2

Pöri Taru
Saneri Eero
Koitto Juhani

KESK
SDP
KOK

1
-

SÄRKISALO
TAIVASSALO
TARVASJOKI

Randell Markku
Mäntylä Katriina
Haapanen Hanna

SDP
KESK
KOK

2
2

Frisk Aimo
Laihinen Johannes
Tapani Simo

SDP
KESK
KOK

-

TURKU

Auvinen Ville

KD

1

Korhonen Pentti

KOK

-

Eklund Riitta
Harjanne Aila
Hasan Ruth
Hassan Roda
Helin Raija
Helva Mika
Hovirinta Mirja
Ilola Mia
Kanerva Ilkka
Karttunen Marjukka

SDP
KOK
SDP
VIHR
VAS
VIHR
VAS
SDP
KOK
KOK

1
1
1
2
2
2
2
2
-

Heinonen Esko
Puhakka Maria
Hellsten Jorma
Väisänen Paula
Heikkilä Pasi
Fellman Maarit
Lähteenmäki Alpo
Maaskola Mika
Narvanmaa Jouko
Pälve Heikki

SDP
KOK
SDP
VIHR
VAS
VIHR
VAS
SDP
KOK
KOK

1
-

Keskinen Pirkko
Koikkalainen Leena
Korpelainen Nana
Lehtinen Seppo
Leka Minna
Mikkola Jukka
Niinistö Ville

KOK
SDP
VAS
SDP
VIHR
SDP
VIHR

2
1
2
2
2
2
2

Kari Timo
Paasio Kirsti
Lapintie Annika
Lundahn Kjell
de Anna Pauliina
Rosenlöf Jarmo
Rantanen Elina

KOK
SDP
VAS
SDP
VIHR
SDP
VIHR

-

Nurmio Timo

SDP

2

Rönnholm Antton

SDP

-

PARAINEN
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Orpo Petteri

KOK

2

Ruola Pekka

KOK

-

Paasio Pertti

SDP

2

Stepanoff Mika

SDP

-

Perho Maija

KOK

2

Pitkänen Mirja

KOK

-

Puisto Virpa

SDP

-

Talvitie Heikki

SDP

-

Randell Aleksi

KOK

1

Manni Olli A.

KOK

1

Rinne Pirjo

VAS

1

Huhtanen Raimo

VAS

1

Saarinen Sauli

VAS

1

Koski Seppo

VAS

1

Sokajärvi Pentti

KOK

2

Kyttä Tuomas

KOK

-

Vierimaa Ulla-Maija

KOK

1

Arve Minna

KOK

-

Virtanen Timo

Sit.

1

Mäenpää Olavi

SKS

-

SKS

1

-

-

-

Vörlund-Wallenius Terhi

RKP

1

Hummelstedt Christer

RKP

-

UUSIKAUPUNKI

Forss Harto
Jefimoff Nina
Kontu Mauri

VAS
KOK
KESK

2
2
-

Leino Teija
Varpe Maj-Britt
Elo Tiina

VAS
KOK
KESK

-

VAHTO
VEHMAA
VELKUA
VÄSTANFJÄRD

Pihlava Antti
Heinonen Leena
Koivusalo Reini
Nervander Stig

KESK
SDP
VELKUA
SDP

2
1
2
2

Mäkilä Aulikki
Laurila Arja
Toivonen Aulis
Ström Börje

KESK
SDP
VELKUA
SDP

-

YLÄNE

Haanperä Jarno

VAS

-

Salo Eino

VAS

-

– 29.5.2006
Mäenpää Olavi
11.12.2006 -
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7.2 Tarkastuslautakunta
kokouksia 4 kpl
Toivonen Jyrki, Salo, pj.
Heinonen Paula, Kuusjoki
Pihlava Antti, Vahto, vpj.
Seppäkoski Ulla, Loimaa

Hyppänen Terttu, Nousiainen
Jutila Ari, Raisio
Karjalainen Matti, Nousiainen
Kankkio Tiina, Vehmaa

7.3 Maakuntahallitus
kokouksia 13 kpl
Varsinainen jäsen
Kanerva Ilkka, Turku, pj. 10
Haijanen Pauliina, Laitila, 11
Koivunalho Mirja, Turku, 8
Laxell Jouko, Salo, 7
Lehtonen Aki, Turku, 10
Jussilainen Pentti, Alastaro, 10
Koskinen Talvikki, Turku, 10
Munkki Mika, Vehmaa, 2. vpj., 12
Nyback Christer, Korppoo, 10
Puisto Virpa, Turku, 7
Pölönen Päivi, Halikko, 11
Rönnholm Mikko, Naantali, 1. vpj., 11
Salminen Lauri, Halikko, 13
Sarlund Katri, Turku, 12
Söderlund Nina, Piikkiö, 13
Tamminen Jukka, Turku, 11
Uusitalo Tiina, Alastaro, 5
Vartiainen Helena, Uusikaupunki, 11
Virolainen Anne-Mari, Lieto, 11

Varajäsen
Orpo Petteri, Turku, 1
Piilinen Risto, Mietoinen, 2
Käkönen Hanna, Mynämäki, Eino Leena, Somero, 2
Randell Aleksi, Turku, Suikkanen Aimo, Koski Tl., 2
Korhonen Ari, Turku, 3
Valtonen Launo, Kustavi, Laurèn Anders, Dragsfjärd, 1
Koikkalainen Leena, Turku, 2
Nokka Sanna, Kuusjoki, 2
Mäkelä Kari, Mynämäki, 2
Hellbom Eva-Stina, Kemiö, Hermonen Merja, Lieto, 1
Lindroos Sirkka, Lieto, Pääkkönen Kari, Turku, Soini Eija, Loimaa, Huovinen Tarja, Uusikaupunki, 2
Tuuna Markku, Naantali, 2
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7.4 Saaristolautakunta
kokouksia 5 kpl
JÄSENET
Nummelin Lars, Parainen (pj)
Dannström Curt, Dragsfjärd (vpj)
Avellán Gunilla, Kemiö
Backman Bengt, Houtskari
Brander Christjan, Iniö
Drugge Brita, Kemiö
Heinaro Ilkka, Parainen
Kronehag Kurt, Parainen
Lindholm Bo, Nauvo
Lundgren Svante, Parainen
Rinne-Kylänpää Tiina, Velkua
Sariola Jukka, Merimasku
Skytén-Suominen Irja, Kustavi
Söderlund Brita, Korppoo
Toikka Mirja, Särkisalo
Viitala Marica, Parainen
Wikgren Brita, Västanfjärd
Örså Johan, Dragsfjärd
Åkerblom Matti, Rymättylä
Maakuntahallituksen edustus saaristolautakunnassa
Christer Nyback

VARAJÄSENET
von Bergmann Andreas, Parainen
Antskog Carola, Kemiö
Torkkeli-Pitkäranta Tiina, Kemiö
Sjövall Edgar, Houtskari
Lindroth Helena, Iniö
Salo-Hell Eila, Dragsfjärd
Sarvanto Pekka, Kemiö
Hermansson Jörgen, Parainen
Schytt Birgitta, Nauvo
Lundgren Frank, Parainen
Toivonen Aulis, Velkua
Saarinen Heikki, Rymättylä
Likitalo Merja, Kustavi
Jansson Isa, Korppoo
Randell Markku, Särkisalo
Engman Stig, Parainen
Knuts-Paulsson Nina, Västanfjärd
Eriksson Leif, Dragsfjärd
Heino Irmeli, Rymättylä
Katri Sarlund
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8 Maakuntahallituksen nimittämät toimikunnat ym.:
8.1 Maakunnan yhteistyöryhmä MYR
kokouksia 4
Varajäsen
Kuntajäsenet

Valtion alueviranomaiset
Turun tiepiiri
Saaristomeren merenkulkupiiri
Varsinais-Suomen TE-keskus
Varsinais-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto
Lounais-Suomen ympäristökeskus

Kanerva Ilkka, puheenjohtaja
Hirvilammi Tero
Jussilainen Pentti
Koivunalho Mirja
Puisto Virpa
Savo Juho, 1. vpj
Sokajärvi Pentti
Söderlund Nina
Uusitalo Tiina
Jokela Pekka
Vähämaa Timo
Koho Antti, 2. vpj
Kuntsi Tuula
Nokka Teija

Varsinais-Suomen TE-keskus, yritysosasto
Puolitaival Kimmo
Varsinais-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto Skyttä Risto
Länsi-Suomen lääninhallitus
Nuotio Tarja
Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt
Teollisuus ja Työnantajat TT
AKAVA Varsinais-Suomi
Turun Kauppakamari
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta
MTK Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen Yrittäjät
SAK Varsinais-Suomen maakuntaryhmä
SAK Varsinais-Suomen maakuntaryhmä
Asiantuntijat
Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus
Region Åboland
Salon Seudun Kehittämiskeskus
Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre
Vakka-Suomen Kehityskeskus
Turun ammattikorkeakoulu
Turun Kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Turku Science Park Oy
Länsi-Suomen lääninhallitus

Virtanen Jarkko
Munkki Mika
Ervelä Risto
Vartiainen Helena
Roto Markku
Lehtonen Aki
Lindroos Sirkka
Soini Eija
Javanainen Toivo
Vanhala Sirpa
Ranta-aho Kari
PurmonenTuula
Timonen Risto – 22.5.
Purhonen Osmo 22.5. –
Sundblom Allan
JaakonmäkiSeppo
Bryggman Carola

Hanhiala Jorma, 3. vpj, 27.3.– Jokinen Eira –12.6.
Alvesalo Piia 12.6.–
Kuparinen Eero
Heikkilä Airi
Lähteenmäki Jari
Heinonen Jarkko
Mantere Anja
Malinen Jorma
Myllymäki Paavo
Fabritius Helena
Wibom Henri
Keskinen Pirkko
Vyyryläinen Marja, 3. vpj – 27.3. Lehtonen Turja
Rannikko Outi
Luostarinen Päivi
Salminen Pauli
Nyback Christer
Levomäki Rikumatti
Sipilä Jorma – 5.6.
Euro Kalle 5.6. –
Rintama Eeva
Kettunen Juha
Paasio Antti – 5.6.
Okko Paavo 5.6. –
Särkilahti Eliisa
Nybacka-Willner Margareta
Saarinen N. Tapani
Paatero Pekka

Rautanen Hannu
Vähä Kari
Kylänpää Jorma
Rantanen Raimo
Paulin Ritva
Heinonen Jarna
Välimäki Heimo
Sandell Bengt
Fagerholm Heidi
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Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Farma Maaseutukeskus
Finnvera Oyj
Lounais-Suomen metsäkeskus
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Sisäasiainministeriö

Kalliala Kaarlo
Lindberg Mikko
Laineenoja Markku
Nieminen Kari
Klemola Hannu
Haapalainen Petri

Kostiainen Eija
Pelkonen Seija
Savolainen Mikko
Häkkilä Seppo

8.2 Hankerahoitustoimikunta
kokouksia 5
Jäsen
Haijanen Pauliina, Laitila pj.
Koivunalho Mirja, Turku
Lehtonen Aki, Turku
Nyback Christer, Korppoo
Salminen Lauri, Halikko
Tamminen Jukka, Turku
Vartiainen Helena, Uusikaupunki

Varajäsen:
Tuuna Markku, Naantali
Munkki Mika, Vehmaa
Virolainen Anne-Mari, Littoinen
Jussilainen Pentti, Alastaro
Koskinen Talvikki, Turku
Söderlund Nina, Piikkiö
Hellbom Eva-Stina, Kemiö

8.3 Lausuntojaosto
kokouksia 11
Jäsen:
Jussilainen Pentti, pj.
Laxell Jouko, vpj.
Hellbom Eva-Stina
Korhonen Ari
Pölönen Päivi
Söderlund Nina
Virolainen Anne-Mari

Varajäsen:
Nokka Sanna
Eino Leena
Puisto Virpa
Huovinen Tarja
Munkki Mika 2
Tamminen Jukka
Tuuna Markku 2

Läsnäolo- ja puheoikeudella
Sarlund Katri

Christer Nyback

8.4 Suunnittelu- ja ympäristötoimikunta
kokouksia 4
Jäsen
Puikkonen Asko, pj.
Piilinen Risto, vpj.
Munkki Mika
Mäkelä Kari
Pölönen Päivi
Söderlund Nina
Uusitalo Tiina

Varajäsen
Talvikki Koskinen
Eija Soini
Aimo Suikkanen
Helena Vartiainen
Mirja Koivunalho
Jukka Tamminen
Petteri Orpo

Läsnäolo- ja puheoikeudella
Sarlund Katri

Christer Nyback

72

8.5 Salon maakuntakaavan laatimista ohjaava toimikunta
kokouksia 2
Alestalo Jukka, Pertteli
Halme Martti, Perniö
Heimo Jarmo, Salo
Heinonen Terttu
Hermunen Mauri, Muurla
Kilpinen Eira, Kuusjoki
Lehti Timo, Kiikala
Mielikäinen Juha, S:järvi
Paassilta Simo, Halikko
Puustinen Heimo, Kisko
Wikström Marita, Särkisalo

8.6 Turunmaa – Åbolandin maakuntakaavan laatimista ohjaava toimikunta
kokouksia 1
Turunmaan seutuhallitus:
Curt Dannström, Dragsfjärd
Klas Nyström, Dragsfjärd
Monica Andersson, Houtskari
Linda Lindberg, Iniö
Eva-Stina Hellbom, Kemiö
Tom Simola, Kemiö
Brita Söderlund, Korppoo
Bo Lindholm, Nauvo
Folke Öhman, Parainen
Stig Engman, Parainen
Ilkka Heinaro, Parainen
Soile Kaanela, Parainen
Brita Wikgren, Västanfjärd

8.7 Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavan laatimista ohjaava toimikunta
kokouksia 1
Pekka Määttänen, Askainen
Leila Lerkki, Lemu
Päivi Santalainen-Saaros, Masku
Juhani Kylämäkilä, Merimasku
Erkki Lehto, Mynämäki
Matti Karjalainen, Nousiainen
Taija Terä, Rymättylä
Kauko Kangas, Rymättylä
Tarja Aittala, Sauvo
Aulikki Mäkilä, Vahto
Esa Heikelä, Velkua
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8.8 Loimaan seudun maakuntakaavan laatimista ohjaava toimikunta
kokouksia 1
Helena Kalsi, Alastaro
Seija Österberg (2006-), Aura
Taisto Lehti, Koski Tl
Sirkka Ketola, Loimaa
Juhani Tynjälä, Marttila
Hannu Gustafsson, Mellilä
Päivi Kössi, Oripää
Marianne Raiko, Pöytyä
Risto Järvinen, Tarvasjoki
Vesa Lukkala, Yläne

8.9 Vakka-Suomen maakuntakaavan laatimista ohjaava toimikunta
kokouksia 1
Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän yhtymähallitus:
Marjut Laine, Kustavi
Timo Kaunisto, Laitila
Elisa Salonen, Laitila
Seppo Lehtola, Laitila
Matti Kauppila, Mietoinen
Keijo Jalonen, Pyhäranta
Birgitta Tommila-Kaivola, Taivassalo
Helena Vartiainen, Uusikaupunki
Juhani Tapio, Uusikaupunki
Mauri Kontu, Uusikaupunki
Sari Helminen, Uusikaupunki
Klaus Peurla, Uusikaupunki
Riitta Luotonen, Vehmaa

8.10 Edunvalvonnan ja kansainvälisten asioiden työryhmä
kokouksia 8
Kanerva Ilkka, Turku, pj.
Rönnholm Mikko, Naantali
Munkki Mika, Vehmaa
Ervelä Risto, Sauvo
Lehtonen Aki, Turku
Koskinen Talvikki, Turku
Tamminen Jukka, Turku
Nyback Christer, Korppoo
Sarlund Katri, Turku

8.11 Kulttuuritoimikunta
kokouksia 4 kpl
Ranne Voitto, Turku, pj.
Blomqvist Mia, Salo
Bröckl Birgitta, Parainen
Engdahl Raili, Turku
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Juva Anu, Pöytyä
Launonen Tuula, Alastaro
Nylund Mona, Turku
Pohjola Mike, Turku
Tyrväinen Jukka, Uusikaupunki
Val Tero, Vehmaa

8.12 Yhteistyökomitea
kokouksia 2 kpl
Jäsen
Vartiainen Helena, pj.
Ahdan Riitta
Hartikainen Hannele
Heinonen Irma
Kanerva Kirsi
Munkki Mika
Saari-Lahoniitty Eira

Varajäsen
Salminen Lauri
Virtanen Janne
Tuhkanen Tapio
Kaukonen Tuula
Lamminmäki Päivikki
Savo Juho
Halttunen Tuula

8.13 Työsuojelutoimikunta
kokouksia 2 kpl
Jäsen
Roto Markku, pj.
Halttunen Tuula
Hartikainen Hannele
Karlström Leena

Varajäsen
Palmunen Lauri
Tyyskänen Heli
Harittu Juhani
Virta Pirjo

8.14 Kunnallisen pääsopimuksen 3 §:n 2 momentin edustajat
kokouksia 1 kpl
(työnantajaa edustavat paikallistason neuvottelijat)
Ilkka Kanerva
Markku Roto
Helena Vartiainen
Juho Savo

8.15 Valintatoimikunta
kokouksia 1 kpl
Lehtonen Aki, pj.
Ervelä Risto
Granberg Gunilla
Koskinen Talvikki
Jalonen Kimmo
Kyläheiko Riikka
Tamminen Jukka
Mäenpää Olavi
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8.16 Koordinaatioryhmä
Kunta- ja palvelurakenneselvityshanke, kokouksia 4 kpl
Jäsen
Randell, Aleksi (kok), Turku, pj.
Kantalainen, Merja (kok), Turun itäinen
Nummentalo, Juhani (kok), Salon seutu

Varajäsen
Orpo, Petteri (kok), Turku
Tuuna, Markku (kok), Turun läntinen
Haijanen, Pauliina (kok), Vakka-Suomi

Lehtinen, Seppo (sdp), Turku, varapj.
Nuotio, Tarja (sdp), Turun läntinen
Roos, Jukka (sdp), Salon seutu

Lahoniitty, Armas (sdp), Turku
Lahti, Helena (sdp), Turun itäinen
Taimela, Katja (sdp), Salon seutu

Pölönen, Päivi (kesk), Salon seutu
Munkki, Mika (kesk), Vakka-Suomi

Käkönen, Hanna (kesk), Turun läntinen
Suikkanen, Aimo (kesk), Loimaan seutu

Söderlund, Nina (vas), Turun itäinen
Guevara, Auli (vihr), Loimaan seutu

Närhinen, Pekka (vas), Turun läntinen
Ahonen, Tepa (vihr), Salon seutu

Pettersson, Calle (rkp), Turunmaa

Nyback, Christer (rkp), Turunmaa
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9 Edustukset yhteistoimintaelimissä
Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyö
Yhteistyöneuvosto
Juho Savo
Bo Lindholm
Brita Wikgren
Anton Rönnholm

Pekka Ojanen
Bengt Backman
Lars Nummelin
Eva-Stina Hellbom

Yhteistyöhallitus
Tapio Penttilä
Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta
Juho Savo
Elintarviketalouden osaamiskeskus ELOn neuvottelukunta 2003-2006
Eira Saari-Lahoniitty
Lauri Palmunen
Saaristomeren merenkulkupiirin saaristoliikenteen neuvottelukunta 2005–2008
Tapio Penttilä
Janne Virtanen
CPMR (Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto)
Itämerikomission hallitus
Mikko Rönnholm -1.6.2006
Talvikki Koskinen 1.6.2006 CPMR:n itämerikomission liikennetyöryhmä
Janne Virtanen
CPMR:n Itämerikomission raja-aluetyöryhmä
Raimo Korhonen
BSSSC (Itämeren valtioiden alueiden yhteistyöjärjestö)
Hallitus
Risto Ervelä
BSSSC: n työryhmä nro 1 (Institution building and human relations)
Petteri Partanen
BSSSC:n työryhmä 2 (Transport and infrastructure)
Janne Virtanen
EUROHOUSE
Hallitus
Raimo Korhonen

Hannu Elo
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Varsinais-Suomen ja Mecklenburg-Etupommerin yhteinen valiokunta
Juho Savo
Hannu Elo
Antti Koho, TE-keskus
V-S liiton ja Luoteis-Venäjän yhdistyksen yhteinen työryhmä
Juho Savo
Antti Koho, TE-keskus
Niina Hedborg, yhteyshenkilö
Varsinais-Suomen ja Puolan Pommerin maakuntien yhteinen työryhmä
Juho Savo
Hannu Elo
Antti Koho, TE-keskus
Varsinais-Suomen TE-keskuksen neuvottelukunta 2004 - 2006
Juho Savo
Pekka Ojanen
Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA – radan seuranta- ja ohjausryhmä
Juho Savo
Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA – radan työryhmä
Eero Löytönen
TAVOITE 2 – rakennerahasto-ohjelman (Etelä-Suomi) seurantakomitea 2000–2006
Juho Savo
Pekka Ojanen
INTERREG III A Saaristo–ohjelman seurantakomitea 2000–2006
Susanne Hiltunen
Pekka Ojanen
Hannu Elo
Raimo Korhonen
INTERREG III A Saaristo–ohjelman hallintokomitea 2000–2006
Curt Dannström
Bo Lindholm
Jorma Kylänpää
Tapio Penttilä
Etelä-Suomen ja Viron INTERREG III A – ohjelman seurantakomitea 2004–2006
Juho Savo
Susanne Hiltunen
Etelä-Suomen ja Viron INTERREG III A – ohjelman hallintokomitea 2004–2006
Carola Gunell
Markku Roto
INTERREG IIIB kansallinen neuvoa-antava työryhmä (Etelä-Suomen liittouma)
Eero Löytönen
InnoELLI Senior – ohjelman ohjauskomitea 2006–2008
Juho Savo
Carola Gunell
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Siirtolaisuusinstituuttisäätiön valtuuskunta 2005 - 2008
Lauri Palmunen
Eira Saari-Lahoniitty
Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta 2004–2006
Pentti Sokajärvi
Varsinais-Suomen energiatoimiston johtokunta
Mikko Rönnholm
Suomen Kotiseutuliitto (Valtakunnalliset kotiseutupäivät), vuosikokous
Hannele Hartikainen
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab, IT-neuvottelukunta
Tuula Halttunen
Turunmaan seutu ry:n ulkosaaristovaliokunta
Tapio Penttilä
Pro Saaristomeri – ohjelman johtoryhmä
Tapio Penttilä
Hannu Aavikko
Korppoon/Dragsfjärdin alueellinen saaristotyöryhmä (Puolustusministeriön asettama)
Tapio Penttilä
Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon lauttaliikenteen kilpailuttamistyöryhmä
Tapio Penttilä
Etelä-Suomen ESR ja EAKR – ohjelmien 2007–2013 valmistelutyöryhmä
Petteri Partanen
Varsinais-Suomen Yrittäjien Y1 – työryhmä
Susanne Hiltunen
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Turun seudun logistiikan osaamisen keskus – hankkeen asiantuntijatyöryhmä
Eira Saari-Lahoniitty
Turun AKK:n InNoste – hankkeen ohjausryhmä
Eira Saari-Lahoniitty
Länsi-Suomen lääninhallituksen opetustoimen lisäkoulutuksen yhteistyöryhmä 2004–2005
Eira Saari-Lahoniitty
Turun seudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluestrategiat – työryhmä
Eira Saari-Lahoniitty
Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 Turun seudun paikallistoimikunta
Hannele Hartikainen
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Centrum Balticum Säätiön hallitus
Juho Savo

Pekka Ojanen

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen palkka-asiamies
Markku Roto
Työsuojelupäällikkö
Markku Roto
Eläkeasiamies
Markku Roto
INTERREG IV A Central Baltic
Joint Programming Committee (Yhteinen ohjelmointikomitea)
Juho Savo
Hannu Elo
Temaattisen alaohjelman valmistelutyöryhmä
Hannu Elo
Etelä-Suomen ja Viron alaohjelman valmistelutyöryhmä
Raimo Korhonen
Susanne Hiltunen
Saariston ja saarten alaohjelman valmistelutyöryhmä
Tapio Penttilä, varajäsen
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10 Kutsuttuina jäseninä yhteistoimintaelimissä
Maakuntajohtaja Juho Savo:
Eurooppalainen Turku ry valtuuskunta
Lounais-Suomen metsäneuvosto
Siirtolaisuusinstituutin hallitus
Pietarin yrityskontaktikeskus (Bitzkon) neuvottelukunta
Turun Kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunta
Turun Suomalainen Yliopistoseura
Turun yliopiston neuvottelukunta 2006 - 2008
Turun yliopistosäätiön Bengtskärin neuvottelukunta
Ympäristöministeriön asettama Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason
seurantaryhmä
Vt 8 Raisio-Nousiainen YVA-selvityksen ohjausryhmä
Vt8 yhteysvälin Turku-Pori kehittäminen, ohjausryhmä, pj.
Itämeri-keskuksen selvitystyön ohjausryhmä
Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2007 päätoimikunta
EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen strategia 2007 – 2013 – työryhmä, varajäsen
Turku-Loimaa-Tampere kehityskäytävä – edunvalvontaryhmä
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Erik Bryggman säätiön valtuuskunta
Aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen:
Sisäasiainministeriön maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma -työryhmän asiantuntijajäsen
Erikoissuunnittelija Tuula Halttunen:
Tavoite 3 -seurantakomitean varajäsen, ELLIn edustajana
Kansallisen terveysprojektin alueellinen ohjausryhmä
STM:n asettaman sosiaalialan kehittämishankkeen alueellinen johtoryhmä
Erikoissuunnittelija Eira Saari-Lahoniitty:
Elintarvikealan osaamiskeskuksen
Vanhalinnan Linnavuori – työryhmä (Vanhalinna Säätiön asettama)
HTU – matkailuyhteistyöryhmän jäsen (Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiirin
matkailuyhteistyöryhmä)
Erikoissuunnittelija Carola Gunell:
Åbo Akademin fortbildningscentralenin hallituksen jäsen
ELLI – alueen tavoite 2 – ryhmän jäsen
Erikoissuunnittelija Petteri Partanen:
TE-keskuksen EU-hankeryhmä
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Saaristoasiamies Tapio Penttilä:
Åbo Akademin Saaristoinstituutin (SIÅA) johtoryhmän jäsen
Erikoissuunnittelija Susanne Hiltunen:
Eurooppalaisen yrittäjyyden Ede-päivän ohjausryhmä
Turku & Varsinais-Suomi julkaisun toimitusneuvosto
InnoSuomi valitsijaraati
Turun alueen tiedottajat
Kulttuurisihteeri Hannele Hartikainen:
Kulttuuri maaseudun voimavarana – hankekulma, ohjausryhmä
Kulttuuristrategia – työryhmä
Salon seudun valtakunnalliset kotiseutupäivät 2007 -työryhmä
Suunnittelujohtaja Eero Löytönen:
Varsinais-Suomen kulttuuriympäristönhoidon yhteistoimintaryhmä/LoSyk
Turun kaupunkiseudun yleiskaavallinen yhteistyöryhmä, pj
Varsinais-Suomen Agenda johtoryhmä
ELSA-ratahanke, työryhmä /LVM
Lounaispaikka, johtoryhmän pj
Interreg IIIB – kansallinen neuvoa-antava työryhmä/SM
Ympäristöinsinööri Hannu Aavikko:
Alueellinen YVA-yhteistyöryhmä/MYR
ELLY-ryhmä/ELLI
Alueellinen jätesuunnitelma, seurantaryhmä/LoSyk
Alueellisen vesihuollon kehittämissuunnittelujen työ- ja ohjausryhmä/LoSyk
Turun kaupunkiseudun jätehuoltoyhteistyöryhmä/VSL/Turku
Vesienhoidon yhteistyöryhmä/LoSyk
Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja alueellinen ympäristöohjelma – työvaliokunta/LoSyk
Pro Saaristomeri-ohjelma, johtoryhmä/VSL, LoSyk, TE-keskus
Ympäristösuunnittelija Timo Juvonen:
Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja alueellinen ympäristöohjelma – ohjausryhmä/LoSyk
Coastal Sustainability as a Challenge -referenssiryhmä
VELMU (vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) alueellinen yhteistyöryhmä ja työjaosto
Pro Saaristomeri – teollisuus, liikenne, ilmalaskeuma -työryhmä
Maakunta-arkkitehti Heikki Saarento:
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän tiedon hallinnan ja käytön kehittäminen (YSKÄ) – ohjausryhmä/YM
Varsinais-Suomen kulttuuriympäristönhoidon yhteistoimintaryhmä/LoSyk
Suurten kaupunkien/kaupunkiseutujen yhteishanke: KARA Kaupunkirakenteen
kehityspiirteet /Hki
KATSE (kaavoituksen seurantajärjestelmä) -projektiryhmä/YM
Turun kaupunkiseudun yleiskaavallinen yhteistyöryhmä
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Maakuntainsinööri Tapio Tuhkanen:
Valtakunnalliseen laajakaistastrategian toteuttamiseen liittyvä työryhmä/ELLIn
edustaja/LVM
Maakuntainsinööri Janne Virtanen:
Merten moottoritie-hanke, alueellinen koordinointiryhmä
Varsinais-Suomen Energiatoimiston neuvottelukunta
Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelman alueellinen yhteistyöryhmä
Turun kaupunkiseudun yleiskaavallinen yhteistyöryhmä
Kaavasuunnittelija Lasse Nurmi:
Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE), Metatietojaosto
Yrkes Högsskolan Sydvästin paikkatietokeskuksen ohjausryhmä
Paikkatietolainaamon ohjausryhmä
Kaavajohtopaikan laajentamishankkeen ohjausryhmän pj.
Lounaispaikan työryhmät
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11 Standartit ja muistamiset
Jaetut standartit vuonna 2006
126
127
128
129
130

8.2.2006
21.4.2006
10.5.2006
15.5.2006
24.5.2006

131

25.8.2006

132
133
134
135
136
137

29.8.2006
6.9.2006
11.9.2006
15.9.2006
29.9.2006
27.11.2006

138

1.12.2006

Mikko Rönnholm
Bo Lindholm
Léna Urvoy
Landstinget i Stockholms län
Svenska folkpartiet i Åbo
och Åboland
Varsinais-Suomen Sos.Dem.
Piiri ja Turun Sos.dem.
Kunnallisjärjestö
Timo Kvist
Rauno Saari
Mikko Lindberg
Antero Mero
Irma Heinonen
City of Vienna,
Interact Point
Petteri Partanen

Muistamiset palveluvuosista
40 v.
40 v.
30 v.
20 v.

Anni Turtiainen
Marja-Leena Sonkki
Heli Tyyskänen
Ulla Lindström

60-vuotispäivä
60-vuotispäivä
Harjoitteluajan päättyminen
MYR:n vierailu
100-vuotisjuhla
100-vuotisjuhla
50-vuotispäivä
60-vuotispäivä
50-vuotispäivä
Eläkkeelle
Eläkkeelle
Vierailu Wienissä
10 v. palvelusaika
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12 Henkilökuntaluettelo 1.1.2006–31.12.2006
Yhteiset toiminnot ja hallinto
Maakuntajohtaja
Maakuntaj. sihteeri
Hallintojohtaja

Juho Savo 49.98
Marja Grönqvist 45.65
Klaus Oinonen 44.81 (40 %)

Hallintopäällikkö
Hallintosihteeri
Taloussihteeri
Kirjaaja
Siistijä
Asianhallintasihteeri
Suunnitteluavustaja
Kanslisti
Toimistotyöntekijä
EU- taloussihteeri

Markku Roto 53.87 (85 %)
Marja Karttunen 60.86
Paula Kiiski 49.01 (29 t/vko)
Irma Heinonen 42.75
Ulla Lindfors 57.86
Jaana Salonen 77.06
Marja-Leena Sonkki 47.65
Anni Turtiainen 47.65
Niina Peltola 70.05
Elena Pekonen 63.03 (20 %)

(90 % 1.3.2006 -)
1.10.2006 eläkkeelle
1.9.2006 3.2.2005 - 31.8.2006 oppisopimus
1.9.2006 – 31.12.2007

Aluekehittäminen
Aluekehitysjohtaja
Osastosihteeri
Erikoissuunnittelija
Hallintovastaava
Erikoissuunnittelija
Toimistovirkailija
Saaristoasiamies
Erikoissuunnittelija
Erikoissuunnittelija
Erikoissuunnittelija
Suunnittelija

Pekka Ojanen 44.94
Päivikki Lamminmäki 49.83
Carola Gunell 53.99
Carola Gunell 53.99 (50 %)
Tuula Halttunen 46.94
Kirsi Kanerva 63.82
Tapio Penttilä 46.04
Petteri Partanen 65.96 (50 %)
Eira Saari-Lahoniitty 46.75
Mervi Kylmälä 73.03
Ville Roslakka

Harjoittelija

Helinä Yli-Knuutila

1.4.2006 -

1.4.2006-isyysvapaa 16.– 29.11
6.3.2006- isyysvapaa 14. - 19.9., 25.9. –
5.10.
1.2. - 12.5.2006

Maankäyttö ja ympäristö
Suunnittelujohtaja
Sihteeri
Ympäristöinsinööri
Ympäristösuunnittelija

Eero Löytönen 50.97
Pirjo Virta 49.70
Hannu Aavikko 45.90
Timo Juvonen 66.05

Kaavasuunnittelija
Maakunta-arkkitehti
Maakuntainsinööri
Suunnitteluavustaja
Suunnittelija
Suunnitteluavustaja
Maakuntainsinööri

Lasse Nurmi 69.02
Heikki Saarento 60.99
Tapio Tuhkanen 48.79
Ritva Kraemer 43.73
Milla Vehkaoja
Sinikka Virtanen 47.68
Janne Virtanen 72.02

isyysvapaa 6.2. - 17.2, 10.13.4.,
24.7. - 11.8., 13. - 16.11.
isyysvapaa 31.7. - 19.8.
8.1.2006 - 31.3.2007
isyysvapaa 17. - 21.1., 3.-4.3.,
18.3. - 10.4., 11.4. - 22.4.
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Edunvalvonta ja yhteistyö
Edunvalvontajohtaja
Sihteeri
Erikoissuunnittelija
Kulttuurisihteeri
Erikoissuunnittelija
Tietopalvelusihteeri
Kunta-asiamies
Tutkimusavustaja
Kansainvälisten as. sihteeri
ma kansainvälisten as. sihteeri
Ohjelmakoordinaattori

Lauri Palmunen 52.87
Tuula Kaukonen 45.69
Hannu Elo 45.78
Hannele Hartikainen 50.84
Susanne Hiltunen 67.04
Leena Karlström 50.74
Raimo Korhonen 48.87
Tiina Rantanen 60.81
Kirsi Stjernberg 76.02
Niina Hedborg 74.04
Niina Hedborg 74.04 (20 %)

vanhempain- ja äitiysvapaa
- 31.3.2006
1.4.2006 - 14.1.2007

EU–ohjelmien hallinnointi
Varsinais-Suomen tavoite 2 –ohjelma
Projektisihteeri
Petteri Partanen 65.96 (50 %)
Toimistovirkailija
Elena Pekonen 63.03 (15 %)

1.4 .- 31.3.2007
1.9 .- 31.12.2007

Etelä-Suomen tavoite 2 –ohjelma (koordinaatio)
Ohjelmakoordinaattori
Esa Högblom 67.95

- 28.2.2006

Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelma
Pääsihteeri
Päivi Pelli 70.01
Projektikoordinaattori
Kristiina Mauriala 74.01
Talouskoordinaattori
Heli Tyyskänen 52.76 (90 %)
EU-taloussihteeri
Elena Pekonen 63.03 (40 %)
EU-toimistosihteeri
EU-toimistosihteeri
Projektikoordinaattori
Interreg-sihteeri
Erikoissuunnittelija
Hallintovastaava
Hallintopäällikkö
Harjoittelija
Suunnittelija
Ohjelmakoordinaattori

Sonja Palhus 71.04
Marin Uoti 73.04
Mari-Liis Lind 80.04
Margit Riit 54.05
Carola Gunell 53.99 (30%)
Carola Gunell 53.99 (50 %)
Markku Roto 53.87 (15%)
Joonas Jännäri 75.05
Joonas Jännäri 75.05 (50 %)
Niina Hedborg 74.04 (60 %)

1.9.2006 - 30.4.2008
- 31.8.2006
(50 %) 1.9.2006 - 31.12.2007

hallintoviranomaistehtävät – 31.3.
1.4.2006 -31.3.2007
maksuviranomaistehtävät
28.11.2005 - 13.1.2006
16.1.-31.5.2006
1.4.2006 – 14.1.2007
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Hanketoiminta
Varsinais-Suomen paikkatietokeskuksen kehittämishanke
Paikkatietoyht.työkoordinaattori Sami Karjalainen 77.05
Projektityöntekijä
Virpi Lindvall 81.06
Projektisuunnittelija
Virpi Lindvall 81.06
Harjoittelija
Nora Fagerholm 82.06

1.6.20061.6. - 31.8.
1.9. - 31.8.2008
29.5.-30.6., 31.7 .- 21.11.2006

Varsinais-Suomen kaavakartasto jatkokehitys ja maakunnallisen johtokarttapalvelun kehittäminen
–hanke
Projektityöntekijä
Sami Karjalainen 77.05
- 31.5.2006
Interact Point Managing Transition
Ohjelmakoordinaattori
Riitta Ahdan 56.00
Ohjelmakoordinaattori
Niina Hedborg 74.04 (20 %)

1.4.2006 -14.1.2007

European small islands network-inter-island exchange
Projektipäällikkö
Marika Modig 78.04 (50 %)
Projektikoordinaattori
Gozzi Stefano 75.06 (50 %)

äitiysloma 21.9.2006 15.8. - 31.12.2006

InnoElli Senior -projekti
Ohjelmakoordinaattori
Hallintosihteeri
EU-taloussihteeri
Taloussihteeri

1.3.2006 - 31.12.2007
1.3.2006 - 31.12.2007
1.9.2006 - 31.12.2007
1.9.2006 - 30.4.2008

Esa Högblom 58.02
Marja Karttunen 60.86 (10 %)
Elena Pekonen 63.03 (15 %)
Heli Tyyskänen 52.76 (10)

Varsinais-Suomen maaseutuselvitys –hanke ja -jatkohanke
Projektikoordinaattori
Kati Törmä 74.03
1.1.2005 – 30.6.2006
Kunta- ja palvelurakenteen perusselvitykset –hanke
Projektipäällikkö
Seppo Juntti 54.05

1.11.2005 – 15.2.2006

Central Baltic -ohjelman valmisteluhanke
Lakimies
Esa Joutsenvirta 61.06
Ohjelmavastaava
Joonas Jännäri 75.05
Ohjelmakoordinaattori
Niina Hedborg 74.04

1.4.2006 - 31.3.2007
1.4.2006 - 31.3.2007
1.4.2006 – 14.1.2007
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