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Maakuntahallitus Pöytäkirja 3/2021

KOKOUSAIKA 29.03.2021 klo 10.00–12.00
KOKOUSPAIKKA Sähköinen teams-kokous
PYKÄLÄT § 44-59 Sivut 70-

SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj.
Achrén Ulla
Alatalo Juuso, 1. vpj.
Andersson Janina
Ek-Marjamäki Teija
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Huovinen Pentti
Kiviranta Esko
Kurvinen Jani, 2. vpj.
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Lindqvist Emma
Nieminen Tomi
Nummentalo Juhani
Perho Tiina
Pilpola Juhani
Rautanen Hannu
Virolainen Anne-Mari

poissa § 47-57 klo 10.26-11.20

poistui § 47 klo 10.44

poissa § 55 klo 10.50-10.55

ESITTELIJÄ Häkämies Kari Maakuntajohtaja
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Määttänen Petra Hallintojohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Myllymäki Pekka
Sjölund Janne
Yrttiaho Johannes, saapui § 46 klo 10.17

Mv:n puheenjohtaja
Mv:n I varapuheenjohtaja
Mv:n III varapuheenjohtaja

KUTSUTTUINA
ASIANTUNTIJOINA

Leskinen Riikka
Nuotio Tarja
Saarento Heikki
Virtanen Janne
Stjernberg Kirsi
Karttunen Marja
Klap Aleksis
Lempinen Minna
Vasanen Antti

Toimialapäällikkö
Aluekehitysjohtaja
Suunnittelujohtaja
Edunvalvontajohtaja
Viestintäpäällikkö
Hallintosihteeri
Erikoissuunnittelija
Johdon assistentti
Tiedonhallintapäällikkö

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 44

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 45

ALLEKIRJOITUKSET

Ilkka Kanerva Juuso Alatalo
puheenjohtaja puheenjohtaja
§§ 44-46, 58-59 § 47

Jani Kurvinen Petra Määttänen
puheenjohtaja sihteeri
§ 48-57

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ulla Achrén Janina Andersson

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
LIITON VERKKOSIVUILLA

Maakuntavirasto

Todistaa Hallintojohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 23.3.2021. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistu-
vat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön luku XII § 97 ja § 98 mukaisesti toimielin voi pitää kokouk-
sen sähköisesti:

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Pää-
töksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Valmistelija PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous pidetään
sähköisesti.

Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19
maakuntahallituksen jäsentä.

Esittelijän ehdotuksesta asia 3 Ajankohtainen katsaus siirrettiin kokouksen viimeiseksi asiaksi sekä
asia 8 poistettiin listalta.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh-
dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöy-
täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimie-
limen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”

Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireel-
lisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytä-
kirjaan kyseisen pykälän kohdalle.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
seuraavasti:

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen ko-
kouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.

2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksy-
misestään.

3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallin-
tosihteerille.

4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Valmistelija PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Achrénin ja Juuso Alatalon.

Päätös Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Achrénin ja Janina Anderssonin.
_____

Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Maankäyttöjaosto 15.3.2021 § 6

Asia Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa on edetty hy-
väksymisvaiheeseen. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsi-
tellään maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja poten-
tiaalit sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kans-
sa. Vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevaa kokonaismaakuntakaa-
vaa. Tarkistuksella pyritään myös muuttamaan maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa
strategisemmaksi.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistyi Varsinais-
Suomen maakuntavaltuusto kokouksessaan 7.12.2015 tekemällä päätöksellä. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma kuulutettiin keväällä 2016. Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30
§) oli keväällä 2018. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin yhteensä 53 kpl.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot talvella 2020 (MRA 13 §). Lausuntoja saatiin 36 kpl. Kaa-
vaehdotus oli julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) alkusyksyllä 2020. Muistutuksia jätettiin 45 kpl. Kaa-
va-asiakirjoihin on tehty hyväksyttyihin vastineisiin kirjatut ja hallituksen kokouksessa 21.12.2020
päättämät korjaukset. Tehdyt muutokset ovat vähäisä eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asetta-
mista uudelleen nähtäville.

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan tähänastiset viralliset käsittelyvaiheet:

MH  16.11.2015  Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
 käynnistäminen

MV  7.12.2015  Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan
 käynnistäminen

MKJ  18.4.2016  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutuspäätös kaavan vireille tulosta
MKJ  6.2.2018  Valmisteluvaiheen kuuleminen
MH 19.3.2018  Valmisteluvaiheen kuuleminen (26.3.–27.4.2018)
MKJ 8.6.2018  Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet tiedoksi
MKJ 20.8.2018  Alustavat vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
MH 24.9.2018  Vastineet valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
MKJ  4.3.2019 Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
MH  20.1.2020 Lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta (5.2.–6.3.2020)
MKJ  20.4.2020 Saadut lausunnot ja niihin laadittu yleisvastine
MKJ 10.6.2020 Lausuntokohtaiset vastineet ja kaavaehdotukseen tehtävät korjaukset
MH  24.8.200 Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (3.9.–2.10.2020)
MKJ 30.1.2020 Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet
MH 21.12.2020 Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet

Viranomaisneuvottelut (MRL 66 §, MRA 11 §) pidettiin 21.6.2016 ja 7.4.2020.

Kaavaratkaisua, -prosessia sekä vuorovaikutteisessa valmistelussa mukana ollutta PALO-hanketta
(PALO = osallistuminen ja vuorovaikutus pitkäjänteisessä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessis-
sa) käsiteltiin maakuntahallituksen iltakoulussa 9.1.2021.

Asia esitellään kokouksessa. Vaihemaakuntakaavan sisällön ja prosessin laajempi esittelyteksti
liitetään maakuntavaltuuston esityslistalle.

Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus,
kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakortit ovat ladattavissa liiton extranetistä:
http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu
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Vaihemaakuntakaavan digitaalinen kartta-aineisto on katsottavissa karttapalvelussa:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501
c5

Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Valmistelija HS/AK/hm

Ehdotus Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto päättää

1. esittää maakuntahallitukselle, että se hyväksyy Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja toimittaa kaavaehdotuksen edelleen maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi.

2. valtuuttaa viraston tekemään kaava-asiakirjojen tarvittavan teknisen viimeistelyn.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 29.3.2021

Asia esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Oheismateriaali Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus,
kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakortit ovat ladattavissa liiton extranetistä:
http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu

Vaihemaakuntakaavan digitaalinen kartta-aineisto on katsottavissa karttapalvelussa:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501
c5

Lisätietoa kaavan valmistelusta ja laadituista selvityksistä:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Valmistelija HS/AK/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen
2. esittää vaihemaakuntakaavaehdotuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
3. valtuuttaa viraston tekemään kaava-asiakirjojen tarvittavan teknisen viimeistelyn ennen maa-

kuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyä.

Päätös Esko Kiviranta esitti Jani Kurvisen kannattamana, että kaavamerkintä ” Laaja,merkittävä ja yhte-
näinen metsävaltainen vyöhyke” poistetaan.

Merkittiin, että Johannes Yrttiaho liittyi kokoukseen klo 10.17.

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka
kannattava Kivirannan/Kurvisen ehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
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Kanerva Ilkka EI
Achrèn Ulla JAA
Alatalo Juuso JAA
Andersson Janina JAA
Ek-Marjamäki Teija EI
Eloranta Eeva-Johanna JAA
Heinonen Marko JAA
Huovinen Pentti EI
Kiviranta Esko EI
Kurvinen Jani EI
Lang Eija JAA
Lehtinen Riitta JAA
Lindqvist Emma JAA
Nieminen Tomi JAA
Nummentalo Juhani EI
Perho Tiina EI
Pilpola Juhani EI
Rautanen Hannu JAA
Virolainen Anne-Mari EI

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi suoritetussa äänestyksessä annetun kymmenen (10) JAA-
ääntä ja yhdeksän (9) EI-ääntä, jolloin pohjaehdotus oli hyväksytty maakuntahallituksen pää-
tökseksi.

Pöytäkirjaan jätettiin seuraava eriävä mielipide:

”Poistamme vaihemaakuntakaavaan ehdotetun kaavamerkinnän ”Laaja,merkittävä ja yhtenäinen
metsävaltainen vyöhyke” sen epäselvien oikeusvaikutusten vuoksi. Merkintä loukkaa toteutues-
saan maanomistajan perustuslaillisia oikeuksia rajoittamalla korvauksetta merkinnän kohteena ole-
van alueen rakentamista ja metsänhoidollista käyttöä.

Esko Kiviranta
Jani Kurvinen
Ilkka Kanerva
Tiina Perho
Pentti Huovinen
Anne-Mari Virolainen
Teija Ek-Marjamäki
Juhani Nummentalo
Juhani Pilpola”

Merkittiin, että Ilkka Kanerva poistui kokouksesta klo 10.26 ja Juuso Alatalo siirtyi johtamaan pu-
hetta.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi,
Erikoissuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

Tiivistelmä Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu
maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja ti-
linpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2020 tulos on 605 496 euroa ylijäämäinen.

Asia Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadit-
tava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annetta-
va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsi-
teltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituk-
sen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuusto (mv 9.12.2019 § 30) päätti: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvion
2020 ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 2) että talousarvion 2020 tuloslaskelmassa tilikauden tu-
los on nettositova maakuntavaltuustoon nähden ja 3) että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin
vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Maakuntavaltuusto (mv 9.12.2019
§ 30) hyväksyi vuoden 2020 talousarvion alijäämäksi 45 361 euroa.

Maakuntahallitus (mh 10.2.2020 § 28) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2020 käyttö-
suunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kunta-
rahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoil-
la toimintakatetaso (0 euroa).

Tilikauden 2020 tulos on 605 496 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 650 857
euroa parempi. Arvioitua suurempi tulos johtui sekä tuottojen kasvusta, mutta aivan erityisesti kulu-
jen voimakkaasta supistumisesta mm. koronaepidemian johdosta.

Tiliryhmän ”Henkilöstökulut” toteutui alle suunnitellun 236 827 euroa. Tämä johtui osin liiton osallis-
tumisesta Central Baltic -ohjelman ja hankkeiden toimintaan työpanoksella (näkyvät esim. Palvelu-
jen ostoissa). Henkilöstökulujen toteutumaan on vaikuttanut myös sairausvakuutuskorvauksen
määrä, eläkemenoperusteisten eläkemenojen suunniteltua pienempi toteutuma (56 721 euroa) ja
sijaistustarpeen vähäisyys.

Tiliryhmän ”Palvelujen osto” toteutuma jäi alle suunnittelun (240 582 euroa). Tässä tiliryhmässä
koronaepidemia, etätyöskentely, tilaisuuksien siirtyminen ja matkustamisen tyrehtyminen näkyvät
suoraan. Uusien tilojen suunnitteluun, hankintojen kilpailutuksiin ja projektitukeen on ostettu asian-
tuntijapalveluja. Toisaalta laite- ja kalustehankintoja on jo useamman vuoden siirretty tehtäväksi
muuton yhteydessä (”Aineet, tarvikkeet ja tavarat” toteutui alle arvioidun).

Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntaval-
tuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakun-
tavaltuuston 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 tilintarkas-
tuskertomus antavat aihetta.

Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuo-
delta 2020

Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.
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Valmistelija  PM/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää

1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2020 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinyli-
tykset ja merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2020 - 31.12.2020.

2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2020 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämäksi
605 496 euroa, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämätilille.

3. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.

Päätös Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Juuso Alatalo poistui kokouksesta klo 10.44 ja Jani Kurvinen siirtyi johtamaan pu-
hetta.
_____

Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

Asia Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden
muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteis-
työnä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen
avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksi-
köiden kesken.

Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kunta-alan henkilöstörapor-
tointisuositusta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2013).

Keskeistä huomioitavaa:
Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.
Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja
niiden kehittymisestä.
Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liitty-
vistä tekijöistä.
Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittä-
mään henkilöstöresursseja oikein.
Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.
Tietoja kerätään säännöllisesti.
Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastos-
sa.

Yhteistyökomitea käsitteli asiaa kokouksessaan 18.3.2021.

Oheismateriaali: Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomus 2020

Valmistelija PM/EP/MK

Ehdotus Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2020 tiedoksi.

Päätös Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISEN TIEKARTTA VUOSILLE 2021-2027

Asia Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käynnisti 10.2.2020 § 24 maakunnallisen matkailuelin-
keinon kehittämistä koskevan tiekarttatyön. Varsinais-Suomen nykyinen matkailuelinkeinon kehit-
tämisohjelma oli vuodelta 2013 ja sen päivitetty versio vuodelta 2017, jonka viimeinen voimassa-
olovuosi oli 2020. Toimialan maakunnallinen kehittyminen ja alan toimijoiden yhteistyön myöntei-
nen kehitys edellyttää ajantasaista strategiaa. Tämän vuoksi on laadittu Varsinais-Suomen matkai-
luelinkeinon kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2027 ”Yhdessä kestävää kasvua ja osaamista
2.0”.

Tiekartan valmistelusta on vastannut Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen matkailufooru-
min sihteeristön ohjauksessa FlowHouse Oy, joka on matkailun muutosjohtamisen, digitaalisen
matkailumarkkinoinnin ja tiedolla johtamisen asiantuntija. Matkailufoorumin sihteeristö koostuu
mm. kuntien ja niiden kehittämisyksiköiden matkailuelinkeinon kehittäjistä ja vastuuhenkilöistä,
matkailun alueorganisaatioiden ja keskeisten oppilaitosten sekä muiden keskeisten sidosryhmien
edustajista. Matkailufoorumi on osa kumppanuusfoorumitoimintaa. Tiekartta on koostettu työn eri
vaiheissa pidettyjen tilaisuuksien annettujen näkemysten ja kommenttien pohjalta. Työhön on osal-
listunut eri vaiheissa n. 100 matkailutoimijaa Varsinais-Suomesta. Näkemyksiä tiekarttaan ovat an-
taneet matkailuyrittäjät, matkailun alueorganisaatiot, kunnat, matkailun koulutus- ja tutkimuslaitok-
set sekä matkailun kehittämisorganisaatiot.

Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu Menestyvän matkakohteen
ekosysteemin johtamisesta ja kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joiden kautta vastataan
alueen matkailun kehittämisen tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle toimenpide-
ohjelmalle on määritelty tarkemmat konkreettiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Kehittämisen toi-
menpiteet ja tavoitteet ohjaavat kaikkia alueen toimijoita.

1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue
2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue
3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue

Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat
4. Mahdollistava digitaalisuus ja
5. Vastuullinen matkailualue

Varsinais-Suomi edustaa hajautuneen ekosysteemin mallia matkailuelinkeinon kehittämisen osalta.
Matkailun markkinointia ja kehittämistä toteuttavat organisaatiot ovat toiminnoiltaan, organisaa-
tiomalleiltaan sekä käytettävissä olevilta resursseiltaan hyvin erilaisia, mikä näyttäytyy yritysten nä-
kökulmasta varsin sekavalta. Kansainvälisellä tasolla matkailun alueorganisaatioiden järkevä ja
suunnitelmallinen johtaminen on viime vuosina noussut yhdeksi keskeisistä matkailualan kehittä-
misen painopisteistä.

Varsinais-Suomen matkailuekosysteemin nykyinen, pirstaleinen rakenne ei helpota matkailun ko-
konaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa kehittämistä maakuntatasolla. Nopeasti muuttavilla
markkinoilla, matkailualueilta odotetaan nopeampaa reagointia mm. asiakkaiden tarpeisiin ja vai-
kuttavaa ja avointa päätöksentekoa.  Varsinais-Suomen matkailun tiekartan koordinaatiomallin ta-
voitteena on johtaa Varsinais-Suomen matkailun ekosysteemiä tavoitekeskeisesti, vahvistaen Var-
sinais-Suomen innovaatiokyvykkyyttä ja resilienssiä strategisten painopisteiden toteutuksessa.

Mallissa Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toteutumista koordinoi yhteinen matkailun johto-
ryhmä, tukenaan teemaryhmät, tiiviissä vuorovaikutuksessa alueellisten matkailun vastuutoimijoi-
den (alueorganisaatiot, kunnat, elinkeinoyhtiöt) kanssa. Tiekartassa esitetty johto- ja koordinaatio-
malli on tämän hetken tilanne ja sitä päivitetään tilanteen mukaan. Koordinaatiomallin kehittäminen
tehdään vaiheittain. Perustettavia teemaryhmiä tässä vaiheessa ovat:

- Digitalisaatio-ryhmä
- Tiedolla johtamisen ryhmä
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- Kestävän matkailun ryhmä

Saavutettavuus ja brändäys- teemat tulevat kuulumaan suoraan johtoryhmälle.

Teemaryhmien kokoaminen on käynnistetty kutsumalla niihin eri seutukuntien ja korkeakoulujen
asiantuntijoita. Ao. toimijat voivat nimetä henkilöt käytettävissä olevien henkilöresurssien ja tarpeen
mukaisesti. Teemaryhmissä toteutetaan kiertävä puheenjohtajuus ja ne laativat tiekarttaan perus-
tuvan teemakohtaisen toimintasuunnitelman. Teemaryhmien toimintaa koordinoi johtoryhmä. Tämä
tarkoittaa mm. säännöllistä raportointia johtoryhmälle ja toisaalta johtoryhmän toimeksiantoja tee-
maryhmille sekä yhteistä toiminnan suunnittelua ja toteutusta johtoryhmän vetämänä. Kokonaisuu-
dessa on ennen kaikkea kyse verkostoyhteistyöstä. Johtoryhmän kokoonkutsujana ja koordinoija-
na toimivat ehdotuksen mukaan Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki puheenjohtajuuden ol-
lessa niin ikään kiertävä. Johtoryhmän jäsenet ovat organisaatioissaan sellaisessa asemassa, että
heillä on joko päättävä tai vastuuvalmistelijan rooli suhteessa matkailuelinkeinon kehittämiseen
käytettäviin taloudellisiin resursseihin. Johtoryhmän kokoaminen tapahtuu mahdollisimman pian.

Verkostomalli tulee nähdä joustavana kehitysalttiina kokonaisuutena.

Varsinais-Suomen liitto ei varaa työhön erillistä lisäresurssia. Arvio tarvittavasta työmäärästä vuosi-
tasolla on yhteensä enintään 0,4–0,5 htv sisältäen usean henkilön työpanoksen.

Matkailuelinkeinon kehittämiseen liittyvä toiminta ei ole liitolle lakisääteinen tehtävä.

Oheismateriaalina Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta 2021–2027 ”Yh-
dessä kestävää kasvua 2.0”

Valmistelija TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartan vuosille 2021–2027 ja päät-
tää lähettää sen kuntiin, matkailun alueorganisaatioille ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätiedot Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040-776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

ALUEK: 3/2020§ 49, MH 29.3.2021 10:00 Sivu 13

mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi


LAUSUNTO LIIKENNEJÄRJESTELMÄANALYYSIN JA VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN SEURANNAN KEHITTÄMISESTÄ

Asia Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä 29.3.2021 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan valtakunnallista liikennejärjes-
telmäsuunnitelmaa. Ministeriö pyysi suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arvioinnista lau-
sunnot 21.1.-23.2.2021. Suunnitelmaluonnoksessa Traficomin tehtäväksi on osoitettu rakentaa yh-
teistyössä sidosryhmien kanssa liikennejärjestelmäanalyysi, joka tarjoaa säännöllisesti päivittyvää
tietoa liikennejärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Osana analyysiä valmistellaan valtakunnalli-
sen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurantamalli, joka sisältää seuran-
tamittariston.

Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut liikennejärjestelmän analysoinnin kehittämisen suunnitel-
maluonnoksen mukaisesti. Liikennejärjestelmäanalyysi antaa nykyistä kattavampaa tietoa liikenne-
järjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten. Kokonaisvaltaista tietoa liikennejärjestelmästä tarvi-
taan myös vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen
osana olevasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannasta valta-
kunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun ja liikennejärjestelmän kehittämisen
keskeinen työkalu.

Lausunnoilla olevassa Traficomin muistiossa kuvataan liikennejärjestelmäanalyysin suunniteltua
rakennetta ja tietopohjaa sekä valmisteluun liittyvää yhteistyöprosessia alan toimijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa. Lisäksi muistiossa käsitellään liikennejärjestelmäanalyysin osaksi tulevaa
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurantaa, erityisesti
seurannan perustana olevan seurantamittariston alustavaa sisältöä.

Muistio liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoittei-
den seurannan kehittämisestä on luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cc52b64d-8071-4443-b96d-
7d9c670570aa&respondentId=aed4e538-1a96-400d-8522-9de9c44704e2

Valmistelijat NMA/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää antaa liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä seuraavan lausunnon:

Varsinais-Suomen liitto pitää liikennejärjestelmäanalyysin ja sen osana olevasta valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä tärkeänä. Tavoitteena on ke-
hittää liikennejärjestelmäanalyysista työkalu valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestel-
mäsuunnittelun ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoite liikennejärjestelmää koskevan valta-
kunnallisesti olennaisen strategisen tiedon koostamisesta yhteen paikkaan liikennejärjestelmäana-
lyysin myötä on erittäin hyvä. Tieto tulee olla kaikkien saatavissa, jolloin liikennejärjestelmäanalyysi
tukee myös tietoon pohjautuvaa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa ja alueellista lii-
kennejärjestelmätyötä. Tämän lisäksi alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua hyödyttäisi, kun
tarkastelut tehtäisiin ja koostettaisiin siten, että alueelliset tiedot olisivat saatavissa esimerkiksi
maakuntakohtaisesti alueen omaan käyttöön.

Liikennejärjestelmäanalyysi koostuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden
seurantaosiosta, liikenteen eri osa-alueiden tilannekuvista sekä toimintaympäristö- ja ennakoin-
tiosiosta. Alkuvaiheessa liikenteen tilannekuvat kattavat viisi osa-aluetta: liikenneverkon strategi-
sen tilannekuvan, liikenteen palvelut, liikkumisen ja saavutettavuuden, liikennejärjestelmän turvalli-
suuden sekä liikenteen ympäristövaikutukset. Myöhemmissä vaiheissa analyysiin sisällytetään
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myös muuta liikennejärjestelmää poikkileikkaavaa tietoa liikennejärjestelmän rahoituspohjasta, ky-
berturvallisuudesta, tietosuojasta ja liikenteen automaatiosta.

Liikennejärjestelmäanalyysi sisältää Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston laatiman lii-
kenneverkon strategisen tilannekuvan, joka toimii perustana muille tilannekuville. Liikenneverkon
strategisen tilannekuva on tärkein liikennejärjestelmäanalyysin valmistelun esivaiheessa priorisoi-
tava tilannekuva, jossa tarkastellaan kattavasti valtion väyläverkkoa, katuverkkoa, yksityisteitä,
kävelyn ja pyöräliikenteen infrastruktuuria, joukkoliikenneterminaaleja ja -asemia,
liityntäpysäköintiä, satamia, lentoasemaverkostoa, rajanylityspaikkoja sekä solmupisteiden esteet-
tömyyttä. Muita tärkeitä, valtakunnallisten tavoitteiden seurantaa tukevia tilannekuvia ovat mm. liik-
kumisen ja saavutettavuuden tilannekuva, liikennejärjestelmän turvallisuuden tilannekuva sekä lii-
kenteen ympäristövaikutukset. Liikenne 12 -suunnitelman seurantamittaristossa liikenneverkkojen
laatua koskevissa mittareissa olisi syytä huomioida tie- ja rataverkon lisäksi myös lento- ja vesilii-
kenne.

Lausunnolla olevassa muistiossa on esitetty liikennejärjestelmäanalyysissa hyödynnettävä liiken-
nejärjestelmän ja liikenteen seurannan tietopohja on erittäin laaja. Olemassa olevien liikennejärjes-
telmää koskevien tilastojen, selvitysten, tutkimusten, liikenne-ennusteiden lisäksi on tarkoitus hyö-
dyntää mm. aluekehityksen tilanneseurantaa, sekä valmisteilla olevaa alue- ja yhdyskuntaraken-
teen tulevaisuuden kehityskuvaa. Varsinais-Suomen liitto on tiiviisti mukana edellä mainituissa
prosesseissa ja pitää niissä tuotettujen tietojen hyödyntämistä soveltuvin osin kannatettavina. Var-
sinais-Suomessa ja Turun kaupunkiseudulla päivitetään parhaillaan tuoreiden alueellisten liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien ja MAL-sopimuksen seurantamittaristoa. Alueelliset ja valtakunnalliset
prosessit ja mittaristot olisi tärkeätä yhteensovittaa, jotta seurantatyö olisi resurssitehokasta. Lii-
kennejärjestelmäanalyysissa on tarkoitus hyödyntää myös maakunnissa ja kaupunkiseuduilla ke-
rättyä tietoa. Muistiosta ei selviä mitä tietoja maakuntien liittojen, kaupunkiseutujen tai kuntien odo-
tetaan tuottavan liikennejärjestelmäanalyysiin. Keskustelua tietojen tuottamisesta tulisi käydä hy-
vissä ajoin yhdessä toimijoiden kanssa.

Liikennejärjestelmäanalyysin kehittämistä ja ylläpitoa on tarkoitus toteuttaa joustavassa yhteistyö-
hön perustuvassa prosessissa, jossa käytetään mahdollisimman paljon olemassa olevia verkosto-
ja, kuten alueellisia liikennejärjestelmätyöryhmiä, MAL-yhteistyöryhmiä ja elinkeinoelämän ryhmiä.
Lisäksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa koostettavat liikennejär-
jestelmäfoorumi ja ylimaakunnalliset keskustelut tukisivat liikennejärjestelmäanalyysiin tarvittavaa
yhteistyötä. Varsinais-Suomen liitto painottaa tiiviin yhteistyön ja aidon vuorovaikutuksen merkitys-
tä liikennejärjestelmäanalyysin koostamisessa, jonka tarkoituksena on tukea sekä valtakunnallisen,
että alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelua ja niiden kehittämistä. Varsinais-Suomen liitto
osallistuu mielellään liikennejärjestelmäanalyysiin liittyvään yhteistyöhön.

Lausunto lähetetään: lausuntopalvelu.fi
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat ja liikenne vastuualueet

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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YHTEISTYÖLLÄ LOIMIJOKI KUNTOON II -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Asia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan -
avustushaussa harkinnanvaraisen valtionavustuksen (MMM ja YM) Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon
II (Loiku II) -hankkeen toteutukselle. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen Vesistön Vesien-
suojeluyhdistys ry. Valonia/Varsinais-Suomen liitto on hankekumppanina.

Loiku II -hankkeen tavoitteena on aktivoida kunnostustoimien toteutusta Loimijoen vesistöalueella,
tiivistää sektoritoimijoiden yhteistyötä ja jalkauttaa jo kehitettyjä työkaluja laajempaan käyttöön.
Hanke edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukee valuma-aluetasoista
vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta

Valonian hankeosuus liittyy kunnostusten aktivointiin Hanhijoen alueella. Loiku-hankkeen valuma-
aluemalli viedään uudelle pilottialueelle Loimaan Hanhijoelle. Hankkeessa edistetään Valonian te-
kemässä yleissuunnitelmassa tunnistettujen kunnostus- ja ohjaustoimien toteutusta. Lisäksi toteu-
tetaan pilottialueelle 1–2 monitavoitteista kunnostusta ja ohjataan purokunnostustalkoita. Pilottityön
edetessä kehitetään edelleen Loikun toimintamallia ja edistetään sen leviämistä laajempaankin
käyttöön.

Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V1: Luodaan toimintamalleja,
joilla on mahdollista näyttää kuluttajavalintojen ja käyttäytymisen voima muuttaa elinympäristöäm-
me, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin ja sitä kautta parantaa ympäristömme ve-
tovoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä,  TP V3:  Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta
maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelä-
män näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi, TP Y1: Otetaan käyttöön eri toi-
mialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden
avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja. TP
R4: Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista. Parannetaan
suunnittelun laatua ja päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 - 31.12.2022. Kokonaisbudjetti on 224 510 euroa, josta Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukiosuus kattaa 70 % (157 157 euroa). Valonian osuus hanke-
budjetista on 37 430 euroa, josta talkootyön osuus on 2 150 euroa ja muu omarahoitusosuus 9 079
euroa. Hankkeen vastuullisena vetäjänä Valonian osuudessa toimii vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Valmistelija HS/RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II -hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hank-
keeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALONIAN VESIHUOLLON KUSTANNUSPAIKAN LOPETTAMINEN

Asia Valonian Vesihuollon kustannuspaikka 6011 on toiminut Valonian ns. perusrahoituksen toisena
kustannuspaikkana, johon on tuloutettu kuntien vesihuollon osallistumismaksuja sekä vesiensuoje-
luun liittyviä toimeksiantoja. Vuodesta 2021 Valonian osallistumismaksua on muutettu siten, että
erillistä vesihuollon maksua ei enää peritä kunnilta, vaan se on liitetty osaksi Valonian osallistu-
mismaksuosuutta. Siksi erillistä vesihuollon kustannuspaikkaa ei enää tarvita. Myös tulevat vesien-
suojelun toimeksiannot voi jatkossa siirtää Valonian kustannuspaikalle.

Vesihuollon kustannuspaikka jäi vuoden 2020 tilinpäätöksessä alijäämäiseksi 50 227 euroa. Ali-
jäämän syynä ovat vuonna 2020 alustavasti suunnitellut toimeksiannot, jotka eivät toteutuneet. Li-
säksi kustannuspaikalta katettiin joitakin vesiensuojelun hankkeiden alijäämiä. Vesihuollon alijää-
mä tullaan kattamaan Valonian kustannuspaikalta (6010) vuosien 2021–2023 aikana.

Valmistelija RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää, että vesihuollon kustannuspaikka lopetetaan ja että alijäämä siirretään
Valonian kustannuspaikalle 6010, josta se katetaan vuosien 2021–2023 aikana.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA (HAKKU2018) -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN

Asia Valonia/Varsinais-Suomen liitto toteutti 5/2018–9/2019 välisenä aikana Hajajätevesikuormitus ku-
riin neuvonnalla (HAKKU2018) -hankkeen (VARELY/3250/2017) Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen rahoituksella ympäristöministeriön myöntämistä määrärahoista. Hankkeessa kumppa-
nina toimi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, jolle ei maksettu erillistä osuutta hankkeesta.

HAKKU2018-hanke oli jatkoa Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeelle (2011) ja
vuosien 2012–2017 HAKKU-jätevesineuvontahankkeille. Hankkeessa tarjottiin haja-asutusalueiden
kiinteistöille jätevesineuvontaa yleisneuvontana puhelimitse ja sähköpostilla sekä kiinteistökohtai-
silla käynneillä. Yleisneuvonnan avulla jätevesineuvonta kattoi koko Varsinais-Suomen ja palveli
kaikkia kuntalaisia. Kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin vesiensuojelullisesti herkille alueille,
kuten ranta- ja pohjavesialueille. Neuvonta oli kiinteistönomistajille vapaaehtoista ja maksutonta.
Valonian tarjoama jätevesineuvontahanke tuki kuntien työtä haja-asutusalueiden ravinnekuormi-
tuksen vähentämiseksi ja vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

Vuonna 2018 tehtiin kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä 219 kpl. Neuvontapuheluita kirjattiin 178
kpl ja 53 kpl neuvontasähköpostiviestejä. Jätevesineuvoja oli mukana 15 yleisötilaisuudessa ker-
tomassa jätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä ja eri käsittelymenetelmistä. Näissä tilaisuuksissa oli
yhteensä 678 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin 8 erilaista neuvontapistettä, joissa asioi yhteensä 88
henkilöä. Yhteensä hanke tavoitti vuoden 2018 aikana yli 1200 henkilöä.

Kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin Valonian vesiyhteistyössä mukana oleviin kuntiin, joita
olivat hankeaikana; Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen,
Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Veh-
maa. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä kunkin kunnan rakennus- ja ympäristönsuojeluvalvonnan
sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi hanke teki tiivistä yhteistyötä jätevesialan yritysten ja
yrittäjien ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 87 276,46 euroa, josta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoitus-
osuus oli 100 %. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 86 805,57 euroa. Ylijäämää jäi
1313,69 euroa. Ylijäämää jäi ennakoitua vähäisempien neuvonnan viestinnän materiaalikustannus-
ten vuoksi.

Valmistelija RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi HAKKU2018 -hankkeen tulokset ja hyväksyy ylijäämän
1 313,69 euroa siirtämisen Valonian kustannuspaikalle 6010.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA (HAKKU2019) -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN

Asia Valonia/Varsinais-Suomen liitto toteutti 4–12/2019 välisenä aikana Hajajätevesikuormitus kuriin
neuvonnalla (HAKKU2019) -hankkeen (VARELY/4192/2018) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
rahoituksella ympäristöministeriön myöntämistä määrärahoista. Hankkeessa kumppanina toimi
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, joka osallistui hankkeeseen ostopalveluna.

HAKKU2019-hanke oli jatkoa Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeelle (2011) ja
vuosien 2012–2018 HAKKU-jätevesineuvontahankkeille. Hankkeessa tarjottiin haja-asutusalueiden
kiinteistöille jätevesineuvontaa yleisneuvontana puhelimitse ja sähköpostilla sekä kiinteistökohtai-
silla käynneillä. Yleisneuvonnan avulla jätevesineuvonta kattoi koko Varsinais-Suomen ja palveli
kaikkia kuntalaisia. Kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin vesiensuojelullisesti herkille alueille,
kuten ranta- ja pohjavesialueille. Neuvonta oli kiinteistönomistajille vapaaehtoista ja maksutonta.
Valonian tarjoama jätevesineuvontahanke tuki kuntien työtä haja-asutusalueiden ravinnekuormi-
tuksen vähentämiseksi ja vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

Vuonna 2019 Valonian jätevesineuvontahankkeessa tehtiin yhteensä 308 kiinteistökohtaista neu-
vontakäyntiä. Neuvontapuheluita kirjattiin 652 kpl ja neuvontasähköpostiviestejä 110 kpl. Jätevesi-
neuvoja oli mukana 19 yleisötilaisuudessa kertomassa jätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä ja eri
käsittelymenetelmistä. Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 794 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin 11
erilaista neuvontapistettä, joissa asioi yhteensä 226 henkilöä. Yhteensä hanke tavoitti vuoden 2019
aikana lähes 2000 henkilöä. Lisäksi hankkeessa päivitettiin Jätevesijärjestelmän omaseuranta-
opas, jonka painosta lähetettiin kuntiin asukkaille jaettavaksi.

Kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin Valonian vesiyhteistyössä mukana oleviin kuntiin, joita
olivat hankeaikana; Aura, Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, My-
nämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo,
Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä kunkin
kunnan rakennus- ja ympäristönsuojeluvalvonnan sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi
hanke teki tiivistä yhteistyötä jätevesialan yritysten ja yrittäjien ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa.

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 70 354,86 euroa. Rahoitusosuus oli 100 %. Tilille ei
jäänyt yli- eikä alijäämää.

Valmistelija RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi HAKKU2019 -hankkeen tulokset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VUODEN 2021 AURORA-MITALIN MYÖNTÄMINEN

Asia Varsinais-Suomen liitto jakaa vuosittain Aurora-mitalin Varsinais-Suomen hyväksi tieteen, taiteen
tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Mitali voidaan myön-
tää myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä ta-
valla osallistuneelle henkilölle.

Vuonna 2021 ehdotuksia Aurora-mitalin saajaksi kerättiin maakunnan toimijoilta ja asukkailta verk-
kolomakkeen kautta. Ehdokkaan tietojen lisäksi kerättiin perustelut jokaiselle ehdokkaalle. Ehdo-
tuksia mitalin saajasta saatiin kaikkineen 36 kappaletta. Kulttuuritoimikunta käsitteli ehdotukset mi-
talin saajaksi ja koosti sen perusteella esityksen ehdokkaista maakuntahallitukselle. Maakuntahalli-
tus päättää Aurora-mitalin saajan.

Mitaleita on myönnetty vuodesta 1977 lähtien 96 kpl ja tämän vuoden mitali on järjestyksessään
97. Vuonna 2020 mitalin sai toimitusjohtaja Liisa Ketomäki, Turun musiikkijuhlat. Aikaisemmat mi-
talin saajat löytyvät osoitteesta

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/43-tehtaevaet-ja-toiminta/yhteistyoe-ja-edunvalvonta/1532-2010-
luvulla-aurora-mitalin-saaneet

Valmistelija JV/KK

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus päättää myöntää Aurora-mitalin.

Päätös Merkittiin, että Tiina Perho ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) eikä osallistunut asian kes-
kusteluun ja päätöksentekoon.

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen esitteli asian.

Maakuntahallitus myönsi Aurora-mitalin pöytäkirjan liitteen 1 § 55 mukaisesti. Vuoden 2021 Au-
rora-mitali on julkaisuvapaa mitalin jakamisen jälkeen.
_____

Lisätietoja Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAANKÄYTTÖJAOSTON ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT

Asia Maankäyttöjaoston 15.3.2021 pöytäkirja

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan hyväksyminen (M175/2015)
Lausunto OKM työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi (M20/29.1.2021)
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen:
ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 parantamiseksi rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuu-
li"-kadun kohdalle Naantalissa (M7/2021)
Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos 2:n
(M18/2021)
Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaaren ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus 3:n
luonnos (M19/2021)
Kustavin kunta: Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan muutosluonnos (M27/2021)
Laitilan kaupunki: Laitilan vt8 pohjoisen risteyksen asemakaavanmuutos (M16/2021)
Laitilan kaupunki: Laitilan Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos (38/2021)
Liikenne- ja viestintäministeriö: Taajuusasetuksen muuttaminen (M22/2021)
Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteis-
tä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/2021)
Loimaan kaupunki: Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (M9/2021)
Naantalin kaupunki: Naantalin Vennanpaltan ranta-asemakaava (M10/2021)
Paimion kaupunki: Paimion Urheilupuiston asemakaavanmuutos (M39/2021)
Paraisten kaupunki: Paraisten Lehtiniemen kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava
(M13/2021)
Paraisten kaupunki: Paraisten "Norra Famnen" asemakaavamuutos (M29/2021)
Pöytyän kunta: Pöytyän Pajamäen alueen asemakaavanmuutos ja laajennus (M190/2020)
Pöytyän kunta: Pöytyän Kyrön taajaman korttelien 9 ja 13 asemakaavanmuutos (M12/2021)
Salon kaupunki: Hirsjärvi-Sammalon ranta-asemakaavanmuutos (M23/2021)
Turun kaupunki: Turun Merilinjan asemakaavanmuutos (37/2021)

Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä pöytä-
kirjojen   tarkastusten   jälkeen   liiton   kotisivuilla   www.varsinais-suomi.fi   otsikon   ”Päätöksen-
teko/Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.

Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 15.3.2021 tiedoksi eikä käytä otto-
oikeuttaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p.  040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Asia Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toi-
meenpanopäätökset:

Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 4
- muut B § 20-43

Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 4-15
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 4

Head of Managing Authority päätökset A1 § 31-51

Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija ml/kk/mbl/kn/mk

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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AJANKOHTAINEN KATSAUS

Asia Ajankohtainen katsaus

Valmistelija KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös Maakuntajohtaja Kari Häkämies:

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAN 2040+ VALMISTELU ETENEE
TOIMENPIDEVAIHEESEEN

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ visiovaihe on päättymässä. Parhaillaan käydään läpi
luonnoksista annettua palautetta, jota on saatu niin maakuntahallitukselta, maakuntavaltuustolta
kuin työryhmien osallistujiltakin. Työryhmille on talven aikana järjestetty yhteensä 10 kokousta ja
työpajaa, joihin on osallistunut yli 100 asiantuntijaa.

Työskentely jatkuu seuraavaksi neljässä toimenpidetyöryhmässä, joissa katse siirretään maakun-
taohjelmakauteen 2022–2025. Työskentely perustuu tilannekuvan ja visiovaiheen tuloksiin, ja sen
tavoite on määritellä toimenpiteitä, joita tulisi tulevalla nelivuotiskaudella toteuttaa, jotta visiot toteu-
tuvat. Toimenpiteitä tarkastellaan myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteiden
kautta.

Ilmoittautuminen toimenpidetyöryhmiin on nyt auki. Työryhmiin toivotaan laajaa osallistumista sekä
monipuolista asiantuntemusta ja näkemystä teemoista. Työryhmät työskentelevät sekä työpajassa
että sähköisellä alustalla. Työryhmät ovat:

1. Osana ympäristöä, 7.4. klo 14–16
a. puheenjohtajana ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus

2. Kaikki mukana, 15.4. klo 10–12
a. puheenjohtajana toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri

3. Uutta tehden, 8.4. klo 13–15
a. puheenjohtajana Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen

4. Vahvat elinkeinot, 12.4. klo 13–15
a. puheenjohtajana toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari

Lisätietoja työryhmistä sekä maakuntastrategiavalmistelun vaiheista ja välituloksista löytyy Kump-
panuusfoorumi-verkkosivun kautta. https://kumppanuusfoorumi.fi/maakuntastrategia/uusi-
maakuntastrategia-2040/

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761

Työttömyyskehitys toistaiseksi vakaata

Varsinais-Suomessa oli maaliskuun puolivälissä noin 26 000 työtöntä työnhakijaa, joista viidennes
oli lomautettuna. Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut selvästi koronakriisiä edeltänees-
tä ajasta. Kevään 2020 huomattavan kasvupiikin jälkeen työttömien työnhakijoiden määrä laski kui-
tenkin nopeasti ja on vakiintunut reilut viisi tuhatta työtöntä korkeammalle tasolle. Suurin osa kas-
vusta selittyy yhä lomautuksilla, sillä vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyyksiksi.

Työttömien ja lomautettujen määrän kasvu on tarkoittanut Varsinais-Suomessa työttömyysasteen
kehitystrendin nousua vuoden 2019 puolivälin alle 9 % lukemista noin 13 % tasolle. Vaikka työttö-
mien ja erityisesti lomautettujen määrässä on ollut edellisen vuoden aikana normaalia kausivaihte-
lua enemmän heilahteluja, on työttömyysasteen trendi pysynyt ensimmäisen koronakevään jälkeen
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melko vakaana. Työttömyyden kasvusta huolimatta Varsinais-Suomen työttömyysaste on pysynyt
koko maan tasoa alempana.

Työttömyyskehityksen suunta keväällä 2021 on vielä arvoitus. Yhtäältä rokotustahdin ennustettu
kiihtyminen ja talven flunssakauden päättyminen herättää toivoa paremmasta, toisaalta tiukentu-
vien liikkumisrajoitusten vaikutukset etenkin Turussa sijaitsevien yritysten toimintamahdollisuuksiin
huolestuttaa. Työllisyyskehityksen lannalta onkin toivottavaa, että mahdolliset liikkumisrajoitukset
jäävät mahdollisimman lyhyeksi, jotta yritysten selviävät rajoitusten yli ilman suuria irtisanomisia.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

Tre Skärgårdar – Kolme saaristoa -hanke vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä

Ruotsin merialuesuunnittelustakin vastanneen Meri- ja vesiviranomaisen (Havs och vattenmyndi-
gheten) vetämä kaksivuotinen Tre Skärgårdar – Kolme saaristoa -hanke päättyi loppuvuodesta
2020. Hankkeen muut partnerit olivat Tukholman alue sekä Tukholman lääninhallitus. Ahvenan-
maan maakuntahallitus, Varsinais-Suomen liitto ja ympäristöministeriö osallistuivat hankkeen oh-
jausryhmään merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän mandaatilla.
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Hankkeessa tutkittiin rajat ylittävän yhteistyön keinoja edistää kestävän kehityksen kolmea ulottu-
vuutta, EU:n Itämeristrategiaa sekä alueellisia strategioita meriympäristön tilan ja merellisten tee-
mojen näkökulmasta. Hankkeessa tunnistetiin alueen erityispiirteet sekä kolmelle saaristolle yhtei-
set meriympäristön tilaan ja perinteiseen saaristokulttuuriin liittyvät haasteet. Samalla tunnistettiin
myös uusia, merialuesuunnitteluprosesseissa esille nousseita, rajat ylittävää yhteistyötä edellyttä-
viä ja sille rakentuvia mahdollisuuksia (esim. merituulivoima).

Hanke päättyi verkossa pidettyyn loppuseminaariin syyskuussa 2020. Hankkeessa tuotetut materi-
aalit, esitykset ja raportit löytyvät verkkosivuilta www.treskargardar.com

Hankkeen pääpartnerin edustajan ja ohjausryhmän puheenjohtajan Jakob Granitin johdolla laadit-
tiin esitys yhteistyön jatkamiseksi ja vahvistamiseksi hankkeessa muodostetun koalition pohjalta
sekä suositukset käsiteltäviksi ja edistettäviksi teemoiksi:

Rajat ylittävä yhteistyö ja sen poliittinen ankkurointi eri hallinnon tasoilla
Kolmeen saaristoon mukautetun ekosysteemipohjaisen hallinnan kehittäminen digi
talisaatiota hyödyntämällä
Yhteinen strateginen suunnittelu ja vuorovaikutus

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056

Ilmastoystävällisen liikkumisen seutukuntasuositukset

Viidelle Varsinais-Suomen seutukunnalle on koottu toimenpidesuositukset tukemaan alueellista ja
seutukuntakohtaista vähähiilisen liikkumisen työtä sekä tuomaan konkreettisia esimerkkejä toi-
menpiteiden suunnitteluun. Suositukset on laadittu seutukuntakeskusteluiden pohjalta, kunkin seu-
tukunnan erityispiirteet ja tarpeet huomioiden, ja ne tukevat Varsinais–Suomen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja ilmastotiekartan toimeenpanoa.

Liikkumisen päästövähennystavoitteet edellyttävät mittavia muutoksia siihen, miten liikumme arjes-
samme. Vaihtoehtoja on monia, ja eri alueiden, kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin sopivat erilaiset
ratkaisut. Vähähiilisyyden lisäksi uudet ratkaisut pyrkivät sujuvoittamaan kuntalaisten arkea, paran-
tamaan kunnan palvelutasoa, edistämään arkiliikuntaa ja huomioimaan eri väestöryhmien tarpeet.

Koonneissa mainitut toimenpiteet sekä laaja kirjo muita toimenpiteitä on koottu Valonian verkkosi-
vuille Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisupalettiin. Mukana on konkreettisia, testattuja esimerk-
kitoimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa päästövähennyksiä ja monipuolistaa liikkumisen tottumuk-
sia ja palveluita kunnassa sekä yrityksissä.

Lisätiedot: Projektiasiantuntija Anna von Zweygbergk, p. 040 182 1117

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistämään akkustrategian toimeenpanoa

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistää 26.1.2021 julkaistun akkustrategian toimeenpanoa.
Suomalaisen akkualan tavoitteena on olla edelläkävijä Euroopassa ja kansainvälisesti vuonna
2025 sekä tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää taloudellista kasvua, hyvinvointia ja työpaik-
koja Suomeen.

Yhteistyöelimen keskeinen tehtävä on kehittää kansallista yhteistyötä akkualalla sekä edistää
akkustrategian toimeenpanoa. Yhteistyöelimessä on laaja edustus viranomaisia, yliopistoja ja ak-
kualan toimijoita. Yhteistyöelimen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja
elinkeinoministeriöstä. Maakuntien liittoja yhteistyöelimessä edustaa maakuntajohtaja Kari Häkä-
mies.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on asettanut Akkualan kansallisen yhteistyöelimen toimintakaudelle
24.3.2021–31.12.2022, ja se keskittyy erityisesti seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:
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1. Osallistuu kansallisten kantojen määrittelyyn akkualan kehityksen keskeisissä kysymyksissä.
2. Huolehtii, että innovaatio- ja elinkeinopolitiikassa otetaan huomioon akkuarvoketjun kehittämi-

nen koko arvoketjun osalta.
3. Lisää keskustelua ja yhteistä ymmärrystä kilpailukykyisen, kestävän ja hyvinvointia luovan ak-

kualan muodostamisesta Suomeen.
4. Vahvistaa akkuarvoketjun toimijoiden yhteistyötä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.
5. Laatii arvion akkustrategian toimeenpanon vaatimista resursseista, aikatauluista ja vastuuta-

hoista.
6. Vauhdittaa akkustrategiaan kirjattujen tavoitteiden kannalta keskeisten toimenpiteiden toi-

meenpanoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
7. Tunnistaa akkualan kasvun ja kehityksen kannalta keskeiset esteet ja laatii suunnitelmat niiden

ratkaisemiseksi.
8. Raportoi edistymisestään elinkeinoministerille kaksi kertaa vuodessa.

Merkittiin, että Ilkka Kanerva saapui kokoukseen klo 11.20 ja siirtyi johtamaan puhetta klo 11.25.

Merkittiin, että Tiina Perho poistui kokouksesta klo 11.50.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtajan ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös  Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 12.00.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 44-46, 48-50, 55-59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: 47, 51-54

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 47, 51-54

Oikaisuvaatimusviran-
omainen

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU

sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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Muu valitusviranomai-
nen Osoite:

Postiosoite:

Pykälät: Valitusaika      päivää

Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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