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Landskapsfullmäktige Protokoll 1/2021

MÖTESTID 14.06.2021 klo 10.30–13.10
MÖTESPLATS Elektroniskt möte
PARAGRAFEN § 1-15 Sidorna 1-33

NÄRVARANDE
LEDAMÖTER

Närvarande 93 ledamöter, bilaga 1 § 2
Ordförande Pekka Myllymäki

ÖVRIGA NÄRVARANDE Närvarande 20 ledamöter, bilaga 1 § 2
LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET

§ 2

SÄTTET FÖR JUSTERING
AV PROTOKOLLET

§ 4

NAMNTECKNINGAR

Pekka Myllymäki
ordförande

Petra Määttänen
sekreterare

JUSTERING AV
PROTOKOLLET

Protokollet har justerat elektroniskt och konstaterat överens stämmande med ötets gång.

23.6.2021 Landskapsbyrå

Janika Takatalo Janne Sjölund

PROTOKOLLET HAR
VARIT OFFICIELT
TILL PÅSEENDE

Protokollet är officielt till päseendet i förbundets webbsida.

Bevittnas av
Administrationschef
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MÖTETS ÖPPNADE

Ärende Landskapsfullmäktiges ordförande Pekka Myllymäki öppnar sammanträdet.

Förslag Ordförande Pekka Myllymäki öppnar mötet.

Beslut Ordförande Pekka Myllymäki öppnade mötet.
_____
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SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET

Ärende Enligt 63 § i Egentliga Finlands förbunds förvaltningsstadga skall kallelse till landskapsfullmäktiges
sammanträde sändas minst fjorton (14) dagar i förväg skilt för sig till varje fullmäktig samt till dem
som har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet.  Inom samma tid ska det informeras om
sammanträdet på samkommunens webbplats. I möteskallelsen skall uppges tid och plats för sam-
manträdet samt de ärenden som skall behandlas.

Möteskallelse jämte föredragningslista har utsänts 31.5.2021 såsom postförsändelse till ledamö-
terna av landskapsfullmäktige och därtill har möteskallelse jämte föredragningslista tillsänts med-
lemmarna av landskapsstyrelsen och framläggande till påseende i Egentliga Finlands förbunds
hemsida.

Om tid och plats för landskapsfullmäktiges sammanträde samt om offentligt framläggande av juste-
rat protokollet i Egentliga Finlands förbunds hemsida har annonserats 29.5.2021 eller genast därpå
i följande tidningar:

Turun Sanomat och Åbo Underrättelser.

Enligt förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands förbund kap. XII § 97 och § 98 kan ett verksam-
hetsorgan hålla ett möte elektroniskt:

I ett slutet elektroniskt möte kan man delta endast från en sådan plats, där de sekretessbelagda
uppgifterna och diskussionerna som förts vid mötet inte kan höras eller ses av en utomstående.

Verksamhetsorganet kan besluta om ärenden vid ett elektroniskt förfarande för beslutsfattande
enligt kommunallagen. Förfarandet för beslutsfattandet kan begagnas för alla ärenden som omfat-
tas av organets beslutanderätt.

Enligt 70 § i Egentliga Finlands förvaltningsstadgan konstateras de närvarande fullmäktigeledamö-
terna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop, som förrättas per med-
lemskommun och i alfabetisk ordning.

Efter att ha konstaterat de fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka
fullmäktigeledamöter som anmält förhinder och de närvarande ersättarna samt om sammanträdet
är lagenligt sammankallat och beslutfört.

En fullmäktigeledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart an-
mäla sig för ordföranden. Om en fullmäktigeledamot avlägsnar sig under pågående sammanträde
ska denne anmäla detta för ordföranden.

Då en ersättare deltar i sammanträdet och den ordinarie fullmäktigeledamoten infinner sig under
pågående sammanträde, kommer fullmäktigeledamoten omedelbart i stället för ersättaren.

Ordföranden kan under pågående sammanträde eller efter avslutad paus i sammanträdet  vid be-
hov på nytt konstatera vilka som är närvarande.

Ifall ordföranden konstaterar att landskapsfullmäktige har förlorat sin beslutförhet, ska ordföranden
avbryta eller avsluta sammanträdet.

Landskapsfullmäktiges totala antal ledamöter är 102 ledamöter, då minst 2/3 av fullmäktigeleda-
möterna utgör 68 medlemmar. (Kommunallagen § 103)

Förslag Ordföranden konstaterar de fullmäktige som meddelat förhinder och de närvarande personliga
suppleanterna för fullmäktige samt huruvida landskapsfullmäktige är lagligen sammankallat och
beslutfört.
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Beslut Ordförande Pekka Myllymäki konstaterade de närvarande fullmäktigeledamöterna enligt § 2
i bilaga 1.

Ordförande Pekka Myllymäki konstaterade mötet lagligen sammankallat och, eftersom 93 fullmäktige-
ledamöter var närvarande, även beslutfört.
_____
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Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue

Aura Leino Jukka SDP 1 Vainio Ritva SDP

Kaarina Sirkiä Hanna KOK 1 Hamburg Nina KOK

Järvinen Jere SDP Nikkonen Kari SDP

Virta Sofia VIHR Leiwo Liinaleena VIHR 1

Saario Mari VIHR 1 Eriksson Terttu VIHR

Kurkilahti Tomi VIHR 1 Lampikoski Jukka VIHR

Kallio Pentti VAS Kapanen Katri VAS 1

Shelby Jaana KD 1 Toivonen Toni KD

Kemiönsaari Wilson Daniel RKP 1 Lindroos Kristian RKP

Wretdal Inger RKP Jan-Erik Enestam RKP

Koski Tl Jalli Marja KESK 1 Niemelä-Laaksonen Anne KESK

Kustavi Koskinen Sirpa SDP 1 Timo Urpo SDP

Laitila Perkkola Jussi KOK 1 Peltola Heikki KOK

Kuusisto Pekka KESK 1 Laurila Juha KESK

Lieto Mikkola Mari KOK Lindholm Hannele KOK

Lindberg Marko VIHR 1 Ristolainen Birgitta VIHR

Heikkilä Juha VAS 1 Föhr Matti VAS

Repo Sari PS 1 Friberg Marko PS

Loimaa Mäki-Punto-Ristanen Tarja KOK 1 Onnela Anne KOK

Hällfors-Laaksonen Tuula SDP 1 Tamminen Timo SDP

Ala-Nissilä Olavi KESK 1 Rautavuori Paavo KESK

Lundgren Esko VAS 1 Heinonen Riina VAS

Marttila Heikkilä Lauri PS 1 Kylämäki Kimmo PS

Masku Salo Maija SDP Lehtilä Jaana SDP 1

Alastalo Jyrki PS 1 Ylhäinen Taito PS

Mynämäki Vanhanen Juha KOK 1 Setälä Marko KOK

Myllymäki Pekka KESK 1 Maisila Päivi KESK

Naantali Saksi Anita KOK 1 Seppälä Saara KOK

Lindström Jan KOK 1 Tavio Tero KOK

Hagsberg Sirpa SDP 1 Aho Kimmo SDP

Valtonen Lasse KESK 1 Jalkanen Heini KESK

Nousiainen Järvenpää Jukka VAS 1 Rantanen Reima VAS

Oripää Kiertonen Sanna KOK 1 Kössi Päivi KOK

Paimio Turpeinen Heikki KOK 1 Ilola Timo KOK

Lehikoinen Jouni KESK 1 Ansio Sanna-Maija KOK
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Jalonen Kimmo KD Heurlin Eeva KD 1

Parainen Orell Markku KOK 1 Lindstedt Kim KOK

Särkijärvi Helena VIHR Autio Sanna VIHR 1

Friis Christer RKP 1 Åberg Staffan RKP

Björk Maj RKP Rönnholm Mona RKP 1

Pyhäranta Aaltonen Sari SDP 1 Fredriksson Veikko SDP

Pöytyä Loponen Marika KESK 1 Naire-Koivisto Laura KESK

Keloniemi Katri PS 1 Harala Farid PS

Raisio Parkko Tanja KOK 1 Broberg Janette KOK

Lehto-Laurila Hannele SDP 1 Virko Maria SDP

Laulumaa Janne SDP 1 Rosama Jarmo SDP

Niemi Merja KESK 1 Haavisto Erkki KESK

Toivonen Niko VIHR 1 Erasvuo Eija VIHR

Rusko Söderling Ismo SDP Helenius Tarja SDP

Mattila Antti KESK 1 Laine Mauri KESK

Salo Hyttinen Marjatta KOK 1 Suonio-Peltosalo Elina KOK

Liede Heikki KOK 1 Tapio Marko KOK

Viitanen Annika KOK Yli-Jama Anna-Leena KOK 1

Parttimaa Satu SDP 1 Ahonen-Ojala Leena SDP

Kymäläinen Pekka SDP 1 Nikkanen Saku SDP

Kanerva Tauno KESK Riski Johanna KESK

Mänkäri Marjaana KESK 1 Vierjoki-Väätäinen Karoliina KESK

Pärkkä Päivi KESK 1 Huittinen Ulla KESK

Aaltonen Mira VIHR 1 Schneider Kai VIHR

Olkinuora Antti PS 1 Hirvimäki Jani PS

Vallittu Pertti KOK 1 Elina Seitz KD

Sauvo Simelius Satu KESK 1 Ervelä Risto KESK

Somero Kotti Antti SDP 1 Lehtinen Riitta SDP

Mäkinen Matias PS Känkkänen Harri PS

Taivassalo Kurkilahti Pauli KOK 1 Uotila Juha KOK

Turku Sirén Saara-Sofia KOK 1 Laakso Ville KOK

Ruohonen Sini KOK 1 Rostedt Jethro KOK

Vierimaa Ulla-Maija KOK 1 Orpo Petteri KOK

Takatalo Janika KOK 1 Hartiala Kaija KOK

Aaltonen Niko KOK 1 Kattelus Lauri KOK

Kanerva Ilkka KOK 1 Valkonen Ville KOK
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Euro Alvar KOK 1 Alas Ali KESK

Huovinen Pentti KOK 1 Manni Olli KOK

Azizi Muhis KOK 1 Lindholm Lasse KOK

Ahmadi Berhan SDP Pätäri Taru SDP

Maaskola Mika SDP 1 Peltonen Petra SDP

Lehtinen Seppo SDP 1 Rosenlöf Jarmo SDP

Elo Piia SDP 1 Eklund Toni SDP

Pietari Päivi SDP 1 Eloranta Eeva-Johanna SDP

Koivusalo Mari-Elina SDP 1 Hellsten Kristiina SDP

Karjalainen Riitta KESK 1 Kossila Pauli KESK

Ratilainen Niina VIHR 1 Rantanen Elina VIHR

Sarlund Katri VIHR 1 Sundqvist Mikaela VIHR

Ilvessalo Saara VIHR 1 Weber Konsta VIHR

Rantanen Laura VIHR 1 Hassan Roda VIHR

Lumme Riina VIHR 1 Andersson Janina VIHR

Laine Lassi VIHR 1 Vornanen Jukka VIHR

Niinistö Ville VIHR Vähä-Heikkilä Matti VIHR

Andersson Li VAS Muhiadin Hersi VAR 1

Yrttiaho Johannes VAS 1 Lähteenmäki Alpo VAS

Rinne Pirjo VAS 1 Saarinen Sauli VAS

Sandelin Elina VAS 1 Oksanen Riikka VAS

Kärkkäinen Jukka VAS Uusitalo-Heikkinen Mervi VAS 1

Mäkipää Anna VAS 1 Lunden Merja VAS

Niinivirta Pirjo PS Auvinen Jaana -

Tavio Ville PS 1 Miikkola Mikael PS

Turku Wulff Nicke RKP Schauman Ida RKP 1

Uusikaupunki Löfstedt Raimo KOK 1 Salo Tomi KOK

Sjölund Janne SDP 1 Tähtinen Esko SDP

Kontu Mauri KESK 1 Laivo Olli KESK

Grönlund Li VAS 1 Laaksonen Sami VAS

Vehmaa Tammelin Pirkko VAS 1 Söderholm Eira VAS

83 10

Paikalla 97 jäsentä

7.12.2020
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 14.06.2021 Sivu 1

Pöytäkirjan liite 1 § 2

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:

Maakuntahallitus:
Achrén Ulla
Alatalo Juuso
Eloranta Eeva-Johanna
Heinonen Marko
Kiviranta Esko
Lang Eija
Lehtinen Riitta
Nummentalo Juhani
Pilpola Juhani
Virolainen Anne-Mari

Muut:
Juvonen Timo
Karttunen Marja
Klap Aleksis
Lauttamäki Salla-Maria
Lempinen Minna
Miettinen Jonna
Nuotio Tarja
Saarento Heikki
Stjernberg Kirsi
Vasanen Antti
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GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSORDNING FÖR MÖTESÄRENDENA

Ärende Enligt 8 § av landskapsfullmäktiges arbetsordning skall en föredragningslista som upptar en redogö-
relse för de ärenden som skall behandlas och förslag till beslut av landskapsfullmäktige sändas i sam-
band med möteskallelsen, om inte särskilda skäl utgör hinder.

Enligt 15 § i mom. av landskapsfullmäktiges arbetsordning föredras ärendena för landskapsfullmäktige
i ordningen enligt föredragningslistan, om inte annat beslutes av landskapsfullmäktige.

Förslag Landskapsfullmäktige beslutar som föredragsordning för ärendena godkänna föredragningsordningen
enligt den föredragningslista som tillstälts landskapsfullmäktige i samband med möteskallelsen.

Beslut Förslaget godkändes.
_____
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Ärende Enligt 81 § i Egentliga Finlands förbunds förvaltningsstadga justeras protokollet för landskapsfull-
mäktige av två för varje gång för uppdraget utsedda ledamöter, om inte landskapsfullmäktige annat
beslutar i ärendet.

Protokollet är färdigt för justering vid landskapsämbetet måndagen 21.6.2021 kl. 9.30.

Förslag Landskapsfullmäktige utser två av sina ledamöter att justera protokollet från sammanträdet.

Beslut Landskapsfullmäktige utsåg på förslag av Raimo Löfstedt Janika Takatalo och på förslag av Tuula
Hällfors-Laaksonen Janne Sjölund att justera protokollet från sammanträdet.

Antecknades att Berhan Ahmadi kom med på mötet kl. 10.52.
_____
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VAL AV RÖSTRÄKNARE

Ärende För eventuella andra val och omröstningar än proportionella val torde det vara skäl att välja röst-
räknare.

Förslag Landskapsfullmäktige väljer minst två sina ledamöter till rösträknare.

Beslut Landskapsfullmäktige utsåg på förslag av Olavi Ala-Nissilä Riitta Karjalainen och Jaana Shelby att
justera protokollet från sammanträdet.
_____
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VERKSAMHETBERÄTTELSEN OCH BOKSLUTET FÖR ÅR 2020

Landskapsstyrelsen 29.3.2021 § 47

Sammandrag I verksamhetsberättelsen och bokslutet för Egentliga Finlands förbund har för de enskilda
ansvarsområdena redogjorts för hur den mål som landskapsfullmäktige uppställt för verksamheten
har blivit uppnådda samt för de centrala nyckeltalen i förbundets ekonomi och bokslut. Resultatet
för räkenskapsperioden 2020 visar ett överskott på 605 496 euro.

Ärende Enligt 113 § i kommunallagen är samkommunens räkenskapsperiod kalenderåret.
Landskapsstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad
året efter och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revisionen förelägga
landskapsfullmäktige det för behandling före utgången av juni månad.

Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem i bilaga samt
en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge en rättvisande
uppgifter om resultatet av samkommunens verksamhet, ekonomiska ställning och finansiering. De
tilläggsuppgifter som behövs för detta ska lämnas i noterna. Bokslutet undertecknas av
medlemmarna av landskapsfullmäktige samt av landskapsdirektören.

Landskapsfullmäktige (lf 19.12.2019 § 30) beslutade: 1) godkänna budgeten 2020 för Egentliga
Finlands förbund och ekonomiplanen 2020–2022 2) att räkenskapsperiodens resultat i
resultaträkningen för budgeten 2020 är bindande netto med hänsyn till landskapsfullmäktige och 3)
att landskapsstyrelsen senare fastställer en driftsplan för driftsekonomidelen i budgeten för år
2020. Landskapsfullmäktige (lf 9.12.2019 § 30) godkände att budgeten 2020 har ett underskott på
45 361 euro.

Landskapsstyrelsen (lh 10.2.2020 § 28) fastställde driftsplanen för Egentliga Finlands förbunds
budget för 2020 sålunda att de bindande nivåerna för driftsekonomins intäkter och utgifter är
följande: 1) På de kommunfinansierade kostnadsställena kontogruppsnivån och 2) På de program-
och projektfinansierade kostnadsställena verksamhetstäckningsnivån (0 euro).

Resultatet för räkenskapsperioden 2020 har ett överskott på 605 496 euro. Resultatet är 650 857
euro bättre i jämförelse med budgeten. Det större resultatet än det uppskattade berodde både på
ökningen av intäkterna, men alldeles särskilt på en minskning av utgifterna på grund av
coronaepidemin.

Kontogruppen ”Personalkostnaderna” utföll under det planerade med 236 827 euro. Detta berodde
delvis att förbundet deltog i Central Baltic -programmet och projektens verksamhet med en
arbetsinsats (synes t.ex. i Upphandlade tjänster). Till utfallet av personalkostnaderna har även
bidragit beloppet av sjukförsäkringsersättningen, ett mindre utfall än planerat för de
pensionsutgiftsbaserade pensionsutgifterna (56 721 euro) och och det ringa behovet av vikariat.

Utfallet för kontogruppen ”Upphandlade tjänster” blev under det planerade (240 582 euro). I denna
kontogrupp kommer coronaepidemin, distansarbetet, de uppskjutna tillställningarna och det
avstannade resandet direkt till synes. För planeringen av de nya lokaliteterna,
konkurrensutsättningen för upphandlingarna och för projektstödet har sakkunnigtjänster
upphandlats. Å andra sidan har upphandlingarna av anläggningar och inventarier redan under flera
år uppskjutits till att göras i samband med flytten (”Material, förnödenheter och gods” utföll under
det uppskattade) utföll med 109 358 euro under det planerade.

Enligt 9 § i revisionsstadgan för Egentliga Finlands förbund lämnar revisionsnämnden till
landskapsstyrelsen minst en vecka före fullmäktigebehandlingen av revisionsberättelsen sin
bedömning av hur målen för verksamheten och ekonomin som ställts av landskapsfullmäktige har
blivit uppnådda föregående år. Nämnden framför sin bedömning av de anmärkningar som gjorts i
revisionsberättelsen samt om de förklaringar som lämnats och om landskapsstyrelsens utlåtande.
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Nämnden framför för landskapsfullmäktige ett förslag om åtgärder, till vilka nämndens beredning
och revisionsberättelsen ger anledning.

Referensmaterial 1: Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020
Referensmaterial 2: Verksamhetsorganen och representationerna för Egentliga Finlands förbund
samt personalförteckningen för år 2020

Det övriga materialet som ska ingå i balansboken framläggs vid mötet.

Beredare  PM/EP/MK

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen beslutar

1. godkänna kontoöverskridningarna i budgetens driftsplan för Egentliga Finlands förbund och
anteckna för kännedom jämförelsen av utfallet av driftsekonomin 1.1.2020 - 31.12.2020.

2. föreslå för landskapsfullmäktige att resultatet för räkenskapsperioden år 2020 godkänns och
överskottet 605 496 euro, vilket fogas till överskottskontot för de föregående åren.

3. underteckna bokslutet för år 2020 och beslutar att det lämnas till revisorn för granskning.

4. förelägga bokslutet efter beredningen av revisionsnämnden för landskapsfullmäktige för
behandling.

Beslut Förslaget godkändes.
_____

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Landskapsstyrelsens förslag

Referensmaterial 1: Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020
Referensmaterial 2: Egentliga Finlands förbunds verksamhetsorgan och representationer samt
personalförteckning för år 2020
Referensmaterial 3: Personalberättelse 2020

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsfullmäktige beslutar godkänna resultatet för räkenskapsåret 2020 och överskottet på
605 496 euro, vilket fogas till överskottskontot för de föregående åren.

Beslut Förvaltningsdirektör Petra Määttänen föredrog ärendet.

Förslaget godkändes.

Antecknades att Janne Laulumaa lämnade mötet kl. 11.00 och Jarmo Rosama kom med på mötet
kl. 11.00.
_____

För mer information
Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi
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BEDÖMNINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020

Revisionsnämnden 7.5.2021 § 37

Ärende Enligt 121 § i kommunallagen skall revisionsnämnden bl.a. bedöma huruvida de mål för verksam-
heten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Bedömningsberättelsen är revisionsnämn-
dens uppfattning om hur landskapsstyrelsen och de andra av samkommunens myndigheter har
lyckats med att förverkliga fullmäktiges vilja.

Under det gångna året har revisionsnämnden hört landskapsdirektören och förvaltningsdirektören
samt andra tjänsteinnehavare om samkommunens verksamhet.

Referensmaterial är bedömningsberättelsen för år 2020.

Beredare RevisionnämndenHL/mk

Förslag Revisionsnämnden bereder och undertecknar bedömningsberättelsen för år 2020.

Beslut Förslaget godkändes. Bedömningsberättelsen för år 2020 kommer att undertecknas elektroniskt
och den finns i bilaga till protokoll 1 § 37.
_____

Landskapsfullmäktige 16.6.2021

Referensmaterial är bedömningsberättelsen för år 2020.

Revisionsnämndens förslag

Landskapsfullmäktige ålägger landskapsstyrelsen att vidta åtgärder på grund av de anmärkningar
som förts fram i bedömningsberättelsen.

Beslut Revisionsnämndens ordförande Tuula Hällfors-Laaksonen föredrog ärendet.

Förslaget godkändes.
_____
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FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2020 OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Revisionsnämnden 7.5.2021 § 36

Ärende Bokslutet för år 2020 har tillställts revisionsnämnden och det har föredragits för nämnden. Land-
skapsstyrelsen har undertecknat bokslutet 29.4.2021 (elektrisikta underteckningar).

Revisionsberättelsen 2020 delas ut på mötet.

Beredare  KE/mk

Förslag Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen för landskapsfullmäktige utgående från att
landskapsfullmäktige

1. antecknar revisionsberättelsen för kännedom,
2. godkänner bokslutet och
3. beviljar landskapsstyrelsens ledamöter som handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi
och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena ansvarsfrihet för räkenskapsperioden
1.1. - 31.12.2020.

Beslut Förslaget godkändes. Revisionsberättelsen finns i bilaga till protokoll 1 § 36.
_____

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Referensmaterial: Revisionsberättelsen 2020

Revisionsnämndens förslag

1. antecknar revisionsberättelsen för kännedom,
2. godkänner bokslutet och
3. beviljar landskapsstyrelsens ledamöter som handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi
och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena ansvarsfrihet för räkenskapsperioden
1.1. - 31.12.2020.

Beslut Förslaget godkändes.

Antecknades att Jukka Leino lämnade mötet kl. 11.10.
_____
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GODKÄNNANDE AV ETAPPLANDSKAPSPLANEN FÖR EGENTLIGA FINLANDS  NATURVÄRDEN OCH -
RESURSER

Markanvändningssektionen 15.3.2021 § 6

Ärende Beredningen av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands naturvärden och -resurser har
framskridit till skedet för att godkännas. I etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands naturvärden
och -resurser behandlas ur aspekten för landskapets cirkulär- och bioekonomi användningen och
potentialerna för de centrala naturresurserna och harmoniserar dem till naturvärdena och utvec-
klingsbehoven för rekreation och turism. I etapplandskapsplanen  granskas och kompletteras den
gällande helhetslandskapsplanen. Genom revideringen strävar man också efter att ändra lands-
kapsplanens innehåll och synvinkel mera stategiskt än tidigare.

Utarbetandet av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands naturvärden och -resurser inleddes
genom ett beslut av Egentliga Finlands landskapsfullmäktige fattat vid dess beslut  7.12.2015.
Programmet för deltagande och bedömning kungjordes på våren 2016. Hörandet i beredningsske-
det (MBL 62 §, MNF30 §) var på våren 2018. Totalt erhölls 53 st. utlåtanden och åsikter.

Utlåtanden om planförslaget inbegärdes på vintern 2020 (MBF 13 §). Utlåtanden mottogs 36 st.
Planförslaget var framlagt offentligt (MBL 65 §) i början av hösten 2020. Påminnelser inlämnades
45 st. I planhandlingarna har noterats de korrigeringar som gjorts i de godkända bemötandena och
som beslutats av styrelsen vid sammanträdet 21.12.2020. De ändringar som gjordes är obetydliga
och förutsätter inte att planförslaget framläggs på nytt offentligt.

De officiella behandlingsskedena hitills av etapplandlandskapsplanen för naturvärden och -
resurser:

LS 16.11.2015  Inledandet av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands natur-
värden och -resurser
LF 7.12.2015  Inledandet av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands natur-
värden och -resurser
MAS 18.4.2016  Plan för deltagande och bedömning, beslut on kungörelse av att pla-
nen anhängiggjorts
MBS 6.2.2018  Beredningsskedets hörande
LS 19.3.2018  Beredningsskedets hörande (26.3.–27.4.2018)
MBS 8.6.2018  Mottagna utlåtanden och åsikter om beredningsmaterialet för känne-
dom
MBS 20.8.2018  De preliminära bemötandena till de mottagna utlåtandena och åsik-
terna
LS 24.9.2018  Bemötandena till de mottagna utlåtandena och åsikterna om

beredningsmaterialet
MBS 4.3.2019 Planförslagets beredningsskede
LS 20.1.2020 Begäran om utlåtanden om planförslaget (5.2.–6.3.2020)
MBS 20.4.2020 De mottagna utlåtandena och ett allmänt utarbetat bemötande till
dem
MBS 10.6.2020 De utlåtandespecifika bemötandena och gjorda korrigeringarna i

planförslaget
LS 24.8.200 Framläggande av planförslaget offentligt (3.9.–2.10.2020)
MBS 30.1.2020 Påminnelserna som lämnats om planförslaget och de utarbetade

bemötandena till dem
LS 21.12.2020 Påminnelserna om planförslaget och de utarbetade bemötandena till
dem

Myndighetsrådslag (MBL 66 §, MBF 11 §) hölls 21.6.2016 och 7.4.2020.
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Planlösningen, -processen samt PALO-projektet, som varit med i beredningen i växelverkan
(PALO = deltagande och växelverkan i den långsiktiga planerings- och beslutsfattandeprocessen)
behandlades i landskapsstyrelsens aftonskola 9.1.2021.

Ärendet föredrogs vid mötet. Etapplandskapsplanens innehåll och en mer omfattande fö-
redragningstext av processen fogas till landskapsfullmäktiges föredragningslista.

Referensmaterial Förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finlands naturvärden och -
resurser, planbeteckningarna och -bestämmelserna samt plankorten kan laddas ner från förbun-
dets extranet: http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu

Etapplandskapsplanens digitala kartmaterial kan ses i karttjänsten:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501
c5

Mer information om beredningen av planen och de utredningar som gjorts upp:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Beredare HS/AK/hm

Förslag Egentliga Finlands förbunds markanvändningssektion beslutar

1. att för landskapsstyrelsen föreslå, att den godkänner Egentliga Finlands etapp-
landskaps plan för naturvärden och -resurser och vidarebefordrar planförslaget till landskaps-
fullmäktige för godkännande.

2. att bemyndiga ämbetsverket att göra den erforderliga tekniska erforderliga slutbe-
redningen av planhandlingarna.

Beslut Förslaget godkändes.
_____

Landskapsstyrelsen 29.3.2021

Ärendet föredras vid behov på sammanträdet.

Referensmaterial Förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finlands naturvärden och -
resurser, planbeteckningarna och -bestämmelserna samt plankorten kan laddas ner från förbun-
dets extranet: http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu

Etapplandskapsplanens digitala kartmaterial kan ses i karttjänsten:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501
c5

Mera information om beredningen av planen och de utredningar som gjorts upp:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Beredare HS/AK/hm

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen beslutar
1. att godkänna förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finlands naturvärden

och -resurser
2. förelägger förslaget till etapplandskapsplan för landskapsfullmäktige för godkän-

nande
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3. bemyndigar ämbetsverket att göra den erforderliga tekniska slutberedningen av
planhandlingarna före behandlingen av godkännandet av landskapsfullmäktige.

Beslut Esko Kiviranta föreslog med understöd av Jani Kurvisen att planbeteckningen ”Omfattande, be-
tydande och enhetlig skogsdominerad zon” slopas.

Antecknades att Johannes Yrttiaho anslöt sig till sammanträdet kl. 10.17.

Ordföranden Ilkka Kanerva konstaterade att det vid debatten hade gjorts ett ändringsförslag med
understöd och gjorde följande omröstningsförslag: de som understöder underlagsförslaget röstar
JA  och de som understöder Kivirantas/Kurvinens förslag röstar NEJ. Förslaget godkändes.

Kanerva Ilkka NEJ
Achrèn Ulla JA
Alatalo Juuso JA
Andersson Janina JA
Ek-Marjamäki Teija NEJ
Eloranta Eeva-Johanna JA
Heinonen Marko JA
Huovinen Pentti NEJ
Kiviranta Esko NEJ
Kurvinen Jani NEJ
Lang Eija JA
Lehtinen Riitta JA
Lindqvist Emma JA
Nieminen Tomi JA
Nummentalo Juhani NEJ
Perho Tiina NEJ
Pilpola Juhani NEJ
Rautanen Hannu JA
Virolainen Anne-Mari NEJ

Ordföranden Ilkka Kanerva konstaterade att det vid den förrättade omröstningen hade avgetts  tio
(10) JA-röster och nio (9) NEJ-röster, varvid underlagsförslaget hade blivit godkänt som lands-
kapsstyrelsens beslut.

Till protokollet lämnades följande reservation:

”Vi slopar den föreslagna planbeteckningen i etapplandskapsplanen ”Omfattande, betydande och
enhetlig skogsdominerad zon” på grund av dess oklara rättsverkningar. Beteckningen kränker, om
den verkställs, markägarens grundlagsenliga rättigheter genom att utan ersättning begränsa an-
vändningen av beteckningens områdesobjekt för byggande och skogsvård.

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

Antecknades att Ilkka Kanerva avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.26 och Juuso Alatalo
övergick till att föra ordet.

Förslaget godkändes.
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_____

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Ärende Utgångspunkten för planeringen av landskapet är att genomföra markanvändnings- och bygglagen
på landskapsnivå. Målet för planeringen är att främja landskapets attraktivitet och en balanserad
utveckling. Vid definieringen av målen harmoniseras kommunernas utvecklingsbehov med målen
på riksnivå och landskapsnivå. Det mest centrala är att skapa förutsättningarna i enlighet med MBL
§ 1 för en god boende- och verksamhetsmiljö och för livskvaliteten med tillhjälp av planeringen
som grundar sig på en öppen process i växelverkan.

Landskapsplanen är ett juridiskt avtalsdokument enligt markanvändnings- och bygglagen för att
främja de mål som hänför sig till markanvändningen på landskaps- och riksnivå. Genom
landskapsplanläggningen preciseras och genomförs landskapets strategiska mål till planer för
markanvändningen vilka styr kommunplanläggningen. Med plankartan framläggs en plan i
allmänna drag för de nödvändiga principerna för att utveckla landskapets region- och
samhällsstruktur för områdenas användning samt trafiksystemet. Landskapsplanen kan göras upp
som en helhetsplan som täcker hela landskapet eller som en temaspecifik eller delområdesspecifik
etapplan.

Egentliga Finlands landskapsplan har utarbetats i form av regionvis beredda
helhetslandskapsplaner. Den äldsta är landskapsplanen för Åbo stadsregion (LF 25.11.2002 / MM
23.8.2004 / HFD 7.2.2006). Som följande färdigställdes Landskapsplanen för Salo-regionen (LF
11.12.2006 / MM 12.11.2008 /HFD – inga besvär). Landskapsplanerna för Loimaa-regionen,
Åboregionens kranskommuner, Åboland och Vakka-Suomi bereddes i parallella processer (LF
10.12.2010 / MM 20.3.2013 / HFD 31.10.2014).

Helhetsplanen har kompletterats med etapplandskapsplanerna med temainnehåll för
snabbjärnvägen Salo–Lojo (LF 12.12.2011 / MM 4.12.2012 / HFD 19.6.2014),
etapplandskapsplanen för vindkraft (LF 10.6.2013 / MM 9.9.2014 / HFD 29.1.2016) och
etapplandskapsplanen för tätorternas markanvändning, service och trafik i Egentliga Finland (LF
10.6.2013 / LF 11.6.2018).

Utarbetandet av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands naturvärden och -resurser inleddes
med beslut av Egentliga Finlands landskapsfullmäktige som fattades vid dess möte 7.12.2015.

I etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands naturvärden och -resurser behandlas ur cirkulär-
och bioekonomins aspekt användningen av de centrala naturresurserna och potentialerna och
koordinerar dem med naturvärdena och utvecklingsbehoven för rekreation och turism. Med
etapplandskapsplanen revideras och kompletteras den gällande helhetslandskapsplanen.

Strävan har varit att utveckla landskapsplanen som ett mera strategiskt planeringsverktyg än
tidigare i enlighet med principerna för den tidigare etapplandskapsplanen för tätorternas
markanvändning, service och trafik. Genom etapplandskapsplanen främjas landskapets potentialer
och viljetillstånd och koordineras de riksomfattande och internationella behoven och målen enligt
planens innehållsteman.

Planlösningen

Då Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser träder i kraft:

Anvisar den som nya beteckningar
- En omfattande, betydande och enhetlig skogsdominerad zon (beteckning för utvecklingsbehov)
- Ett utvecklingsområde för vattenodling (beteckning för utvecklingsprincip)
- En utvecklingszon för turism, friluftsliv och rekreation (beteckning för utvecklingsprincip)
- Ett täktområde för stensubstans och materialterminaler (en ny beteckning för ejk-område)
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Upphäver och ersätter den med nya beteckningar i den gällande landskapsplanen
- V-, R-, S-, M-, MRV-områdesreserveringar och v-, r-, s-objektbeteckningar
- Beteckningarna för friluftsleder och riktgivande friluftsleder
- Beteckningarna för småbåtsleder/kanotrutter på insjö- och älvområde
- Beteckningarna för förbindelsebehov för turism och friluftsliv
- Beteckningarna för geologiskt värdefulla områden (ge)
- Beteckningarna för grundvattenområden (pv)
- Beteckningarna för skydds- eller konsulteringszon (sv)
- Beteckningarna för områden och objekt som anvisats enligt statsrådets Natura 2000 -beslut (Natura-

områdena)
- Beteckningarna för förbindelsebåtsbryggorna, båt- och servicehamnar och naturhamnar, bryggor,

skyddshamnar samt ankarplatser
- Beteckningarna för högspänningslinjer högspänningslinjer som ska förbättras, nya högspänningslinjer

och förbindelsebehov för elnätet

Kompletterar den beteckningar i den gällande landskapsplanen
- Dimensioneringen av fritidsbebyggelsen per delområde (område av landskapsplanen för Åbo

stadsregion)
- Beteckningen för en ny småbåtsled (på Särkänsalmi-området
- Beteckningen för stamlinje för småbåtstrafik (på Särkänsalmi-området)
- Kompletterar den A- och C-beteckningar (på Pargas-området)

Upphäver och ersätter den delvis den gällande landskapsplanen
- E-, T-områdesreservering och t-, t-kem-, ek-, et-, och en-objektsbeteckningar

Upphäver den i den gällande landskapsplanen
- Beteckningarna för en ny naturgaslinje och förbindelsebehov för naturgasnätet
- Beteckningarna för ett avloppsvattenreningsverk enligt decentraliserad modell
- Beteckningarna för ett centraliseras reningsverk för avloppsvatten (ersätts med en et-

objektsbeteckning)

Därtill har i etapplandskapsplanen gjorts tekniska revideringar och korrigeringar utanför de valada
temana, vilka har förtecknats särskilt i planbeskrivningen.

Naturvärdena

Inom arbetet på etapplandskapsplanen har utretts naturens diversitet på Egentliga Finlands
område och de viktiga områdena med hänsyn till de ekologiska nätverken. Omfattande värdefulla
naturområden och hur de är kopplande till varandra sinsemellan är ofta splittrade eller störda av
samhällsstrukturen och dess nätverk. Användningen av naturresurserna ska grunda sig på att de
förbrukas eller utnyttjas hållbart, varvid de områden som är betydande till sina naturvärden ska
definieras och anvisas.

I de nuvarande fastställda landskapsplanerna har de till sina naturförhållanden värdefulla områden
anvisats med skyddsbeteckningar och de geologiskt värdefulla områdena med ge-beteckningar,
dessa beteckningar har uppdaterats till att motsvara den nuvarande situationen och kunskapen. I
detta planarbete har utöver att det fastställts att beteckningarna är på tidsenlig nivå och läget av i
dag naturens kärnområden och de mest betydande ekologiska förbindelserna.  För dem har inte
anvisats egna separat beteckningar, men läget för de för landskapet och viktigaste omfattande och
enhetliga skogsområdena har anvisats med strategiska beteckningar, vilka betonar mångbruket av
skogsområdena och deras utvecklingspotential omfattande såväl ur aspekten för naturens
diversitet som för bioekonomin.

Naturresurserna

Behovet av att utöka användningen av naturresurserna och processera olika sektioner har stigit
fram i synnerhet på grund av målen att öka användningen av förnybar energi och målen för den
cirkulära ekonomin. Ökningen av användningen av förnybar energi och ett effektivare
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näringsomlopp inom lantbruket förutsätter regionalt att biomassorna av skogs- och lantbruket samt
sidoflödena utnyttjas samt att områdena för dessa materials upplagring och i anslutning till
hanteringen ska utredas. Allmänt taget är en verksamhet förknippad med utnyttjandet av lant- och
skogsbrukets material möjlig med de nuvarande områdesbeteckningarna för jord- och skogsbruk i
landskapsplanerna (M/MRV). Utredningen av mängderna och lägena för dessa flöden samt
identifieringen av användningsplatserna kan dock medföra ett betydande ändringstryck för trafiken
på området och i regionen. En betydande utvecklingspotential har identifierats att den ligger ur
bioekonomins synvinkel på landskapets skogsområden, där till exempel utnyttjandet av
naturprodukterna samt möjligheterna för kolbindningen, utöver den traditionella
skogshushållningen, kan verka som nya källor till inkomst och nytta. På grund härav har betydande
skogsområden anvisats med en egen strategisk beteckning för utvecklingsprincipen. Därtill har de
mest potentiella områdena ur aspekten för vattenodling anvisats med egna strategiska
beteckningar.

Utnyttjandet av bergens och markgrundens stensubstans orsakar nästan alltid direkta
konsekvenser för verksamhetsområdets närmaste omgivning. Täkten av marksubstans
koncentreras alltjämt till betydande delar till grundvattenområdena och medför ett betydande behov
av koordinering med att utnyttja grundvattnet, dvs. för att producera råvatten. Täkten av
stensubstans medför även ofta störning för närområdets bosättning och för
rekreationsverksamheten samt minskar störningarna som orsakas av trafiken. Utnyttjandet av av
material som betjänar gruvindustrin styrs med gruvlagen. På landskapets område är
gruvverksamheten till största delen koncentrerad till att utnyttja kalkstenssubstans, men
reserveringar och planer finns även för att utnyttja andra material. I etapplandskapsarbetet har som
nya objektbeteckningar anvisas täktområden för bergsubstanser samt lägen för materialterminaler
som är förknippade med verksamheten.

Rekreation och turism

En central förutsättning för en trivsam livsmiljö är fungerande och täckande rekreationsleder och -
områden samt att det finns objekt som ansluter sig till dem. De aktuella områdena stöder även
kraftigt den regionala turismnäringen., speciellt områdeshelheter med värdefull natur, såsom på
områdena för Skärgårdshavet, Kuhankuono och Tykö. I synnerhet då rekreationsrutterna kopplas
ihop med den andra samhällsstrukturen förbättrar det deras användning och ökar den indirekta
nyttan för att främja välfärden och skapa en trivsam livsmiljö. De mest betydande områdena som
stöder turism och friluftsliv har anvisats med egna strategiska beteckningar på så sätt att de
omfattande identifierar potentialen hos naturturismen på olika områden.

Under planarbetet har man utrett landskapsbeteckningar som främjar verkställandet av
plantemana och som genomför landskapsplansbeteckningar, som tryggar deras verksamhet samt
gjort tekniska uppdateringar i materialet för landskapsplanen, vilket utförts av andra som är
oberoende av planeringsarbetet på landskapsplanläggningen. Uppdaterade, av andra producerade
material, som ska tas i betraktande är i regel de områden och objekt som fastställts styrda av
speciallagstiftning, liksom naturskydds- och grundvattenområdena.

Processen för etapplandskapsplanen

Uppnåendet av målen för etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser utgör en del av
regionutvecklingsarbetet och det har förutsatt ett omfattande arbete med intressentgrupper och
utredningsarbete som insamlar basfakta. Det centrala målet för planarbetet är alltså att anvisa
möjligheter och landskapets potentialer hos de teman som behandlas. Det är inte något egenvärde
att anteckna all verksamhet i planen som konkreta beteckningar. Planarbetet fungerar som en del
av en mera omfattande partnerskapsverksamhet och samarbete för att väcka debatt och som ett
dokument för att främja verksamheten. Främjandet av de huvudteman som ska behandlas i8
planen var aktuellt då planarbetet inleddes, men deras aktualitet har blivit allt mer viktig då arbetet
har framskridit. Det har erkänts att bioekonomin har betydande lösningar som hänför sig till att
främja nya näringar och möjligheter som hör samman med hållbarhet och klimatkonsekvenser.
Utvecklandet av den inhemska livsmedelsproduktionen har betydande regionalekonomiska effekter
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samt möjligheter att främja dess utveckling till att bli allt mer hållbar än förut. Närrekrationen samt
naturturismen har en betydande turismpotential sant hälso- och välfärdsnytta för regionens
invånare. Dessa centrala mål främjas i planen med strategiska beteckningar för
utvecklingsprincipen, vilka anvisas och vilka har omfattande har utvecklats i delaktighetsarbetet för
planen.

Delaktighets- och bedömningsprogrammet kungjordes på våren 2016. Hörandet under
beredningsskedet (MBL 62 §, MBF 30 §) var på våren 2018. Utlåtanden och åsikter mottogs totalt
53 st. Målet för hörandet under beredningsskedet var att få respons från olika intressentgrupper
om, huruvida de mål som ställts för planarbete hade beaktats och på ett tillräckligt sätt förts fram i
planens utgångsmaterial och i de utarbetade utredningarna sålunda att de mål som uppställts för
planen kan uppnås. Beredningsskedets material är det centrala bakgrundsmaterialet, vilket
utnyttjades i intressentgrupperna och med vilkas tillhjälp planinnehållet för förslagsskedet gjordes
upp.

Efter att materialen för beredningsskedet hade varit framlagt offentligt ordnades det flera
naturresursforum, där man tillsammans med intressentgruppernas sakkunniga och andra delaktiga
koordinerade de olika intressentgruppernas behov och mål i anslutning till landskapsplanen samt
fastställde planens innehåll, planbeteckningar och -bestämmelser. De intressentgrupper som
deltog i naturresursforumen representerade omfattande myndigheter, forskningsinstitut,
intressebevakningsorganisationer och kommuner. Som ett slutresultat av deltagande kunde det
utarbetas en preliminär planlösning som stöder intressentgruppernas mål och och intressen, vilken
presenterades på vintern 2019 vid de regionkommunvisa sammankomsterna för kommunernas
representanter. I arrangemangen för naturresursforumen deltog Naturresurscentralens PALO-
forskningsprojekt (PALO = Participation in Long-Term Decision-Making – Deltagande och
växelverkan i en långsiktig planerings- och beslutsfattande process), som följt med planprocessen.
Under delaktighetsprocessen ordnades det 18 samarbetstillställningar och forum, i vilka det deltog
över 200 deltagare. Därtill insamlades det med kartenkäter respons, genom vilka man fick cirka
1200 svar.

Utlåtandena om planförslaget inbegärdes på vintern 2020 (MBF 13 §). Utlåtande mottogs 36 st..
Planförslaget var offentligt framlagt (MBL 65 §) i början av hösten 2020. Påminnelser inlämnades
45 st.

I planhandlingarna har gjorts korrigeringar i de godkända bemötandena vilka noterades och
beslutades vid styrelsens möte 21.12.2020.

Myndighetsrådslag  (MBL 66 §, MBF 11 §) hölls 21.6.2016 och 7.4.2020.

Etapplandskapsplanens material

Enligt 29 § i markanvändnings- och bygglagen presenteras landskapsplanen på en karta. Till
planen hör också planbeteckningarna och -bestämmelserna. Till landskapsplanen ansluter sig en
beskrivning, där planens mål, de olika alternativen och deras konsekvenser samt de erforderliga
uppgifterna för att bedömer grunderna för lösningarna. Dokument med rättsverkningar är
plankartan samt planbeteckningarna och-bestämmelserna.

Dokumenten med rättsverkan
- På etapplandskapsplankartan framförs endast de beteckningar som är nya och hör till  planens teman

eller upphävs. Helheten ska granskas av den uppdaterade sammanställningen av landskapsplanerna,
där alla beteckningar förs fram.

- Planbeteckningarna och -bestämmelserna. I dokumenten förtecknas planbeteckningarna som berör
planlösningen, jämte förklaringarna och bestämmelserna

Andra plandokument och bilagor
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- I planbeskrivningen beskrivs planens mål, planeringens utgångspunkter, databasen på vilken
planlösningen stöder sig (utredningarna och andra material) samt planlösningens innehåll och
konsekvenser.

- I plankorten (bilaga 1) beskrivs innehållet och motiveringarna i de använda beteckningarna i
planlösningen mera i detalj. I korten beskrivs även planens allmänna lösning samt konsekvenser. I
korten konstateras handlingarna för utgångspunkterna, målen, utredningarna och motiveringarna som
berör planlösningen samt de delområden på vilka man bedömer konsekvenserna. I korten konstateras
den ursprungliga beteckningen som eventuellt förändras samt ändringen.

- Med kartbilagorna (bilaga 2) åskådliggörs planlösningen och ändringarna, jämte motiveringar
temaspecifikt.

- I den inofficiella sammanställningen av plankartorna har den etapplandskapskarta som ska
godkänner lagts fram ovanpå den dämpade gällande helhetslandskapsplanen. På grund härav
innehåller kartan även beteckningar som ska bli upphävda/som ska ersättas.

Referensmaterial. Förslag till Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -
resurser, planbeteckningarna och -bestämmelserna, planbeskrivningen samt plankorten kan
laddas ner från förbundets extranet: http://www.varsinais-suomi.fi/kirjaudu

Etapplandskapsplanens digitala kartmaterial kan ses i karttjänsten:
https://vsl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e13ce40934f4dd793262f9e3f0501
c5

För mer information om planens beredning och de utarbetade utredningarna:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

Förslaget till etapplandskapsplan presenteras vid mötet.

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsfullmäktige beslutar godkänna förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finlands
naturvärden och-resurser.

Beslut Planeringsdirektör Heikki Saarento och specialplanerarna Aleksis Klap och Timo Juvonen föredrog
ärendet.

Olavi Ala-Nissilä föreslog med understöd av  Raimo Löfsted,Jaana Shelby och Lauri Heikkilä, att
den i etapplandskapsplanen föreslagna planbeteckningen ”Omfattande, betydande och enhetlig
skogsdominerad zon” avförs på grund av dess oklara rättsverkningar. Beteckningen kränker, om
den genomförs, markägarens grundlagsenliga rättigheter genom att utan ersättning begränsa
bebyggande och skogsvårdsbruk av det område som är föremål för beteckningen.

Ordföranden Pekka Myllymäki konstaterade, att det vid debatten har gjorts ett ändringsförslag med
understöd och gjorde följande omröstningsförslag: de som understöder ordförandens underlags-
förslagröstar JA och de som understöder Ala-Nissilä/Löfstedts, Shelbys, Heikkiläs förslag röstar
NEJ. Förslaget godkändes.

Ordföranden Pekka Myllymäki konstaterade vid den förrättade omröstningen (bilaga § 9 till proto-
kollet) att det avgetts fyrtiotvå (42) JA-röster och femtiosex (56) NEJ-röster, varvid ändringsförsla-
get blivit godkänt som landskapsfullmäktiges beslut.[KM1].

Till övriga delar godkände landskapsfullmäktige Förslaget till Egentliga Finlands etapplands-
kapsplan för naturvärden och -resurser.
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Antecknades, att Harri Känkänen kom med på mötet kl. 11.20, Matti Vähä-Heikkilä kom med kl.
11.21, Pirjo Niinivirta kom med kl. 11.24 och Hannele Lindholm kom med till mötet kl. 11.50. Ville
Tavio lämnade mötet kl. 12.20.
_____

För mer information
Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi,
Specialplanerare Aleksis Klap, tfn 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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Kunta Varsinainen jäsen Puolue JAA EI Varajäsen
§ 9 /Mv 14.6.2021
Aura Leino Jukka SDP Vainio Ritva
Kaarina Sirkiä Hanna KOK 1 Hamburg Nina

Järvinen Jere SDP Nikkonen Kari
Virta Sofia VIHR Leiwo Liinaleena
Saario Mari VIHR 1 Eriksson Terttu
Kurkilahti Tomi VIHR 1 Lampikoski Jukka
Kallio Pentti VAS Kapanen Katri
Shelby Jaana KD 1 Toivonen Toni

Kemiönsaari Wilson Daniel RKP 1 Lindroos Kristian
Wretdal Inger RKP Jan-Erik Enestam

Koski Tl Jalli Marja KESK 1 Niemelä-Laaksonen Anne
Kustavi Koskinen Sirpa SDP 1 Timo Urpo
Laitila Perkkola Jussi KOK 1 Peltola Heikki

Kuusisto Pekka KESK 1 Laurila Juha
Lieto Mikkola Mari KOK Lindholm Hannele

Lindberg Marko VIHR 1 Ristolainen Birgitta
Heikkilä Juha VAS 1 Föhr Matti
Repo Sari PS 1 Friberg Marko

Loimaa Mäki-Punto-Ristanen Tarja KOK 1 Onnela Anne
Hällfors-Laaksonen Tuula SDP 1 Tamminen Timo
Ala-Nissilä Olavi KESK 1 Rautavuori Paavo
Lundgren Esko VAS 1 Heinonen Riina

Marttila Heikkilä Lauri PS 1 Kylämäki Kimmo
Masku Salo Maija SDP Lehtilä Jaana

Alastalo Jyrki PS 1 Ylhäinen Taito
Mynämäki Vanhanen Juha KOK 1 Setälä Marko

Myllymäki Pekka KESK 1 Maisila Päivi
Naantali Saksi Anita KOK 1 Seppälä Saara

Lindström Jan KOK 1 Tavio Tero
Hagsberg Sirpa SDP 1 Aho Kimmo
Valtonen Lasse KESK 1 Jalkanen Heini

Nousiainen Järvenpää Jukka VAS 1 Rantanen Reima
Oripää Kiertonen Sanna KOK 1 Kössi Päivi
Paimio Turpeinen Heikki KOK 1 Ilola Timo

Lehikoinen Jouni KESK 1 Ansio Sanna-Maija
Jalonen Kimmo KD Heurlin Eeva

Parainen Orell Markku KOK 1 Lindstedt Kim
Särkijärvi Helena VIHR Autio Sanna
Friis Christer RKP 1 Åberg Staffan
Björk Maj RKP Rönnholm Mona

Pyhäranta Aaltonen Sari SDP 1 Fredriksson Veikko
Pöytyä Loponen Marika KESK 1 Naire-Koivisto Laura

Keloniemi Katri PS 1 Harala Farid
Raisio Parkko Tanja KOK 1 Broberg Janette

Lehto-Laurila Hannele SDP 1 Virko Maria
Laulumaa Janne SDP Rosama Jarmo
Niemi Merja KESK 1 Haavisto Erkki
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Toivonen Niko VIHR 1 Erasvuo Eija
Rusko Söderling Ismo SDP Helenius Tarja

Mattila Antti KESK 1 Laine Mauri
Salo Hyttinen Marjatta KOK 1 Suonio-Peltosalo Elina

Liede Heikki KOK 1 Tapio Marko
Viitanen Annika KOK Yli-Jama Anna-Leena
Parttimaa Satu SDP 1 Ahonen-Ojala Leena
Kymäläinen Pekka SDP 1 Nikkanen Saku
Kanerva Tauno KESK 1 Riski Johanna
Mänkäri Marjaana KESK 1 Vierjoki-Väätäinen Karoliina
Pärkkä Päivi KESK 1 Huittinen Ulla
Aaltonen Mira VIHR 1 Schneider Kai
Olkinuora Antti PS 1 Hirvimäki Jani
Vallittu Pertti KOK 1 Elina Seitz

Sauvo Simelius Satu KESK 1 Ervelä Risto
Somero Kotti Antti SDP 1 Lehtinen Riitta

Mäkinen Matias PS Känkkänen Harri
Taivassalo Kurkilahti Pauli KOK 1 Uotila Juha
Turku Sirén Saara-Sofia KOK 1 Laakso Ville

Ruohonen Sini KOK 1 Rostedt Jethro
Vierimaa Ulla-Maija KOK 1 Orpo Petteri
Takatalo Janika KOK 1 Hartiala Kaija
Aaltonen Niko KOK 1 Kattelus Lauri
Kanerva Ilkka KOK 1 Valkonen Ville
Euro Alvar KOK 1 Alas Ali
Huovinen Pentti KOK 1 Manni Olli
Azizi Muhis KOK 1 Lindholm Lasse
Ahmadi Berhan SDP 1 Pätäri Taru
Maaskola Mika SDP 1 Peltonen Petra
Lehtinen Seppo SDP 1 Rosenlöf Jarmo
Elo Piia SDP 1 Eklund Toni
Pietari Päivi SDP 1 Eloranta Eeva-Johanna
Koivusalo Mari-Elina SDP 1 Hellsten Kristiina
Karjalainen Riitta KESK 1 Kossila Pauli
Ratilainen Niina VIHR 1 Rantanen Elina
Sarlund Katri VIHR 1 Sundqvist Mikaela
Ilvessalo Saara VIHR 1 Weber Konsta
Rantanen Laura VIHR 1 Hassan Roda
Lumme Riina VIHR 1 Andersson Janina
Laine Lassi VIHR 1 Vornanen Jukka
Niinistö Ville VIHR Vähä-Heikkilä Matti
Andersson Li VAS Muhiadin Hersi
Yrttiaho Johannes VAS 1 Lähteenmäki Alpo
Rinne Pirjo VAS 1 Saarinen Sauli
Sandelin Elina VAS 1 Oksanen Riikka
Kärkkäinen Jukka VAS Uusitalo-Heikkinen Mervi
Mäkipää Anna VAS 1 Lunden Merja
Niinivirta Pirjo PS 1 Auvinen Jaana
Tavio Ville PS 1 Miikkola Mikael
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Turku Wulff Nicke RKP Schauman Ida
Uusikaupunki Löfstedt Raimo KOK 1 Salo Tomi

Sjölund Janne SDP 1 Tähtinen Esko
Kontu Mauri KESK 1 Laivo Olli
Grönlund Li VAS 1 Laaksonen Sami

Vehmaa Tammelin Pirkko VAS 1 Söderholm Eira
34 50

Yhteensä 102 jäsentä

4.6.2021
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Puolue JAA EI

SDP
KOK
SDP
VIHR 1
VIHR
VIHR
VAS 1
KD
RKP
RKP
KESK
SDP
KOK
KESK
KOK 1
VIHR
VAS
PS
KOK
SDP
KESK
VAS
PS
SDP 1
PS
KOK
KESK
KOK
KOK
SDP
KESK
VAS
KOK
KOK
KOK
KD 1
KOK
VIHR 1
RKP
RKP 1
SDP
KESK
PS
KOK
SDP
SDP 1
KESK
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VIHR
SDP
KESK
KOK
KOK
KOK 1
SDP
SDP
KESK
KESK
KESK
VIHR
PS
KD
KESK
SDP
PS 1
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KESK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
KESK
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR 1
VAR 1
VAS
VAS
VAS
VAS 1
VAS
-
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RKP 1
KOK
SDP
KESK
VAS
VAS

8 6
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BEREDNINGEN AV EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSSTRATEGI 2040+

Landskapsstyrelsen 24.5.2021 § 80

Ärende Målet för beredningen av Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ är en modern, fräsch och
inspirerande landskapsstrategi, med vars tillhjälp ett allt starkare partnerskap ska byggas och ett
Egentliga Finland, där livskvaliteten är den bästa.

Landskapsstrategin är ett dokument för landskapets utvecklande, vilket innehåller både landskap-
söversikten och landskapsprogrammet. Landskapsöversikten beskriver den eftersträvade utvec-
klingen för landskapet, vilken åskkådliggörs med en vision för regionsstrukturen och trafiksystemet.
Landskapsprogrammet, som görs upp med fyra års mellanrum, innehåller för sin del de mål och
åtgärder för utvecklingen vilka grundar sig på landskapets möjligheter och behov, kulturen och
särdragen.

Beredningen av den nya landskapsstrategin 2040+ för Egentliga Finland har framskridit från lä-
geöversikten via en definition av viljetillståndet fram till åtgärdsskedet. Vid beredningen framförs
som värden för landskapsstrategiarbetet, ansvarsfullhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och nyfikenhet.
Strategins mest centrala innehåll sammanfattas i fyra visioner, enligt vilka Egentliga Finland år
2040 är:

1. En kolneutral föregångare för rena lösningar, innovationer och en hållbar tillväxt.
2. Ett gemenskapslandskap som erbjuder välfärdsmöjligher för var och en.
3. Ett landskap med beslut baserade på att göra något tillsammans och på kunskap.
4. Ett digitalt landskap som förutser förändringar och söker tillväxt.

Beredningen framskrider i det följande till att precisera åtgärderna, definiera de ansvarstagande
partnerna samt planeringen av kommunikationen och informationen om landskapsstrategin. Ut-
kastversionen, som ska läggas fram på remiss för kommentarer, tillställs landskapsstyrelsen till
sammanträdet i augusti.

Med i beredningen har varit kommunerna, de statliga myndigheterna, högskolorna samt de sam-
fund, organisationer och företag som deltar i områdenas utveckling. Under drygt ett halvt år har det
ordnats cirka 20 workshoppar och möten, i vilka rejält över 100 personer har deltagit. För bered-
ningen svarar Egentliga Finlands förbunds partnerskapsteam, och som faciliterare och konsultstöd
verkar 4FRONT Oy.

Referensmaterial: Utkast till elementen i Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+

Beredare  TN/HS/SML/kk

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen antecknar lägesöversikten för beredningsskedet för landskapsstrategin och
elementen i utkastets strategi för kännedom.

Landskapsstyrelsen beslutar föra lägesöversikten för berednijgsskedet av landskapsstrategin och
elementen i utkastet till strategin för kännedom för landskapsfullmäktige.

Beslut Specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki föredrog ärendet.

Förslaget godkändes.
_____

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Referensmaterial: Utkast till elementen för Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+
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Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsfullmäktige antecknar lägesöversikten för beredningsskedet av landskapsstrategin och
utkastet till elementen för strategin för kännedom.

Beslut Specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki föredrog ärendet.

Förslaget godkändes.

Antecknades att Mikael Miikkola kom med på mötet kl. 12.31.
_____

För mer information
Specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki, tfn 040 520 0761,
Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, p. 040 506 3715,
Planeringsdirektör Heikki Saarento, p. 040 720 3056,
förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi
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ÖVERSIKTEN LANDSKAPETS TILLSTÅND VÅREN 2021

Landskapsstyrelsen 24.5.2021 § 90

Ärende I Egentliga Finlands förbund utarbetas två gånger per år en översikt av landskapets utveckling den
senaste tiden. I översikten för våren 2021 tacklar man konsekvenserna av coronakrisen för Egent-
liga Finlands sysselsättnings- och befolkningsutveckling. Som en ny innehållshelhet i översikten tar
man sig an kommunekonomins tillstånd och utsikter i Egentliga Finland. Därtill granskas i en ana-
lys, som tagits fram av NTM-centralen i Egentliga Finland, och som behandlar miljöns tillstånd, nu-
läget för skyddet och vården av kulturmiljön i landskapet.

Beredare JV/AV

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen beslutar, att översikten föredras för landskapsfullmäktige.

Beslut Förslaget godkändes.
_____

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Översikten Landskapets tillstånd våren 2021 tillsänds medlemmarna per e-post före mötet.

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsfullmäktige antecknar översikten Landskapets tillstånd våren 2021 för kännedom.

Beslut Landskapsdirektör Kari Häkämies föredrog ärendet.

Antecknades att Daniel Wilson lämnade mötet kl. 12.44, Matti Vähä-Heikkilä lämnade kl. 12.45,
Anna Mäkipää lämnade kl. 12.52, Saara-Sofia Sirén lämnade kl. 12.56, Ida Schauman och Hanna
Sirkiä lämnade mötet kl. 12.58 och Marja Jalli lämnade mötet kl. 13.04.
_____

För mer information
Datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294, förnnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi
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FULLMÄKTIGEGRUPPENS ELLER FULLMÄKTIGELEDAMOTENS MOTIONER 2020

Ärende Enligt 92 § i Förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands förbund ska landskapsstyrelsen årligen vid
landskapsfullmäktiges första möte för landskapsfullmäktige framlägga en förteckning över motioner
som gjorts av fullmäktigeledamöterna och som inlämnats till landskapsstyrelsen och vilka land-
skapsfullmäktige inte slutgiltigt behandlat före utgången av föregående år. Samtidigt ska uppges,
vilka åtgärder som vidtagits på grund av dem. Landskapsfullmäktige kan konstatera, vilka åtgärder
som är slutbehandlade.

1. Landskapsstyrelsen har vid sitt sammanträde 24.5.2021 § 84 behandlat en motion som inläm-
nats av sannfinländarnas fullmäktigegrupp vid sammanträdet 7.12.2020 § 32:

1. SKAPANDE/UPPDATERING AV EN SÄKERHETSSTRATEGI I MEDLEMSKOMMUNERNA SAMT I
LANDSKAPSSTRATEGIN

Finland är en del av den världsomfattande utvecklingstrenden, där verksamhetsmiljön förändras
snabbt och i den ingår risker och hot av nytt slag. Genom att sörja för helhetssäkerheten, genom
att förutse riskerna och genom beredskap på eget initiativ kan vi avvärja hybridhot, behärska stör-
ningssituationer och undantagsförhållanden samt återhämta oss från dem.

Statsrådet principbeslut (SM/2017/50) om strategin för den inre säkerheten innehåller ett åtgärds-
program, där en av åtgärdshelheterna utgörs av landskapens och kommunernas säkerhetsarbete.
Målet är att ”en säkerhetsplanering, ett förebyggande säkerhetsarbete och beredskapen är en del
av de nya landskapens uppgifter. Landskapen har även möjlighet att styra det säkerhetsarbete
som utförs i kommunerna. Som ett medel omnämns ”Man tar fram rekommendationer för att notera
rekommendationer för den inre säkerheten i landskapens och kommunernas strategier samt fören-
hetligar kommunernas och landskapens säkerhetsplanering som en del av de elektroniska väl-
färdsberättelserna”.

Det vore i själva verket nu dags att sträva efter målet och skapa för kommunerna och landskapet
en egen säkerhetsstrategi och vid utarbetandet av det nya landskapsprogrammet vore det bra att
även beakta dessa förändringar. Genom den landskaps- och vårdreform som sker i sinom tidupp-
står det en kontaktyta mellan kommunen och landskapet. De aktörer som kommer att befinna sig
på kontaktytan ska komma överens om den inbördes uppgiftsfördelningen och undvika att det
uppstår hålrum och överlappningar. Kommunikationen och ledningen måste vara i ordning, för att
det ska finnas förutsättningar för ett fungerande och effektivt samarbete.

Närmare kommunens säkerhetsarbete ökar betydelsen av individen och varje kommuninvånare
bör de facto tas med och delta i säkerhetsarbetet. Förutom för tätorterna, är det skäl att i kommu-
nerna dryfta byarnas egna säkerhetsplaner.

Den nationella riskbedömningen 2018 (Inrikesministeriets publikationer 2019:5) har en lista över de
modeller av hot och störningssituationer som är förknippade med samhällets säkerhet bl.a. enligt
följande:

1 Informationspåverkan
2 Politisk, ekonomisk och militär påtryckning
3 Användning av militära kraftmedel
4 Terrorism och annan verksamhet som äventyrar samhällsordningen
5 Störning av den offentliga ekonomin
6 Störning av finansieringssystemet
7 Störningar av kraftförsörjningen
8 Störningar av datatrafiken och datasystemen – cyberhoten
9 Logistikstörningarna
10 Störningar av hälsosäkerheten
11 Störningar av vattenförsörjningen
12 Störningar av livsmedelsförsörjningen
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13 Omfattande olyckssituationer

De hot och störningssituationer som är förenade med hela samhällets säkerhet beror primärt på
förändringar av den globala säkerhetsmiljön, men de påverkar även den inre säkerheten och med-
borgarnas känsla av säkerhet.

Vi framför att Egentliga Finlands förbund skapar en säkerhetsstrategi på landskapsnivå och till-
sammans med sina medlemskommuner deltar i att skapa/uppdatera kommunernas egna säker-
hetsstrategier samt beaktar dessa förändringar vid utarbetandet av det nya landskapsprogrammet.

Sannfinländarnas landskapsfullmäktigegrupp
Matias Mäkinen
Lauri Heikkilä
Sari Repo
Pirjo Niinivirta
Ville Tavio
Katri Keloniemi
Jyrki Alastalo
Antti Olkinuora”

Beredare  JV/MRL

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen beslutar för landskapsfullmäktige framföra följande:

I fullmäktigeinitiativet hänvisas till statsrådets principbeslut år 2017 (SM/2017/50) om en strategi
och ett handlingsprogram för den interna säkerheten, där landskapens och kommunernas säker-
hetsarbete utgör en helhet. I åtgärd 7 i handlingsprogrammet har om landskapens och kommuner-
nas säkerhetsarbete noterats: : ”Säkerhetsplaneringen, det förebyggande säkerhetsarbetet och be-
redskapen är en del av de nya landskapens uppgifter. Landskapen har också möjlighet att styra
det säkerhetsarbete som ska ske i kommunerna.” Vidare konstateras det i strategin att en trygg
vardag förbättras genom att i landskapsreformen säkerställs sådana strukturer för säkerhetssam-
fundet, där myndigheterna, näringslivet och organisationerna  bedriver ett omfattande samarbete
vilket överskrider sektorgränserna. Strategin hänvisar då till den landskaps- och vårdreform som
har pågått och vars beredning avslutades 2019.

Enligt den gällande lagstiftningen sköter landskapets förbund, i enlighet med markanvändnings-
och bygglagen landskapsplanläggningen och svarar i enlighet med lagen om regionutveckling för
den allmänna utvecklingen av sitt område. Landskapets förbund utarbetar en landskapsstrategi, till
vilken hör en landskapsöversikt på lång sikt och ett landskapsprogram, som ska förnyas per
fullmäktigeperiod.

Till Regionförvaltningsverkets (RFV) uppgifter hör enligt lagen (Lag om regionförvaltningsverken
896/2009, 4 §) att samordna beredskapen i regionen och ordna samkytande verksamhet, samord-
na beredskapsplaneringen, att stödja kommunernas beredskapsplanering, ordna beredskap-
sövningar, stödja kommunernas beredskapsplanering och främja säkerhetsplaneringen inom regi-
on- och lokalförvaltningen. Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har en beredskapskommitté
till vilken utöver ledningen för RFV hör representanter för försvaret, gränsbevakningen, polis-
väsendet, nödcentralen, räddningsverket, domkapitlet, närings-, trafik- och miljöcentralen, skydds-
polisern, sjukvårdsdistriktet och landskapet centrala städer. Beredskapskommittén sammträder i
normala förhållanden några gånger om året, men på grund av coronan har sammanträdestakten
blivit tätare.

I samband med den pågående social- och vårdreformen har det i det parlamentariska utred-
ningsarbetet granskats möjligheten att övergå till kommuner med många sektorer. I den utredning
som överlämnades till kommunminister Sirpa Paatero 12.1.2021 förde den parlamentariska grup-
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pen inte fram att välfärdsområdets uppgifter ska utvidgas på annat sätt än i fråga om miljö-
hälsovården. Det fördes fram att statsrådet ska överväga en fortsatt granskning, om den eventuella
verksamhetsmiljön och välfärdsområdet uppgifter etableras. I det parlamentariska utredningsarbe-
tet steg det dock fram ett behov av att utreda möjligheterna att stadga om koordinationsuppdraget
för en allmän regional och lokal säkerhetsplanering.

På grund av beredningen under den föregående regeringsperionden inrättades det i en del lands-
kap beredskaps- och koordineringsstrukturer, så kallade säkerhets- och beredskapsforum. På
grund av det rådande coronavirusläget har de existerande samarbetsstrukturerna från våren 2020
aktiverats. Samarbetsgrupperna har vid sidan av beredskapskommittéerna  en roll för att bilda en
bild av läget och för informationsgången. Inrikesministeriet strävar efter att säkerställa att koor-
dineringsstrukturerna kvarstår och att det i framtiden finns en struktur avv motsvarande typ inom
varje område.

I servicernivåbeslutet av Egentliga Finlands räddningsverk 2021–2024 konstateras att samarbetet
mellan myndigheterna som hänför sig till säkerheten, kommunerna, näringslivet och tredje sektorn
ska utökas för att öka landskapets säkerhet, beredskap och kristålighetsförmåga. I enlighet med
servicenivåbeslutet ska det strävas efter att på landskapets område bilda ett samarbetsforum för
säkerhet och beredskap, där den regionala totala säkerheten behandlas tillsammans med övergri-
pande förvaltningsbehov, så att de blir beaktade. Avsikten är att genom samarbetsforumet utveckla
delområden inom den totala säkerheten på landskapets område. Syftet med det nätverksbildande
samarbetet är att omfattande betjäna aktörer inom landskapets område i deras egen beredskap
och i att utveckla en kontinuitet. Egentliga Finlands räddningsverk hååller på med att starta en de-
batt om ett samarbetsforum med kommunerna under år 2021.

Vid beredningen av landskapsstrategin 2040+ har säkerheten stigit fram särskilt ur den sociala
aspekten. I beredningen av strategins åtgärder är en aspekt verksamheten mot marginalisering,
där deltaktighet och att bli hörd anses minska negativa fenomen. Å andra sidan är synvinkeln ett
landskap med beslutg grundade på kunskap och en kamp mot disinformation, stabilitet samt mjli-
gheterna för internationell aktivitet och påverkan. Landskapsstrategin bereds av en omfattande
skara av landskapets experter. Beredningen har genomförts som öppen för alla och om den har in-
formerats så att i praktiken vem som helst har möjlighet att delta. Hos landskapsfullmäktige gjordes
en enkät om landskapsstrategin i februari 2021. De centrala utkastelementen i landskapsstrategin
behandlas i fullmäktige vid mötet i juni. Landskapsstrategin godkänns av det nya landskapsfull-
mäktige i december 2021.

I den landskapsstrategi som är under beredning och i landskapsproggrammet som hänför sig till
dess verkställighet är säkerhetsfrågorna genomgående och av allmän karaktär. Flera åtgärder in-
nefattar även en säkerhetsaspekt, men landskapsstrategin är inte i sig en säkerhetsstrategi. Det är
klar andra myndigheter, såsom räddningsmyndigheterna, regionförvaltningsverket och kommuner-
na som är de ansvariga parterna i de konkreta åtgärderna och den övergripande säkerhetsstrate-
gin.

Landskapsstyrelsen beslutar för landskapsfullmäktige framföra, att det anser det ovan anförda som
ett tillräckligt svar och att initiativet är slutbehandlat.

Beslut Förslaget godkändes.
_____

För mer information
Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi

2. Landskapsstyrelsen har vid sitt sammanträde 24.5.2021 § 85 behandlat en motion som inläm-
nats av de grönas fullmäktigegrupp vid sammanträdet 7.12.2020 § 33:
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2. LANDSKAPSFULLMÄKTIGEMOTION FÖR ATT FÖR EGENTLIGA FINLAND SKAPA ETT
URSPRUNGS- OCH KVALITETSMÄRKE FÖR LANDSKAPETS MAT

Ursprungs- och kvalitetsmärkena för mat är rätt vanliga i Mellaneuropa, men i Finland är saken tills
vidare ganska obekant. I Södra Savolax  har man redan lyckats skapa ett eget märke  D.O. Sai-
maa (Designation of origin), som är ett märke som för regionens producenter och restauranger be-
rättar om mat som producerats ansvarsfullt. D.O. Saimaa –ursprungs- och kvalitetsmärket förvaltas
och marknadsförs av Södra Savolax landskapsförbund. Märket kan beviljas produkter eller råvaror,
som har producerats, hanterats och förädlats inom Saimen -regionen. För att det regionala kriteriet
ska bli uppfyllt räknas ett avstånd på 100 km från Saimens vattensystem.

För att märket ska beviljas, förutsätts en högklassig och ansvarsfylld tillverkningsprocess samt att
de samhällsansvarets kriterier blir uppfyllda. Vid bedömningen beaktas även produktens eller råva-
rans förbindelse med områdets kulturarv. Vid beteckningen spelar det en central roll att produkten
är etisk och ekologisk. De producenter som erhållit märket uppföder exempelvis ekologiska får och
frigående gäss.

Matens ursprungs- och kvalitetsmärke framhäver regionens egen identitet och ger en extra fart åt
den trendiga matturismen. Den bästa försäljningskanalen för producenterna av kvalitetsmat utgörs
av restaurangerna, varigenom produkterna tillförs extra synlighet. De miljömedvetna konsumenter-
na är mera intresserade än förut av att göra etiska val, vilket underlättas av landskapets ursprungs-
och kvalitetsmärke. Märket tillför produkterna som saluförs ett mycket efterlängtat extravärde och
gör dem allt mer kända.

Matens ursprungs- och kvalitetsbeteckning främjar mångdimensionellt en hållbar utveckling för
landskapet. Den främjar landsbygdens livskraft, förstärker matproducenternas samarbetsnätverk,
förbättrar verksamhetsförutsättningarna för en etisk och ekologisk matproduktion samt befäster
förbindelsen mellan stad och landsbygd. Av denna anledning måste Egentliga Finland även få en
egen beteckning för livsmedlens ursprung och kvalitet.
Landskapsförbundet bör starta en process med målet att för regionen skapa ett eget, för regionen
särpräglat ursprungs- och kvalitetsmärke för dess mat. Samarbete i saken kunde till exempel in-
ledningsvis ske med Brahe-centret vid Åbo universitet. Landskapet roll i ett senare skede bli att
förvalta och marknadsföra märket. Det finns i vårt landskap mycket kunnande i livmedels-
branschen och fantastiska matprodukter, vilkas identitet bör förstärkas. Det är dags för D.O. Skär-
gårdshavet!

Beredare TN/SH/PP/kk

Landskapsdirektörens förslag

Landskapsstyrelsen beslutar för landskasfullmäktige framföra följande::

Ett kvalitets- och urspungsmärke för Egentliga Finland dryftades vid en workshop som sammankal-
lades av Egentliga Finlands förbund 13.4.2021. Med hade kallat företrädare för  bl.a. MTK, Brahea,
Visit Turku och nätvekret av områdets hantverksföretagare. I början av tillställningen hörde man
Södra Savolax landskapsförbunds framställning om dess eget kvalitetsmärkesarbete:

D.O. år ett märke för mat, råvara, eller en produkt som producerats med ansvar och det innehåller
även en tanke om dess högklassighet, att det är etiskt och ekologiskt samt om en koppling till sitte
eget områdes kulturarv.  D.O. -märket är inte namnskyddat. Den som fått  märket D.O. Saimaa får
använda märket i sin egen marknadsföring och denna marknadsföring på företagens eget initiativ
medför synlighet också för hela Södra Savolax /Saimen-området och gagnar således att området
blir känt e.x. för turismen.

Södra Savolax landskapsförbund har registrerat produktmärket D.O. Saimaa och äger fulla rätti-
gheter till det. Kostnaderna för att registrera märket har varit några hundra euro och för att bevilja
märket uppbärs av de sökande 200 euro + moms. Arbetet som är förkippat med ursprungsmärket
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för Saimen-regionen sköts i landskapets förbund som tjänstemannaarbete med tillhjälp av ett sak-
kunnigråd. Avsikten är inte att i Södra Savolax landskapsförbund ha anställda tilläggsresurser och
ej heller medför arbetet förknippat med ursprungsmärket betydande extra kostnader.

Vid workshoppen 13.4.2021 dryftades behovet av ett urspungs- och kvalitetsmärke i Egentliga
Finland och det konstaterade att D.O. -beteckningen kraftig kunde stödja en lantbruks- och
förplägnadsverksamhet i liten skala samt för produktionen, förädlingen och restaurngverksamhe-
ten. Workshoppen kom fram till att föreslå att det under D.O. -märket skulle tas med hantverksföre-
tagsamhet i liten skala, eftersom dessa aktörer ofta har en stark koppling till utvecklandet av turis-
men i vår region. Även i övrigt ansågs kvalitets- och ursprungsbeteckningen ha en stor potential i
utvecklandet av vårt landskaps turism både nationellt och interbnationellt. Det kunde också vara
ägnat att främja exporten av livsmedel.

Workshoppen, som dryftade ursprunget och kvalitetsmärket för Egentliga Finlands mat, stannade
för att processen för att skapa ett kvalitetsmärke för vårt landskap bör fortsätta genom åtgärd av
Egentliga Finlands förbund. Landskapets förbund ansågs vara den rätta aktören för at främja  sa-
ken med tanke på trovärdigheten, kontinuiteten och status som en ”neutral” aktör av ett visst slag.

Egentliga Finlands landskapsstyrelse föreslår för landskapsfullmäktiges möte i juni 2021, att pro-
cessen för att skapa en D.O. -märkning kan fortsätta genom åtgärd av Egentliga Finlands förbund.
På grund av sakebns karaktär är det viktiga att alla de centrala aktörerna kallas till ursprungs- och
kvalitetsmärkesarbetet, för att arbetet ska ha en omfattande täckning i landskapet. Likaså ska stor
uppmärksamhet fästas vid kvalitetsmärkets namn, så att det jämbördigt kan tas i bruk i landska-
pets olika delar

Egentliga Finlands förbund är redo att påta sig ansvaret för förvaltningen av urspungs- och kvali-
tetsmärket för maten förutsatt att förbundet inte behöver binda extra resurser utöver den  normala
tjänstemannaberedningen för det. Enligt målet ska arbetet för ursprungs- och kvalitetsmärket för
maten i landskapet Egentliga Finland slutföras under år 2021.

Landskapsstyrelsen beslutatr föreslå för landskapsfullmäktige, att det anser det framförda svaret
vara tillräckligt och att initiativet är slutbehandlat.

 Beslut Förslaget godkändes.
_____

För mer information
Skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704,
förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi

3. Landskapsstyrelsen har vid sitt sammanträde 24.5.2021 § 86 behandlat en motion som inläm-
nats av centerns och kristdemokraternas fullmäktigegrupper vid sammanträdet 7.12.2020 § 33:

3. MOTION FÖR ATT DRA NYTTA AV DISTANSARBETE, PLATSOBEROENDE OCH
FLERPLATSBEFINTLIGHET I EGENTLIGA FINLAND

I många människors liv och i företagens verksamhet finns landsbygden och regionerna parallellt
och å andra sidan de stora befolkningscentralerna. Allt oftare finns både huvudstadsregionen och
det egna landskapet invid varandra. Så förhåller det sig även i Egentliga Finland.

Distansarbetet och ett arbete och entreprenörsverksamhet  oberoende av rum ökar. Det blir allt
vanligare att bo på två orter och arbete oberoende av platsen ökar. Man talar om dubbelboende
och säsongboende.

Coronan har har förändrat boendeattityderna på ett bestående sätt.
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Trenderna med distansarbete och flerplatsbefintlighet och boende i regionstaden går vidare.

I Egentliga Finland är dubbelboendet och säsongboendet omfattande i skärgården och hela land-
skapet. Förbindelserna till huvudstadsregionen tar tid. Industrin i landskapet har bildat nätverk till
alla regionkommuner. Just i Egentliga Finland kan man dra mycket nytta av entreprenörskap och
boende utan platsberoende.

Byråkratin som utgör ett hinder för ett flexibelt boende ska vidare rivas. Det har gjorts lättare att
ändra fritidsbostaden för ett fast boende med den bör alltjämt göras lättare.

Trafikförbindelserna och tillräckligt snabba telekommunikationer är nu allt viktigare än förut. I
Egentliga Finland behöver trafikförbindelserna utvecklarssåväl i riktning mot inlandet som mot
skärgården.

Landets regering har dragit upp riktlinjerna för att att öka flerplatsbefintligheten hos statens arbets-
platser. Försvarsministeriet kom just med riktlinjer i frågan.

Vi framför, att

Egentliga Finlands förbund i sitt strategiarbete och med olika åtgärder strävar efter att främja di-
stansarbete samt boende och företagsamhet oberoende av plats och boende och företagsverk-
samhet på flera ställen i Egentliga Finland.

Åbo 7.12.2020
CENTERNS OCH KRISTDEMOKRATERNAS FULLMÄKTIGEGRUPPER I
LANDSKAPSFULLMÄKTIGE

Beredare HS/AV/VM/mk

Landskapsstyrelsen beslutar för landskapsfullmäktige framföra följande:

Många platser inom en polycentrisk regionstruktur med många centrum

Planeringen av Finlands och Egentliga Finlands regionstruktur har under hela 2020-talet byggt på
det skalade europiska polycentricitetstänket. I enlighet med stadsutvecklingsprogrammet Agenda
2030 och FN:s Habitat III, som är förknippat med klimatavtalet i Paris, ska städer och boendesam-
hällen utvecklas på så sätt att det för alla invånare finns till buds boendealternativ, grönområden
och hållbara möjligheter att färdas. Målet för programmet är bl.a.en regionstruktur med flera cent-
rum, växelverkan mellan stad och landsbygd samt främjandet av en hälsosam och kristålig livsmil-
jö.

I de styrande riksonfattande målen för områdenas användning, som godkändes av statsrådet
14.12.2017, konstateras det bland annat att en regionstruktur med flera centrum stöder utnyttjan-
det av de olika delarnas styrkor i landet. Syftet med målen för områdesanvändningen är att främja
en regionstruktur som har flera centrum och som grundar sig på nätverksbildande och goda förbin-
delser, och som stöder de olika områdenas livskraft och utnyttjandet av styrkorna.

Huvudprincipen för flera centrum är ett nätverk, bildat av starka stadsregioner som är kopplade till
varandra med mångsidig kollektivtrafik och som kompletterar varandra, vilket kompletteras av
landsbygdens livskraftiga tätorter som bygger på identifierade särdrag. Visionen för regionstruk-
turen för landskapsstrategin, som godkändes för Egentliga Finland år 2014, är i enlighet med den-
na princip ett bärkraftigt bostads- och arbetsmarknadsområde för hela Södra Finland, vilket har va-
rit utgångspunkten för landskapsplanläggningen och trafiksystemsplaneringem.

Många platser har i synnerhet genom pandemin COVID-19 stigit fram som ett begrepp vid sidan av
polycentriciteten. Där det med polycentricitet beskrivs en balanserad regionstruktur med olika tätor-
ter, hänvisar de många platserna till aktivitet och växelverkan mellan  centrumen. De många plat-
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serna beskriver människans verksamhet i en fysisk struktur, och den framgår som en allt större
mångsidighet och differentiering av den dagliga vardagens verksamhetsmiljöi att de betydelsefulla
platserna för boendet, arbetet och fritidssysselsättningarna blir individuella.

Många platser för människornas verksmhet är inte något nytt fenomen. Ur aspekten för utvecklan-
det av regionstrukturen och trafiksystemet är det väsentligt hur digitaliseringen  omformas ur feno-
menen, så att oavhängigheten av orten blir hållbar. Detta är en utmaning särskilt med tanke på hur
kollektivtrafiken ska ordnas. Distansarbetet minskar behovet av att färdas och samtidigt sprids ar-
betsplatserna från centrumområdena till en del obehärskat invid ringvägarna. Arbetsplatstrafiken
och trafiken för att uträtta ärenden blir individualiserade både ur tidens och rutternas synvinkel.

Närservicen och utvecklingen i tätorterna på landsbygden och de glesbebyggda områdena är
sammankopplade med integreringen av de många platserna och uppbyggandet av samfund. Ris-
ken är att tjänsterna söks på de bekanta platserna och att den minskade arbetsplatstrafiken ersätts
med en växande trafik för att uträtta ärenden. De många platserna avlägsnar inte heller färdandet
på grund av rörelsebehovet, utan en stor del av arbetet förutsätter även i framtiden av att arbetet
att man färdas mellan hemmet och arbetsplatsen. En utvidgad trend för att ha många platser kan
utöka pendlingsbehovet för dessa människor.

Det förutsätts forskning för att beakta de många platserna i planeringen av region- ocgh sam-
hällsstrukturen. Hur kommer de många platserna till synes i strukturerna, hurdan form av fenome-
net kräver hantering, och annan samhällelig uppmärksamhet, det måste identifieras, definiers och
utredas. Trenden med många platser är ett månmgfasetterat fenomen med många påverkningska-
naler. Det behövs nya statistiikmaterial och kontrollverktyg som stöd för en palnering och ett bes-
lutsfattande som baserar sig på kunskap. Särskilt boendet ska i framtiden kunna statistikföras me-
ra mångformigt än i dag.

Många platser ur kommunernas synvinkel

Platsen lämplighet för byggande och fast boende avgörs i enligghet med markanvändnings- och
bygglagens stadganden. Utgångspunkten är at detta ska göras genom planläggning, varvid avgö-
randet påverkas av talrika faktorer ( byggplatsens beskaffenhet, vattenförsörjningen  och sophan-
teringen, tillgäglig service, kommunens förpliktelser osv.) ska beaktas som en helhet ochjämbördigt
med tanke på kommuninvånarna.

Ur aspekten för skärgårdens och landsbygdens livskraft är det mera väsentligt att se till fritids-
bostädernas och områdenas lämplighet för deltidsboenden, kort- och långvarigt arbete än för den
fasta bosättningen. Detta förutsätter att områdets tillgänglighet, fungerande internetförbindelser
och närservicen tryggas. Även om de många platserna bidrar till att servicen bevaras på området,
utmanar ett ökat fast boende på glesbygdsområdena att kommunala tjänster produceras kostnad-
seffektivt. Det är alltså inte i belysning av den nuvarande lagstiftningen ur kommunernas synvinkel
enbart ett önskat fenomen att omändra fritidsbostäderna till ställen att bo på av stadigvarande na-
tur.

Även ur Egentliga Finlands värdefulla miljöarvs synvinkel är det utmanande at gör glesbyggandet
lätteare. Värnandet av de känsliga miljövärdena kräver ofta en till och med komplicerad harmoni-
sering av mål som är konfliktfyllda sinsemellan.

En fråga för sig är på statligt plan att lösa möjligheten till dubbelt kommunmedlemspa och den
därmed förknippade beskattningsrätten för sommarstugekommunerna.

Många platser  landskapsstrategin

Frågorna förknippade med flera platser har identifierats omfattande i den pågående beredningen
av Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+. Temat har behandlats både i visions- och
åtgärdssmedjor. Målet är att skapa förutsättningar för arbete och rekryteringar oavhängiga av
pltsen. Egentliga Finland kunde vara en föregångare för många platser – ett landskap, där sttäder-
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na och landsbygden verkar balanserat sida vid sida och utvecklas från sina egna utgångspunkter
och där det finns en digital infrastruktur. Strategiutkastet kommer att innehålla en utvecklingsbild av
den uppdaterade regionstrukturen, där man också granskar förutsättningar för polycentricitet och
polyplatser.

Regionstrukturens utvecklingsbild bygger på en fortsättning av den långfristiga landskapsplanlägg-
ningen och trafikplaneringen. De strukturella förändringar a är långsamma, vilket för det viktigt att
granska även verksamheten. Hela Egentliga Finlands livskraft förutsätter en struktur och en syner-
gi och balans som sker i strukturen mellan verksamheterna. Det behövs polycentricitet innovations-
och tillväxtcentra och kollektivtrafik mellan dem. Centrumen gör det möjligt även med en livskraftig
landsbygd. Betydelsen av flera platser är inte endast  ett stad/landsbygds- eller stadigvaran-
de/fritidsbostadsfenomen. Betydelsen av att ha flera platser har under pandemin utvidgats och
skalats till att omfatta att fenomenet blir verklighet även inom städferna och tätorterna, i den sta-
digvarande boendeplatsens närmiljö utan överfltyttning dagligen eller per vecka mellan den fasta
bostaden och arbetsplatsen.

De regionstrukturella egenskaperna för landskapet Egentliga Finland, miljöns beskaffenhet, en
levande skärgård och landsbygd samt det stora antalet fritidsbostäder skapar goda förutsättningar
för många platser ska förverkligas. Man ska ändå komma ihåg att flera platser är ett medel och ett
fenomen bland andra. För att stödja och kanalisera flerplatslevnadssätt från samhällets sida be-
hövs det arbetsredskap med vilka man kan identifiera de modeller för flerplatsboende som verkar i
olika fysiska verksamhetsmiljöer.

Förbundets strategi och förnyelsen av IT-miljön

Målen för förbundets strategi innehåller mål som stöder flera platser, liksom utvecklandet av den
elektroniska arbetsmiljön och främjandet av ett pappersfritt kontor. Ett  strategiskt mål för den in-
formationsledda planen vilken utgör en del av strategin är att datasystemen och de elektroniska
verksamhetssätten betjänar det man gör och inte tvärtom. Detta skapar förutsättningar för att utfö-
ra arbete utan att vara avhängig av miljön, vilket är utgångspunkten även när man flyttar till ett kon-
tor med dlera lokaliteter, där var och en väljer sin arbetsplats enligt arbetsuppgifternas behov.

Den centrala platsoavhängigheten för arbetet är en helhet som genomförs av Egentliga Finlands
förbunds IT-miljö, vilken genomförs år 2021. I reformen ser man i enlighet med förbundets strategi i
stället som en stödservice, som något som gör digitaliseringen och informationsledningen till en
möjlighet. Målet är att satsa på en fungerande IT-miljö och funktion, varmed kvalitetsnivån för IT-
tjänsterna för förbundets arbetstagare förbättras, IT-miljölns risker minskas och förutsägbarheten
utökas. Slutresultatet av reformen är att förbundets IT-service har moderniserats att motsvara be-
hoven för arbete med många platser som gör det möjligt med arbetssätt av olika typ.

Landskapsstyrelsen beslutar framföra för landskapsfullmäktige att det anser det ovan framförda
som tillräckligt och att initiativet är slutbehandlat.

Beslut Förslaget godkändes.
_____

För mer information
Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 7203056
Sektorchef Riikka Leskinen, tfn 044 907 5995
förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi

Landskapsfullmäktige 14.6.2021

Landskapsstyrelsens förslag

Landskapsfullmäktige konstaterar de utförda åtgärderna och konstaterar att motionerna är slutbe-
handlade.
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Beslut Förslaget godkändes.
_____
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INITIATIV AV FULLMÄKTIGEGRUPPEN ELLER FULLMÄKTIGE

Ärende Arbetsordningens 4 § för Egentliga Finlands Förbunds landskapsfullmäktige lyder som följer:

"Efter behandlingen av ärenden som är upptagna i möteskallelsen har fullmäktigegruppen och
fullmäktig rätt att lämna skriftliga initiativ i ärenden gällande samkommunens verksamhet och för-
valtning. Initiativet lämnas till ordföranden.

Initiativet upptas inte genast till behandling, utan det sänds till landskapsstyrelsen för beredning.
Landskapsfullmäktige kan separat besluta att remissdebatt förs om hur ärendet skall beredas.

Landskapsstyrelsen skall årligen före utgången av juni månad till landskapsfullmäktige framlägga
en förteckning om de initiativ som lämnats av fullmäktige och som remitterats till landskapsstyrel-
sen, och vilka landskapsfullmäktige inte slutgiltigt har behandlat före årets utgång. Samtidigt bör
meddelas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dem. Landskapsfullmäktige kan konsta-
tera vilka initiativ som slutbehandlats."

Förslag Ordföranden för landskapsfullmäktige tar emot motionerna och landskapsfullmäktige beslutar om
huruvida remissdebatt skall föras om hur ärendet skall beredas.

Beslut Det konstaterades att det inte fanns några initiativ.
_____
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FÖRFRÅGNINGAR AV FULLMÄKTIG

Ärende Arbetsordningens 6 § för Egentliga Finlands Förbunds landskapsfullmäktige har följande lydelse:

"Då i föredragningslistan upptagna ärenden och eventuella motioner har blivit behandlade har full-
mäktige rätt att ställa korta frågor i frågor som hör samman med samkommunens förvaltning, var-
vid närvarande tjänsteinnehavare eller förtroendevald har tillfälle att omedelbart lämna sitt svar. Vid
behov kan avgivande av svar framflyttas till följande sammanträde."

Förslag Ordföranden för landskapsfullmäktige konstaterar fullmäktiges frågor och ordföranden för land-
skapsstyrelsen eller landskapsdirektören meddelar vilken tjänsteinnehavare eller förtroendevald
som besvarar dem.

Beslut Det konstaterades att det inte fanns några förfrågningar.
_____
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ANVISNING FÖR ÄNDRINGSSÖKANDE OCH AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET

Förslag Anvisning för ändringssökande fogas till protokollet och ordföranden avslutar sammanträdet.

Beslut Ordförande Pekka Myllymäki slutade mötet kl. 13.10.
_____
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