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Landskapsfullmäktige Protokoll 3/2020 

 
MÖTESTID 13.12.2021 klo  10.00 – 12.21 
MÖTESPLATS Elektroniskt möte 
PARAGRAFEN 
 

§ 32-48 Sidorna 51-86 

NÄRVARANDE 
LEDAMÖTER 

Närvarande 94 ledamöter, bilaga 1 § 33 
 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE Närvarande 15 ledamöter, bilaga 2 § 33 
 

 

LAGLIGHET OCH 
BESLUTFÖRHET 
 

§ 33 

SÄTTET FÖR JUSTERING 
AV PROTOKOLLET 
 

§ 35 

NAMNTECKNINGAR  
 
Lauri Heikkilä 
ordförande 
 

 
 
Petra Määttänen 
sekreterare 

JUSTERING AV 
PROTOKOLLET 

Protokollet justerat och konstaterat överens stämmande medm ötets gång. 
 
Viivu Seila  Janne Väistö 
 
 

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 Lauri Heikkilä öppnar sammanträdet. 
 
Förslag Ordförande Lauri Heikkilä öppnar mötet. 
 
Beslut Ordförande Lauri Heikkilä 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 29.12.2021 såsom postförsändelse till ledamö-

terna av landskapsfullmäktige och därtill har möteskallelse jämte föredragningslista tillsänts med-
lemmarna av landskapsstyrelsen och framläggande till päseende 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 27.11.2021 eller genast 
därpå i följande tidningar: 

 
 Turun Sanomat och Åbo Underrättelser. 
 
 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 104 ledamöter, då minst 2/3 av fullmäktigeleda-

möterna utgör 70 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. 

 
Beslut Ordförande Lauri Heikkilä konstaterade de närvarande fullmäktigeledamöterna enligt § 33 i bilaga 1. 
 
 Ordförande Lauri Heikkilä konstaterade mötet lagligen sammankallat och, eftersom 94 fullmäktigele-

damöter var närvarande, även beslutfört. 
 ________ 
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Jäsenluettelo/Läsnä 1

Kunta Varsinainen jäsen Puolue Läsnä Varajäsen Puolue Läsnä

Aura Sanna Laine KOK 1 Tommi Pasto KOK

Kaarina Hanna Sirkiä KOK 1 Marjo Uotila KOK

Mikko Aaltonen KOK 1 Hannu Hurme KOK

Niina Alho SDP 1 Irja Gustafsson SDP

Terhi Wallenius PS Åsa Gustafsson RKP

Liinu Leiwo VIHR 1 Päivi Huhtanen VIHR

Hannu Rautanen VIHR 1 Ulla Haapanen VIHR

Pentti Kallio VAS Marika Runsala VAS

Kemiönsaari Ingmar Forne SDP 1 Bo Vilander SDP

Roger Hakalax RKP 1 Jan Drugge RKP

Koski Tl Virpi Hahko SDP 1 Leena Puumalainen SDP

Kustavi Kirsi Lindroth KOK 1 Jaana Vähätalo KOK

Laitila Pertti Pokki SDP 1 Jari Kiveinen SDP

Pekka Kuusisto KESK 1 Riikka Saarela KESK

Lieto Jaakko Heininen KOK Hannele Lindholm KOK

Minna Hallanheimo KESK 1 Juha Marjomaa KESK

Mikko Koivumäki PS 1 Vesa Santanen PS

Heidi Tuimala VIHR 1 Katja Tissari VIHR

Timo Katajainen VAS 1 Jenni Kauppinen VAS

Loimaa Jorma Rinne KOK 1 Anne Onnela KOK

Timo Tamminen SDP 1 Ari Laaksonen SDP

Teemu Mäkelä PS Kari Leppäjoki PS

Olavi Ala-Nissilä KESK 1 Salla Haavisto KESK

Marttila Lauri Heikkilä PS 1 Janne Gustafsson PS

Masku Rami Koivisto KOK 1 Pasi Heinonen KOK

Jyrki Alastalo PS 1 Sanna Hirvonen PS

Mynämäki Pekka Myllymäki KESK 1 Päivi Maisila KESK

Taina Laitinen KD Aarne Lehtonen KESK 1

Naantali Anita Saksi KOK Katie Astin KOK

Markku Tuuna KOK 1 Toni Forsblom KOK

Mikko Rönnholm SDP 1 Lauri Laine SDP
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Jäsenluettelo/Läsnä 2

Tommy Björkskog KD 1 Anita Mäkilä KD

Nousiainen Reima Rantanen VAS 1 Jukka Järvenpää VAS

Oripää Annika Saarikko KESK Anne-Mari Kaarto KESK

Paimio Sanna-Maija Ansio KOK Markus Kaarlela KOK

Sari Murto SDP 1 Timo Virta SDP

Piia Koriseva KESK 1 Terhi Reponen KESK

Parainen Hanna Järvinen KOK 1 Maria Sainio KOK

Helena Särkijärvi VIHR 1 Mika Wallin VIHR

Staffan Åberg RKP Kaj-Johan Karlsson RKP 1

Gunilla Granberg RKP 1 Tina Axén RKP

Pyhäranta Sinikka Pirttinokka KOK 1 Markku Laine KOK

Pöytyä Joonas Rantala KOK 1 Ulla-Riitta Arvola KOK

Farid Harala PS 1 Katri Keloniemi PS

Raisio Tanja Parkko KOK 1 Jonni Moislahti KOK

Hannele Lehto-Laurila SDP 1 Annika Ollila SDP

Mikko Tammelin PS 1 Pirita Efe PS

Niko Toivonen VIHR 1 Jonna Mero VIHR

Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue

Raisio Emma Lindqvist VAS 1 Eveliina Tyyskänen VAS

Rusko Ismo Söderling SDP 1 Jorma Rand VAS

Antti Mattila KESK 1 Mauri Laine KESK

Salo Elina Suonio-Peltosalo KOK 1 Tuula Valkonen KOK

Janne Väistö KOK 1 Marko Tapio KOK

Saija Karnisto-Toivonen SDP 1 Kaisa Palohonka SDP

Satu Parttimaa SDP 1 Piia Keto-oja SDP

Timo Tammi SDP 1 Jarkko Anttila SDP

Pekka Salomaa KESK 1 Asko Määttänen KESK

Marjaana Mänkäri KESK 1 Johanna Riski KESK

Janne Järvinen PS 1 Heimo Koskinen PS

Sanna Leivonen PS 1 Mika Sarhola PS

Kai Schneider VIHR 1 Jonna Nyyssönen VIHR

Timo Lähteenmäki VAS 1 Marja Ruokonen VAS

Sauvo Perttu Laaksonen KESK 1 Pauli Rastas KESK
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Jäsenluettelo/Läsnä 3

Somero Markku Mäki-Teeri KOK 1 Martina Ramsay KOK

Janne Nurmi PS 1 Kirsi Kurki PS

Taivassalo Mikko Sirkama PS 1 Rami Anttalainen PS

Turku Alvar Euro KOK 1 Sauli Seittenranta KOK

Janika Takatalo KOK 1 Anu Perho KOK

Ulla-Maija Vierimaa KOK 1 Ville Valkonen KOK

Niko Aaltonen KOK 1 Olli Manni KOK

Muhis Azizi KOK Petteri Orpo KOK

Sini Ruohonen KOK 1 Minna Arve KOK

Ilkka Kanerva KOK 1 Heikki Pälve KOK

Nora Viikari KOK 1 Kaija Hartiala KOK

Timo Nurmio SDP 1 Yusuf Mohamed SDP

Mika Maaskola SDP 1 Jarmo Rosenlöf SDP

Henry Toivari SDP 1 Aki Linden SDP

Petra Peltonen SDP 1 Eeva-Johanna Eloranta SDP

Piia Elo SDP Taru Pätäri SDP 1

Viivu Seila SDP 1 Mari-Elina Koivusalo SDP

Jaakko Lindfors  VAS 1 Kristiina Hellsten SDP

Jarmo Laivoranta KESK 1 Seppo Muurinen KESK

Riitta Karjalainen KESK 1 Ville Auvinen KD

Ville Tavio PS 1 Juha Anttila PS

Mikael Miikkola PS 1 Pirjo Lampi PS

Sanna Paasikivi PS 1 Alice Girs PS

Pirjo Niinivirta PS Laura Kaarniharju PS

Nicke Wulff RKP 1 Pauli Kossila PS

Konsta Weber VIHR 1 Matti Vähä-Heikkilä VIHR

Niina Ratilainen VIHR 1 Janina Andersson VIHR

Saara Ilvessalo VIHR 1 Ville Niinistö VIHR

Aino Marjamaa VIHR 1 Elina Rantanen VIHR

Sofia Engblom VIHR 1 Riina Lumme VIHR

Li Andersson VAS 1 Anna Mäkipää VAS

Timo Furuholm VAS 1 Mirka Muukkonen VAS

Elina Sandelin VAS 1 Muhiadin Hersi VAS
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Jäsenluettelo/Läsnä 4

Johannes Yrittiaho VAS Abdullahi Sultan VAS

Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue

Turku Sara Koiranen VAS Leena Kaunislahti VAS 1

Terhi Vörlund-Wallenius RKP 1 Ulla Achrén RKP

Uusikaupunki Raimo Löfstedt KOK 1 Linda Jefimoff KOK

Mauri Pietilä SDP 1 Janne Sjölund SDP

Mauri Kontu KESK 1 Rauno Aaltonen KESK

Jari Valkonen PS Johanna Hurme PS 1

Vehmaa Jyrki Susi Liike Nyt 1 Ritva Seppälä Liike Nyt

89 5

Yhteensä 104 jäsentä Kaikki yhteensä 94
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 
 
Pöytäkirjan liite 2 § 33 
 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
Maakuntahallitus 
Eloranta Eeva-Johanna 
Kurvinen Jani 
Nummentalo Juhani 
Reijonsaari-Korsman Jaana 
Takatalo Henna 
Virolainen Anne-Mari 
 
Virasto 
Häkämies Kari 
Abrahamsson Karoliina 
Karttunen Marja 
Mäkynen Heli 
Nuotio Tarja 
Saarento Heikki 
Stjernberg Kirsi 
Vasanen Antti 
Virtanen Janne 
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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 med ändring så att ärende 6 på föredragningslistan för landskapsfullmäktige 

togs bort från listan. 
 _____ 
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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 justeras elektroniskt. 
 
Förslag Landskapsfullmäktige utser två av sina ledamöter att justera protokollet från sammanträdet. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige utsåg på förslag av fullmäktigeledamot Niina Aho fullmäktigeledamot Viivu 

Seila och på förslag av fullmäktigeledamot Alvar Euro fullmäktigeledamot Janne Väistö att justera pro-
tokollet från sammanträdet.  

 _____ 
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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 fullmäktigeledamot Pekka Kuusisto fullmäktigeledamot 

Perttu Laaksonen och på förslag av fullmäktigeledamot Alvar Euro fullmäktigeledamot Elina Suonio-
Peltosalo till rösträknare.  

 _____ 
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ST KARINS STADS BESLUT OM VAL AV ERSÄTTARE I LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 187 
 
Ärende   St Karins stads stadsfullmäktige har vid sitt möte 15.11.2021 under § 85 valt en ny ersättare Irja 

Gustafsson i landskapsfullmäktige i stället för Simo Saarikko. 
  
Beredare  PM/MK 
 
Landskapsdirektörens förslag  
 
 Landskapsstyrelsen 
 1. antecknar för kännedom St Karins stads meddelande. 
 2. beslutar framföra för landskapsfullmäktige för kännedom att St Karins stads stadsfullmäktige har 

valt Irja Gustafsson till ersättare i landskapsfullmäktige i stället för Simo Saarikko för den åter-
stående mandatperioden. 

 
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.12.2021 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar för kännedom att St Karins stads stadsfullmäktige har valt Irja 

Gustafsson till ersättare i landskapsfullmäktige i stället för Simo Saarikko för den återstående 
mandatperioden. 

 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
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UTLÅTANDE OM ÅTGÄRDER SOM FRAMFÖRTS I UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR 2020 

Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 170  
  
Ärende  Enligt 121 § i kommunallagen ”Kommunstyrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som 

utvärderingsberättelsen föranleder”.  
  
 Revisionsnämnden för Egentliga Finlands förbund för i sin utvärderingsberättelse för 2021 

(lf 14.6.2020 § 7) fram åtgärder som föranleds av landskapsstyrelsen utlåtande. Utlåtandet förs till 
landskapsfullmäktige för kännedom. (Åtgärderna som framförts av revisionsnämnden angivna med 
kursivering)  

  
Beredare   KH/PM/TN/PP/JV/HS/MK  
  
Landskapsdirektörens förslag   
  

Landskapsstyrelsen   
1. ger ett utlåtande om de utvecklingsbehov som föreslagits i utvärderingsberättelsen för 2020.   
2. för utlåtandet för kännedom till landskapsfullmäktige.   
   
Uppnåendet av målen för verksamheten och ekonomin år 2020  
  
Utvecklingen av samkommunens ekonomi och utfallet av budgeten  
  
Revisionsnämndens förslag   

  
 Landskapsstyrelsen har vid sitt sammanträde 9.12.2019 § 30 godkänt budgeten för år 2020 och eko-

nomiplanen för åren 2021 - 2022. Enligt 110 § i kommunallagen ska i samband med att budgeten godkänns 
också godkänns en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är planperiodens första år.  

  
 Landskapsfullmäktige har beslutat att resultatet för räkenskapsåret i budgetens resultaträkning är bindande 

netto med hänsyn till landskapsfullmäktige.  
  
 Resultatet för räkenskapsperioden enligt budgeten för år 2020 uppskattades visa ett underskott på 45 361 

euro, Bokslutet 2020 uppvisar ett överskott på 605 496 euro. Resultatet för räkenskapsperioden enligt boks-
lutet blev sålunda 650 857 euro bättre än budgeten.    

  
 Utgifterna för verksamheten var 7 410 123 euro (-2,82 %). Verksamhetsutgifterna minskade i jämförelse 

med år 2019 med -971 586 euro.  
  
 Till minskningen av verksamhetsintäkterna och utgifterna mellan räkenskapsperioderna år 2020 verkade 

i synnerhet  bl.a. att beredningen av landskapsreformen upphörde på våren. Dessutom påverkades minsk-
ningen av verksamhetsutgifterna speciellt bl.a. av de begränsningar, som vållades av coronapandemin, i 
människornas rörlighet och för arrangerandet av evenemang. Förändringen i resultaträkningens täcknings-
bidrag för verksamheten år 2019 var -99 983 euro.   

  
 Samkommunen har inte haft investeringar under räkenskapsperioden 2020.   
  
 Det överskott som bokslutet för år 2020 utvisar och överskottet av de föregående räkenskapsperioderna var 

sammanlagt 2 086 863,56 euro. Samkommunen har inte något underskott som ska täckas och som avses 
av kommunallagen.    

  
 Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet på att förbundets ekonomiska läge har utvecklats positivt un-

der räkenskapsperioderna 2019–2020. Resultatet för räkenskapsperioden 2020 blev klart bättre än 
för budgeten. Revisionsnämnden har inget att anmärka med avseende på budgetens utfall.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande   
  
 Landskapsstyrelsen antecknar förslaget för kännedom.   
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 Målen för verksamheten för de enskilda uppgiftsområdena   
  
 Revisionsnämndens framställning  
  
 Samkommunens budget grundar sig på de strategiska valen i landskapsprogrammet och -översikten och på 

riktlinjerna för verksamheten. Därtill har i budgeten förts fram bindande mål för verksamheten för landskaps-
fullmäktige för de enskilda uppgiftsområdena och annan motiveringstext från uppgiftssektorn.   

  
 Enligt revisionsnämndens bedömning har utseendet av verksamhetsberättelsen och bokslutet 2020 och den 

information som beskriver hur målen uppnås utvecklats i en positiv riktning. I budgeten för 2021 har hänsyn 
tagits till indikatorer som beskrivet hur målen uppnås.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande   
  
 Beredningen av budgeten för 2021 inleddes tidigare än sedvanligt och i processen fästes särskild uppmärk-

samhet på att förbundets strategiska mål kommer till synes för läsaren även i budgeten.   
  
 Utvecklingsarbetet för budgeten och bokslutets dokument är fortlöpande, och i texterna strävar man efter att 

allt tydligare föra fram förbundets kunnande och verksamhet.  
  
 Den kommunfinansierade verksamheten  
  
 Kontogruppsnivån har fastställts som bindande nivå för den kommunfinansierade verksamheten med hän-

syn till landskapsstyrelsen. Ansvarsområdena för den kommunfinansierade verksamheten utgörs av förvalt-
ningen för de förtroendevalda, de gemensamma verksamheterna och förvaltningen, regionutvecklingen, 
markanvändningen samt av intressebevakningen och kommunservicen.  

  
 Verksamhetsintäkterna av den kommunfinansierade verksamheten 4 164 844 utföll med 85 944 euro mera 

än vad som uppskattades i budgeten. Verksamhetsutgifterna för den kommunfinansierade verksamheten 
var 3 551 300 euro, vilket var 562 961 euro mindre än i budgeten. I fråga om verksamhetsintäkterna upp-
kom den största avvikelsen från budgeten i kontogruppen övriga intäkter, vars inkomster överskreds med 
123 755 euro. Alla utgiftsposter för den kommunfinansierade verksamheten underskreds. Uppskattningarna 
i budgeten underskreds särskilt för personalkostnaderna med 236 827 euro samt upphandlingarna av tjäns-
ter med 240 582 euro.  

  
 I kommunernas betalningsandelar inflöt i enlighet med budgeten 3 899 90 euro. Verksamhetstäckningen för 

den kommunfinansierade verksamheten uppvisade ett överskott på 613 544 euro, vilket är +648 905 bättre 
än det budgeterade.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande   
  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.  
  
 Gemensamma verksamheter och förvaltning   
  
 Revisionsnämndens framställning   
  
 Egentliga Finlands förbund har hand om uppgifterna för både förvaltnings- och revisionsmyndighet-

en för Central Baltic 2014–2020 programmet, vilka fortlöper fram till år 2022. Revisionsnämnden har under 
år 2020 fått del av den aktuella informationen för läget för Central Baltic, och revisionsnämnden har inget att 
anmärka om det.   

  
 Uppskattningarna av driftsbudgeten för Valonia, Lounaistieto och projektverksamheten bildas av landskaps-

styrelsens projektbeslut. Valonias verksamheter har presenterats vid mötena. Revisionsnämnden har inte 
något att anmärka på dem. Förvaltningen har skött sina saker på tillbörligt sätt och med ansvar. Det är posi-
tivt att konstatera, att då Valonias nya avtalsperiod inleds, Valonias behov av personalresurser bedömdes 
på nytt. Det konstaterades att det inte längre under den nya programperioden fanns en grund för att vissa 
anställningsförhållanden var tidsbestämda och uppdragen gjordes till ordinarie från och med 1.1.2021 och 
på så sätt genomförde förbundet en god personalpolicy och agerade i enlighet med arbetsavtalslagen.  
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 Tyngdpunkterna i förvaltningen år 2020 blev de nya digitala handlingssätten. Världshälsoorganisationen 
konstaterade att koronaviruspandemin var en global pandemi i mars 2020.Till följd därav övergick land-
skapsförbundets personal, där dess möjligheter gjorde det möjligt, snabbt till att arbeta på distans. Arbets-
resorna till utlandet inställdes. På grund av distansarbetena skulle de digitala arbetssätten tas i bruk mycket 
snabbt och likaså supporten för distansarbetet. Under året uppdaterade förbundet olika programvaror   så 
de motsvarande Statskontorets rapporteringskrav och personalen fick utbildningar för det. Applikationerna 
för Teamsteamarbete inom PILVI Microsoft 365 gjorde det möjligt att arbeta på distans utan att glömma bort 
datasäkerheten och inställningarna för dataskyddet samt därmed förknippade verksamhetssätt. I augusti 
återvände personalen differentierat för en stund till arbetsplatsen, men distansarbetena fortsatte från och 
med 17.8.2020.  

  
 Enligt den nya arbetstidslagen är platsen där arbetet utförs inte längre av avgörande betydelse, varför ar-

bete som utförs på distans/hemma är också arbetstid, men det förutsätter att arbetsgivaren följer med den 
tid som gått åt för arbetet. Inom förbundet har man lagt märke till att att uppföljningen av arbetstiden även är 
en del av arbetstagarens arbetarskydd. Det är viktigt även inom distansarbetet att arbetsmängden och ar-
betsdagarnas längd ska hållas inom avtalade gränser. Uppföljningen av arbetstiden fick till sitt förfogande 
en tjänst, som gör det möjligt att göra en arbetstidsstämpling per telefon och dator. Det arbetstidssystem 
som är i bruk gör det även möjligt med en användning av flexibla ledigheter.  

  
 Förbundet lägger märke till i egenskap av arbetsgivare, att distansarbetet är begränsat försäkrat, och med 

anledning härav har det hos If tecknat en distansarbetsförsäkring utöver de normala försäkringarna, som en 
extra säkerhet.  

  
 Revisionsnämnden konstaterar att de förändringar i att utföra arbetet orsakade av coronan inte har försva-

gat förbundets verksamhet, utan arbetena och projekten har fortgått i enlighet med planerna. Man har 
ändamålsenligt sett till personalens säkerhet på grund av coronan genom att göra det möjligt med distans-
arbeten. Personalen har utbildats i frågor som hör samman med datasäkerheten vid distansarbetena. Hur 
personalen orkar under tiden för distansarbetena har inte följts upp med förfrågningar.  

  
 Personalberättelsen för år 2020 har godkänts i landskapsstyrelsen 29.3.2021. Revisionsnämnden konstate-

rar att i personalberättelsen är uppgjord på ett ändamålsenligt sätt och viktiga saker har lyfts 
fram. Sjukfrånvaron minskade klart från år 2019 med hänsyn till 2020. En kartläggning av arbetsatmosfären 
har utförts på hösten 2016, varför Revisionsnämnden konstaterar, att det är skäl att utföra en kartläggning 
av arbetsatmosfären trots undantagsläget på grund av corona, även om en jämförelse inte skulle kunna gö-
ras med de tidigare resultaten. Bedömningen av arbetets psykiska belastning är viktig och att beakta 
hur coronaåret har belastat personalen.   

  
 Revisionsnämnden gick vid sina möten igenom de aktuella punkterna i landskapsstyrelsens och fullmäkti-

ges mötesprotokoll. Revisionsnämnden har inget att anmärka på dessa. Landskapsstyrelsens sammanträ-
den genomfördes med hjälp av Teams för att hindra att Covid 19 viruset sprids. Landskapsstyrelsens sam-
manträden har även verkställt beslut av Institutet för hälsa och välfärd THL och de har hållits genom för-
medling av Teams.   

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Hos Egentliga Finlands förbund genomförs en kartläggning av arbetsatmosfären på våren 2022. Tidtabellen 

för genomförandet har planerats så att personalen har en faktisk känsla för och erfarenhet av att använda 
de nya lokaliteterna för verksamheten och de nya distansarbetsrutinerna.  

  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.   
  
 Den interna kontrollen och riskhanteringen     
  
 Revisionsnämndens framställning  
  
 I verksamhetsberättelsen har lagts fram en redogörelse för den interna kontrollen och riskhanteringen samt 

en bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorerna.   
  
 Förbundets förvaltningsstadga ändrades år 2017 att motsvara stadgandena i den nya kommunallagen. I 

förvaltningsstadgan ingår även bestämmelserna om granskningen av förvaltningen och ekonomins gransk-
ning samt om den interna kontrollen och riskhanteringen. Landskapsfullmäktige har år 2015 godkänt grun-
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derna för den interna kontrollen och riskhanteringen för Egentliga Finlands förbund. Dokumentet Egentliga 
Finlands förbunds interna kontroll och riskhanteringen är i kraft, godkänt av landskapsstyrelsen 
(ls 14.12.2015).  Med hänsyn till den interna kontrollen och riskhanteringen är det motiverat att försäkra sig 
om att anvisningarna kontinuerligt är uppdaterade.  

  
 Det ändamålsenliga ordnandet av den interna kontrollen stöds av olika slag av gällande informationer och 

anvisningar, vilka uppdateras när det behövs. Särskild uppmärksamhet har blivit fäst på den interna inform-
ationen.   

  
 Den interna kontrollen och riskhanteringen genomförs som en kontinuerlig verksamhet genom lednings-

gruppsarbete och möten för ansvarsområdena, vid vilka man har möjlighet att, om det behövs, reagera 
omedelbart för en verksamhet ur riskhanteringens aspekt.   

  
 För programmet Central Baltic INTERREG 2014–2020 har utarbetats en särskild bedömning av riskhante-

ringen utifrån den föregående programperioden och de av kommissionen utfärdade direktiven. Gransk-
ningsmyndigheten för Central Baltic –programmet (AA) utför varje år systemgranskningar angående pro-
grammen.   

  
 Revisionsnämnden konstaterar med hänsyn till den interna kontrollen och riskhanteringen, att förbundets 

regler och anvisningar befinner sig på tidsenlig nivå.   
  
  Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.  
    
 Regionutveckling   
  
 Revisionsnämndens förslag  
  
 Skärgården är en betydande attraktionsfaktor för Egentliga Finland. Utvecklandet av skärgården och skär-

gårdsturismen ska vara en gemensam satsning för landskapet. Egentliga Finlands förbund gör upp en väg-
karta för turismen, men det intima samarbetet mellan regionens olika aktörer Business Finland, Åboregion-
ens turismbolag och kommunerna saknas. Landskapet efter coronan behöver en gemensam intressebe-
vakning för att utveckla skärgården och turismen samt för att stödja investeringar.  

  
 Det vore bra för Egentliga Finlands förbund att ta på sig koordineringen och stödjandet av programmet och 

investeringarna och främja samarbetet mellan de olika aktörerna och kommunerna för det gemensamma 
bästa. För de enskilda aktörerna och företagen är det alltför komplicerat att ansöka om stöd och understöd 
och en process som kräver synnerligen mycket att sätta sig in i och en tidsödande process, varför Eg. Fin-
lands förbund tillsammans med Turun Seudun Kehitys och Turku Science Park borde skapa en gemensam 
lucka som tillhandahållare av service.  

  
 Egentliga Finlands förbund ska främja och stödja sökandet av understöd för skärgårdsområdenas investe-

ringar och kanalisera dem till området och dess aktörer. Stöden och understöden går ofta via Business Fin-
land, varför det för regionen borde skapas ett samarbetsorgan, som ska övervaka och främja områdets tur-
ismaktörer och -företag med att få stöd och understöd samt inom intressebevakningen.  

  
 Revisionsnämnden anser, att det skulle finnas mycket att utveckla inom Åboregionens intressebevakning 

samt i processen för att få bidrag och understöd särskilt nu, då EU-stödpaketet står att söka. Den framtida 
användningen av Nestes raffinaderiområde i Nådendal för bio- och cirkulärekonomins syften kräver gemen-
samma satsningar av Åboregionen och Eg. Finlands förbund. Utvecklandet av turismen året om och att er-
hålla stöd samt understöd för turismens investeringar kräver på motsvarande sätt en gemensam intresse-
bevakning samt produktifiering och rådgivningstjänst för processen för att söka stöd, för att maximal nytta 
ska erhållas för området.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Vägkartan för att utveckla turismnäringen Yhdessä kestävää kasvua 2.0 (Tillsammans hållbar tillväxt 2.0) är 

färdig och Landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund godkände vägkartan 29.3.2021. Vägkartan 
finns i sin helhet på Egentliga Finlands förbunds webbplats. Utvecklandet av de tyngdpunkter och mål som 
lyftes fram i vägkartan pågår. Arbetet på vägkartan genomför tre temagrupper (digitalisering, hållbar turism 
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och ledning med information) och verksamheten styrs och koordineras av en ledningsgrupp, till vilken det 
hör a bl.a. tillgänglighet och marknadsföringsfrågorna samt intressebevakning. Den koordinering som är 
förknippad med projektbildning och sökande av finansiering för utvecklingsarbetet är det centrala delområ-
det för gruppernas verksamhet. I vägkartans temagrupper är täckande regionens centrala aktörer 
inom turismbranschen och finansieringsorganisationerna representerade.  

   
 Egentliga Finlands turismparlament sammanför regelbundet de centrala aktörerna 

inom turismbranschen för den offentliga och enskilda sektorn. Skärgårdshavet är ett av spetstemana för 
landskapets intressebevakning och i anslutning till detta även att stödja turismen. På Åbo stads initiativ dis-
kuteras det även om att bilda ett utvecklingsbolag för landskapets turism, vilket skulle samla utvecklings-
verksamheten för den nu en aning splittrade och regionalt spridda turismen och särskilt under en organisat-
ion för gemensam marknadsföring.  

  
 Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (MYRS) behandlar projekt som ska framföras för att finansie-

ras via EU-finansverktygen, även i anslutning till turismen. Informationsgången och koordineringen mellan 
finansiärerna fungerar alltså till denna del bra. I Egentliga Finlands förbunds Skärgårdskommitté är alla vårt 
landskaps skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar representerade. Vid möten har turism-
en alltid sitt eget paragrafmoment och utvecklingsbehov och de vidtagna åtgärderna behandlas omfattande. 
Coronapandemin har fört med sig mycket extra potential med hänsyn till att utveckla turismen och tanken 
har varit att då coronan gett med sig ordna en separat större tillställning om finansieringen för skärgårdstur-
ismen, där alla finansieringsinstrument (både de nationella och finansieringskällorna på EU-nivå). Skär-
gårdsturismen är en väsentlig del av Vägkartan för utvecklingen av turismnäringen.  

  
 I enlighet med andan i landskapets partnerskapsstrategi främjar Egentliga Finlands förbund samverkan 

mellan olika aktörer. Kundbaserat ger man råd för att ansöka om stöd, men det ligger på sökandens ansvar 
att skriva själva ansökan. Detta säkrar även att sökanden utfäster sig till ansvar för att genomföra projektet.  

  
 Eftersom finansieringsinstrumenten är omfattande och tematiskt varierande, är det synnerligen utmanande 

att skapa en täckande verksamhet för finansieringsrådgivning och stöd för att betjäna alla de olika grupper-
na av stödsökande och olika sektorer inom näringslivet. En sådan verksamhet skulle förutsätta en bety-
dande resursering av personal, vilket inte är möjligt i detta nu. Med avseende på varje finansieringsinstru-
ment finns det i regel till buds stöd för de sökande direkt via finansieringsmyndigheten. På nationell nivå 
stöder EU-finansieringsrådgivningen (www.eurahoitusneuvonta.fi) som tillhandahålls av Business Fin-
land för sökande, särskilt företag, på många olika sätt. Denna service sammanställer information om Euro-
peiska unionens understöd, lån, garantier, kapitalplaceringar, stöd och offentliga upphandlingar, samt styr 
och ger råd i deras användning. Målet för servicen är att erbjuda centraliserad information om EU-
finansiering samt främja dess nationella utnyttjande.  

  
 En regional service – och stödverksamhet vid en lucka och som täcker alla finansieringsinstrument tillsam-

mans med och på åtgärd av någon potentiell stödsökande part (t.ex. Turku Science Park) kunde orsaka en 
intressekonflikt och samtidigt ställa de stödsökande i en ställning med olika värde.  

  
 Informationen om EU- och de nationella finansieringsmöjligheterna för alla regionens aktörer, inte endast 

skärgårdens turismföretagare, har varit ett av de centrala uppdragen för regionutvecklingen.  Informationen 
har utförts förutom som förbundets eget arbete, även tillsammans med t.ex. Åbo och Egentliga Fin-
lands Europa-kontor samt med Nylands förbund och NTM -centralen i Mellersta Finland. Vi har strävat efter 
att stödja de sökande av finansiering och att styra dem till den rätta finansieringskällan. De utvecklingscen-
traler som verkar på olika områden av landskapet har förmedlat finansieringsinformation även till sitt eget 
verksamhetsområdes företag. Den centrala finansieringskällan för de små turismföretagens investeringar 
har varit landsbygdsprogrammets finansiering för företags- och utvecklingsprojekt. Förbundet har enligt lag 
inte möjlighet att stödja ett enskilt företags utvecklingsfinansieringsprojekt, och därför kanaliseras finansie-
ringen till denna del via NTM -centralen. Utmaningen inom Egentliga Finlands område har varit alla de 
knappa finansieringsinstrumenten som finns tillgängliga.  

  
 Egentliga Finlands förbund har kraftigt deltagit i planeringen av den framtida användningen för Nestes raffi-

naderiområde i Nådendal tillsammans med utredningsman Panu Routila. Arbets- och näringsministeriet har 
beviljat Egentliga Finlands förbund för att sköta den plötsliga strukturomvandlingen för raffinaderiområdet i 
nationell utvecklingsfinansiering 200 000 euro och NTM-centralen i Egentliga Finland i nationellt företagsut-
vecklingsstöd 400 000 euro. Egentliga Finlands förbunds finansiering för att utveckla Green Industry Park 
behandlas i landskapsstyrelsen i november. Genom finansiering av den nya strukturfondsprogramperi-
oden (ERUF) kan även olika FUI- ekosystem stödjas, denna finansiering kan utnyttjas även 
på Nådendalsområdet.  
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 Markanvändning och miljö    
  
 Revisionsnämndens förslag  
  
 Revisionsnämnden konstaterar att trots coronaepidemin de strategiska målen för Egentliga Finlands för-

bunds markanvändning och miljön framskred bra och planenligt. Inte ens övergången till arbete på distans 
och den ökade belastningen i arbetet samtidigt inverkade negativt. För det ett tack till personalen. De nya 
verksamhetsformerna, t.ex. inom verksamheten för partnerskapsforumet har varit mycket bra i bruk.  

  
 Enligt revisionsnämnden har Valonias stöd för kommunernas klimatarbete varit betydande, verksamheten 

har utvecklats och blivit mera synlig och har även i övrigt varit bra till sina konsekvenser. Kommunernas 
klimatprogramarbete samt beredningen av klimatvägkartan har framskridit.  

  
 Revisionsnämnden lyckönskar Valonia till årets miljöpris, som beviljades av Naturvårdsförbundets Egentliga 

Finlands distrikt.  
  
 Landskapsstyrelsens utlåtande   
  
 Landskapsstyrelsen antecknar förslaget för kännedom.  
    
 Intressebevakning och kommunservice   
  
 Revisionsnämndens framställning  
  
 Revisionsnämnden konstaterar att landskapets positiva strukturomvandling effektivt kunde hållas på riks-

agendan. Det centrala var att säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft för att fortsätta med den struktur-
omvandlingen och man satsade på det. Även utnyttjandet av det i februari träffade Broavtalet och uppfölj-
ningen av dess verkningar är viktigt och det har man gjort.  

  
 En timmes tåget har etablerat sin ställning som landskapets spetsprojekt och projektets ställning har man 

kunnat stärka med tanke på kommande riksomfattande trafikinvesteringar. Projektet fördes också kraftigt 
fram i samband med de val som ordnades under berättelseåret. Revisionsnämnden anser det alltjämt vara 
viktigt att uppmärksamhet blir fäst på att trafiken inom landskapet fungerar, varvid man får en timmes tåget 
att vara till nytta för hela landskapet. Ett viktigt intressebevakningsobjekt på trafiksidan är även de tilläggs-
satsningar som utlovats av regeringen för underhållet av det lägre vägnätet. En tyngdpunkt för intressebe-
vakningen ska vara att dessa underhållspengar styrs även till Egentliga Finland.  

  
 Som den gemensamma intressebevakningen för Egentliga Finlands förbund ska man säkerställa finansie-

ringen och genomförandet av trafiknätverket TEN-T, som omfattar Europa.    
  
 Utvidgandet av DI-utbildningen i maskin- och materialteknik till Åbo universitet är en betydande utbildnings-

politisk prestation inom intressebevakningen. Genom åtgärd av landskapsfullmäktige har linjerna dragits för 
att få utbildningen till Åbo och det har ansetts vara ytterst viktigt att förverkliga det. Då det slutliga beslutet 
tillkommit såg man även hur viktigt det är att företrädare för Egentliga Finland finns på centrala ställen vid 
det riksomfattande beslutsfattandet. Uppnåendet av målet som de facto fått kraft av vårt landskaps positiva 
strukturomvandling är för att säkra tillgången på kunnig arbetskraft för våra företag och man kan vara syn-
nerligen nöjd med att målet uppnåtts.  

  
 Det var en synnerligen positiv sak att en hållbar utveckling för Skärgårdshavet lyftes fram bland intressebe-

vakningens spetsprojekt. Vårt landskap är känt för sin skärgård och att öka att den det är känt och att se till 
skärgårdshavets tillstånd skapar en positiv bild av Egentliga Finland. I skärgården finns det alltjämt mycket 
potential att utnyttjas bl.a. sett ur rekreations- och naturturismens synvinkel.  

  
 Informationstjänsterna har fungerat på berömligt sätt under berättelseåret. För landskapsfullmäktige har 

producerats de traditionella översikterna Landskapet tillstånd, vilka ger en bra bild av i vilken riktning land-
skapet utvecklas i de olika regionkommunerna. På motsvarande sätt betjänar regioninformationstjänsten 
Lounaistieto.fi utmärkt informationstillgången för såväl kommunerna som även enskilda personer. Dataser-
vicen har lyckats med att i berömlig omfattning även kommunicera om reformprojekt som berör landskapet 
och om deras beredning.  
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 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.  
  
 Sammandrag av hur målen för verksamheten uppnåtts  
  
 Revisionsnämndens framställning  
  
 Enligt revisionsnämndens bedömning är sättet i verksamhetsberättelsen för att framställa informationen om 

hur målen för verksamheten uppnåtts, redigt och i sin helhet är verksamhetsberättelsen väl uppgjord.  
  
 Under verksamhetsåret 2020 påverkades förbundets verksamhet av coronaepidemin från och med våren. 

Förbundet förblev med verksamhetsförmåga trots epidemin. Tidtabellen för många aktuella reformer note-
rades som långsammare på grund av den överraskande situatioenn, men centrala mål för intressebevak-
ningen kunde åtminstone fås till beredningen. Som ett av de centrala målen för intressebevakningen steg 
det fram att påverka programmet för Finlands hållbara tillväxt.  

  
 År 2020 meddelade Neste Abp att det stänger oljeraffinaderiet i Nådendal. ANM tillsatte en utredningsman 

för att undersöka alternativ för att lindra de konsekvenser som föranleds av nedstängningen. Förbundets in-
tressebevakningsdirektör tillsattes för att stödja utredningsmannens arbete.  

  
 Finlands havsplan 2030 färdigställdes, vilken var på remiss och offentligt framlagd under maj-juni 2020 och 

det kom yttranden samt kommentarer bl.a. från Sverige, Estland och Polen.  
  
 Förbundet stödde verkställigheten av landskapsprogrammet för åren 2018–2021 aktivt och i slutet av år 

2020 var 30 % av landskapsprogrammets 29 åtgärder i gång och över 60% redan en hävdvunnen del av 
verksamheten för förbundet eller regionens andra aktörer. Förbundet startade med en försnabbad tidtabell 
på egen hand och speciellt med beaktande av coronaepidemins konsekvenser sökandet av nationellt stöd. 
Det inriktades för 12 projekt, totalt med nästan 400 000 euro.  

  
 Förbundets strategi för åren 2025 som blev färdig år 2020 styr Egentliga Finlands förbunds verksamhet och 

dess roll samt arbetssätt med intressentgrupperna. Strategin har som syfte att öka personalens enighet, ar-
betets synlighet, anpassningsförmåga och flexibilitet samt att stödja en klok användning av resurserna, och 
på så sätt förstärka förbundet och dess effektivitet som myndighet för regionutvecklingen och planeringen. I 
det skede då strategin planerades hade man lagt märke till saker so9m ska förbättras bl.a. med att göra 
förbundet och dess roll kända inom systematiseringen av rutinerna för arbetet och i organisationsutveckl-
ingen samt med att förstärka kommunsamfundet. På grund av den kraftigt förändrade verksamhetsmiljön 
under år 2020, kommer förbundet att utvärdera strategins innehåll på nytt. En väl beredd och täckande stra-
tegi får inte förbli för en gång skriven, utan dess syfte och mål ska granskas med vissa tidsperioder och 
olika indikatorer.  

  
 Coronaåret har lärt många organisationer att agera mera sparsamt och lärt att prioritera sakerna. Corona 

har lärt att ta digitala språng och tvinga organisationerna att göra nya sätt att arbeta på s.k. flera platser. 
Egentliga Finlands förbund behöver nya och tidsenliga lokaliteter som stöder dess verksamhet och de tas i 
bruk år 2021 och det är fråga om allroundlokaliteter. Enligt planerna har kostnaderna för lokaliteterna perio-
diserats på fyra år.  

  
  
 Bokslutet för Egentliga Finlands förbund är rekordartat gott. Resultatets inbesparingar är betydande med 

hänsyn till förbundets budget.   
  
 Egentliga Finlands förbund höjde kommunernas betalningsandelar år 2019. Av kommunernas betalnings-

andelar inflöt under åren 2019 och 2020 100 000 euro mera per år än under de tidigare åren.  
  
 Landskapsfullmäktige godkände 9.12.2019 budgeten för år 2020 med ett underskott, och resultatet för rä-

kenskapsperioden 2020 visar ett överskott på 605 496 euro.  Resultatet är i jämförelse med budgeten 650 
857 euro bättre. Som motiveringar för överskottet har anförts en ökning av intäkterna, men även i synnerhet 
en kraftig minskning av utgifterna bl.a. på grund av coronaepidemin. Därmed förknippat har också varit 
”Personalkostnaderna, där budgetens var 2 575 718,00 e, vilket utföll med 2 338 891,25 e dvs. avvikelsen 
blev 236 827 euro. Motiveringen för detta är, att förbundet deltog i Central Baltic-programmet och i pro-
jektens verksamhet med en egen arbetsinsats (syns exv. i Upphandlade tjänster).  
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 Budgeten i Upphandlade tjänster var 1 139 743,00 e, men utfallet blev under det planerade (240 582 euro). 
Till detta har säkert coronepidemin verkat, distansarbetet, framskjutna tillställningar och avtynat resande. 
För planeringen av de nya utrymmena, konkurrensutsättningen av upphandlingar och för projektstöd har in-
köpts sakkunnigtjänster.  

  
 Då budgeten blir med så mycket överskott, anser Revisionsnämnden att det i fortsättningen säkert är moti-

verat att omvärdera t.ex. kommunernas betalningsandelar till nivån år 2018. Kommunernas betalningsande-
lar är av överskottet 100 000e och ändå blir överskottet rejält 500 000 e. På denna punkt bör man minnas 
att även bokslutets resultat för år 2019 hade ett överskott, 711 533 euro (likaså var resultatet för räken-
skapsperioden 2018 ett överskott på 29 589,21 euro).  

  
 Revisionsnämnden kan som ett sammandrag av hur målen för verksamheten har uppnåtts konstatera att 

trots pandemin, strävar förbundet efter att genomföra och stödja sina planmässiga projekt vidare.  
  
 Revisionsnämnden konstaterar att förbundets ekonomi är på en stabil grund och ekonomin har skötts med 

omsorg. Inbesparingar har uppnåtts olika år och dessa besparingar har säkert en mera långtgående verkan, 
varför det skulle beaktas i budgeten. Coronan har varit en överraskning för alla, men den har lärt oss alla att 
även i fortsättningen handla på ett annat sätt. Under de närmaste åren kommer knappast t.ex. resekostna-
derna att stiga till samma nivå som före coronan. Arbetet på distans har kommit för att stanna med olika 
verksamhetsmodeller.  

  
 Revisionsnämnden begrundar, om intäkterna och utgifterna i planeringen av budgeten beaktas rätt, ef-

tersom de senaste åren har visat att utfallet blivit rejält med ett överskott. Visserligen måste det finnas en 
buffertfond som reserv i händelse för överraskande situationer. Man beaktar att planeringen av budgeten 
har varit ytterst utmanande i de föränderliga förhållandena.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Kommunerna ansvarar enligt grundavtalet för skötseln av andra uppgifter som den godkänt och för de skyl-

digheter som dessa medfört (grundavtalet 3 § 2 punkten och 21 §). Förbundet möjliggör projektens verk-
samhet genom att tillhandahålla en finansieringsbuffert. De tidigare årens överskott är ständigt i aktivt bruk 
och med det täcks t.o.m. stora utgifter för projekten, innan pengarna erhålls från finansiärerna.  

  
 Behovet av en egen buffert ökar, då projektens andel av förbundets verksamhet tilltar och Central Baltic-

programmets nya programperiod börjar. Förbundet underhandlade med Åbo stad om en kredit med limit för 
att trygga den nya programperiodens buffertfinansiering, ifall förbundets egna medel inte räcker till för top-
par i finansieringsbehovet. Bufferten består av överskottskontots medel och av pengar som erhållits av 
dessa projekt, vilka ännu inte utbetalats till projekten (passiva resultatregleringar).  

  
 Investeringen som är förknippad med de nya verksamhetslokaliteterna äter de tidigare årens överskott. 

Förbundets ekonomi grundar sig på en långsiktig planering av verksamheten och ekonomin. Vårdreformens 
olika skeden och coronapandemin har dock gjort det svårare att planera och bedöma budgeten.  

  
 Uppnåendet av de ekonomiska målen  
  
 Revisionsnämnden  
  
 I budgeten har som bindande ekonomiska mål definierats att resultatet för bokslutet i resultaträkningen är 

bindande netto med hänsyn till fullmäktige.  
  
 Räkenskapsperiodens resultat enligt resultaträkningen uppvisade ett överskott på 711.532 euro, vilket är 

714.532  euro bättre än i budgeten.   
   
 Verksamhetstäckningen för driftsekonomins kommunfinansierade verksamhet har ett överskott på 713.527 

euro, vilket är 706.527  euro bättre än i budgeten.   
  
 Driftsekonomins verksamhetstäckning och räkenskapsperiodens resultat uppnåddes båda bättre än plane-

rat i budgeten.  
  
 Kommunernas medlemsavgiftsandelar har bevarats oförändrade på den budgeterade nivån.   
   

§ 38, LF 13.12.2021 10:00 Sivu 21

https://sign.visma.net/fi/document-check/cc16d568-42cf-441a-b3e4-39331cecc0a7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/e6a3ba89-81d4-483f-b92d-a676050841c6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 Det ackumulerade överskottet enligt balansräkningen är 1.481.335 euro, dvs. samkommunen har inte skyl-
dighet att täcka underskottet, vilket avses av kommunallagen.    

  
 Samkommunens likviditet är 52, vilken klart förbättrats i jämförelse med år 2018 (32 dagar).  
  
 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.  
   
 Sammandrag av utvärderingsberättelsen  
  
 Revisionsnämnden  
  
 Revisionsnämnden har under det gångna året 2020 verkat i enlighet med 121 § i Kommunallagen och sin 

godkända revisionsplan och sammanställt utvärderingsberättelsen av de tillgängliga dokumenten.  
  
 Revisionsnämnden konstaterar att de mål för verksamheten och ekonomin som landskapsfullmäktige upp-

ställt i budgeten för år 2020 huvudsakligen har uppnåtts. Revisionsnämnden har lagt märke till att den in-
ställda landskapsreformen på våren 2019 och coronapandemin år 2020 betydligt har inverkat på landskaps-
förbundets verksamhet och talen för ekonomin.  

  
 Landskapsstyrelsens utlåtande  
  
 Landskapsstyrelsen antecknar framställningen för kännedom.  
  
Beslut Förslaget godkändes.  
 _____  
  
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  
Landskapsstyrelsens förslag  
  
 Landskapsfullmäktige antecknar utlåtandet angående åtgärder som vidtagits i utvärderingsberät-

telsen 2020 för kännedom.  
  
Beslut  Förslaget godkändes. 
 
 Antäcknades att Annika Saarikko anlände till mötet kl. 10.08 och Johannes Yrttiaho anlände till 

mötet kl. 10.19. 
 _____ 
  
För mer information:   
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
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BEREDNINGEN AV BUDGETEN ÅR 2022 OCH EKONOMIPLANEN FÖR ÅREN 2022-2024 

Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 171  
  
Ärende  Landskapsstyrelsen behandlade 30.8.2021den preliminära budgeten och utkastet till ekonomipla-

nen samt reserverade för medlemskommunerna en möjlighet att göra framställningar för att ut-
veckla samkommunens verksamhet.  

  
 Enligt 20 § i Egentliga Finlands förbund grundavtal: ”Vid beredningen av ekonomiplanen ska för 

medlemskommunerna beredas tillfälle att göra en framställning för att om utveckla samkommu-
nens verksamhet. Budgeten och ekonomiplanen ska med hänsyn till driftsekono-
min specificeras för de enskilda uppgifterna och för investeringarna för de enskilda projekten”. 
Kommunernas framställningar samt det slutliga förslaget till budget och ekonomiplan behandlas i 
landskapsstyrelsen 22.11.2021 och förs till landskapsstyrelsen 13.12.2021 för beslut. Egentliga 
Finlands förbunds samarbetskommitté behandlade budgeten och utkastet till verksamhetsplan i 
augusti 2021.  

  
 Landskapsfullmäktige har fastställt som resultatet för räkenskapsperioden för år 2020 

605 496 euro och det uppskattade underskottet för år 2021 till 112 800 euro, vilket planeras att 
bli täckt  från överskottskontot för de föregående åren. I det av landskapsstyrelsen godkända boks-
lutet för år 2020 finns från de föregående årens överskottskonto 2 086 863 euro.  

  
 Med de nuvarande intäkternas av verksamheten uppskattas att år 2022 ska bli med ett underskott 

(- 118 635 e). Underskottet beror på investeringarna som är förenade med lokalförändringen och 
de planenliga avskrivningarna. Budgetårets verksamhet har planerats så normal som möjligt, även 
om alla verkningar av pandemin på vår verksamhet är svåra att förutse. Med avseende på perso-
nalkostnaderna kan det nya kommunala tjänste- och kollektivavtalet föra med sig en del förhöj-
ningar. Det nuvarande AKTA är i kraft ända till 28.2.2022.  

  
 Förbundets verksamhetsintäkter består huvudsakligen av kommunernas betalningsandelar. För-

höjningar föreslås inte för det kommande året.   
  
 Referensmaterial:   
 1. Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022 - 2024   
 2. Medlemskommunernas framställningar för att utveckla förbundets verksamhet  
  
Beredare PM/EP/mk  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  
 Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige, att  
  
 1. landskapsfullmäktige godkänner budgeten 2022 för Egentliga Finlands förbund och ekonomipla-

nen 2022–2024.  
  
 2. räkenskapsperiodens resultat i resultaträkningen i budgeten 2021 är bindande netto med hän-

syn till landskapsfullmäktige   
  
 3. landskapsstyrelsen senare fastställer driftsplanen för driftsekonomidelen för budgeten för år 

2021.  
  
  
Beslut Landskapsdirektören tillfogade i beslutsförslaget följande punkt:  
  
 4. Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det bemyndigar landskapsdirektören 

att i budgeten 2022 och ekonomiplansåren 2022–2024 göra de ändringar som förutsätts a av be-
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slutet angående en donationsprofessur och och föra ändringarna för att godkännas till nästa land-
skapsfullmäktige.  

  
 Landskapsfullmäktige godkände landskapsdirektörens ändrade beslutsförslag.  
 
 Antecknades att Anne-Mari Virolainen lämnade mötet kl. 11.20. 
 _____  
  
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  
 Referensmaterial:   
 1. Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2021 - 2023   
 2. Medlemskommunernas framställningar för att utveckla förbundets verksamhet  
  
Landskapsstyrelsens förslag  
  
 Landskapsfullmäktige beslutar, att  
  
 1. landskapsfullmäktige godkänner budgeten 2022 för Egentliga Finlands förbund och ekonomipla-

nen 2022–2024.  
  
 2. räkenskapsperioden resultat i resultaträkningen i budgeten 2022 är bindande netto med hänsyn 

till landskapsfullmäktige   
  
 3. landskapsstyrelsen fastställer senare driftsplanen för driftsekonomidelen för budgeten för år 

2022.  
   
 4. landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det bemyndigar landskapsdirektören att 

i budgeten 2022 och ekonomiplansåren 2022–2024 göra de eventuella ändringar som förutsätts av 
beslutet angående en donationsprofessur och och föra ändringarna för att godkännas till nästa 
landskapsfullmäktige.  

   
Beslut  Förvaltningsdirektör Petra Määttänen presenterade ärenden. 
 
 Forslaget godkändes. 
 
 Antäcknades att Terhi Wallenius anlände till mötet kl. 10.36. 
 _____ 
  
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn,tillnamn@varsinais-suomi.fi  
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EN DONATIONSPROFESSUR (PRODUKTIONSEKONOMI) FÖR ÅBO UNIVERSITET  

Landsskapsstyrelsen 22.11.2021 § 156  
 
Ärende Landskapsdirektör Kari Häkämies:  
 

Landskapets förbund har mottagit ett brev av Åbo universitets biträdande rektor Mika Hannula (bi-
fogat):  

  
Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio:  
Förnyelsen av utbildningen i teknik vid Åbo universitet har redan allt sedan planeringsskedet tagit 
stöd av ett starkt samarbete. Ett bevis på detta är landskapets exceptionellt starka utfästelse till 
ansvar för att inleda en DI-utbildning. Hittills finns i bakgrunden till  12 donationsprofessurer, som 
riktats till tekniska fakulteten, cirka 50 företag eller enskilda organisationer i Sydvästra Finland. 
Tekniska fakultetens verksamhetsprincip är att utbilda kompetenta inom de tekniska områdena för 
det omgivande samhällets behov, och i studierna i produktionsekonomi förenas både det tekniska 
kunnandet och kommersiell sakkunskap. De studerandes lärdomsprov och forskningsprojekt och 
pragmatiska forskningsprojekt betjänar företagens utvecklingsbehov och dialogen om utvecklandet 
av undervisningsinnehållen tillsammans med företagen är kontinuerlig. Det Indu-
stry Affiliate Progframme (AFP) som inleds på hösten 2021 bygger upp ett samarbete mellan indu-
strin och tekniska fakulteten.  

  
Förvaltningsdirektör Petra Määttänen:  
I förbundets balansräkning finns det på hösten 2021 i ett överskott från de föregående räken-
skapsperioderna på 2 087 000 euro. I den långsiktiga planeringen av ekonomin har förbundet kraf-
tigt fört fram, att de föregående årens överskott finns i aktivt bruk. Förbundet gör det möjligt med 
ett omfattande projektsamarbete genom att erbjuda projekten den finansieringsbuffert de behöver. 
Med universitetet har underhandlats om ett flexibelt betalningsavtal att möjliggöra finansieringen av 
en professur sålunda att betalningsposterna inte äventyrar den finansiering som projekten behöver 
och ej heller förbundets ekonomi.  

  
Beredare KH/TN/PM/ml  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  

Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige att Egentliga Finlands förbund done-
rar till Åbo universitet en professur i produktionsekonomi, kostnaden 600 000 euro, betalningstiden 
fem år.  

  
Då donationen förverkligas, föreslår landskapsstyrelsen för landskapsfullmäktig, att landskapsfull-
mäktige förordnar landskapsdirektör Kari Häkämies och förvaltningsdirektör Petra Määttänen att 
med universitetet avtal om professurens betalningsvillkor och övriga villkor.  

  
Ifall donationen förverkligas, görs ändringarna i förbundets budget vid landskapsfullmäktiges möte i 
juni.  

  
Beslut Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige,  
  

1. att Egentliga Finlands förbund donerar till Åbo universitet en professur i produktionsekonomi, 
kostnaden 600 000 euro, betalningstiden fem år.  

  
2. att landskapsfullmäktige förordnar landskapsdirektör Kari Häkämies och förvaltningsdirektör 
Petra Määttänen att med universitetet avtala om professurens betalningstidtabell och övriga vill-
kor.  

  
3. att motsvarande ändringar görs i budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. 
Inom ramen för budgeten kan en del av betalningarna betalas redan år 2021.  
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Landskapsstyrelsen godkänner landskapsdirektörens ändrade beslutsförslag.  
_____  

  
Landskapsstyrelsen 13.12.2021  
   
Landskapsstyrelsens förslag  
  

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige,  
  

1. att Egentliga Finlands förbund donerar till Åbo universitet en professur i produktionsekonomi, 
kostnaden 600 000 euro, betalningstiden fem år.  

  
2. att landskapsfullmäktige förordnar landskapsdirektör Kari Häkämies och förvaltningsdirektör 
Petra Määttänen att med universitetet avtala om professurens betalningstidtabell och övriga vill-
kor.  

  
3. att motsvarande ändringar görs i budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. 
Inom ramen för budgeten kan en del av betalningarna betalas redan år 2021.  

  
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
  
För mer information  

Landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 201 3204, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
  
 

§ 40, LF 13.12.2021 10:00 Sivu 26

https://sign.visma.net/fi/document-check/cc16d568-42cf-441a-b3e4-39331cecc0a7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/e6a3ba89-81d4-483f-b92d-a676050841c6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



UTLÅTANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN OM DE BESVÄR SOM ANFÖRTS ÖVER BESLUTET OM 
GODKÄNNANDE AV ETAPPLANDSKAPSPLANEN FÖR ETAPPLANDSKAPSPLANEN OM   
NATURVÄRDEN OCH -RESURSER  

Landskapsstyrelsen 18.10.2021 § 144  
  
Ärende Över fullmäktiges beslut om godkännande av etapplandskapsplanen för Egentliga Finlands natur-

värden och -resurser har anförts fyra besvär. Åbo förvaltningsdomstol har i sitt brev 30.8.2021 på 
grund av besvären begärt Egentliga Finlands förbund att inhämta ett utlåtande av landskapsfull-
mäktige. Begäran om att tillställa utlåtandet och de av fullmäktige godkända planhandlingarna före 
25.10.2021. Enligt Egentliga Finlands förbunds förvaltningsstadga lämnas utlåtandena av land-
skapsstyrelsen.  

  
Över beslutet om godkännande av etapplandskapsplanen har sammanlagt fyra besvär anförts hos 
Åbo förvaltningsdomstol.  

  
1. Besvärsställare A  

  
I besvären begärs att stamfarledsbeteckningen från Omenaistenaukio till Askaistenlahti och ham-
nen i Gamla stan i Nådendal ska avföras. Enligt besvärsställarens syn har det inte gjorts tillräckliga 
utredningar om de samhällsekonomiska, sociala och andra konsekvenserna för livet för de skär-
gårdsbor som blir bakom bron i anslutning till beteckningen. I besvären förs det även fram, att det 
vid behandlingen av beteckningen inte i etapplandskapsplanen har förts fram i etapplandskapspla-
nens program för deltagande och bedömning.  

  
2. Besvärsställare B  

  
I besvären begärs att stamfarledsbeteckningen för båttrafik som anvisats på västra sidan 
av Särkkä ska avföras. Enligt besvärsställarens syn har det inte ordentligt gjorts utredningarna i 
anslutning till beteckningen och ej heller är de tillräckliga för att bedöma de konsekvenser som rik-
tas mot Skärgården-Nådendal. Enligt besvären beaktar de nya utredningarna inte tillräckligt om-
fartsvägar, konsekvenser för de lokala, konsekvenserna förlagda till arbetsplatsen eller konse-
kvenserna för havsströmmarna. Därtill anses beteckningen stå i konflikt med följande lagar: lagen 
om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494), vattenlagen, lagen om kommunens och väl-
färdsområdets tjänsteinnehavare, lagen om regional utveckling och lagen om trafiksystem och 
landsvägar.  

   
3. Besvärsställare C  

  
I besvären begärs att beteckningen för skyddsområde (S) ska avföras, vilket hänför sig till fastig-
heten 400-438-2-38. Enligt besvärsställaren är västra delen av skyddsområdesbeteckningen till 
fastigheten, som befinner sig i bolagets besittning med stöd av arrendeavtal, och S-beteckningens 
konsekvenser riktar sig även mera vidsträckt till grannfastigheternas område. Planens icke-tillåtna 
oskäliga inverkan hänför sig även till Satakunta-sidan. Besvärsställaren förhåller sig negativt till att 
verkställigheten och genomförandet förblir för att göras av en annan myndighet senare. Besvärs-
ställaren anser det inte vara nödvändigt att skyddsreservering förs för ett litet cirka 3–4 ha myr-
område och att landskapsplanens reserveringar inte får stå i konflikt med landskapsgränsen på 
olika sidor.  

  
4. Besvärsställare D  

  
Besvärsställaren begär att Åbo förvaltningsdomstol ska upphäva besluten om godkännande av 
planen och återförvisa den till landskapsfullmäktige för ny behandling. Därtill begär besvärsställa-
ren ersättning för rättegångskostnaderna. Besvären hänför sig till fastigheterna som finns inom om-
rådet för Erikvalla i Åbo, för vilket område besvärsställaren är missnöjd med beteckningen för re-
kreationsområde.  
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Egentliga Finlands förbunds landskapsfullmäktige har, då det godkände planen, beslutat om plan-
lösningens innehåll. Åbo förvaltningsdomstols beslut om de ovan nämnda besvären som anförts 
över fullmäktiges beslut är beroende av rättsprövningen. Förvaltningsdomstolen ska vid behand-
lingen av besvären utreda, om planprocessen har varit enligt markanvändnings- och bygglagen 
och om etapplandskapsplanen grundar sig på utredningar enligt 9 § i markanvändnings- och bygg-
lagen och om den uppfyller kraven på innehållet i landskapsplanen enligt 28 §.  

  
Som referensmaterial de besvär som anförts över landskapsfullmäktiges be-
slut 10.8.2021 och 30.8.2021  

  
  
Beredare HS/AK/hm  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  

Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse beslutar som sitt utlåtande framföra följande om de 
besvär som anförts över fullmäktiges beslut om godkännande av Etapplandskapsplanen för Egent-
liga Finlands naturvärden och -resurser.:  

  
Egentliga Finlands landskapsplan har gjorts upp regionkommunvis som en beredd helhetsland-
skapsplan. Den äldsta landskapsplanen för Åbo stadsregion fastställdes av miljöministeriet i au-
gusti 2004, landskapsplanen för Saloregionen i november 2008 och de senaste landskapsplanerna 
för Loimaaregionen, Åboregionens kranskommuner, Åboland och Vakka-Suomi i mars 2013 (HFD 
2014). Helhetsplanen har kompletterats med temainnehållen för Salo-Lojo -snabbjärnvägen (MM 
2012, HFD 2014).  

  
Miljöministeriet lämnade 20.3.2013 genom sitt beslut, som gällde landskapsplanerna för Åboreg-
ionens kranskommuner och Åboland, utan fastställelse av stamfarledsbeteckningen för båttrafik 
(MM1/5222/2011) och Högsta förvaltningsdomstolen höll i kraft 41.10.2014 miljöministeriets beslut 
(annat beslut 3359/2014). Som miljöministeriets motiveringar för att lämna det utan fastställelse var 
otillräckliga utredningar enligt MBL 9 § om människornas levnadsförhållanden och trafiken för ut-
ryckningsfordon.  

  
Beteckningen stamfarled för båttrafik i Etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser i 
Egentliga Finland grundar sig på en ny utredning som beställts tillsammans av NTM -centralen i 
Egentliga Finland, Nådendals stad och Egentliga Finlands för-
bund, Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys – päivitys 2018 (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy) 
och Strafica Oy, 26.10.2018). Genom utredningen korrigerades de brister som observerats av mil-
jöministeriet genom att uppdatera och komplettera konsekvensbedömningen. Utredningen har ut-
arbetats och konsekvenserna av farledsbeteckningen har bedömts med den noggrannhet som be-
aktar landskapsplanens uppgift och syfte (MBL 9 § 1 mom.).  

  
Med stöd av utredningen uppkommer det inte betydande konsekvenser för räddningsväsendet. 
Konsekvenserna för människornas levnadsförhållande koncentrerar sig till båtsportsäsongen och 
konsekvenserna kan lindras genok en omsorgsfull planering och kommunikation och information. I 
slutsatserna konstateras bl.a.: Utifrån denna utredning är en vattenled, som gör trafik möjligt för 
höga fartyg samt sällan upprepade förflyttningar, förmånlig regionekonomiskt, om öppnandena av 
bron begränsas till att vara utanför vägtrafikens toppefterfrågan. Den regionekonomiska nyttan 
grundar sig på de nuvarande styrkorna, dvs. turismen och spaverksamheten. Olägenheterna hän-
för sig mest till invånarna i Rimito och Merimasku och vägtrafiken. Enligt konsekvensutredningen 
kan olägenheterna för vägtrafiken effektiv lindras genom en omsorgsfull planering av verksam-
hetssättet. Det viktigaste sätt för att lindra den är en klar information, som hjälper vägtrafikanten att 
ta i betraktande öppningstidtabellerna då de färdas.”   

  
Programmet för deltagande och bedömning (PDK) är ett dokument som uppdateras under plan-
processen, där det berätta som planens utgångspunkter, mål, förfarandet för deöltagande och 
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växelverkan samt bedömningen av planens konsekvenser (ML 63 §) . Planen för deltagande och 
bedömning innehåller inte beskrivningar av landskapsplansbeteckningarna.  

  
I samband med hörandet i beredningsskedet (26.3.-27.4.2018) innehöll inte det framlagda materi-
alet ett planutkast. Som en del av den utarbetade utredningen ordnades 29.8.2018 en särskild in-
vånar- och föreningsworkshop, där även processen för etapplandskapsplanen presenterades.  

  
I förslagsskedet i PDK har Särkänsalmi-leden omnämnt si planens mål: Båttrafiken utgör en viktig 
del av landskapets rekreations- och turismpotential, de därmed förknippade båtfarlederna har tidi-
gare blivit lösta i landskapsplanerna och ej heller behandlas temat i denna plan. Med undantag för 
den farled som leder från Ominaistenaukio till Nådendal. Vidare har den utarbetade utredningen 
förts fram i kapitlet Väggrunden och de utredningar som ska utarbetas, Rekreationsområdena och 
-rutterna i PDK.  

  
Med beteckningen stamfarleder för båttrafik anvisas läget för en farled samt görs det möjligt med 
en fortsatt planering och ett genomförande av en klaffbro som förutsätts av farleden. Konsekvens-
bedömningen och växelverkan kommer att fortgå samt att preciseras styrda av  speciallagstiftning-
en (bl.a. Lag om trafiksystem och landsvägar)  då planeringen och beslutsfattandet framskrider.  

  
3. Besvärsställare C  

  
Landskapsplanen, liksom även den övriga planeringen, ska enligt markanvändnings- och byggla-
gens mål (MBL 5 § punkt 5) främja naturens mångfald och att de andra naturvärdena bevaras 
samt att särskild uppmärksamhet blir fäst på att naturvärdena värnas (MBL 28 § punkt 6) Enligt 1 § 
i markanvändnings- och byggförordningarna ska då planens konsekvenser utreds bl.a. tidigare 
gjorda utredningar beaktas.  

  
I landskapsplanen anvisas på grundval av förslaget av den riksomfattande utredningen av Myr-
skyddsarbetsgruppen tiil en komplettering av myrskyddet de myrområden som är belägna på 
Egentliga Finlands område, vilka arbetsgruppen har bedömt som de mest värdefulla på riksnivå i 
sitt utredningsmaterial. Kirvessuo-området har identifierats i utredningen som värdefullt myrområde 
och dess totalareal är 158 hektar, av vilket det på Egentliga Finlands område ligger några hektar. 
De identifierade myrområdenas areal har inte påverkat att de anvisats i landskapsplanen utan de-
ras naturvärden.  

  
I beskrivningen av landskapsplanens myrskyddsbeteckning har det konstaterats, att behovet av 
och sättet för att genomföra myrskyddet avgörs i den detaljerade planeringen. Landskapsplanens 
beteckning tar alltså inte ställning till hur skyddet på området genomförs eller om det alls genom-
förs, beteckningen anvisar det identifierade naturvärdet, som ska beaktas i den mer detaljerade 
planeringen. Naturvårdslagen definierar sätten för åtgärder och verkställighet och de myndigheter 
som kan inrätta skyddsområden. Landskapsplanen upphäver inte eller kan påverka de författning-
arna. Vilka har stadgats med hänsyn till saken i naturvårdslagen.  

  
Enligt Egentliga Finlands förbunds syn på saken grundar sig beteckningarna för de skyddsområ-
den som anvisats i enlighet med myrskyddets kompletterande utredning på den nationella, täck-
ande utredningen.  I enlighet med förklaringen till planbeteckningen avgörs behovet och sättet för 
att genomföra skyddet vid den mer detaljerade planeringen och ej heller kan detta förfarande an-
ses för oskälig olägenhet, då i synnerhet det beaktas att landskapsplanen är i allmänna drag, vilket 
allmänt styr och preciseras genom en mer detaljerad planering och genomförandet. Landskapsför-
bundet har inte någon juridisk möjlighet att påverka den myndighetsuppgift som hänför sig til den 
anförda åtgärden eller verkställigheten utan den styrs bl.a. av naturvårdslagen.  

  
I landskapsplanen för Satakunta har det område som är beläget på Satakunta-sidan anvisat med 
beteckningen (se4), och beteckningen i fråga har vunnit laga kraft 13.3.3.2013.   

  
I förklaringen till beteckningen (se4) för utredningsområde för torvtäkt konstateras det att dess an-
vändning inte har kunnat avgöras vid utarbetandet av landskapsplanen, men att på grund av de in-
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tressen som hänför sig till det anses det vara nödvändigt att anvisa det i landskapsplanen. Vidare 
har det i förklaringen konstaterats att avgörandet av områdenas användning förutsätter tilläggsut-
redningar eller fortsatt planering. Avgörandet av tilläggsutredningar eller fortsatt planering som för-
utsätts av förklaringen till utredningsområdet betyder inte, att funktionen för det aktuella utrednings-
temat alltid skulle vara möjligt att genomföra.  

  
Därefter har Satkunntaförbundet kompletterat landskapsplanen med etapplandskapsplaner, av 
vilka etapplandskapsplan 2 har vunnit laga kkraft 17.5.2019. I denna etapplandskapsplan 2har bl.a. 
torvproduktionen, mångfaldsutnyttjande av myrarna (växttorv, myrskydd 
och rekreationsanvändning) behandlats. I etapplandskapsplan 2 har anvisats bl.a. de områden 
som lämpar sig för betydande torvproduktion eller finns i betydande torvproduktion och för områ-
det Kirvessuo har inte ifrågavarande beteckning EO—5 eller EO-6 inte anvisats.  

  
I sitt utlåtande som Satakuntalitto har lämnat om Förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga 
Finlands naturvärden och -resurser har inte konstaterats att det skyddsområde (S) som anvisats 
för Kirvessuo skulle stå i konflikt med de landskapsplaner som är i kraft i Satakunta. Med stöd av 
beteckningarna i landskapsplanerna i Satakunta och beskrivningarna av deras beteckningar samt 
Satakuntaförbundets utlåtande, anser Egentliga Finlands förbund påståendet om att landskapspla-
nerna står i konflikt med varandra för ogrundat.  

  
Kompletteringsframställningen av myrskyddsarbetsgruppen (SSTE) är en riksomfattande invente-
ring som hänförs sig till naturskyddsvärdena, och vilken fungerar som en bakgrundsutredning med 
avseende på uppdateringen av skyddsbeteckningarna. De identifierade naturvärdena i komplette-
ringsframställningen anvisas i landskapsplanen. Med beteckningen S. Landskapsplanens skydds-
beteckning anvisar den planerade markanvändningen för de aktuella myrområdena. För områdena 
utarbetas inte ett naturskyddsprogram enligt NVL 7 § och skyddet av privata markområden kom-
mer att framskrida i regel genom frivilliga medel. Ett genomförande av skyddet i detalj sker genom 
naturskyddsåtgärder av NTM -centralen samt via kommunplanläggningen.   Genomförandet av 
skyddet görs förs på statens markområden och om det frivilliga skyddet av de privata myrarna för-
handlar NTM -centralen skilt för sig. Ett frivilligt skydd genomförs både via finansiering av METSO 
(Handlingsprogrammet för skogarnas biologiska mångfald i Södra Finland 2014-2025) ) och  
HELMI (Miljöministeriets livsmiljöprogram HELMI).  

  
4. Besvärsställare D  

  
Landskapsplanen är en plan i allmänna drag för markanvändningen, vars syfte är att anvisa områ-
denas markanvändning i landskapsplanen på allmän nivå. Landskapsplanen anger riktningen för 
den med noggranna planläggningsnivån, dvs. generalplanen och detaljplanen. Det om-
råde Eerikvallanniemi, som utgör föremål för anmärkningen, har varit under beredning i delgene-
ralplanen för Satava och Kakskerta, som nu, då den blivit fastställd, styr den mera noggranna mar-
kanvändningen. Efter att Etapplandskapsplanen för naturvärden och resurser ha varit offentligt 
framlagd, har delgeneralplanen för Satava-Kakskerta blivit godkänd i Åbo stadsfullmäktige 
14.12.2020 och i detta nu är de överklaganden som gjorts om beslutet om ett godkännande för be-
handling i förvaltningsdomstolen.  

  
Beteckningarna i landskapsplanen är i allmänna drag och de preciseras vid kommunplanläggning-
en, liksom det gått även i detta fall. Den beteckning om användning som rekreationsom-
råde, vilket omnämnts i landskapsplanen, och som omfattar hela ön Satava-Kakskerta och den an-
visar rekreationsområdeshelheten för hela ön och betonar kontinuitet och tillgänglighet till strän-
derna. Beteckningen baserar sig på Landskapsplanen för Åbo stadsregion vilken vunnit laga kraft 
(HFD 7.2.2006), och den har omformats i enlighet med delgeneralplansarbetet för Satava-
Kakskerta i etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser i samarbete med planläggarna 
hos Åbo stad och utifrån Åbo stads utlåtanden till de delar som det är möjligt med landskapspla-
nens nivå för exakthet.  

  
I delgeneralplanen innehåller beteckningen för ett omfattande rekreationsområde i regel jord- och 
skogsbruksdominerade områden (M-1) och ett Jord- och skogsbruksdominerat områden med ett 
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särskilt styrningsbehov för friluftsliv (MU – 1), utöver dessa beteckningar finns det på området för 
landskapsplanens beteckning även flera andra   beteckningar i delgeneralplanen, liksom ett jord- 
och skogsbruksdominerat område (M – 1) för området Eerikvallaniemi, ett område för fritidsbostad 
(RA-1), ett område för service och förvaltning/fritidsbostadsområde (P/RA-1) samt en riktgi-
vande friluftsled som är betecknad  att vara belägen på området.  

  
  Slopandet av de rekreationsområden och -objekt som omnämns i plankorten för landskapsplanen 

avser främst sådana områden och objekt, där användningssyftet för områdena eller objekten i sin 
helhet har förändrats. Till exempel har beteckningen för ett enskilt rekreationsobjekt kunnat privati-
seras, varvid objektbeteckningen har avförts. Ändringarna eller avlägsnandena på områ-
det Satava - Kakskerta har gjorts med beaktande av landskapsplanens allmänna drag, inte på 
grundval av ändringarna för de enskilda fastigheterna.  

  
Den av Åbo stad uppgjorda delgeneralplanen för Satava-Kakskerta har i praktiken utarbetats sam-
tidigt med Etapplandskapsplanen för naturvärden och resurser är inte i kraft med rättsverkan på 
generalplanens område. Enligt Egentliga Finlands förbunds syn på saken är den plan som styr 
planeringen av markanvändningen på området Satava-Kakskerta den delgeneralplan som på 
kommunnivå är utarbetad med större noggrannhet och ej heller är landskapsplanens beteckningar 
i kraft på området. Sålunda är besvärsställandens grunder för att landskapsplanens beteckningar 
hindrar eller begränsar områdens användning på de aktuella objekt fel och ogrundat.  

  
Landskapsstyrelsen lämnar utlåtandet för kännedom för landskapsfullmäktige.  

  
  
Beslut Förslaget godkändes.  

_____  
  
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  
Landskapsstyrelsens förslag  
  

Landskapsfullmäktige antecknar utlåtandet till Åbo förvaltningsdomstol om de val som gjorts 
för beslutet om godkännande av Etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser för känne-
dom.  

  
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
  
För mer information    

Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
Specialplanerare Aleksis Klap, tfn 040 721 3137, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
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EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSSTRATEGI 2040+ OCH LANDSKAPSPROGRAM 2022-2025  

Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 158  
  
Ärende Landskapsstrategin är ett dokument för landskapets utveckling, vilket innehåller både en land-

skapsöversikt på lång sikt och ett landskapsprogram som görs upp för varje fullmäktigeperiod. Ut-
arbetandet av dokumenten styrs av lagen om regionutveckling och förvaltningen av strukturfonds-
verksamheten samt av markanvändnings- och bygglagen.  

  
Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände den gällande Landskapsstrategin för Egent-
liga Finland 2035+ i juni 2014. Landskapsprogrammet 2018–2021 reviderades i december 2017. 
Arbets- och näringsministeriet har 8.6.2020 gett anvisningar för hur de nya landskapsprogrammen 
görs upp för perioden 2022–2025. I samband med beredningen av landskapsprogrammen ombeds 
landskapens förbund att uppdatera även sin strategi för smart specialisering för EU:s programpe-
riod 2021–2027. Den uppdaterade strategin ska fogas till helheten för landskapsprogrammet som 
en del av det.  

  
Beredningen av den nya landskapsstrategin 2040+ för Egentliga Finland inleddes på hösten 2020. 
Strategin innehåller landskapsöversikten, landskapsprogrammet 2022–2025 samt strategin för 
smart specialisering 2021–2027. Beredningen har bestått av cirka 20 workshoppar och möten, 
vilka har ordnats i samarbete med statens myndigheter, kommunerna och samfund och organisat-
ioner, som deltar i områdenas utveckling samt med andra motsvarande parter. I beredningen har 
deltagit cirka 300 sakkunniga i landskapet.  

  
Missionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ är att bygga ett Egentliga Finland med 
hållbart partnerskap. Samarbetets värden utgörs av ansvarighet, tillgänglighet, förtroende och nyfi-
kenhet. Den nya strategin är ett förändringsverktyg som reagerar och för att utveckla landskapet 
och för att genomföra den gemensamma missionen. Med hjälp av strategin försnabbas en grön 
och rejäl övergång för landskapet, förstärks en gemensam utfästelse till ansvar av landskap-
ets aktörer för tillväxtmålen för landskapets starka näringar – skogsindustrin, matkedjorna samt lä-
kemedels- och hälsovårdsteknologin – och byggs upp äkta partnerskap, med medlen för delaktig-
het och växelverkan, välfärd och samverkan över landskapets sektor- och befolkningsgrupper.  

  
Enligt visionen för landskapsstrategin är Egentliga Finland år 2040:  
* en föregångare för rena lösningar, innovationer och en hållbar tillväxt,  
* ett landskapssamfund som erbjuder välfärdsmöjligheter för var och en,  
* ett landskap med beslut som grundar sig på att göra tillsammans och på kunskap och  
* ett digitallandskap som förutser förändringar och söker tillväxt.  

  
I landskapsprogrammet 2022–2205 definieras målen för samarbetet för programperioden (18 st.) 
och åtgärderna (44 st.). Strategin för smart specialisering (2021–2027) som komplette-
rar landskapsstrategin presenterade landskapets starka verksamhetssektorer samt deras spetsar 
och uppgifterna för innovationssamarbetet.  

  
Till landskapsstrategin hör en bedömning av konsekvenserna (SOVA), och av dess beredning har 
gjorts ett program för deltagande och bedömning (PDB), vilket man kan se på Egentliga Finlands 
förbunds webbplats. I beredningen av landskapsprogrammet har aspekterna för jämställdhet och 
jämlikt värde beaktats.  

  
Utkastet till landskapsstrategin lades fram offentligt genom landskapsstyrelsens beslut 1.9.-
20.10.2021. Yttranden och kommentarer erhölls 54 stycken. Utlåtandenas huvudpunkter är:  
- strategiutkastet är en mångsidigt, täckande och omsorgsfullt utarbetad helhet  
- med avseende på att verkställa strategin är det väsentligt att trygga finansieringen  
- en omfattande utfästelse av landskapets aktörer för strategins gemensamma mål är viktigt  
- med hänsyn till regionstrukturen är betydelsen av en moderat befolkningstillväxt blev oklar  
- de partiellt arbetsföra och svårsysselsattas roll förmedlas inte tillräckligt arbetskraftsservicens roll  
- för matproduktionen behövs preciseringar, bl.a. med hänsyn till spannmålsproduktionen  
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- fiskerihushållningen, skogsekonomin, bil- och byggindustrin ska beaktas  
- med avseende på välfärdshelheten ska idrotten beaktas vid sidan av konst och kultur  
-  SOVA-bedömningen ska kompletteras bl.a. med hänsyn till lägesbilden  

  
Kommentarerna ovan har beaktats och strategin har kompletterats till dessa delar. Vidare har ett 
flertal mindre kompletteringar eller formuleringsönskemål beaktats, en del av dem stilistiska.  

  
I en del av utlåtandena hör det som lyfts fram till andra dokument, liksom trafiksystemplanen eller 
klimatkartan, var vid de inte blivit upprepade i landskapsstrategin. I strategin har inte heller i regel 
tillfogats enskilda projekt eller evenemang, till vilka man återkommer i planeringen av verkställig-
hetsskedet.  

  
Det är också viktigt att beakta att strategin kraftigt styr myndigheternas verksamhet och deras allo-
kerade finansiering. Strategins verkställighet grundar sig på samarbete och de mål som gemen-
samt gjorts upp tillsammans med intressentgrupperna för strategin.  

  
Landskapsfullmäktigena godkänner nu de landskapsstrategier som görs upp i det sista fullmäktige 
för år 2021.  

  
Utkastet till Egentliga Finlands strategi som referensmaterial. Vid mötet presenteras huvudpunk-
terna för strategin och för att öka dokumentets användbarhet har en sammandragsversion ta-
gits fram som en elektronisk narrativkarta.  

  
Beredare TN/HS//SML  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  

Landskapsstyrelsen behandlar Utkastet till Egentliga Finlands landskapsstrategi och föreslår, att 
landskapsfullmäktige godkänner den vid sitt möte i december 2021.  

  
Landskapsstyrelsen bemyndigar strategisekretariatet att gör de stiliseringar som behövs i utkastet, 
innan det sänds ut till landskapsfullmäktige.  

  
Beslut Förslaget godkändes.  
  

Landskapsstyrelsen följer årligen upp hur Egentliga Finlands landskapsstrategi genomförs.  
  

Antecknades att Janina Andersson avlägsnade sig från mötet kl. 10.53.  
  _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  

Som referensmaterial finns Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ och landskapsprogram-
met 2022–2025.  
 
Den digitala berättelsekartan finns på:  https://arcg.is/1uX18K0 

   
Landskapsstyrelsens förslag  
  

Landskapsfullmäktige godkänner Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ och landskapspro-
grammet 2022–2025.  

  
Beslut  Utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki och planeringsdirektör Heikki Saarento presenterade 

ärenden. 
 
 Förslaget godkändes. 

§ 42, LF 13.12.2021 10:00 Sivu 33

https://sign.visma.net/fi/document-check/cc16d568-42cf-441a-b3e4-39331cecc0a7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/e6a3ba89-81d4-483f-b92d-a676050841c6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
 Antecknades att Joonas Rantala lämnade mötet under tiden kl. 10.47-11.05, Saija Karnisto-

Toivonen lämnade mötet kl. 11.05 och Annika Saarikko lämnade mötet kl. 11.30. 
 _____ 
  
För mer information:   

Utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki, tfn 040 520 0761, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tf, 040 506 3715, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi fi  
Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
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ÖVERSIKTEN LANDSKAPETS TILLSTÅND HÖSTEN 2021 

 Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 183  
  
Ärende Hos Egentliga Finlands förbund görs två gånger om året upp en översikt 

över landskapets utveckling den senaste tiden. I översikten hösten 2021 granskas, hur Egentliga 
Finlands sysselsättning har hämtat sig från coronakrisen och hurdana konsekvenser pandemin har 
haft på befolkningstillväxten. Vidare sätter man sig i översikten in i läget för kommunekonomin och 
utsikterna i Egentliga Finland. I analysen som produceras av NMT- centralen i Egentliga Finland 
granskas vattentillgångarnas användbarhet inom vattenförsörjningen, nätverket för vattenförsörj-
ningen och vattenförsörjningsverkens verksamhet.  

  
Beredare JV/AV  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  
Landskapsstyrelsen beslutar att översikten föredras för landskapsfullmäktige  
  
Beslut  Förslaget godkändes  

____  
  
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  
Landskapsstyrelsens förslag  
  

Landskapsfullmäktige antecknar översikten Landskapets tillstånd hösten 2021 för kännedom.  
  
Beslut  Landskapsdirektör Kari Häkämies föredrog ärendet. 
 
 Förslaget godkändes. 
 
 Antecknades att Nicke Wulff och Niko Aaltonen lämnade mötet kl. 11.58. Timo Lähteenmäki 

lämnade mötet kl. 12.02, Tommy Björkskog lämnade mötet kl. 12.06 och Markku Tuuna och Joo-
nas Rantala lämnade mötet kl. 12.07. 

 _____ 
  
För mer information  

Datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi  
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FÖRTECKNING ÖVER BESLUT OM DELEGERING AV BEHÖRIGHET 

Landskapsstyrelsen 22.11.2021 § 185  
 
Ärende  Enligt 2 § i förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands förbund ska en uppdaterad förteckning hål-

las över beslut om delegering av behörighet. Förteckningen delges för kännedom till landskaps-
fullmäktige varje år vid höstmötet. 

 
 Förteckning över beslut om delegering av behörighet år 2020 som referensmaterial. 
 
 Förteckningen över landskapsstyrelsens och landskapsdirektörens beslut finns framlagd vid mötet. 
 
 Förteckningen över beslut om delegerad behörighet fr.o.m. 20.8.1993 finns framlagd vid mötet. 
 
Beredare  PM/MK 
 
Förslag av landskapsdirektörens ställföreträdare 
 
 Landskapsstyrelsen beslutar delge förteckningen över delegerad behörighet för år 2020 för känne-

dom till landskapsfullmäktige. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.12.2021 
 
 Förteckning över beslut om delegering av behörighet år 2020 som referensmaterial. 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar förteckningen över beslut om delegering av behörighet år 2020 för 

kännedom. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 
 Antecknades att Saara Ilvessalo lämnade mötet kl. 12.11. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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MOTIONER AV FULLMÄKTIGEGRUPP ELLER FULLMÄKTIGELEDAMOT 25.10.2021 

 Ärende Enligt 92 § i Förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands förbund ska  landskapsstyrel-
sen årligen vid landskapsfullmäktiges första möte för  landskapsfullmäktige framlägga en för-
teckning över motioner som gjorts av  fullmäktigeledamöterna och som inlämnats 
till landskapsstyrelsen och vilka  landskapsfullmäktige inte slutgiltigt behandlat före ut-
gången 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 22.10.2021 § 181 behandlat en motion som in-

lämnats av sannfinländarnas fullmäktigegrupp vid fullmäktigegruppens landskapsfullmäktiges möte 
25.10.2021 § 29:  

  
1. SANNFINLÄNDARNAS LANDSKAPSFULLMÄKTIGEMOTION OM SAMARBETET FÖR KOMMUNERNA OCH 

DEN TILLFÄLLIGA BEREDNINGSORGANET I EGENTLIGA FINLAND  
  

”Sannfinländarna fullmäktigegrupp föreslår att kommunerna i Egentliga Finland skulle handla aktivt 
positivt då de överlåter personal till uppdrag för Vate (det tillfälliga beredningsorganet).  

  
Grund: att vårdreformsområdets reform skulle förverkligas på bästa möjliga sätt för landskapets in-
vånare.  

  
Åbo 25.10.2021  
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp”  

  
Beredare JV/MRL  
  
Landskapsdirektörens förslag  
  
Landskapsstyrelsen beslutar för landskapsfullmäktige framföra följande:  
  

Lagstiftningen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet godkändes i riks-
dagen i juni 2021. Godkännandet av lagstiftningen innebar att 21 välfärdsområden bildades i lan-
det från och med 1.7.2021. Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdens och räddningsväsen-
dets tjänster övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena först 1.1.2023. 
De första regionvalen för välfärdsområdena ordnas söndagen 23.1.2021.  

  
Enligt 8 § i lagen om verkställigheten av reformen ansvarar ett tillfälligt beredningsorgan (vate) för 
att starta upp välfärdsområdet verksamhet och förvaltning ända fram till att regionfullmäktige i bör-
jan av mars år 2022 börjar. Det tillfälliga beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde 
tillsattes 2.9.2021. Vate består av tjänstemannarepresentanter och ersättare för dem för åtta kom-
muner och 5 samkommuner. Dessutom tillsattes en politisk uppföljningsgrupp för beredningsorga-
net.  

  
Till uppdragen för Vate hör bland annat att utreda den egendom och de avtal som övergår till väl-
färdsområdet, budgeten för åren 2021 och 2022 samt att anordna regionvalen. Det tillfälliga bered-
ningsorganet för välfärdsområdet kan anställa beredare i ett tidsbestämt arbetsavtalsförhållande 
på så sätt att den utsatta tiden utlöper 31.12.2023. I sin helhet är personalbehovet för berednings-
organisationen för Egentliga Finlands välfärdsområde cirka 75–100 personer.  

  
Det tillfälliga beredningsorganet har inlett rekryteringen av cheferna och projektansvariga för de 
centrala reformprojekten. För de centrala beredningsorganens projekt 1) förvaltning, ekonomi och 
stödtjänster, 2) ledning och kompetens, 3) ordnande av service, 4) gränssnitt, 5) 5) ICT och 6) ko-
ordineringen av räddningsväsendet har projektledarna valts. Beroende på projekten leds de med 
en 50 % arbetsinsats. Uppdragen har besatts med interna rekryteringar av aktörer som är med i re-
formen. Projekten delas vidare upp i 30 olika projekt, vilkas rekryteringar av projektchefer pågår. 
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Tidsfristen för projektledarnas uppgifter varar till utgången av år 2023 och projektchefernas till slu-
tet av år 2022.  

  
Verkställigheten av reformen är en krävande helhet,vars genomförande så smidigt som möjligt är 
viktigt med tanke på välfärden i Egentliga Finland. Egentliga Finlands välfärdsområde kommer då 
organisationsansvaret överförs att vara det näst största välfärdsområdet i landet och samtidigt 
Egentliga Finlands största arbetsgivare. Hos välfärdsområdet kommer det att arbeta uppskatt-
ningsvis 21 000 yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet.  

  
I Egentliga Finland utmanas beredningen av det splittrade servicesystemet i dag och beredningens 
tidtabell. Landskapet har totalt 28 serviceanordnare av social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet och 41 olika slag av klient- och patientdatasystem. Då ansvaret för organiserandet övergår 
från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet från början av år 2023 blir det tid för 
beredningen endast drygt ett år.  

  
För den tillfälliga beredningen överlåts till välfärdsområdet för dess uppdrag och personal av 27 
kommuner i Egentliga Finland, av deras samarbetsområden, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 
specialvårdsdistrikt och räddningsverket. Uppgifterna för landskapet förbund övergår inte till väl-
färdsområdet, och förbundet har inte heller en representant i det tillfälliga beredningsorganet. 
Landskapsstyrelsen anser det dock vara viktigt att beredningen inom ramen för kommunernas 
ekonomiska och personalresurser görs i gott samarbete, och att staten finansierar verkställigheten 
av reformen med beaktande av området utgångsläge.  

  
Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige, att det anser det ovan anförda sva-
ret som tillräckligt och att motionen är slutbehandlad.  

  
Beslut Förslaget godkändes.  

_____ 
  
Former information  

Specialplanerare Malla Rannikko-Laine, fn 040 721 3429, fornamn.tillnamn@varsinais-suomi. fi  
  
Landskapsfullmäktige 13.12.2021  
  
Landskapsstyrelsens förslag  
  

Landskapsfullmäktige konstaterar de vidtagna åtgärderna och konstaterar motionerna vara slutbe-
handlade.  

  
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 .1 Sannfinländarnas fullmäktigegrupp lämnade in följande initiativ: 
 
 ”Hur förmår Egentliga Finlands landskapsförvaltning och dess kommuner påskynda koor-

dinations- och ledningssystemet för kollektivtrafiken för att optimera SOTE- (vård-
)personlogistiken i det framtida Egentliga Finlands välfärdsområde? 

 
 Kundservicen  för Egentliga Finlands välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2003 är 

mycket beroende av en fungerande kollektivtrafik. I synnerhet ska förbindelserna för stadscentrum 
i Åbo till fungerande service inom SOTE- (vård-)sektorn vara löpande. 

 
 Kollektivtrafikmaterielet är till största delen i privata aktörers ägo. Om koordineringen av trafiken 

kan beslutas av både korporationerna och de privata företagarna. 
 Organiserandet av kollektivtrafiken torde inte höra till välfärdsområdets sektor? 
 
 Hur ska centralstaden Åbo, regionens olika kommuner samt de andra kollektivtrafikanterna till-

sammans: 
 
 1) synkronisera välfärdsområdets kollektivtrafik och 
 2) vem leder och koordinerar kollektivtrafiken, så att den på bästa möjliga sätt integrerar och splitt-

rade välfärdsområde? 
 
 Sannfinländarnas fullmäktigegrupp” 
 
 .2 Sari Murto (sd) och Jyrki Susi (Liike nyt) lämnade in följande initiativ: 
 
 ”LANDSKAPSINITIATIV 
 
 Den övergång som sker genom energiomvandlingen från de traditionella formerna för elproduktion 

till förnybara – liksom vindkraft, som kräver vidsträckta landområden – medför även miljökonse-
kvenser som sträcker sig långt. Besluten om placeringen av vindkraftverk fattas i kommunerna ett 
projekt åt gången, allt efter som olika projekt anhängiggörs. I många kommuner kan det samtidigt 
pågå flera vindkraftsprojekt, men mera sällan utarbetas det vindkraftsplaner som täcker hela kom-
munen. Vindkraftsprojekten förläggs gärna till kommunens utkanter fjärran från centrumen, varvid 
projektets konsekvenser breder ut sig till grannkommunernas områden. En sådan utspridning av 
vindkraftsprojekten på olika håll kan leda till en obehärskad situation, då projekten ökar och till 
oförutsedda samfällda konsekvenser av nära varandra belägna projekt. 
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 Det är viktigt att söka olika slag av lösningar för att utnyttja förnybar energi. Huvuduppmärksam-
heten i vindkraftsbesluten är oftast projektens konsekvenser för kommunens ekonomi, och pro-
jektet verkningar för människorna och miljön blir mindre. Livet för dem, som bor nära vindkraftver-
ken, förändras dock av dessa beslut för en tid på tiotals år. Efteråt är det omöjligt att rätta till dåliga 
beslut om placeringen av vindkraftverk: ett vindkraftverk som placerats på fel plats kan inte flyttas 
till en annan. Om vindkraftverken placeras alltför nära bosättningen och av dem orsakas olägenhet 
för invånarna, bär kommunens myndigheter ansvaret för följderna. 

 
 Vindkraftsprojekten är de industriella projekt som mest omfattande påverkarmiljön och männi-

skorna i Finland, och av dem är det en mångfald större antal anhängiga, än jämfört med andra 
motsvarande projekt. I den framtida landskapsplanläggningen ska det med hänsyn till vindkraften 
planeras starkare i samarbete med grannkommunerna. 

 
 Vi framför följande: 
 
 1. Egentliga Finlands förbund ska utreda, hur byggandet av vindkraft kan styras genom gemen-

samma åtgärder så, att placeringsavgörandena för vindkraftsinfrastrukturen skulle förorsaka så lite 
olägenheter för områdenas invånare och för den övriga användningen av områdena (turism-
sektorn, Skärgårdshavets, Kurjenrahka och Tykö nationalparker Unescos världsarvsobjekt samt 
värdefulla landskapsområden på riksnivå). 

 
 2. Egentliga Finlands förbund ska utreda, hur det kan ta i bruk principen, att vindkraftverk av in-

dustriell storleksklass inte får placeras närmare än två kilometer från bostadsbyggnader (stadigva-
rande och fritidsbostäder). 

 
 Jyrki Susi, liike Nyt Sari Murto, sd” 
 
 .3 Centerns och kristdemokraternas fullmäktigegrupper lämnade in följande iniyiativ: 
 
 ”Till landskapsfullmäktige 
 
 Egentliga Finland är ett starkt livsmedelslandskap. Matproduktionen är en mycket stor livskrafts-

fråga i vårt landskap. I Egentliga Finland produceras inhemsk, ren mat mångsidigt och på ett etiskt 
hållbart sätt. 

 
 Det är dagens trend att inta en position av alla slags ytterligheter och att framhäva dessa. Med 

hänsyn till matproduktionen fungerar det särdeles dåligt. I Finland produceras världens renaste 
mat och det är en miljö- och klimatgärning att gynna det. Det är motiverat att öka mängden av 
grönsaker, framför allt inhemska, på mattallriken, men kött- och mjölkprodukterna hör på samma 
sätt till en mångsidig och hälsosam diet. 

 
 Inom den inhemska matproduktionen fäster man mycket uppmärksamhet på att minska kolav-

trycket och man söker produktionssätt av ny typ. Finländsk mat, samt dess renhet och ansvarighet, 
värdesätts utomlands, och så ska det vara även hos oss här. De offentliga aktörernas roll för att 
göra värdeval är betydande, och de ska stå vid deras sida som talar för den inhemska produktion-
en och visar det genom att värdesätta det med sina egna gärningar. 

 
 Då lönsamheten försämras, är det inte på något sätt självklart att produktionen av inhemsk mat 

kvarstår som tidigare även i fortsättningen. I det nuvarande världsläget och osäkerheten är det 
speciellt viktigt att det produceras mat i Finland. I eventuella krissituationer kan vi lita på att försörj-
ningssäkerheten är garanterad med avseende på tillgången till mat. 

 
 I Egentliga Finland finns det förädling av inhemsk mat men denna bör ambitiöst utvecklas alltjämt. 

Ett bra exempel på förädling av den inhemska maten är den helt inhemska maten för keldjur, vilken 
intar ett helt nytt område och skapar livskraft samt arbete. Vi behöver i Egentliga Finland mera så-
dana success stories och nya aktörer. 
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 Centerns och Kristdemokraternas landskapsfullmäktigegrupper för fram, att 
 
 1. Egentliga Finlands Förbund i sina egna åtgärder och mera omfattande i landskapet ska sträva 

efter att med egna åtgärder främja att kommunerna och städerna även i framtiden ska använda in-
hemsk mat vid sina serveringar. Det ska finnas kött, fisk och grönsaker mångsidigt, och därtill ska 
man alltid välja mat som produceras så nära som möjligt. 

 
 2. Egentliga Finlands Förbund ska med tillgängliga medel främjar att den inhemska matprodukt-

ionen ökas och blir mångsidigare i Egentliga Finland. 
 
 Centerns Landskapsfullmäktigegrupp Kristdemokraternas Landskapsfullmäktigegrupp” 
 
 Landskapsfullmäktige diskuterade motionerna. Motionerna sänds till landskapsstyrelsen för bered-

ning. 
 _____ 
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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 Lauri Heikkilä slutade mötet kl. 12.21. 
 _____ 
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