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Sivu 2

Maakuntavaltuusto

Pöytäkirja

3/2021

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

13.12.2021 klo 10.00 – 12.21
Sähköinen kokous
§ 32-48

Sivut 51-86

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Saapuvilla 94 jäsentä, liite 1 § 33

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 35

Saapuvilla 15 henkilöä, liite 2 § 33
§ 33

ALLEKIRJOITUKSET
Lauri Heikkilä
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Viivu Seila

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Petra Määttänen
sihteeri

Janne Väistö

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
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Sivu 3

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Asia

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lauri Heikkilä avaa kokouksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja Lauri Heikkilä avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Lauri Heikkilä avasi kokouksen.
_____
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Sivu 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 63 §:n mukaan kokous on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 29.11.2021 sähköpostilla maakuntavaltuuston jäsenille
sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu
nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton verkkosivuille.
Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä liiton verkkosivuilla on julkaistu ilmoitus 27.11.2021 tai heti sen jälkeen seuraavissa
sanomalehdissä:
Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 70 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä
olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja varsinainen valtuutettu saapuu kesken kokouksen,
tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen
läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa maakuntavaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 104 jäsentä, jolloin vähintään 2/3 valtuutetuista on 70
jäsentä, joka on päätösvaltaisuuden ehto. (Kuntalaki § 103)

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varajäsenet sekä toteaa, onko
maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja Lauri Heikkilä totesi läsnä olevat valtuutetut liitteen 1 § 33 mukaisesti.
Puheenjohtaja Lauri Heikkilä totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja koska läsnä oli 94 valtuutettua myös päätösvaltaiseksi.
_____
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Varsinainen jäsen

Puolue

Aura
Kaarina

Sanna Laine
Hanna Sirkiä
Mikko Aaltonen
Niina Alho
Terhi Wallenius
Liinu Leiwo
Hannu Rautanen
Pentti Kallio
Ingmar Forne
Roger Hakalax
Virpi Hahko
Kirsi Lindroth
Pertti Pokki
Pekka Kuusisto
Jaakko Heininen
Minna Hallanheimo
Mikko Koivumäki
Heidi Tuimala
Timo Katajainen
Jorma Rinne
Timo Tamminen
Teemu Mäkelä
Olavi Ala-Nissilä
Lauri Heikkilä
Rami Koivisto
Jyrki Alastalo
Pekka Myllymäki
Taina Laitinen
Anita Saksi
Markku Tuuna
Mikko Rönnholm

KOK
KOK
KOK
SDP
PS
VIHR
VIHR
VAS
SDP
RKP
SDP
KOK
SDP
KESK
KOK
KESK
PS
VIHR
VAS
KOK
SDP
PS
KESK
PS
KOK
PS
KESK
KD
KOK
KOK
SDP

Koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto

Loimaa

Marttila
Masku
Mynämäki
Naantali

1

Jäsenluettelo/Läsnä

Kunta

Kemiönsaari

Sivu 5

Läsnä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Varajäsen

Puolue

Tommi Pasto
Marjo Uotila
Hannu Hurme
Irja Gustafsson
Åsa Gustafsson
Päivi Huhtanen
Ulla Haapanen
Marika Runsala
Bo Vilander
Jan Drugge
Leena Puumalainen
Jaana Vähätalo
Jari Kiveinen
Riikka Saarela
Hannele Lindholm
Juha Marjomaa
Vesa Santanen
Katja Tissari
Jenni Kauppinen
Anne Onnela
Ari Laaksonen
Kari Leppäjoki
Salla Haavisto
Janne Gustafsson
Pasi Heinonen
Sanna Hirvonen
Päivi Maisila
Aarne Lehtonen
Katie Astin
Toni Forsblom
Lauri Laine

KOK
KOK
KOK
SDP
RKP
VIHR
VIHR
VAS
SDP
RKP
SDP
KOK
SDP
KESK
KOK
KESK
PS
VIHR
VAS
KOK
SDP
PS
KESK
PS
KOK
PS
KESK
KESK
KOK
KOK
SDP

Läsnä

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Nousiainen
Oripää
Paimio

Parainen

Pyhäranta
Pöytyä
Raisio

Kunta
Raisio
Rusko
Salo

Sauvo

Tommy Björkskog
Reima Rantanen
Annika Saarikko
Sanna-Maija Ansio
Sari Murto
Piia Koriseva
Hanna Järvinen
Helena Särkijärvi
Staffan Åberg
Gunilla Granberg
Sinikka Pirttinokka
Joonas Rantala
Farid Harala
Tanja Parkko
Hannele Lehto-Laurila
Mikko Tammelin
Niko Toivonen
Varsinainen jäsen
Emma Lindqvist
Ismo Söderling
Antti Mattila
Elina Suonio-Peltosalo
Janne Väistö
Saija Karnisto-Toivonen
Satu Parttimaa
Timo Tammi
Pekka Salomaa
Marjaana Mänkäri
Janne Järvinen
Sanna Leivonen
Kai Schneider
Timo Lähteenmäki
Perttu Laaksonen

Sivu 6
2

Jäsenluettelo/Läsnä
KD
VAS
KESK
KOK
SDP
KESK
KOK
VIHR
RKP
RKP
KOK
KOK
PS
KOK
SDP
PS
VIHR
Puolue
VAS
SDP
KESK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
KESK
KESK
PS
PS
VIHR
VAS
KESK

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Anita Mäkilä
Jukka Järvenpää
Anne-Mari Kaarto
Markus Kaarlela
Timo Virta
Terhi Reponen
Maria Sainio
Mika Wallin
Kaj-Johan Karlsson
Tina Axén
Markku Laine
Ulla-Riitta Arvola
Katri Keloniemi
Jonni Moislahti
Annika Ollila
Pirita Efe
Jonna Mero
Varajäsen
Eveliina Tyyskänen
Jorma Rand
Mauri Laine
Tuula Valkonen
Marko Tapio
Kaisa Palohonka
Piia Keto-oja
Jarkko Anttila
Asko Määttänen
Johanna Riski
Heimo Koskinen
Mika Sarhola
Jonna Nyyssönen
Marja Ruokonen
Pauli Rastas

KD
VAS
KESK
KOK
SDP
KESK
KOK
VIHR
RKP
RKP
KOK
KOK
PS
KOK
SDP
PS
VIHR
Puolue
VAS
VAS
KESK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
KESK
KESK
PS
PS
VIHR
VAS
KESK

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Somero
Taivassalo
Turku

Markku Mäki-Teeri
Janne Nurmi
Mikko Sirkama
Alvar Euro
Janika Takatalo
Ulla-Maija Vierimaa
Niko Aaltonen
Muhis Azizi
Sini Ruohonen
Ilkka Kanerva
Nora Viikari
Timo Nurmio
Mika Maaskola
Henry Toivari
Petra Peltonen
Piia Elo
Viivu Seila
Jaakko Lindfors
Jarmo Laivoranta
Riitta Karjalainen
Ville Tavio
Mikael Miikkola
Sanna Paasikivi
Pirjo Niinivirta
Nicke Wulff
Konsta Weber
Niina Ratilainen
Saara Ilvessalo
Aino Marjamaa
Sofia Engblom
Li Andersson
Timo Furuholm
Elina Sandelin

Sivu 7
3

Jäsenluettelo/Läsnä
KOK
PS
PS
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
VAS
KESK
KESK
PS
PS
PS
PS
RKP
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VAS
VAS
VAS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Martina Ramsay
Kirsi Kurki
Rami Anttalainen
Sauli Seittenranta
Anu Perho
Ville Valkonen
Olli Manni
Petteri Orpo
Minna Arve
Heikki Pälve
Kaija Hartiala
Yusuf Mohamed
Jarmo Rosenlöf
Aki Linden
Eeva-Johanna Eloranta
Taru Pätäri
Mari-Elina Koivusalo
Kristiina Hellsten
Seppo Muurinen
Ville Auvinen
Juha Anttila
Pirjo Lampi
Alice Girs
Laura Kaarniharju
Pauli Kossila
Matti Vähä-Heikkilä
Janina Andersson
Ville Niinistö
Elina Rantanen
Riina Lumme
Anna Mäkipää
Mirka Muukkonen
Muhiadin Hersi

KOK
PS
PS
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
KESK
KD
PS
PS
PS
PS
PS
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VIHR
VAS
VAS
VAS

1
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Kunta
Turku
Uusikaupunki

Vehmaa

Johannes Yrittiaho
Varsinainen jäsen
Sara Koiranen
Terhi Vörlund-Wallenius
Raimo Löfstedt
Mauri Pietilä
Mauri Kontu
Jari Valkonen
Jyrki Susi

Yhteensä 104 jäsentä

Sivu 8
4

Jäsenluettelo/Läsnä
VAS
Puolue
VAS
RKP
KOK
SDP
KESK
PS
Liike Nyt

Kaikki yhteensä

1
1
1
1
1
89

Abdullahi Sultan
Varajäsen
Leena Kaunislahti
Ulla Achrén
Linda Jefimoff
Janne Sjölund
Rauno Aaltonen
Johanna Hurme
Ritva Seppälä

VAS
Puolue
VAS
RKP
KOK
SDP
KESK
PS
Liike Nyt

1

1
5

94
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Sivu 9

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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Sivu 10

KOKOUSASIAIN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 73 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä kokousasiain esittelyjärjestykseksi maakuntavaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esittelyjärjestyksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että esityslistan asia 6 Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle poistetaan listalta.
_____
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§ 35, MV 13.12.2021 10:00

Sivu 11

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Asia:

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 81 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Niina Ahon ehdotuksesta valtuutettu
Viivu Seilan ja valtuutettu Alvar Euron ehdotuksesta valtuutettu Janne Väistön.
_____
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Sivu 12

ÄÄNTENLASKIJAIN VALITSEMINEN
Asia

Mahdollisia muita kuin suhteellisia vaaleja ja äänestyksiä varten valitaan ääntenlaskijat.

Ehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee vähintään kaksi jäsentään ääntenlaskijoiksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi valtuutettu Pekka Kuusiston ehdotuksesta valtuutettu
Perttu Laaksosen ja valtuutettu Alvar Euron ehdotuksesta valtuutettu Elina Suonio-Peltosalon.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0f876aba-415b-4635-84b2-6435c3b752c5
https://sign.visma.net/fi/document-check/5873e8b9-6c33-46a7-895d-ac306851b46b

www.vismasign.com

§ 37, MV 13.12.2021 10:00

HALL: 148/2021

Sivu 13

KAARINAN KAUPUNGIN PÄÄTÖS MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENEN VALINNASTA
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 187
Asia

Kaarinan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 85 valinnut maakuntavaltuuston
varajäseneksi Irja Gustafssonin Simo Saarikon tilalle.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kaarinan kaupungin ilmoituksen.
2. päättää esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, että Kaarinan kaupunginvaltuusto on valinnut
maakuntavaltuuston varajäseneksi Irja Gustafssonin Simo Saarikon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, että Kaarinan kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Irja Gustafssonin Simo Saarikon tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTO KOSKIEN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2020 ESITETTYJÄ TOIMENPITEITÄ
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 170
Asia

Kuntalain 121 § mukaan ”Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimienpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta”.
Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan 2021 (mv 14.6.2020
§ 7) toimenpiteitä, jotka antavat aihetta maakuntahallituksen lausuntoon. Lausunto viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle. (Tarkastuslautakunnan esittämät toimenpiteet merkitty kursiivilla)

Valmistelija

KH/PM/TN/PP/JV/HS/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus
1. antaa lausunnon arviointikertomuksessa 2020 esitettyihin kehittämistarpeisiin.
2. vie lausunnon tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Kuntayhtymän talouden kehitys ja talousarvion toteutuminen
Tarkastuslautakunnan esitys
Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 30 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Maakuntavaltuusto on päättänyt, että talousarviossa tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden.
Vuoden 2020 talousarvion mukainen tilikauden tulos arvioitiin olevan alijäämäinen 45 361 euroa. Tilinpäätös
2020 osoittaa ylijäämää 605 496 euroa. Tilinpäätöksen mukainen tilikauden tulos muodostui näin ollen 650
857 euroa talousarviota paremmaksi.
Toimintatuotot olivat 7 410 123 euroa (-2,82 %). Toimintatuotot pienenivät vuoteen 2019 verrattuna -1 071
569 euroa. Toimintakulut olivat -6 796 579 euroa (-11,28 %). Toimintakulut laskivat vuoteen 2019 verrattuna
-971 586 euroa.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen pienenemiseen tilikausien välillä vaikutti mm. maakuntauudistuksen
valmistelun päättyminen keväällä 2019. Lisäksi toimintakulujen pienenemiseen vuonna 2020 vaikutti erityisesti mm. koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ihmisten liikkumiseen ja tapahtumien järjestämiseen.
Tuloslaskelman toimintakatteen muutos vuodesta 2019 oli -99 983 euroa.
Kuntayhtymällä ei ollut investointeja tilikauden 2020 aikana.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen osoittama tilikauden ylijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät olivat yhteensä
2 086 863,56 euroa. Kuntayhtymällä ei ole kuntalain tarkoittamaa katettavaa alijäämää.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että liiton taloustilanne on kehittynyt myönteisesti tilikausien
2019–2020 aikana. Tilikauden 2020 tulos muodostui selkeästi talousarviota paremmaksi. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa talousarvion toteuman suhteen.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
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Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain
Tarkastuslautakunnan esitys
Kuntayhtymän talousarvio perustuu maakuntaohjelman ja -suunnitelman strategisiin valintoihin ja toiminnan
linjauksiin. Lisäksi talousarviossa on esitetty tehtäväalueittain maakuntavaltuustoa sitovia toiminnallisia tavoitteita ja muuta perustelutekstiä tehtäväalueelta.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 ulkoasu ja tavoitteiden
toteuttamista kuvaava informaatio on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Talousarviossa 2021 on otettu
huomioon tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
Maakuntahallituksen lausunto
Vuoden 2021 talousarvion valmistelu aloitettiin tavanomaista aikaisemmin ja prosessissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että liiton strategiset tavoitteet näkyvät lukijalle myös talousarviossa.
Talousarvion ja tilinpäätöksen asiakirjojen kehitystyö on jatkuvaa, ja teksteissä pyritään tuomaan liiton
osaamista ja toimintaa esiin yhä selkeämmin.

Kuntarahoitteinen toiminta
Kuntarahoitteisen toiminnan sitovuustasoksi maakuntahallitukseen nähden on vahvistettu tiliryhmätaso.
Kuntarahoitteisen toiminnan vastuualueita ovat luottamushenkilöhallinto, yhteiset toiminnot ja hallinto, aluekehittäminen, maankäyttö ja ympäristö sekä edunvalvonta ja kuntapalvelut.
Kuntarahoitteisen toiminnan toimintatuotot 4 164 844 toteutuivat 85 944 euroa paremmin kuin talousarviossa arvioitiin. Kuntarahoitteisen toiminnan toimintakulut oli 3 551 300 euroa, mikä oli 562 961 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Toimintatulojen osalta merkittävin poikkeama talousarviosta syntyi muut tuotot –
tiliryhmässä, jonka tulot ylittyivät 123 755 euroa. Kuntarahoitteisen toiminnan kaikki kuluerät alittuivat. Erityisesti talousarvion arviosta alittuivat henkilöstökulut 236 827 euroa sekä palvelujen ostot 240 582 euroa.
Kuntien maksuosuuksia kertyi talousarvion mukaisesti 3 899 90 euroa Kuntarahoitteisen toiminnan toimintakate oli ylijäämäinen 613 544 euroa, mikä on +648 905 euroa talousarviota parempi.
.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Yhteiset toiminnot ja hallinto
Tarkastuslautakunnan esitys
Varsinais-Suomen liitto hoitaa Central Baltic 2014-2020 –ohjelman hallinnoinnin jäsenvaltioiden toimeksiannosta. Liitto hoitaa sekä hallinto- että tarkastusviranomaistehtävät, jotka jatkuvat vuoteen 2022. Tarkastuslautakunta on vuoden 2020 aikana saanut tiedokseen ajantasaiset tiedot Central Balticin tilanteesta, tähän tarkastuslautakunnalla ei ole huomauttamista.
Valonian, Lounaistiedon ja hanketoiminnan käyttötalousarviot muodostuvat maakuntahallituksen hankepäätöksistä. Valonian toiminnot on esitelty kokouksissa. Tarkastuslautakunnalla ei ole näihin mitään huomauttamista. Hallinto on hoitanut asioita sille kuuluvalla tavalla ja vastuulla. Myönteistä on todeta, että
Valonian uuden sopimuskauden alkaessa, arvioitiin uudelleen myös Valonian henkilöstöresurssien tarve.
Tiettyjen työsuhteiden määräaikaisuudelle ei todettu olevan enää uudella ohjelmakaudella perustetta ja
tehtävät vakinaistettiin 1.1.2021 alkaen ja näin ollen liitto toteutti hyvää henkilöstöpolitiikka ja toimi työsopimuslain mukaisesti.
Vuoden 2020 hallinnossa painopisteiksi muodostuivat uudet digitaaliset toimintatavat. Maailman terveysjärjestö totesi koronavirusepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa 2020. Sen seurauksena
maakuntaliiton henkilöstö, joiden tehtävät sen mahdollisti, siirtyivät nopeasti etätöihin. Työmatkat ulkomaille
peruutettiin. Etätöiden vuoksi digitaalisten työskentelytavat tuli ottaa käyttöön hyvin nopeasti ja samoin etätyön tuki. Vuoden aikana liitto päivitti eri ohjelmistoja valtiokonttorin raportointivaatimuksia vastaaviksi ja
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henkilöstö sai niihin koulutusta. Microsoft 365- pilvipalvelun Teams- tiimityöskentelysovellus mahdollisti sujuvan etätyöskentelyn unohtamatta tietoturvaa ja tietosuoja-asetuksia sekä niihin liittyviä toimintatapoja.
Elokuussa henkilöstö palasi porrastetusti hetkeksi työpaikalle, mutta etätyöt jatkuivat 17.8.2020 alkaen.
Uuden työaikalain mukaan työntekopaikalla ei ole enää ratkaisevaa merkitystä, joten etänä/kotona tehty
työ on myös työaikaa, mutta se edellyttää työnantajan seuraavan työhön käytettyä aikaa. Liitossa on huomattu, että työajan seuranta on myös osa työntekijän työturvallisuutta. Tärkeää on, että etätyössäkin työmäärän ja työpäivien pituuden tulee pysyä sovituissa rajoissa. Työajan seurantaan työntekijät saivat käyttöönsä palvelun, joka mahdollistaa työaikaleimauksen tekemisen puhelimella tai tietokoneella. Käytössä
oleva työaikajärjestelmä mahdollistaa myös liukumavapaiden käytön.
Liitto työnantajana huomioi, että etätyö on suppeasti vakuutettu, joten se on ottanut If:stä etätyövakuutuksen normaalien vakuutusten lisäksi lisäturvaksi.
Tarkastuslautakunta toteaa, että koronan aiheuttamat työntekemisen muutokset eivät ole heikentäneet liiton
toimintaa, vaan työt ja hankkeet ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstön turvallisuudesta koronan vuoksi on huolehdittu asianmukaisesti mahdollistamalla etätyöt. Etätöihin liittyvät tietoturvallisuus asiat
on koulutettu henkilöstölle. Henkilöstön jaksamista etätöiden aikana ei ole seurattu kyselyin.
Henkilöstökertomus vuodelta 2020 on hyväksytty maakuntahallituksessa 29.3.2021. Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstökertomus on asianmukaisesti laadittu ja huomioitu tärkeitä asioita. Sairauspoissaolot vähenivät selkeästi vuodesta 2019 vuoteen 2020 nähden. Työilmapiirikartoitus on tehty syksyllä 2016, joten
Tarkastuslautakunta toteaa, että työilmapiirikartoitus on syytä tehdä koronapoikkeustilasta huolimatta, vaikka vertailua ei voisi tehdä aiempiin tuloksiin. Työn psyykkisen kuormituksen arviointi on tärkeää ja huomioida miten koronavuosi on kuormittanut henkilöstöä.
Tarkastuslautakunta kävi kokouksissaan läpi ajankohtaiset kohdat maakuntahallituksen ja valtuuston kokouksen pöytäkirjoista. Tarkastuslautakunnalla ei ole näihin mitään huomautettavaa. Maakuntavaltuuston
kokoukset toteutuivat Teamsin avulla Covid 19 viruksen leviämisen estämiseksi. Maakuntahallituksen kokoukset ovat myös toteuttaneet THL:n määräyksiä ja ne on pidetty Teamsin välityksellä.

Maakuntahallituksen lausunto
Varsinais-Suomen liitossa toteutetaan työilmapiirikartoitus keväällä 2022. Toteutusaikataulu on
suunniteltu niin, että henkilöstöllä on todellista tuntumaa ja käyttökokemusta uusista toimitiloista ja
uusista etätyökäytännöistä.
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Tarkastuslautakunnan esitys
Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Liiton hallintosääntöä muutettiin vuonna 2017 vastaamaan uuden kuntalain mukaisia säännöksiä. Hallintosääntöön sisältyvät myös määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta. Maakuntavaltuusto on vuonna 2015 hyväksynyt Varsinais-Suomen liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Varsinais-Suomen liiton sisäinen valvonta ja riskienhallinta –asiakirja on
voimassa maakuntahallituksen (mh 14.12.2015) hyväksymänä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on perusteltua varmistaa säännöllisesti, että ohjeistus on ajan tasalla.
Sisäisen valvonnan asianmukaista järjestämistä tukevat erilliset voimassa olevat tiedotteet ja ohjeistukset,
joita tarvittaessa päivitetään. Sisäiseen tiedottamiseen on liitossa kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäisen tiedottamisen merkitys on kasvanut erityisesti koronapandemian aikana.
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan jatkuvana toimintana säännöllisesti ja tiiviillä johtoryhmätyöskentelyllä, laajennetun johtoryhmän kokouksilla ja vastuualueiden kokouksilla, joissa on mahdollisuus
tarvittaessa reagoida välittömästi toimintaan riskienhallinnan näkökulmasta.
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Central Baltic INTERREG 2014–2020 ohjelmalle on laadittu erillinen riskienhallinnan arviointi edellisen ohjelmakauden ja komission antaman ohjeistuksen pohjalta. Central Baltic –ohjelman tarkastusviranomainen
(AA) suorittaa vuosittain ohjelmia koskevia järjestelmätarkastuksia.
Tarkastuslautakunta toteaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, että liitto hyvin pyrkinyt pitämään
säännöt ja ohjeet ajan tasalla.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Aluekehittäminen
Tarkastuslautakunnan esitys
Varsinais-Suomen yksi merkittävä vetovoimatekijä on saaristo. Saariston ja saaristomatkailun kehittäminen
tulisi olla yhteinen maakunnallinen ponnistus. Varsinais-Suomen liitto tekee matkailun tiekarttaa, mutta tiivis
yhteistyö alueen eri toimijoiden, Business Finlandin, Turun alueen matkailuyhtiöiden ja kuntien välillä puuttuu. Koronan jälkeinen maakunta tarvitsee yhteistä edunvalvontaa saariston ja matkailun kehittämiseksi sekä investointien tukemiseksi.
Varsinais-Suomen liiton olisi hyvä ottaa ohjelman ja investointien koordinointi, neuvonta ja tukeminen selkeämmin haltuunsa ja edesauttaa eri toimijoiden ja kuntien yhteistyötä yhteiseksi hyväksi. Tukien ja avustusten hakeminen on yksittäisille toimijoille ja yrityksille liian monimutkainen ja erittäin paljon perehtymistä ja aikaa vievä prosessi, joten V-S Liiton tulisi yhdessä Turun Seudun kehityksen ja Turku Science Parkin kanssa
luoda yhden luukun palveluntarjoaja.
Varsinais-Suomen liiton tulisi edesauttaa ja tukea saaristoalueiden investointien avustusten hakemista ja
niiden kanavointia alueelle ja sen toimijoille. Tuet ja avustukset kulkevat useasti Business Finlandin kautta,
joten alueelle tulisi luoda yhteistyöelin, joka valvoisi ja edesauttaisi alueen matkailutoimijoita ja - yrityksiä tukien ja avustusten saannissa sekä edunvalvonnassa.
Tarkastuslautakunta näkee, että Turun alueen edunvalvonnassa sekä tukien- ja avustusten saantiprosessissa olisi paljon kehitettävää erityisesti nyt, kun EU tukipaketti on haettavana. Nesteen Naantalin jalostamoalueen tuleva käyttö bio- ja kiertotalouden tarkoituksiin vaatii yhteisiä ponnisteluja Turun alueelta ja V-S
liitolta. Matkailun ympärivuotinen kehittäminen ja tukien sekä avustusten saaminen matkailun investointeihin
vaatii vastaavasti yhteistä edunvalvontaa sekä tukien hakuprosessin tuotteistamista ja neuvontapalvelua,
jotta alueelle saadaan maksimaalinen hyöty.
Maakuntahallituksen lausunto
Matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta Yhdessä kestävää kasvua 2.0 on valmis ja Varsinais-Suomen liiton
maakuntahallitus hyväksyi tiekartan 29.3.2021. Tiekartta löytyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen liiton
verkkosivuilta. Tiekartassa esille nostettujen painopisteiden ja tavoitteiden kehittäminen on käynnissä. Tiekarttatyötä toteuttaa kolme teemaryhmää (digitalisaatio, kestävä matkailu ja tiedolla johtaminen) ja toimintaa
ohjaa ja koordinoi tiekarttatyön johtoryhmä, jolle kuuluvat myös mm. saavutettavuus ja markkinointikysymykset sekä edunvalvonta. Kehittämistyön hankkeistus ja rahoitushakuihin liittyvä koordinaatio on ryhmien
toiminnan keskeinen osa-alue. Tiekartan teemaryhmissä on kattavasti edustettuina alueen keskeiset matkailualan toimijat ja rahoittajaorganisaatiot.
Varsinais-Suomen Matkailuparlamentti kokoaa säännöllisesti yhteen julkisen ja yksityisen sektorin keskeiset
matkailualan toimijat. Saaristomeri on yksi maakunnan edunvalvonnan kärkiteemoista ja myös tähän liittyy
matkailun tukeminen. Turun kaupungin aloitteesta keskustellaan myös maakunnallisen matkailun kehittämisyhtiön perustamisesta, joka kokoaisi nyt hiukan sirpaleisen ja alueellisesti hajanaisen matkailun kehittämistoiminnan ja erityisesti yhteismarkkinoinnin yhden organisaation alle.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) käsittelee eri EU-rahoitusvälineiden kautta rahoitettavaksi
esitettäviä hankkeita, myös matkailuun liittyen. Tiedonkulku ja koordinaatio rahoittajien välillä toimii siis siltä
osin hyvin. Varsinais-Suomen liiton Saaristotoimikunnassa ovat edustettuina kaikki maakuntamme saaristokunnat ja saaristo-osakunnat. Kokouksissa on matkailulla aina oma pykäläkohtansa ja kehittämistarpeita ja
tehtyjä toimenpiteitä käsitellään laajasti. Korona-pandemia on tuonut saaristolle paljon lisää potentiaalia
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matkailun kehittämisen suhteen ja ideana on ollut pandemian hellitettyä järjestää saaristomatkailun rahoituksesta erillinen suurempi tilaisuus, jossa esitellään kaikki rahoitusinstrumentit (sekä kansalliset että EUtason rahoituslähteet). Saaristomatkailu on olennainen osa Matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttaa.
Varsinais-Suomen liitto edistää maakunnan kumppanuusstrategian hengen mukaisesti eri toimijoiden välistä
yhteistoimintaa. Tukien hakemista neuvotaan asiakaslähtöisesti, mutta itse hakemuksen kirjoittaminen on
hakijan vastuulla. Tämä varmistaa myös hakijan sitoutumisen hankkeen toteuttamiseen.
Koska rahoitusinstrumenttien kirjo on laaja ja temaattisesti vaihteleva, on erittäin haastavaa luoda kattava
alueellinen rahoitusneuvonta- ja tukitoiminta palvelemaan kaikkia eri tuenhakijaryhmiä ja eri elinkeinoelämän
sektoreita. Tällainen toiminta edellyttäisi merkittävää henkilöstöresursointia, joka tällä hetkellä ei ole mahdollista. Jokaiseen rahoitusinstrumentin kohdalla on pääsääntöisesti tarjolla hakijoille tukea suoraan rahoittajaviranomaisen kautta. Kansallisella tasolla Business Finlandin tarjoama EU-rahoitusneuvonta
(www.eurahoitusneuvonta.fi) tukee hakijoita, erityisesti yrityksiä, monin eri tavoin. Tämä palvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista
hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. Palvelun tavoitteena on tarjota keskitettyä tietoa EUrahoituksesta sekä edesauttaa sen kansallista hyödyntämistä.
Yhden luukun alueellinen ja kaikki rahoitusinstrumentit kattava palvelu- ja tukitoiminto yhdessä jonkin potentiaalisen tuen hakijatahon toimesta (esim. Turku Science Park) saattaisi aiheuttaa intressiristiriidan ja asettaisi samalla tuen hakijoita eriarvoiseen asemaan.
Tiedotus EU- ja kansallisista rahoitusmahdollisuuksista kaikille alueen toimijoille, ei vain saariston matkailuyrittäjille, on ollut yksi aluekehittämisen keskeisistä tehtävistä. Tiedotusta on tehty paitsi liiton omana työnä
myös esim. yhdessä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston kanssa sekä Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen ELY:n kanssa. Olemme pyrkineet tukemaan rahoituksen hakijoita ja ohjaamaan heidät oikean rahoituslähteen pariin. Maakunnan eri alueilla toimivat kehittämiskeskukset ovat välittäneet rahoitusinfoa myös oman toimialueensa yrityksille. Pienten matkailuyritysten investointien keskeisenä rahoituslähteenä on ollut maaseutuohjelman yritys- ja kehittämishankerahoitus. Liitolla ei lain mukaan
ole mahdollisuutta tukea yksittäisen yrityksen liiketoimintaa, joten siltä osin rahoitus kanavoituu lähinnä ELYkeskuksen kautta. Haasteena Varsinais-Suomen alueella on ollut kaikkien käytettävissä olevien rahoitusinstrumenttien niukkuus.
Varsinais-Suomen liitto on osallistunut vahvasti Nesteen Naantalin jalostamoalueen tulevan käytön suunnitteluun yhdessä selvitysmies Panu Routilan kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt jalostamoalueen äkillisen rakennemuutoksen hoitoon Varsinais-Suomen liitolle kansallista kehittämisrahoitusta 200 000
euroa ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle kansallista yritystukivaltuutta 400 000 euroa. VarsinaisSuomen liiton rahoitus Green Industry Parkin kehittämiseen käsitellään marraskuun maakuntahallituksessa.
Uuden rakennerahasto-ohjelmakauden rahoituksen (EAKR) kautta voidaan tukea myös erilaisia TKIekosysteemejä, tämä rahoitus on hyödynnettävissä myös Naantalin alueella.

Maankäyttö ja ympäristö
Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta toteaa, että koronaepidemiasta huolimatta Varsinais-Suomen liiton maankäytön ja
ympäristön strategian tavoitteet etenivät hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Edes etätyöhön siirtyminen ja
samanaikainen työn kuormittavuuden lisääntyminen eivät vaikuttaneet negatiivisesti. Siitä kiitos henkilöstölle. Uudet toimintamuodot, mm. kumppanuusfoorumitoiminnassa ovat olleet hyvin käytössä.
Tarkastuslautakunta huomioi, että tavoitteiden toteutuminen erityisesti vaihemaakuntakaavan toteuttamisessa on onnistunut. Merkittävää on ollut myös liiton valtakunnallinen vastuu merialuesunnittelussa. Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitys on edistynyt tarkastuslautakunnan mukaan tarkoituksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta huomioi siis, että kaikki hankkeet ovat edistyneet tavoitteiden mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan mukaan Valonian tuki kuntien ilmastotyölle on ollut merkittävää, toiminta on kehittynyt näkyvämmäksi ja on ollut muutoinkin vaikutuksiltaan hyvää. Kuntien ilmasto-ohjelmatyö sekä ilmastotiekartan valmistelu on edennyt.
Tarkastuslautakunta onnittelee Valoniaa vuoden ympäristöpalkinnosta, jonka myönsi Luonnonsuojeluliiton
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Varsinais-Suomenpiiri.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Edunvalvonta ja kuntapalvelut
Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta toteaa, että maakunnan positiivista rakennemuutosta pystyttiin pitämään tehokkaasti
valtakunnallisella agendalla. Osaavan työvoiman saannin varmistaminen rakennemuutoksen jatkamiseksi
oli keskeistä ja siihen panostettiin. Myös helmikuussa 2018 solmitun Siltasopimuksen hyödyntäminen ja sen
vaikutusten seuranta on tärkeää ja sitä on tehty.
Tunnin juna on vakiinnuttanut asemansa maakunnan kärkihankkeena ja hankkeen asemaa on pystytty
lujittamaan tulevia valtakunnallisia liikenneinvestointeja silmällä pitäen. Hanketta tuotiin myös vahvasti esiin
kertomusvuonna käytyjen vaalien yhteydessä. Tarkastuslautakunta näkee edelleen tärkeänä, että maakunnan sisäisen liikenteen toimivuuteen kiinnitetään huomiota, jolloin tunnin juna saadaan hyödyttämään koko
maakuntaa. Liikennepuolella tärkeä edunvalvontakohde on myös maan hallituksen lupaamat lisäpanostukset alemman tieverkoston kunnossapitoon. Edunvalvonnan yhtenä painopisteenä tulee olla, että näitä kunnossapitorahoja ohjautuu myös Varsinais-Suomeen.
Varsinais-Suomen liiton yhteisenä edunvalvontana tulisi varmistaa Eurooppa laajuisen TEN-T -liikenne
verkon rahoitus ja toteuttaminen.
Kone- ja materiaalitekniikan DI-koulutuksen laajentaminen Turun yliopistoon oli merkittävä koulutuspoliittisen edunvalvonnan saavutus. Koulutuksen saaminen Turkuun oli linjattu tavoitteeksi maakuntavaltuuston
toimesta ja sen toteuttamista on pidetty äärimmäisen tärkeänä. Lopullisen päätöksen syntymisessä nähtiin
myös, miten tärkeää on, että varsinaissuomalaisia edustajia on keskeisillä paikoilla valtakunnan päätöksenteossa. Maakuntamme positiivisesta rakennemuutoksesta toden teolla puhtia saaneen tavoitteen toteutuminen on keskeinen yritystemme osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi ja tavoitteen toteutumisesta voi
olla erittäin tyytyväinen.
Saaristomeren kestävän kehityksen nostaminen edunvalvonnan kärkitavoitteiden joukkoon oli erittäin positiivinen asia. Maakuntamme tunnetaan saaristostaan ja sen tunnettuuden lisääminen ja saaristomeren tilasta huolehtiminen luovat positiivista kuvaa varsinaissuomesta. Saaristossa on edelleen paljon hyödynnettävää potentiaalia mm. virkistys- ja luontomatkailun näkökulmasta.
Tietopalvelut ovat kertomusvuonna toimineet kiitettävällä tavalla. Maakuntavaltuustolle on tuotettu perinteiset Maakunnan tila –katsaukset jotka antavat hyvän kuvan siitä mihin suuntaan maakunta kehittyy eri seutukunnilla. Vastaavasti Lounaistieto.fi –aluetietopalvelu palvelee erinomaisesti niin kuntien kuin yksittäisten
henkilöidenkin tiedonsaantia. Tietopalvelut ovat onnistuneet viestimään myös kiitettävässä laajuudessa
maakuntaa koskettavista uudistushankkeista ja niiden valmistelusta.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksessa esitetty toiminnallisten tavoitteiden toteutumista
koskeva esittämistapa on selkeä ja toimintakertomus kokonaisuudessaan hyvin laadittu.
Toimintavuonna 2020 liiton toimintaan vaikutti koronaepidemia keväästä alkaen. Liitto pysyi toimintakykyisenä epidemiasta huolimatta. Monen ajankohtaisen uudistuksen aikataulu kirjattiin hidastuneen yllättävän tilanteen vuoksi, mutta keskeisiä edunvalvonta tavoitteita saatiin ainakin valmisteluun. Yksi keskeisistä edunvalvonnan tavoitteista nousi Suomen kestävän kasvun ohjelmaan vaikuttaminen.
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Vuonna 2020 Neste Oyj ilmoitti tutkivansa Naantalin öljynjalostamon sulkemista. TEM asetti selvityshenkilön tutkimaan vaihtoehtoja sulkemista aiheutuvien vaikutuksen lieventämiseksi. Liiton edunvalvontajohtaja asetettiin tukemaan selvityshenkilön työtä.
Saaristomeren tilan parantamiseen vaikuttavia toimenpiteitä liitto on kartoittanut ja edistänyt yhdessä
kumppaneiden kanssa.
Suomen merialuesuunnitelma 2030 valmistui, joka oli lausuntokierroksella ja nähtävillä touko-kesäkuun
aikana 2020 ja johon myös tuli lausuntoja sekä kommentointeja mm. Ruotsista, Virosta ja Puolasta.
Maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 toimenpanoa liitto tuki aktiivisesti ja vuoden 2020 lopussa oli maakuntaohjelman 29 toimenpiteestä 30% käynnissä ja yli 60% jo osa vakiintunutta liiton tai alueen muiden
toimijoiden toimintaa. Nopealla aikataululla liitto käynnisti kansallisen maakunnan omaehtoisen ja erityisesti koronapandemian vaikutuksia huomioivan rahoitushaun. Sitä kohdennettiin 12 hankkeelle, yhteensä
lähes 400 000 euroa.
Vuonna 2020 valmistunut liiton strategia 2025 ohjaa Varsinais-Suomen liiton toimintaa ja sen roolia sekä
työskentelytapoja sidosryhmien kanssa. Strategialla on tarkoitus lisätä henkilökunnan yhtenäisyyttä, työn
näkyvyyttä, sopeutumiskykyä ja joustavuutta sekä tukea resurssien viisasta käyttöä, ja näin vahvistaa
liittoa ja sen vaikuttavuutta aluekehittämis- ja suunnitteluviranomaisena. Strategian valmistumisvaiheessa
oli havaittu parannettavia kohtia mm. liiton ja sen roolin tunnettuudessa, työnteon käytäntöjen systematisoinnissa ja organisaatiokehityksessä sekä kuntayhteistyön vahvistamisessa. Vuoden 2020 aikana vahvasti muuttuneen, toimintaympäristön vuoksi, liitto tulee arvioimaan strategian sisältöä uudelleen. Hyvin
valmisteltu ja kattava strategia ei saa jäädä kertaalleen kirjoitetuksi, vaan sen tarkoitusta ja tavoitteita tulee
tarkastella tietyin aikajaksoin eri mittareiden avulla.
Korona vuosi on opettanut monia organisaatioita toimimaan säästävämmin ja opettanut priorisoimaan
asioita. Korona on opettanut digiloikkaan ja pakottaa eri organisaatioita tekemään uusia tapoja tehdä töitä
ns. monipaikkaisesti. Varsinais-Suomen liitto tarvitsee uudet ajanmukaiset ja toimintaansa tukevat tilat ja
ne otetaan käyttöön vuonna 2021 ja kyseessä ovat monitoimitilat. Suunnitelmien mukaisesti tilojen kustannukset on jaksotettu neljälle vuodelle.
Varsinais-Suomen liiton tilinpäätös vuodelta 2020 on ennätyksellisen hyvä. Tuloksen säästöt ovat liiton
talousarvioon nähden huomattavat.
Varsinais–Suomen liitto nosti kuntien maksuosuuksia vuonna 2019. Kuntien maksuosuuksista kertyi vuosina 2019 ja 2020 100 000 euroa vuotta kohden enemmän kuin aikaisempina vuosina.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 9.12.2019 vuoden 2020 talousarvion alijäämäiseksi ja tilikauden 2020 tulos
on 605 496 euroa ylijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 650 857 euroa parempi. Perusteluina
ylijäämälle on esitetty tuottojen kasvua, mutta myös erityisesti kulujen voimakasta supistumista mm. koronaepidemian vuoksi. Tähän on liittynyt myös ”Henkilöstökulut”, jossa talousarvio oli 2 575 718,00 e, joka
toteutui 2 338 891,25 e eli poikkeamaksi jäi 236 827 euroa. Perusteluina tässä on, että liitto osallistui
Central Baltic -ohjelman ja hankkeiden toimintaan omalla työpanoksella (näkyvät esim. Palvelujen osto).
Palvelujen ostoissa talousarvio oli 1 139 743,00 e, mutta toteutuma jäi alle suunnittelun (240 582 euroa).
Tähän on varmasti vaikuttaneet koronaepidemia, etätyöskentely, tilaisuuksien siirtyminen ja matkustamisen tyrehtyminen. Uusien tilojen suunnitteluun, hankintojen kilpailutuksiin ja projektitukeen on ostettu
asiantuntijapalveluja.
Talousarvion jäämisestä noinkin paljon ylijäämäiseksi, Tarkastuslautakunta katsoo, että jatkossa on varmaan aiheellista arvioida uudelleen esim. kuntien maksuosuus vuoden 2018 tasolle. Kuntien maksuosuus
on ylijäämästä 100 000e ja silti ylijäämää jää reilut 500 000 e. Tässä kohdin on muistettava, että tilikauden
vuoden 2019 tulos oli myös ylijäämäinen, 711 533 euroa (samoin vuoden 2018 tilikauden tulos 29 589,21
euroa ylijäämäinen).
Tarkastuslautakunta voi yhteenvetona toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta todeta, että pandemiasta huolimatta, liitto pyrki toteuttaa ja tukea suunnitelmallisia hankkeita eteenpäin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että liiton talous on vankalla pohjalla ja taloutta on hoidettu huolella. Säästöjä
on saavutettu eri vuosina ja niillä säästöillä on varmasti pidempiaikaista vaikutusta, joten se tulisi huomioida talousarviossa. Korona on ollut yllätys kaikille, mutta se on opettanut meitä kaikkia myös jatkossa
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toimimaan toisin. Lähivuosien aikana tuskin esim. matkustuskulut tulevat nousemaan samalle tasolle kuin
aikaa ennen koronaa. Etätyö on tullut jäädäkseen erilaisilla toimintamalleilla.
Tarkastuslautakunta pohtii, huomioidaanko talousarvion suunnittelussa tulot ja menot oikein, koska viimeiset vuodet ovat osoittaneet toteutumat reippaasti ylijäämäiseksi. Toki puskurirahastoa täytyy olla siltä
varalta, että varaudutaan yllättäviin tilanteisiin. Huomioidaan, että talousarvion suunnitteleminen on ollut
erittäin haastavaa muuttuvissa olosuhteissa.

Maakuntahallituksen lausunto
Kunnat vastaavat perussopimuksen mukaan hyväksymiensä muiden tehtävien hoitamisesta ja
niistä aiheutuneista velvoitteista (perussopimus 3 § 2. kohta ja 21 §). Liitto mahdollistaa hankkeiden toiminnan tarjoamalla rahoituspuskuria. Aiempien vuosien ylijäämä on jatkuvasti aktiivisessa
käytössä ja sillä katetaan hankkeiden suuriakin menoja, ennen kuin rahat saadaan rahoittajilta.
Oman puskurin tarve kasvaa, kun hankkeiden osuus liiton toiminnasta kasvaa ja Central Baltic ohjelman uusi ohjelmakausi alkaa. Uuden ohjelmakauden puskurirahoituksen turvaamiseksi liitto
neuvotteli Turun kaupungin kanssa limiittiluotosta, mikäli liiton omat varat eivät riittäisi rahoitustarpeen piikkeihin. Puskuri koostuu ylijäämätilin varoista ja niistä hankkeiden saamista rahoista, joita
ei ole vielä maksettu hankkeille (siirtovelat).
Uusiin toimitiloihin liittyvä investointi syö aiempien vuosien ylijäämää. Liiton talous perustuu pitkäjänteiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Sote-uudistuksen eri vaiheet ja koronapandemia
ovat kuitenkin viime vuosina vaikeuttaneet budjettisuunnittelua ja arviointia.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Tarkastuslautakunta
Taloudellisina sitovina tavoitteina talousarviossa on määritelty, että tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova valtuustoon nähden.
Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos oli 711.532 euroa ylijäämäinen, mikä on 714.532 euroa parempi
kuin talousarviossa.
Käyttötalouden kuntarahoitteisen toiminnan toimintakate on 713.527 euroa ylijäämäinen, mikä on 706.527
euroa parempi kuin talousarviossa.
Käyttötalouden toimintakate ja tilikauden tulos toteutuivat molemmat talousarviossa suunniteltua paremmin.
Kuntien jäsenmaksuosuudet ovat säilyneet muuttumattomina budjetoidulla tasolla.
Taseen mukainen kertynyt ylijäämä on 1.481.335 euroa eli kuntayhtymällä ei ole kuntalain tarkoittamaa alijäämän kattamisvelvoitetta.
Kuntayhtymän maksuvalmius on 52, joka on parantunut selvästi vuoteen 2018 (32 pv) verrattuna.

Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.
Arviointikertomuksen yhteenveto
Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on toiminut kuluneen vuoden 2020 aikana Kuntalain 121 §:n ja hyväksymänsä
tarkastussuunnitelman mukaisesti ja koonnut arviointikertomuksen käytettävissään olevista dokumenteista.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että maakuntavaltuuston vuoden 2020 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Tarkastuslautakunta on
huomioinut, että maakuntaliiton toimintaan ja talouden lukuihin on vaikuttanut merkittävästi maakuntauudistuksen peruuntuminen keväällä 2019 ja vuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut koronapandemia.
Maakuntahallituksen lausunto
Maakuntahallitus merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee lausunnon koskien arviointikertomuksessa 2020 esitettyjä toimenpiteitä tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Annika Saarikko saapui kokoukseen klo 10.08 ja Johannes Yrttiaho saapui kokoukseen klo 10.19.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 - 2024 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 171
Asia

Maakuntahallitus 30.8.2021 käsitteli alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä
varasi jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta
hankkeittain.” Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään
maakuntahallituksessa 22.11.2021 ja viedään maakuntavaltuuston 13.12.2021 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsitteli talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen elokuussa 2021.
Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 tilikauden tulokseksi 605 496 euroa ja vuoden
2021 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 112 800 euroa, joka suunnitellaan katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Maakuntahallituksen hyväksymässä tilinpäätöksessä vuodelta 2020 edellisten tilikausien ylijäämätililtä on 2 086 863 euroa.
Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2022 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 118 635 e). Alijäämä
aiheutuu toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista.
Talousarviovuoden toimintaa on suunniteltu mahdollisimman normaalisti, vaikka pandemian kaikkia vaikutuksia toimintaamme on vaikea ennustaa. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virkaja työehtosopimus saattaa tuoda joitain korotuksia. Nykyinen KVTES on voimassa 28.2.2022 asti.
Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.
Esityksen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä on 16.11.2021 mennessä toimittanut 11 jäsenkuntaa.
Oheismateriaalit:
1. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024
2. Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi

Valmistelija

KH/PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että
1. maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman
2022–2024.
2. talousarvion 2022 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden
3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman.
Päätös

Maakuntajohtaja lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan:
4. Maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään
talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2024 lahjoitusprofessuuria koskevan päätöksen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja tuo muutokset hyväksyttäväksi seuraavaan maakuntavaltuustoon.
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Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Anne-Mari Virolainen poistui klo 11.20.
_____
Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Oheismateriaalit:
1. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024
2. Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää, että
1. maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman
2022–2024.
2. talousarvion 2022 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden
3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman.
4. maakuntavaltuusto valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2024 lahjoitusprofessuuria koskevan päätöksen edellyttämät muutokset ja tuo
muutokset hyväksyttäväksi seuraavaan maakuntavaltuustoon.
Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Terhi Wallenius saapui kokoukseen klo 10.36.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAHJOITUSPROFESSUURI (TUOTANTOTALOUS) TURUN YLIOPISTOLLE
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 156
Asia

Maakuntajohtaja Kari Häkämies:
Maakunnan liitolle on saapunut Turun yliopiston vararehtori Mika Hannulan kirje (oheisena):
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio:
Tekniikan koulutuksen uudistaminen Turun yliopistossa on jo suunnitteluvaiheesta lähtien nojautunut vahvaan yritysyhteistyöhön. Tästä on osoituksena poikkeuksellisen vahva maakunnallinen
sitoutuminen DI-koulutuksen käynnistämiseen. Tähän mennessä teknilliselle tiedekunnalle osoitetun 12 lahjoitusprofessuurin taustalla on noin 50 Lounais-Suomen yritystä tai yksityistä organisaatiota. Teknillisen tiedekunnan toimintaperiaatteena on kouluttaa tekniikan alojen osaajia ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, ja tuotantotalouden opinnoissa yhdistyvät sekä tekninen osaaminen
että kaupallinen asiantuntemus. Opiskelijoiden opinnäytetyöt ja käytännönläheiset tutkimusprojektit palvelevat yritysten kehittämistarpeita ja vuoropuhelu opetussisältöjen kehittämisessä yhdessä
yritysten kanssa on jatkuvaa. Syksyllä 2021 aloittava Industry Affiliate Programme (AFP) rakentaa
yhteistyötä teollisuuden ja teknillisen tiedekunnan välillä.
Hallintojohtaja Petra Määttänen:
Liiton taseessa on syksyllä 2021 edellisten tilikausien ylijäämää 2 087 000 euroa. Talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa liitto on tuonut vahvasti esiin, että aiempien vuosien ylijäämä on aktiivisessa käytössä. Liitto mahdollistaa laajan hankeyhteistyön tarjoamalla hankkeille niiden tarvitsemaa rahoituspuskuria. Yliopiston kanssa neuvoteltu joustava maksusopimus mahdollistaa professuurin rahoittamisen niin, että maksuerät eivät vaaranna hankkeiden tarvitsemaa rahoitusta eikä liiton taloutta.

Valmistelija

KH/TN/PM/ml

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää ehdottaa maakuntavaltuustolle, että Varsinais-Suomen liitto lahjoittaa
Turun yliopistolle tuotantotalouden professuurin, kustannus 600 000 euroa, maksuaika viisi vuotta.
Lahjoituksen toteutuessa, maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto määrää maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja hallintojohtaja Petra Määttäsen sopimaan yliopiston kanssa professuurin maksuaikataulun ja muut ehdot.
Mikäli lahjoitus toteutuu, muutokset liiton talousarvioon tehdään maakuntavaltuuston kesäkuun
kokouksessa.
Päätös

Maakuntajohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle,
1. että Varsinais-Suomen liitto lahjoittaa Turun yliopistolle tuotantotalouden professuurin, kustannus 600 000 euroa, maksuaika viisi vuotta.
2. että maakuntavaltuusto määrää maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja hallintojohtaja Petra Määttäsen sopimaan yliopiston kanssa professuurin maksuaikataulun ja muut ehdot.
3. että vastaavat muutokset tehdään vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaan. Talousarvion puitteissa osa maksusta voidaan maksaa jo vuonna 2021.
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun päätösehdotuksen.
_____
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Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle,
1. että Varsinais-Suomen liitto lahjoittaa Turun yliopistolle tuotantotalouden professuurin, kustannus 600 000 euroa, maksuaika viisi vuotta.
2. että maakuntavaltuusto määrää maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ja hallintojohtaja Petra Määttäsen sopimaan yliopiston kanssa professuurin maksuaikataulun ja muut ehdot.
3. että vastaavat muutokset tehdään vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaan. Talousarvion puitteissa osa maksusta voidaan maksaa jo vuonna 2021.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYIHIN VALITUKSIIN
Maakuntahallitus 18.10.2021 § 144
Asia

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valtuuston hyväksymispäätöksestä on tehty neljä valitusta. Turun hallinto-oikeus on kirjeellään 30.8.2021 pyytänyt valitusten
johdosta Varsinais-Suomen liittoa hankkimaan maakuntavaltuuston lausunnon. Lausunto ja valtuuston hyväksymät kaava-asiakirjat on pyydetty toimittamaan 25.10.2021 mennessä. VarsinaisSuomen liiton hallintosäännön mukaan lausunnot antaa maakuntahallitus.
Vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on tehty yhteensä neljä Turun hallinto-oikeudelle
osoitettua valitusta.
1. Valittaja A
Valituksessa pyydetään poistamaan runkoväylämerkintä Omenaistenaukolta Askaistenlahdelle ja
Naantalin vanhan kaupungin satamaan. Valittajan näkemyksen mukaan merkintään liittyen ei ole
tehty riittäviä selvityksiä yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista ja muista vaikutuksista sillan taakse
jäävien saaristolaisten elämään. Valituksessa tuodaan myös esille, että merkinnän käsittelyä vaihemaakuntakaavassa ei ole tuotu esille vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
2. Valittaja B
Valituksessa pyydetään poistamaan Särkän länsipuolelle osoitettu veneilyn runkoväylämerkintä.
Valittajan näkemyksen mukaan merkintään liittyviä selvityksiä ei ole tehty kunnolla eivätkä ne ole
riittäviä arvioimaan Saaristo-Naantaliin kohdistuvia vaikutuksia. Valituksen mukaan uudet selvitykset eivät huomioi riittävästi kiertoteitä, vaikutuksia paikallisiin, työmaan aikaisia vaikutuksia tai vaikutuksia merivirtoihin. Lisäksi merkintää pidetään seuraavien lakien vastaisena: laki saariston kehityksen edistämisestä (1981/494), vesilain, laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, laki alueiden kehittämisestä ja laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
3. Valittaja C
Valituksessa pyydetään poistamaan suojelualuemerkintä (S), joka kohdistuu kiinteistöön 400-4382-38. Valittajan mukaan suojelualuevarauksen länsiosa sijoittuu vuokrasopimuksen nojalla yhtiön
hallinnassa olevalle kiinteistölle ja S-merkinnän vaikutukset kohdistuvat myös merkintäänsä laajemmalle naapurikiinteistöjen alueelle. Kaavan ei-sallittu kohtuuton vaikutus kohdistuu myös Satakunnan puolelle. Valittaja suhtautuu kielteisesti, että toimeen- ja täytäntöönpano jää muun viranomaisen myöhemmäksi tekemiseksi. Valittaja ei näe tarpeellisena, että pieneen noin 3-4 ha
suoalaan tehdään suojeluvaraus ja että maakuntakaavan varaukset eivät saa olla ristiriidassa
maakuntarajan eri puolin.
4. Valittaja D
Valittaja pyytää Turun hallinto-oikeutta kumoamaan kaavan hyväksymispäätöksen ja palauttamaan
sen uudelleen käsittelyyn maakuntavaltuustolle. Lisäksi valittaja pyytää korvausta oikeudenkäyntikuluista. Valitus kohdistuu Turun Eerikvallannieman alueella oleviin kiinteistöihin, jonka alueen virkistysaluemerkintään valittaja on tyytymätön.
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksyessään kaavan päättänyt kaavaratkaisun
sisällöstä. Turun hallinto-oikeuden päätös valtuuston päätöksestä tehdyistä edellä mainituista valituksista on oikeusharkintainen. Hallinto-oikeuden on valituksia käsitellessään tutkittava, onko kaavaprosessi ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ja perustuuko vaihemaakuntakaava maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin selvityksiin ja täyttääkö se 28 §:n mukaiset maakuntakaavan sisältövaatimukset.
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Oheismateriaalina ovat maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset 10.8.2021 ja
30.8.2021.
Valmistelija

HS/AK/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päättää esittää lausuntonaan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valtuuston hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin seuraavaa:
Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Vanhimman Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan ympäristöministeriö vahvisti elokuussa 2004, Salon seudun maakuntakaavan marraskuussa 2008 ja viimeiset Loimaan seudun,
Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat maaliskuussa 2013
(KHO 2014). Kokonaiskaavaa on täydennetty teemasisältöisillä Salo-Lohja -oikoradan (YM 2012,
KHO 2014), Tuulivoiman (YM 2014, KHO 2016) ja Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen (MV 2018, KHO 2020) vaihemaakuntakaavoilla.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.6.2021 Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan. Maakuntahallitus päätti 13.9.2021 MRL:n 201 §:n mukaisesti määrätä kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Yhteenveto
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava on laadittu maankäyttö- ja
rakennuslain lain kirjainta ja henkeä noudattaen. Kaavan valmistelussa lain yleinen tavoite on ollut
kirkkaana johtotähtenä. Kaavan lähtökohtina ovat olleet alueiden käytön suunnittelun tavoitteet ja
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen ja edistäminen. Maakuntakaava on laadittu teemakohtaisena vaihemaakuntakaavana, joka kumoaa ja korvaa kaava-asiakirjoissa luetellut
merkinnät ja määräykset. Kokonaisuutta tulee tarkastella ja arvioida ajantasaisesta kaavayhdistelmästä. Maakuntakaava täyttää laissa määritellyt maakuntakaavan sisältövaatimukset. Selvitykset
on laadittu ja vaikutukset on arvioitu vähintään maakuntakaavan yleispiirteisyyden edellyttämällä
tarkkuudella ja laajuudella ottaen huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Maankäyttö ja rakennuslain mukainen kaavaprosessi ottaa huomioon erityislainsäädännön vaatimukset, perustuslaillisen
yhdenvertaisuuden että kuntalain tarkoituksen.
Valituskohtaiset lausunnot.
1. Valittaja A sekä
2. Valittaja B
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaavalla täydennetään ja tarkistetaan
lainvoimaista maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Omenaisten aukolta Naantalin vanhan kaupungin satamaan johtava väylä Veneilyn runkoväylä -merkinnällä. Runkoväylämerkintä mahdollistaa toteutuessaan korkeamastoisten purjeveneiden vierailut Naantalin vierassatamassa. Runkoväylän toteuttaminen edellyttää 18–20 m kulkukorkeutta ja siten avattavan läppäsillan rakentamista maantielle 189 Naantaliin, nykyisen Särkänsalmen pengertien kohdalle.
Ympäristöministeriö jätti 20.3.2013 Turun seudun kehyskuntien ja Turunmaan maakuntakaavoja
koskevalla päätöksellään veneilyn runkoväylämerkinnän vahvistamatta (YM1/5222/2011) ja Korkein hallinto-oikeus piti 31.10.2014 voimassa ympäristöministeriön päätöksen (muu päätös
3359/2014). Ympäristöministeriön perusteluina vahvistamatta jättämiselle olivat riittämättömät MRL
9 §:n mukaiset selvitykset ihmisten elinoloihin ja hälytysajoneuvoliikenteeseen.
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Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaavan Veneilyn runkoväylä merkintä perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen
liiton yhdessä tilaamaan uuteen selvitykseen Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys – päivitys
2018 (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy ja Strafica Oy, 26.10.2018). Selvityksellä korjattiin ympäristöministeriön havaitsemat puutteet päivittämällä ja täydentämällä vaikutusten arviointia. Selvitys on
laadittu ja väylämerkinnän vaikutukset on arvioitu maakuntakaavan tehtävän ja tarkoituksen huomioivalla tarkkuudella (MRL 9 § 1 mom).
Selvityksen perusteella merkittäviä vaikutuksia pelastustoimelle ei synny. Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset keskittyvät veneilysesonkiin ja vaikutuksia voidaan lieventää operoinnin huolellisella suunnittelulla ja viestinnällä. Johtopäätöksissä todetaan mm. ”Tämän selvityksen perusteella
vesiväylä, joka mahdollistaa korkeat alukset sekä harvoin toistuvat siirrot, on aluetaloudellisesti
edullinen, jos sillan avaukset rajataan tieliikenteen kysyntähuippujen ulkopuolelle. Aluetalouden
hyödyt perustuvat nykyisiin vahvuuksiin eli matkailuun ja kylpylätoimintaan. Haitat kohdistuvat eniten Rymättylän ja Merimaskun asukkaisiin ja tieliikenteeseen. Vaikutusselvityksen mukaan tieliikenteen haittoja voidaan tehokkaasti lievittää sillan toimintatavan huolellisella suunnittelulla. Operointivaiheessa tärkein lievityskeino on selkeä viestintä, joka auttaa tienkäyttäjiä ottamaan avaamisaikataulut huomioon liikkumisessaan.”
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavaprosessin aikana päivittyvä dokumentti, jossa
kerrotaan kaavan lähtökohdista, tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei sisällä kaikkien
maakuntakaavamerkintöjen kuvauksia.
Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä (26.3.–27.4.2018) esillä ollut aineisto ei sisältänyt kaavaluonnosta. Osana laadittua selvitystä järjestettiin 29.8.2018 erillinen asukas- ja yhdistystyöpaja,
jossa esiteltiin myös vaihemaakuntakaavaprosessi.
Ehdotusvaiheen OAS:ssa Särkänsalmen väylä on mainittu kaavan tavoitteissa: Veneily on tärkeä
osa maakunnan virkistys- ja matkailupotentiaalia, näihin liittyvät väylät on ratkaistu aiemmissa
maakuntakaavoissa eikä teemaa käsitellä tässä kaavassa Omenaistenaukolta Naantaliin johtavaa
väylää lukuun ottamatta. Lisäksi laadittu selvitys on tuotu esille OAS:n luvussa Tietopohja ja laadittavat selvitykset, Virkistysalueet ja -reitit.
Veneilyn runkoväylä -merkinnällä osoitetaan väylän sijainti sekä mahdollistetaan väylän ja sen
edellyttämän läppäsillan jatkosuunnittelu ja toteuttaminen. Vaikutusten arviointi ja vuorovaikutus tulevat jatkumaan ja tarkentumaan erityislainsäädännön (mm. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) ohjaaman suunnittelun ja päätöksenteon edetessä.
3. Valittaja C
Maakuntakaavan, kuten muunkin kaavoituksen, on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaan (MRL 5 § kohta 5) edistettävä luonnon monimuotoisuutta ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä kiinnitettävä erityisesti huomiota luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 28 § kohta 6). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä ottaa huomioon
mm. aikaisemmin tehdyt selvitykset.
Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisen selvityksen Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi-selvityksen perusteella ne Varsinais-Suomen alueella sijaitsevat
suoalueet, jotka työryhmä on arvioinut selvitysaineistostaan valtakunnallisesti arvokkaimmiksi. Kirvessuon alue on tunnistettu selvityksessä arvokkaaksi suoalueeksi ja sen kokonaispinta-ala on 158
hehtaaria, josta Varsinais-Suomen puolella sijaitsee muutamia hehtaareja. Tunnistettujen soiden
pinta-ala ei ole vaikuttanut niiden osoittamiseen maakuntakaavassa vaan niiden luontoarvot.
Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän selitteessä on todettu, että suojelun toteuttamistarve ja tapa ratkaistaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Maakuntakaavan merkintä ei siis ota kantaa
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nistetun luontoarvon, joka tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Luonnonsuojelulaki määrittää ne toimeen- ja täytäntöönpanotavat ja viranomaiset, jotka voivat suojelualueen perustaa. Maakuntakaava ei kumoa tai voi vaikuttaa niihin säädöksiin, jotka luonnonsuojelulaissa on
asian osalta säädetty.
Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan soidensuojelun täydennysselvityksen mukaisesti
osoitettujen suojelualueiden merkinnät perustuvat kattavaan kansalliseen selvitykseen. Kaavamerkinnän selitteen mukaisesti suojelun toteuttamistarve ja -tapa ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa eikä tätä menettelyä voida pitää kohtuuttomana haittana, etenkin kun huomioidaan
maakuntakaavan yleispiirteisyys, joka yleisesti ohjaa ja joka tarkentuu yksityiskohtaisen suunnittelun ja toteutuksen kautta. Esitettyyn toimeen- ja täytäntöönpanoon liittyvään viranomaistehtävään
maakunnan liitolla ei ole juridista mahdollisuutta vaikuttaa vaan sitä ohjaa mm. luonnonsuojelulaki.
Satakunnan maakuntakaavassa Kirvessuon Satakunnan puolella sijaitseva alue on osoitettu se4merkinnällä, ja kyseinen merkintä on saanut lainvoiman 13.3.2013. Turvetuotannon selvitysalueen
(se4) merkinnän selitteessä todetaan, että sen käyttöä ei ole voitu ratkaista maakuntakaavaa laadittaessa, mutta siihen kohdistuvien intressien vuoksi sen osoittaminen maakuntakaavassa katsotaan tarpeellisena. Lisäksi selitteessä on todettu, että alueidenkäytön ratkaiseminen edellyttää lisäselvityksiä tai jatkosuunnittelua. Selvitysalueen selitteen edellyttämä lisäselvitysten tai jatkosuunnittelun ratkaisu ei tarkoita sitä, että kyseinen selvitysteeman toiminto aina olisi alueella mahdollista
toteuttaa.
Tämän jälkeen Satakuntaliitto on täydentänyt maakuntakaavaa vaihemaakuntakaavoilla, joista
vaihemaakuntakaava 2 on saanut lainvoiman 17.5.2019. Tässä vaihemaakuntakaavassa 2 on käsitelty mm. turvetuotantoa, soiden moninaiskäyttöä (kasvuturve, soidensuojelu ja virkistyskäyttö).
Vaihemaakuntakaavassa 2 on osoitettu mm. merkittävät turvetuotannossa olevat tai turpeenottoon
soveltuvat alueet eikä Kirvessuon alueelle on kyseistä EO-5 tai EO-6 merkintää osoitettu.
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta antamassaan
lausunnossa Satakuntaliitto ei ole todennut, että Kirvessuolle osoitettu suojelualue (S) olisi ristiriidassa Satakunnan voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa. Satakunnan maakuntakaavojen
merkintöjen ja niiden merkintöjen kuvausten sekä Satakuntaliiton lausunnon perusteella VarsinaisSuomen liitto pitää väitettä maakuntakaavojen ristiriitaisuudesta perusteettomana.
Soidensuojelutyöryhmän täydennysesitys (SSTE) on luonnonsuojeluarvoihin kohdistunut valtakunnallinen inventointi, joka toimii vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä suojelumerkintöjen päivittämisen osalta. Nämä täydennysesityksessä tunnistetut luonnonarvot osoitetaan maakuntakaavassa S-merkinnällä. Maakuntakaavan suojelumerkintä osoittaa suunnitellun maankäytön kyseisille suoalueille. Alueista ei laadita LSL 7 §:n luonnonsuojeluohjelmaa ja yksityismaiden suojelu tulee
etenemään pääasiassa vapaaehtoisin keinoin. Suojelun yksityiskohtainen toteuttaminen tapahtuu
ELY-keskuksen luonnonsuojelutehtävien sekä kuntakaavoituksen kautta. Suojelun toteutus tehdään ensin valtion maa-alueille ja yksityisten soiden vapaaehtoisesta suojelusta ELY-keskus neuvottelee erikseen. Vapaaehtoista suojelua toteutetaan sekä METSO- (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014-2025) ja HELMI (Ympäristöministeriön HELMI elinympäristöohjelma) -rahoitusten kautta.
4. Valittaja D
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tarkoitus on osoittaa alueiden
maankäyttöä maakuntakaavan yleistystasolla. Maakuntakaava antaa suuntaa tarkemmille kaavatasoille eli yleiskaavalle ja asemakaavalle. Muistutuksen kohteena olevalla Eerikvallanniemen alueelle on ollut valmisteilla Satavan ja Kakskerran osayleiskaava, joka nyt vahvistuttuaan ohjaa tarkempaa alueidenkäyttöä. Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan nähtävillä olon jälkeen Satava-Kakskerran osayleiskaava on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 ja
tällä hetkellä hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset ovat käsittelyssä hallinto-oikeudessa.
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Maakuntakaavamerkinnät ovat yleispiirteisiä ja ne tarkentuvat kuntakaavoituksessa, kuten on tässäkin tapauksessa käynyt. Nyt valituksessa mainittu maakuntakaavan virkistysaluemerkintä käsittää koko Satava-Kakskerran saaren ja se osoittaa saarten virkistysaluekokonaisuuden korostaen
jatkuvuutta ja rantojen saavutettavuutta. Merkintä pohjautuu lainvoimaiseen Turun kaupunkiseudun
maakuntakaavaan (KHO 7.2.2006), ja sitä on luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa
muokattu Satava-Kakskerran osayleiskaavatyön mukaisesti yhteistyössä Turun kaupungin kaavoittajien ja Turun kaupungin lausuntojen pohjalta niiltä osin kuin maakuntakaavan tarkkuustaso mahdollistaa.
Osayleiskaavassa laaja maakuntakaavan virkistysaluemerkintä sisältää pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M - 1) ja Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU - 1), näiden merkintöjen lisäksi maakuntakaavan merkinnän alueella on useita
muitakin osayleiskaavan merkintöjä, kuten Eerikvallanniemen alueen maa- ja metsätalousvaltainen
alue (M - 1), loma-asuntoalue (RA-1), Palvelujen ja hallinnon alue/ Loma-asuntoalue (P/RA - 1) sekä alueelle merkitty sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.
Maakuntakaavan kaavakortissa mainittu virkistysalueiden ja -kohteiden poisto tarkoittaa lähinnä
sellaisia alueita ja kohteita, joissa alueiden tai kohteiden käyttötarkoitus on kokonaisuudessaan
muuttunut. Esimerkiksi yksittäinen virkistyskohdemerkintä on voitu yksityistää, jolloin kyseinen
kohdemerkintä on poistettu. Muutokset tai poistot Satava-Kakskerran alueella on tehty maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioiden, ei kiinteistökohtaisten muutosten perusteella.
Turun kaupungin laatima Satava-Kakskerran osayleiskaava on käytännössä laadittu samanaikaisesti Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan kanssa. Yleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain § 32 mukaan maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan Satava-Kakskerran alueella maankäytön suunnittelua ohjaava kaava on kuntatasolla tarkemmin laadittu SatavaKakskerran osayleiskaava eikä maakuntakaava ole alueella voimassa. Näin ollen valittajan perusteita siitä, että maakuntakaavan merkinnät estävät tai rajoittavat alueiden käyttöä kyseisessä kohteessa on väärä ja perusteeton.
Maakuntahallitus antaa lausunnon maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee lausunnon Turun hallinto-oikeudelle luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA 2040+ JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 158
Asia

Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen asiakirja, joka sisältää sekä pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman että valtuustokausittain laadittavan maakuntaohjelman. Asiakirjojen laatimista
ohjaavat laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttöja rakennuslaki.
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi voimassa olevan Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2035+ kesäkuussa 2014. Maakuntaohjelma 2018–2021 tarkistettiin joulukuussa 2017. Työja elinkeinoministeriö on 8.6.2020 ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2022–
2025. Maakuntaohjelmien valmistelun yhteydessä maakuntien liittoja pyydetään päivittämään
myös älykkään erikoistumisen strategiansa EU:n ohjelmakautta 2021–2027 varten. Päivitetty strategia tulee liittää osaksi maakuntaohjelman kokonaisuutta.
Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi syksyllä 2020. Strategia
sisältää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman 2022–2025 sekä älykkään erikoistumisen
strategian 2021–2027. Valmistelu on koostunut noin 20 työpajasta ja kokouksesta, jotka on järjestetty yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen
ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valmisteluun on osallistunut noin 300 maakunnallista asiantuntijaa.
Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi
strategia on reagoiva ja ennakoiva muutostyökalu maakunnan kehittämiseen ja yhteisen mission
toteuttamiseen. Strategian avulla nopeutetaan maakunnan vihreää ja reilua siirtymää, vahvistetaan
maakunnan toimijoiden yhteistä sitoutumista maakunnan vahvojen elinkeinoalojen – meriteollisuuden, ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – kasvutavoitteisiin, ja rakennetaan aidon
kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin hyvinvointia ja yhteistoimintaa yli maakunnan sektori- ja väestöryhmien.
Maakuntastrategian visioiden mukaan Varsinais-Suomi vuonna 2040 on:
puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun edelläkävijä,
jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta,
yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta ja
muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.
Maakuntaohjelmassa 2022–2025 määritellään ohjelmakaudelle yhteistyön tavoitteet (18 kpl) ja
toimenpiteet (44 kpl). Maakuntastrategiaa täydentävä älykkään erikoistumisen strategia 2021–
2027 esittelee maakunnan vahvat toimialat sekä näiden kärjet ja innovaatioyhteistyön tehtävät.
Maakuntastrategiaan kuuluu vaikutusten arviointi (SOVA), ja sen valmistelusta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävissä Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla.
Maakuntaohjelman valmistelussa on huomioitu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.
Maakuntastrategian luonnos laitettiin maakuntahallituksen päätöksellä yleisesti nähtäville 1.9.20.10.2021. Lausuntoja ja kommentteja saatiin 54 kappaletta. Lausuntojen pääkohdat ovat:
- strategialuonnos on monipuolinen, kattava ja huolellisesti laadittu kokonaisuus
- strategian toteuttamisen osalta rahoituksen turvaaminen on oleellista
- maakunnan toimijoiden laaja sitoutuminen strategian yhteisiin tavoitteisiin on tärkeää
- aluerakenteen osalta maltillisen väestönkasvun tavoitteen merkitys jäi epäselväksi
- osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien rooli ei välity riittävästi, työvoimapalvelujen rooli
- ruokatuotannon osalta tarvitaan tarkennuksia mm. viljantuotannon osalta
- kalatalous, metsätalous, auto- ja rakennusteollisuus tulee huomioida
- hyvinvointikokonaisuuden osalta tulee huomioida liikunta taiteen ja kulttuurin rinnalla
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- SOVA-arviointia tulisi täydentää mm. tilannekuvan osalta
Edellä mainitut kommentit on huomioitu ja strategiaa täydennetty näiltä osin. Lisäksi on huomioitu
lukuisia pienempiä täydennyksiä tai muotoilutoiveita, osa näistä stilistisiä.
Osa lausunnoissa esiin nostetuista asioista kuuluu muihin asiakirjoihin, kuten liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tai ilmastotiekarttaan, jolloin niitä ei ole toistettu maakuntastrategiassa. Strategiaan
ei myöskään pääosin ole lisätty yksittäisiä hankkeita tai tapahtumia, joihin palataan toteuttamisvaiheen suunnittelussa.
On myös tärkeää huomioida, että strategia ohjaa vahvasti erityisesti viranomaisten toimintaa ja
näiden allokoimaa rahoitusta. Strategian toimeenpano perustuu yhteistyölle ja strategiaa varten
yhdessä sidosryhmien kanssa laadituille tavoitteille.
Maakuntavaltuustot hyväksyvät nyt valmisteltavat maakuntastrategiat vuoden 2021 viimeisessä
valtuustossa.
Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnos oheismateriaalina. Kokouksessa esitellään strategian pääkohdat ja asiakirjan käytettävyyttä lisäävä, sähköisenä tarinakarttana toteutettu tiivistelmäversio.
Valmistelija

TN/HS/SML

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus käsittelee Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksen ja esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy sen joulukuun 2021 kokouksessaan.
Maakuntahallitus valtuuttaa strategiasihteeristön tekemään tarvittavat stilisoinnit luonnokseen ennen sen lähettämistä maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Maakuntahallitus seuraa vuosittain Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteutumista.
Merkittiin, että Janina Andersson poistui kokouksesta klo 10.53.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Oheismateriaalina on Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ ja maakuntaohjelma 2022–
2025.
Digitaaliseen tarinakarttaan voi tutustua osoitteessa: https://arcg.is/1uX18K0 .
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ ja maakuntaohjelman
2022–2025.
Päätös

Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki ja suunnittelujohtaja Heikki Saarento esittelivät asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Joonas Rantala oli poissa kokouksesta klo 10.47-11.05, Saija Karnisto-Toivonen
poistui kokouksesta klo 11.15 ja Annika Saarikko poistui kokouksesta klo 11.30.
_____
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Sivu 34

Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNNAN TILA SYKSY 2021 -KATSAUS
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 183
Asia

Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa katsaus maakunnan viimeaikaisesta
kehityksestä. Syksyn 2021 katsauksessa tarkastellaan, miten Varsinais-Suomen työllisyystilanne
on toipunut koronakriisistä ja millaisia vaikutuksia pandemialla on ollut väestökehitykseen. Lisäksi
katsauksessa pureudutaan kuntatalouden tilaan ja näkymiin Varsinais-Suomessa. VarsinaisSuomen ELY-keskuksen tuottamassa analyysissa tarkastellaan vesivarojen käyttökelpoisuutta vesihuollossa, vesihuoltoverkostoja ja vesihuoltolaitosten toimintaa.

Valmistelija

JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee Maakunnan tila syksy 2021 -katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Nicke Wulff ja Niko Aaltonen poistuivat kokouksesta klo 11.58. Timo Lähteenmäki
poistui kokouksesta klo 12.02, Tommy Björkskog poistui kokouksesta klo 12.06 ja Markku Tuuna
sekä Joonas Rantala poistuivat kokouksesta klo 12.07.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LUETTELO TOIMIVALLAN SIIRTÄMISPÄÄTÖKSISTÄ
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 185
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 2 §:n mukaan toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle vuosittain syyskokouksessa.
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä vuodelta 2020 oheismateriaalina.
Luetteloa koskevat maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan päätökset nähtävinä kokouksessa.
Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä 20.8.1993 alkaen nähtävänä kokouksessa.

Valmistelija

PM/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa luettelon toimivallan siirtämispäätöksistä vuodelta 2020 maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Oheismateriaalina on luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä vuodelta 2020.
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto merkitsee luettelon toimivallan siirtämispäätöksistä vuodelta 2020 tiedoksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Saara Ilvessalo poistui klo 12.11.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET 25.10.2021
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 §:n mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
1. Maakuntahallitus on kokouksessaan 22.10.2021 § 181 käsitellyt perussuomalaisen valtuustoryhmän maakuntavaltuuston kokouksessa 25.10.2021 § 29 jättämän aloitteen:

.1 PERUSSUOMALAISTEN MAAKUNTAVALTUUSTOALOITE VARSINAISSUOMALAISTEN KUNTIEN JA
VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN YHTEISTYÖSTÄ
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Varsinais-Suomen kunnat toimisivat aktiivisen
myönteisesti luovuttaessaan henkilöstöä Vate:n (väliaikaisen valmistelutoimielimen) tehtäviin.
Peruste: että sote-alueuudistus toteutuisi maakunnan asukkaille parhaalla mahdollisella tavalla.
Turku 25.10.2021
Perussuomalaisten valtuustoryhmä”
Valmistelija

JV/MRL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021. Lainsäädännön hyväksyminen merkitsi 21 hyvinvointialueen perustamista
maahan 1.7.2021 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuitenkin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vasta 1.1.2023. Hyvinvointialueiden ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022.
Uudistuksen toimeenpanolain 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto maaliskuun alussa vuonna 2022 aloittaa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin asetettiin 2.9.2021. Vate koostuu kahdeksan kunnan ja 5 kuntayhtymän virkamiesedustajasta ja heidän varajäsenistään. Lisäksi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle asetettiin poliittinen seurantaryhmä.
Vaten tehtäviin kuuluu muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittäminen, vuosien 2021 ja 2022 talousarvio sekä aluevaalien järjestäminen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata valmistelijoita määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023. Kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen
hyvinvointialueen valmisteluorganisaation henkilöstötarve on noin 75-100 henkilöä.
Väliaikainen valmistelutoimielin on aloittanut keskeisten uudistushankkeiden johtajien ja projektivetäjien rekrytoinnit. Keskeisiin valmisteluorganisaation hankkeisiin 1) hallinto, talous ja tukipalvelut,
2) johtaminen ja osaaminen, 3) palvelujen järjestäminen, 4) yhdyspinnat, 5) ICT ja 6) pelastustoimen koordinaatio on valittu hankejohtajat. Hankkeesta riippuen niitä johdetaan noin 50 %:n työpanoksella. Tehtävät on täytetty uudistuksessa mukana olevien toimijoiden sisäisinä rekrytointeja.
Hankkeet jakautuvat edelleen 30 eri projektiin, joiden projektipäälliköiden rekrytoinnit ovat käynnissä. Hankejohtajien tehtävien määräaika kestää vuoden 2023 loppuun ja projektipäälliköiden vuoden 2022 loppuun.
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Sivu 38

Uudistuksen toimeenpano on vaativa kokonaisuus, jonka mahdollisimman sujuva toteutus on varsinaissuomaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee järjestämisvastuun siirtyessä olemaan maan toiseksi suurin hyvinvointialue ja samalla Varsinais-Suomen
suurin työnantaja. Hyvinvointialueella tulee työskentelemään arviolta 21 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan ammattilaista.
Varsinais-Suomessa valmistelua haastaa nykyisen palvelujärjestelmän hajanaisuus ja valmistelun
aikataulu. Maakunnassa on yhteensä 28 sote- ja pelastustoimen palvelujärjestäjää ja 41 erilaista
asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta jättää valmisteluun aikaa vain reilun vuoden.
Väliaikaiseen valmisteluun osallistuvat hyvinvointialueelle tehtäviään ja henkilöstöään luovuttavat
Varsinais-Suomen 27 kuntaa, näiden yhteistoiminta-alueet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri,
erityishuoltopiiri ja pelastuslaitos. Maakunnan liiton tehtävät eivät siirry hyvinvointialueelle, eikä liitolla ole edustajaa väliaikaisessa valmistelutoimielimessä. Maakuntahallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että kuntien taloudellisten ja henkilöstöresurssien puitteissa valmistelu tehdään hyvässä yhteistyössä, ja että valtio rahoittaa uudistuksen toimeenpanoa alueen lähtötilanne huomioiden.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Maakuntavaltuusto 13.12.2021
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto toteaa suoritetut toimenpiteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Sivu 39

VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETUN ALOITTEET
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 92 § kuuluu seuraavasti:
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Maakuntavaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä
maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Ehdotus

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja maakuntavaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Päätös

.1 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen:
”Miten Varsinais-Suomen maakuntahallinto ja sen kunnat kykenevät vauhdittamaan joukkoliikenteen koordinointia- ja johtamisjärjestelmää SOTE- henkilölogistiikan optimoimiseksi
tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella?
1.1. 2023 toimintansa aloittavan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakaspalvelut ovat paljolti
toimivan joukkoliikenteen varassa.
Varsinkin yhteydet keskuskaupunki Turussa toimiviin SOTE-alan palveluihin on oltava sutjakkaat.
Joukkoliikennekalusto on pääosin yksityisten toimijoiden omistuksessa. Liikenteen koordinointi on
sekä korporaatioiden että yksityisten yrittäjien päätännässä.
Joukkoliikenteen järjestäminen ei kuulune hyvinvointialueen toimialaan?
Miten keskuskaupunki Turku, alueen eri kunnat sekä muut joukkoliikenteen harjoittajat yhdessä:
1) synkronoivat hyvinvointi alueen joukkoliikenteen ja
2) kuka johtaa ja koordinoi joukkoliikennettä,
jotta se parhaalla mahdollisella tavalla integroi ja palvelee kokonaisvaltaisesti laajan ja pirstaleisen hyvinvointialueemme asukkaiden sote- palveluita?
Perussuomalaisten valtuustoryhmä”
.2 Sari Murto (sd) ja Jyrki Susi (Liike nyt) jättivät seuraavan aloitteen:
”MAAKUNTA-ALOITE
Energiamurroksen myötä tapahtuva siirtyminen perinteisistä sähköntuotantomuodoista uusiutuviin
- kuten laajoja maa-alueita vaativaan tuulivoimaan - aiheuttaa myös laajalle leviäviä ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloiden sijoituspäätökset tehdään kunnissa hanke kerrallaan sitä mukaa kun
uusia hankkeita tulee vireille. Monissa kunnissa saattaa olla samanaikaisesti meneillään useita
tuulivoimahankkeita, mutta harvemmin tehdään etukäteen koko kunnan kattavaa tuulivoimasuunnitelmia. Tuulivoimahankkeet sijoitetaan mielellään kuntien reunoille kauas keskuksista, jolloin hankkeen vaikutukset leviävät myös naapurikuntien puolelle. Tällainen tuulivoimahankkeiden ripottelu
eri puolille voi johtaa hankkeiden lisääntyessä hallitsemattomaan tilanteeseen ja lähellä toisiaan sijaitsevien hankkeiden ennakoimattomiin yhteisvaikutuksiin.
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On tärkeää etsiä erilaisia ratkaisuja uusiutuvan energian käyttämiseksi. Tuulivoimapäätöksissä
päähuomio on usein hankkeen vaikutuksissa kunnan taloudelle, ja hankkeen vaikutukset ihmisille
ja ympäristölle jäävät vähemmälle. Tuulivoimaloiden lähellä asuvien elämän nämä päätökset kuitenkin muuttavat vuosikymmenien ajaksi. Huonoa tuulivoimaloiden sijoituspäätöstä on mahdotonta
jälkeenpäin korjata: väärään paikkaan sijoitettua tuulivoimalaa ei voida siirtää muualle. Jos tuulivoimalat sijoitetaan liian lähelle asutusta ja niistä aiheutuu asukkaille haittaa, kunnan viranomaisilla
on vastuu seurauksista.
Tuulivoimahankkeet ovat laajimmin ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavia teollisia hankkeita Suomessa, ja niitä on vireillä moninkertainen määrä muihin vastaaviin hankkeisiin verrattuna. Tulevaa
maakuntakaavoitusta tulisi tuulivoiman osalta suunnitella vahvemmin yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa.
Esitämme seuraavaa:
1. Varsinais-Suomen liiton tulee selvittää, miten tuulivoiman rakentamista pystytään yhteisin toimin
ohjaamaan siten, että tuulivoimainfrastruktuurin sijoitusratkaisut aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa alueiden asukkaille ja muulle alueiden (matkailuala, Saaristomeren, Kurjenrahkan ja
Teijon kansallispuistot, Unescon maailmanperintökohteet sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet) käytölle.
2. Varsinais-Suomen liiton tulee selvittää, miten se voi ottaa käyttöön periaatteen, ettei teollisen
kokoluokan tuulivoimaloita saa sijoittaa kahta kilometriä lähemmäs asuinrakennuksia (vakituiset ja
vapaa-ajanasunnot).
Jyrki Susi, liike Nyt Sari Murto, sd”
.3 Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät seuraavan aloitteen:
”Maakuntavaltuustolle
Varsinais-Suomi on vahva elintarvikemaakunta. Ruoantuotanto on hyvin iso elinvoimakysymys
maakunnassamme. Varsinais-Suomessa tuotetaan kotimaista puhdasta ruokaa monipuolisesti ja
eettisesti kestävällä tavalla.
Kaikenlainen ääripäihin asettuminen ja niiden korostaminen on nykypäivän trendi. Ruuantuotannon
suhteen se toimii erityisen huonosti. Suomessa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa ja sen suosiminen on ympäristö- ja ilmastoteko. Kasvisten, ennen kaikkea kotimaisten, määrän lisääminen
ruokalautasella on perusteltua, mutta liha- ja maitotuotteet kuuluvat yhtä lailla monipuoliseen ja
terveelliseen ruokavalioon.
Kotimaisessa ruuantuotannossa kiinnitetään paljon huomiota hiilijalanjäljen pienentämiseen ja haetaan uudenlaisia tuotantotapoja. Suomalaista ruokaa sekä sen puhtautta ja vastuullisuutta arvostetaan ulkomailla, ja niin pitäisi olla myös täällä meillä. Julkisten toimijoiden rooli arvovalintojen tekijänä on merkittävä, ja niiden tulee seistä kotimaisen tuotannon puolestapuhujina ja osoittaa teoillaan arvostuksensa.
Kannattavuuden heikentyessä ei ole millään lailla itsestään selvää, että kotimaisen ruuan tuotanto
säilyy entisellään myös jatkossa. Nykyisessä maailmantilanteessa ja epävarmuudessa on erityisen
tärkeää, että Suomessa tuotetaan ruokaa. Mahdollisissa kriisitilanteissa voimme luottaa huoltovarmuuden olevan taattu ruuansaannin kannalta.
Varsinais-Suomessa on kotimaisen ruoan jalostusta mutta sitä pitää kunnianhimoisesti yhä kehittää. Hyvä esimerkki kotimaisen ruoan jalostuksesta on täysin kotimainen lemmikkieläinten ruoka,
joka valtaa aivan uutta aluetta ja tuo elinvoimaa sekä työtä. Tarvitsemme Varsinais-Suomeen lisää
tällaisia menestystarinoita ja uusia toimijoita.
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0f876aba-415b-4635-84b2-6435c3b752c5
https://sign.visma.net/fi/document-check/5873e8b9-6c33-46a7-895d-ac306851b46b

www.vismasign.com

§ 46, MV 13.12.2021 10:00

Sivu 41

Keskustan ja Kristillisdemokraattien maakuntavaltuustoryhmät esittävät, että
1.Varsinais-Suomen Liitto omissa toimissaan ja laajemmin maakunnassa pyrkii käytettävissään
olevin toimin edistämään kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien ja kaupunkien käyttävän jatkossakin tarjoiluissaan kotimaista ruokaa. Tarjolla tulee olla lihaa, kalaa ja kasviksia monipuolisesti, ja
lisäksi tulee aina valita mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa.
2. Varsinais-Suomen Liitto pyrkii käytettävissään olevin toimin edistämään kotimaisen ruoantuotannon jalostuksen lisääntymistä ja monipuolistumista Varsinais-Suomessa.
Keskustan Maakuntavaltuustoryhmä Kristillisdemokraattien Maakuntavaltuustoryhmä”
Maakuntavaltuusto keskusteli aloitteista. Aloitteet lähetetään maakuntahallitukseen valmisteltavaksi.
_____
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VALTUUTETUN KYSELYT
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön § 94 mukaan:
”Valtuutetulla on oikeus esittää maakuntahallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään
kahden minuutin pituisia kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta koskevista asioista.
Kyselytunti järjestetään ennen maakuntavaltuuston kokousta, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä.
Kyselytunti on julkinen.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Maakuntahallituksen
puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.”

Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää, että valtuutetun kyselyt esitetään maakuntavaltuuston kokouksen viimeisenä asiakohtana ennen kokouksen päättämistä.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kyselyt ja maakuntahallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin.

Päätös

Todettiin, että kyselyitä ei ollut.
_____
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MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Lauri Heikkilä päätti kokouksen klo 12.21.
_____
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MUUTOKSENHAKU
§ 32-48

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 32-38, 41-48
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Pykälät: 39-40
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus/Åbo Förvaltningsdomstol
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Pykälät:
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika ____ päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi
tettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Varsinais-Suomen liiton
kirjaamosta.
Postiosoite:

PL 273

Käyntiosoite: Linnankatu 52 B
Sähköpostiosoite: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Faksinumero:
Puhelinnumero:
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 9.00 - 15.00
Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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