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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 18.1.2022. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 19 maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
seuraavasti:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Valmistelija

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Katri Kapasen ja Laura Kontun.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Juhani Nummentalo saapui klo 10.12.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Naantalilaiset ja loimaalaiset hyvin edustettuna aluevaltuustossa
Selvästi eniten Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutetuista tulee Turusta. Turkulaisia valtuutettuja on yhteensä 30, mikä on kuitenkin hieman vähemmän kuin Turun väestöosuuden perusteella voisi olettaa. Eniten aluevaltuutettuja kunnan väkilukuun suhteutettuna saivat Naantali ja
Loimaa. Kummankin osuus maakunnan väestöstä antaisi 3 valtuustopaikkaa, mutta uudessa aluevaltuustossa on yhteensä 6 naantalilaista ja 5 loimaalaista valtuutettua. Sen sijaan salolaisten valtuutettujen määrä jäi selvästi kaupungin väestöosuutta pienemmäksi.

Yritysten liikevaihto kasvaa nopeasti Varsinais-Suomessa
Koronapandemian alku lähes kaksi vuotta sitten teki merkittävän loven Varsinais-Suomen yritysten
liikevaihtoon. Pahimmin korinakriisistä ovat kärsineet palvelualat ja erityisesti matkailu, jonka liikevaihdosta hävisi yli puolet heti keväällä 2020. Seurannassa olevista toimialoista vain kauppa ja
ICT-ala ovat selvinneet korona-ajasta kolhuitta.
Koronakriisistä elpyminen on kuitenkin käynnistynyt kaikilla toimialoilla. Useilla aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa ja palvelualoilla yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun heti ensimmäisen
koronakevään jälkeen. Sen sijaan matkailu- ja tapahtuma-alalla liikevaihto lähti kasvuun vasta
vuotta myöhemmin keväällä 2021. Nähtäväksi jää, millaisen kuopan omikronvariantin aiheuttamat
rajoitukset aiheuttavat yritysten liikevaihdon kasvuun.
Viime syksynä nopeimmin kasvavat alat olivat teollisuus, matkailuklusteri ja rakentaminen. Matkailuyritysten liikevaihdon kasvu korona-aallon pohjalta onkin ollut nopeaa, joskin koronakriisiä edeltävään tasoon on vielä matkaa. Hitaimmin ovat kasvaneet kaupan ala ja ICT. Nämä toimialat ovat

Sivu 5

§ 3, MH 24.1.2022 10:00
tosin kasvaneet tasaisesti koko pandemian ajan, joten niiden osalta ei voida puhua elpymisestä.
Muilla aloilla nopea kasvu selittyykin selvästi alemmasta vertailutasosta syksyllä 2020. Seutukunnittain tarkasteltuna kaikilla Varsinais-Suomen alueilla yritysten liikevaihdon kasvu on vahvaa.
Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin tietoihin valmistavan teknologiateollisuudesta, liikeelämän palveluluista sekä matkailuklusterista ja ICT-alalta. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2022, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä kevääseen 2022saakka.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Varsinais-Suomeen ennustetaan nopeaa työllisyyskasvua
Varsinais-Suomen työllisyystilanne näyttää vahvalta Taloustutkimuksen tekemän ennusteen pohjalta. Ennusteen mukaan työllisyys kasvaisi vuosina 2019–2025 selvästi nopeimmin Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa kaikissa työllisten määrä kasvaisi yli 5 prosentilla.
Kaikkien muiden maakuntien kasvuennuste jää koko maan keskiarvoa (+3,3 %) alemmaksi.
Kärkikolmikon lisäksi eniten työllisyys kasvaisi ennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Lapissa ja Päijät-Hämeessä. Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa jäätäisiin nollille, ja nopeinta työllisten määrä laskisi Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.
Taloustutkimuksen ennuste perustuu asiantuntija-arvioihin, ja sen pohjana ovat valtiovarainministeriön kasvuennuste ja Etlan toimialakohtaiseen työllisyysennuste. Ennusteen laatimiseen osallistui
231 asiantuntijaa eri puolelta Suomea, ja heiltä kysyttiin, mihin maakuntiin he arvioivat koko maahan ennustetun kasvun kohdistuvan.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Varsinais-Suomen liitolle sopimuksellisen yhteistyön AKKE-määrärahaa 1 077 000 €
Työ ja elinkeinoministeriö on esittänyt alueen kestävän kasvun alueelliseksi määrärahanjaoksi eri
maakuntiin vuodelle 2022 seuraavaa:
Sopimuksellisen yhOsuus rahoituksesta, %
teistyön määräraha, €

MK01 Uusimaa

2 133 000

13,33

MK02 Varsinais-Suomi

1 077 000

6,73

MK04 Satakunta

866 000

5,41

MK05 Kanta-Häme

815 000

5,09

1 105 000

6,91

MK07 Päijät-Häme

846 000

5,29

MK08 Kymenlaakso

858 000

5,36

MK09 Etelä-Karjala

859 000

5,37

MK10 Etelä-Savo

626 000

3,91

MK11 Pohjois-Savo

715 000

4,47

MK12 Pohjois-Karjala

665 000

4,16

MK13 Keski-Suomi

907 000

5,67

MK14 Etelä-Pohjanmaa

843 000

5,27

MK15 Pohjanmaa

814 000

5,09

MK16 Keski-Pohjanmaa

572 000

3,58

MK17 Pohjois-Pohjanmaa

868 000

5,43

MK06 Pirkanmaa
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MK18 Kainuu

619 000

3,87

MK19 Lappi

812 000

5,08

16 000 000

100,00

YHTEENSÄ

Määräraha on jaettu siten, että osa (60 %) on jaettu kaikkien maakuntien kesken ja osa (30 %) on
kohdennettu väkiluvun perusteella. Rahoituksesta 10 % on jaettu hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita (hiilineutraalius, työllisyysaste, TK-investointien osuus bkt:sta) kuvaavien indikaattoreiden perusteella. Käytännössä enemmän rahaa saavat ne maakunnat, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat
korkeat ja työllisyysaste sekä TK-investointien osuus BKT:sta on matala).
Rahoituksen temaattisesta kohdentamisesta sovitaan maakunnittain helmikuussa ALKEkeskustelujen yhteydessä. Valtioneuvosto päättää sopimuksellisen yhteistyön määrärahan lopullisesta alueellisesta jaosta aluekehittämisen keskustelujen jälkeen helmi-maaliskuussa 2022. Aluekehittämisen keskustelujen lopputulemana syntyy kunkin maakunnan ja valtion välinen yhteistyöasiakirja, jossa sovittuihin kokonaisuuksiin maakuntien liitot aluekehitysviranomaisina kohdentavat
määrärahaa. Varsinais-Suomen osalta kohdennukset on alustavasti esitetty teemoihin Saaristomeri, työvoiman saatavuus ja ruokaketjut. Yhteistyöasiakirjaan kirjattuja johtopäätöksiä seurataan
osana ALKE-keskustelujen jatkuvaa prosessia, kuitenkin vähintään puolivuosittain.
Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan
käyttöä maakuntien liittojen vuosittain tekemän raportoinnin yhteydessä. Maakuntien liittojen tulee
julkaista rahoitettujen hankkeiden julkiset tiivistelmät verkkosivuillaan.
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715 ja elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, puh. 040 776 0630
Alueellisen junaliikenteessä tapahtuu
Keskustelu alueellisen junaliikenteen ympärillä on viime viikkoina aktivoitunut. Turun Sanomat kirjoitti 14.1.2022, että Turun seudulle voisi olla lähijunaliikennettä jo 2024. Uutisen taustalle on yksityinen ostaja, joka on valmistelemassa tarjousta yhdentoista Sm2 junarungon ostamiseksi VR:ltä
tarkoituksenaan kunnostaa junat mm. Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen tarpeisiin. Ostaja on
palkannut Antero Alun Alkutieto Oy:stä suunnittelemaan junien uudistamista ja tulevaa liikennöintiä. Tavoitteena on, että aiesopimus ja neuvottelut VR:n kanssa junien myyntiehdoista ja hinnasta
olisivat valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Rahoittaja on junien kunnostuksen lisäksi lupautunut alkuun myös ajamaan junia ilman yhteiskunnan tukea Turku–Uusikaupunki välillä.
Mikäli hankinta ja kunnostus etenevät suunnitellusti, edellyttää esillä ollut aikataulu myös muiden
osapuolien panostusta. Väyläviraston investointiohjelmaan kirjattu Turku–Uusikaupunki -radan peruskorjaus (46 milj. euroa ml. Naantalin radan sähköistys) tulee saada valtion budjettiin ja radanvarsikuntien on aktivoiduttava asemapaikkojen ja -laitureiden kunnostuksessa viime keväänä valmistuneen Varsinais-Suomen asemapaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Varsinais-Suomen liitto oli mukana myös Väyläviraston juuri valmistuneessa seitsemän alueen/kaupunkiseudun kanssa laaditussa alueellisen junaliikenteen selvityksessä:
Tarkastelussa oli mukana yhteysvälit Liminka–Oulu–Ii, Seinäjoki–Vaasa, Iisalmi–
Kuopio–Suonenjoki, Äänekoski–Jyväskylä–Muurame, Uusikaupunki–Turku, Heinola–
Lahti–Orimattila sekä Lappeenranta–Imatra. Alueelliselle junaliikenteelle hahmottui
selvityksessä alueesta riippuen erilaisia rooleja: kaupunkiseudun sisäinen junaliiken-
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ne, maakunnallinen taajamajunaliikenteenne ja maakuntakeskusten välinen liikenne.
Alueellisen junaliikenteen rooliin vaikuttaa olennaisesti sen kilpailukyky suhteessa
henkilöautoon ja bussiliikenteeseen. Parhaiten alueellinen junaliikenne näyttäisi palvelevan seudullista, erityisesti kuntakeskuksista toiseen suuntautuvaa liikkumista.
Useilla alueilla alueellisen junaliikenteen edistäminen edellyttää, että sen roolia liikennejärjestelmässä selkeytetään.
Maakunnallisella tasolla alueellinen junaliikenne on huomioitu maankäytössä vaihtelevasti, mutta kaikki maakuntakaavat mahdollistavat alueellisen junaliikenteen seisakkeiden toteuttamisen, liityntäpysäköinnin kehittämisen sekä maankäytön tehostamisen. Nykytilanteessa kuntien yleis- ja asemakaavat mahdollistavat lähes kaikkien tutkittujen seisakkeiden rakentamisen sekä maankäytön tehostamisen. Alueiden valmiudet ja tahtotila tukea alueellista junaliikennettä maankäytön kehittämisellä ovat selkeästi useilla alueilla vahvistuneet.
Työssä on tuotettu keskenään vertailukelpoista kysyntäpotentiaalitietoa eri seuduilta.
Tarkasteluissa kysyntäpotentiaaliin vaikuttavat yhdyskuntarakenne asemien tai seisakkeiden läheisyydessä sekä eri kulkutapojen keskinäinen kilpailuasetelma. Usealta
seudulta löytyy matkustajapotentiaalia, erityisesti keskustaajaman läheisyydestä.
Jokaiselle yhteysvälille on työssä tehty alustava alueellisen junaliikenteen aikataulurakenne ja sen avulla on muodostettu tarpeelliset infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet sekä toimenpiteiden alustavat kustannusarviot. Tarkastelussa on huomioitu nykyinen ratainfrastruktuuri, rataosuuden nykyinen säännöllinen junaliikenne sekä vuoden 2030 valtakunnalliset liikenne-ennusteet. Tarkastelut keskittyvät lähivuosien liikenteen aloitusmahdollisuuksiin.
Alueesta riippuen alueellista junaliikennettä on mahdollista sovittaa nykyiseen liikennerakenteeseen 6–16 vuoroa/suunta vuorokaudessa, näihin tarvitaan 2–4 kalustoyksikköä. Väyläviraston aikaisemman selvityksen perusteella teknisesti parhaiten soveltuviksi arvioitiin perinteinen lähijuna ja duoraitiojuna. Infrastruktuuritoimenpiteiden
kustannusarviot ovat alueesta riippuen n. 2,8– 14,5 M€ (MAKU 120, 2015=100). Infratoimia ovat mm. uudet matkustajalaiturit, yli- ja alikulut sekä jollain alueilla myös uudet
kohtausraiteet ja rataosuuden nopeudennoston edellyttämät turvalaitevarustelut.

Osaprojekti 1: Infra, kapasiteetti ja kalusto
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-79a_alueellinen_junaliikenneselvitys_web.pdf
Osaprojekti 2: Maankäyttö
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-79b_alueellisen_junaliikenteen_web.pdf
Varsinais-Suomen liitto ja Valonia ovat mukana kansainvälisessä Scale Up -hankkeessa, jossa
vuoden 2022 aikana selvitetään alueellisen juna- ja joukkoliikenteen organisaatiomallivaihtoehdot.
Lisäksi toteutetaan palvelukokeiluja asemanseutujen kehittämiseksi etenkin Loimaan ja Uudenkaupungin asemilla. Hankkeessa on jo laadittu Varsinais-Suomen oma paikallisjunaliikenteen pendelöintipotentiaalitarkastelu.
Varsinais-Suomessa ollaan nyt – mahdollisesti – lähellä pitkäjänteisellä suunnittelulla tavoiteltua
paikallisjunaliikennettä. Avoimia kysymyksiä, selvitettävää ja sovittavaa on edelleen paljon. Organisaatiomalleista, korjaustoimenpiteiden ja liikennöinnin kustannuksista ja tarvittavasta subventiotasosta on lisää tietoa luvassa. Oleellista tässä vaiheessa on alueen oman tahtotilan tunnistaminen ja välittäminen.
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Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Vuonna 2023 Varsinais-Suomessa koulutetaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa sekä ruotsinkielisiä oikeustieteen maistereita
Valtioneuvosto päätti 13. tammikuuta tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen esityksestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden laajentamisesta. Koulutusvastuita laajennetaan
yhteensä kuudessa yliopistossa ja yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Uusien koulutusten on
tarkoitus alkaa vuonna 2023.
Varsinais-Suomessa uudet koulutusvastuut myönnettiin:
Turun yliopisto – sähkö- ja automaatiotekniikka
Åbo Akademi – oikeustieteen maisteri, lisensiaatti ja tohtori
Turun ammattikorkeakoulu – sähkö- ja automaatiotekniikka
Yrkeshögskolan Novia – tieto- ja viestintätekniikka
Päätös koulutusvastuiden laajentamisesta vastaa työmarkkinoiden osaajatarpeisiin sekä laajentaa
nuorten koulutusmahdollisuuksia. Varsinais-Suomessa esitetyistä uusista koulutusvastuista jäi toteutumatta Turun ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehdin koulutus.
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, 040 721 3429
Alueellista yhteistyötä ympäristökasvatuksen osalta vahvistetaan
Vuoden 2021 aikana ympäristökasvatuksellista yhteistyötä on vahvistettu uudistamalla alueen verkostotoimintaa. Aktiivisen ”Koulujemme lähivedet” -verkoston toimintaa ja yhteistyötä on kehitetty
ja laajennettu Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkostoksi. Verkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita. Valonialla on koordinointivastuu verkoston toiminnasta. Verkoston kautta jaetaan tietoa ja osaamista sekä tiivistetään yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja parantaa tiedonkulkua verkoston jäsenten toiminnasta opettajille. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja yhteistyössä järjestetään tapahtumia, koulutuksia ja vierailuja. Kevääksi 2022 on suunnitteilla täydennyskoulutus alakoulun opettajille teemalla vesiluonnon monimuotoisuus. Lisätietoa verkostosta
ja sen toiminnasta: https://valonia.fi/hanke/ymparistokasvatusverkosto/
Lisätietoja: projektiasiantuntija Miriam Séwon, p. 040 1258 418
Helmi-elinympäristöohjelman luonnonhoitotöitä käynnissä useassa varsinaissuomalaisessa kunnassa
Useassa varsinaissuomalaisessa kunnassa on parhaillaan käynnissä Helmielinympäristöohjelmasta rahoitettavia luonnonhoitotöitä. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja
maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, joka vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta.
Ensimmäisessä kunnille suunnatussa Kunta-Helmi erityisavustushaussa vuonna 2020 VarsinaisSuomessa yhdeksän kuntaa sai yhteensä noin 800 000 euroa käytettäväksi luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen ja edistämiseen kunnissa. Rahoitusta sai myös Valonian ja seitsemän varsinaissuomalaisen kunnan yhteishanke Varsinais-Suomen Helmikunnat (2021-2022). Yhteishankkeessa ovat mukana Kaarina, Naantali, Paimio, Raisio, Turku, Salo ja Uusikaupunki. Hankkeessa
kunnostetaan 35 luonnonarvoiltaan merkittävää kohdetta, jotka ovat pääasiassa perinneympäristö-
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jä kuten ketoja tai niittyjä, mutta kunnostuksia tehdään myös lintukosteikoilla, metsäisillä alueilla ja
purojen ranta-alueilla.
Kunnat vastaavat luonnonhoitotöiden toteuttamisesta alueillaan. Valonian vastuulla on yhteishankkeen koordinointi, asiantuntijatyö, viestinnällinen päävastuu sekä hankehallinto, jolloin kunnat voivat keskittyä luonnonhoitotöiden toteuttamiseen. Yhteishankkeen tavoitteena on lisätä kuntien
osaamista luonnonhoitotöiden toteuttamisessa ja saada hoidon puutteesta heikentyneet arvokkaat
luontokohteet kunnostettua. Lisäksi tavoitteena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä luontokohteiden huomioimisessa.
Yhteishankkeen lisäksi kunnissa on käynnissä omia Helmi-rahoitteisia hankkeita mm. Liedossa ja
Turussa on ennallistettu soita, Turussa kunnostetaan kaupunkipuro Kuninkojaa, Paraisilla kunnostetaan saariston perinnebiotooppeja ja useassa rannikkokunnassa on niitetty merenrantaruovikoita. Kuntien lisäksi Helmi-elinympäristöohjelmaa toteuttavat alueelliset ELY-keskukset ja Metsähallitus, jotka inventoivat luontokohteita ja myös toteuttaneet useita kohteiden kunnostuksia ja hoitotoimia myös Varsinais-Suomen alueella. Ympäristöministeriön harkinnan mukaan Helmierityisavustushaku kunnille tullaan toteuttamaan 2–3 vuoden välein vuoteen 2030 asti.
Kunnat aktiivisesti mukana useassa luonnonhoitoa tukevassa hankkeessa
Helmi-työn lisäksi kunnille on tarjolla useita mahdollisuuksia osallistua luonnon monimuotoisuutta
edistäviin hankkeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankeyhteistyön avulla kunnat saavat
asiantuntijaohjausta, lisäresurssia ja uusia näkökulmia luonnonhoitotyöhön. Kuntien luontotyön
verkostoitumista edistetään myös muassa valtakunnallisen Luontokunnat-verkoston kautta. Useat
eri hanketoimijat etsivätkin aktiivisesti kuntia mukaan hankkeisiin.
Varsinais-Suomessa on käynnissä muun muassa maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Puujalka-hanke, jossa edistetään vesiensuojelua ja vesitalouden luonnonmukaista hallintaa Salon ja
Turun kaupungin maa- ja metsätalousalueilla sekä Paimionjoki-yhdistyksen toiminta-alueella. Valonian koordinoimassa hankkeessa on kunnostettu virtavesiä, tehostettu vesiensuojelua puukunnostuksilla, suunniteltu ja rakennettu kosteikkoja sekä suunniteltu soiden ennallistamisia.
METSO-rahoitteisessa Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkostohankkeessa edistetään Salon ja
Someron kuntien alueella sijaitsevan harjualueen monimuotoisuuskeskittymän luonnonhoitoa eri
toimijoiden kuten yritysten, kuntien, seurakuntien ja yksityisten maanomistajien yhteistyönä.
METSO-ohjelmasta on myös rahoitettu metsien suojelua ja Varsinais-Suomen kunnissa jo 90 ha
on METSO-suojelun piirissä ja uusia esityksiä on tehty aivan viime aikoina.
Lumoa yhteistyönä: kunnat, oppilaitokset ja työllistämispalvelut luonnon monimuotoisuutta vaalimassa -hankkeessa lisätään nuorten ja aikuisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja ekologisen kestävyyden turvaamisesta. Hankkeen aikana toisen asteen oppilaat ja työllistämiskeskuksen asiakkaat tekevät käytännön luonnonhoitotöitä kuntien mailla ja lisäksi halukkaat
osallistujat pääsevät tekemään viestintäsisältöjä tehdyistä töistä. Hankkeen lopputuotoksena syntyy uusi oppimisympäristö, jota toisen asteen oppilaitokset, työllistämispalvelut ja kunnat voivat
hyödyntää luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi yhteistyössä.
Lisätietoja Varsinais-Suomen Helmikunnat-hankkeen toimenpiteistä https://valonia.fi/uutinen/kuntaja-jarjesto-helmi-haku-aukeaa-syksylla-varsinais-suomen-helmikunnat-hankkeen-kohteiltaesimerkkia-kuntien-luonnonhoitotyohon/
ELY-keskusten tekemään Helmi-työtä voi seurata muun muassa Facebook-sivulla Perinnemaisemien Helmet https://www.facebook.com/perinnemaisemienhelmet
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Esimerkkejä kuntien luonnonhoitotöistä

Kuva 1. Helmi-rahoituksen avulla Salossa Halikonjoen rannalle suunniteltiin ja toteutettiin lammaslaitumen laajennus. Kuva: Katariina Yli-Heikkilä

Kuva 2. Liedossa palautetaan suon vesitalous tukkimalla ojat. Laskuojiin lisättiin puupatoja vettymisen lisäämiseksi. Kuva: Jarkko Leka.
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Kuva 3. Puustoa raivaamalla saadaan ketoalueiden valo-olosuhteita parannettua. Lokalahden
Kankareenhaan kedolla kaadettiin varjostavia mäntyjä keväällä 2021. Kuva: Katariina Yli-Heikkilä

Kuva 4.
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Kuva 5. Kuninkojan purokunnostustalkoot käynnissä Turussa. Kuva: Liisa Vainio
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTOPOLITIIKAN SUUNNITELMASTA
Asia:

Ympäristöministeriö on pyytänyt 8.12.2021 lausuntoa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta
14.1.2022 mennessä. Lausunnolle on myönnetty lisäaikaa helmikuun loppuun saakka.
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisesta on säädetty ilmastolaissa. Ilmastosuunnitelman lähtökohtia ovat EU:n komission ja Sannan Marinin hallitusohjelman määrittelemät
ilmastolinjaukset ja päästövähennystavoitteet. Ilmastosuunnitelma koskee niin sanottua taakanjakosektoria, eli päästökaupan ulkopuolisia sektoreita maankäyttösektoria lukuun ottamatta. Taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä. Taakanjakosektorin päästövähennystavoite on vuodelle 2030 50 % verrattuna vuoden 2005 tasoon ja tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Komission
ehdotuksen mukaan Suomen taakanjakosektorin päästötavoite vuodelle 2030 olisi 17,2 Mt CO2ekv. ja VTT:n laskeman skenaarion mukaan kustannustehokas taso taakanjakosektorin päästöille
vuonna 2035 on 14,5 Mt CO2-ekv., jota on käytetty tämän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelman lähtöoletuksena.
Suomen vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästötietojen mukaan taakanjakosektorin päästöistä 38%
aiheutuu liikenteestä, 22% maataloudesta, 8% jätesektorista, 10% lämmityssektorista, 8% työkoneista, 4% F-kaasuista ja muista lähteistä 10%. Vuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat vähentyneet
16% ja päästövähennyksiä on tapahtunut kaikilla muilla sektoreilla paitsi maataloudessa.
Jo tehtyjen päästövähennystoimien ja nyt esitetyn päästövähennystavoitteen välille jää 5,6 miljoonan tonnin päästökuilu. Tämä päästökuilu katetaan tässä suunnitelmassa esitetyillä lisätoimilla,
jotka muodostavat taakanjakosektorin ilmastotavoitteet toteuttavan toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman muodostavat sektorikohtaiset lisätoimet sekä sektorirajat ylittävät, kuntien ilmastotyöhön ja kuluttajiin liittyvät toimet. Lisäksi hyödynnetään vuoden 2030 tavoitteen osalta kertaluontoista joustoa ja LULUCF eli maankäyttösektorin mahdollistamaan joustoa, joita vastaavat lisävähennykset on saavutettava päästökauppa- ja maankäyttösektoreilla. Alkuvuodesta 2022 on valmistumassa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, joka täydentää ilmastopolitiikan suunnittelukokonaisuutta. Toimia tarvitaan siis kaikilla eri sektoreilla, jotta päästöjä voidaan vähentää tavoitteiden
edellyttämällä tavalla.
Eri sektoreiden tavoitteiden toteutumista on tarkoitus edistää seuraavilla tavoilla ja seuraaviin kokonaisuuksiin kohdistuen:
- Liikennesektori, fossiilittoman liikenteen tiekartan kahden ensimmäisen vaiheen toimeenpano
ja harkinta kolmannen vaiheen toimien tarpeellisuudelle
- Maataloussektori, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) päästövähennystoimien lisäksi
kansallisesti vaikuttaa erityisesti turvemaiden päästöjen hillintään, kivennäismaiden hiilensidonnan lisäämiseen, täsmäviljelyyn sekä lypsylehmien metaanituoton vähentämiseen
- Rakennusten erillislämmitys, luovutaan öljylämmityksestä ja nostetaan lämmityspolttoaineiden jakeluvelvoitetta, joka vähentää myös työkoneiden ja muun öljynkäytön päästöjä
- Kuluttajia kannustetaan edelleen puolittamaan hiilijalanjälkensä
- Kuntien ilmastotyön edistäminen ja julkisten hankintojen mahdollistamat päästövähennykset
- Kiertotalouden avulla saatavat päästövähennykset vähentämällä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja valmistusprosessien energiantarvetta
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman aineistot hankeikkunassa
https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM049:00/2020

Valmistelija

HS/AK/ka

Maakuntajohtajan ehdotus
Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on tehty laajalla osallistamisella ja siinä on monipuolisesti
huomioitu taakanjakosektorin eri kokonaisuuksien mahdollisuudet ja potentiaali päästövähennyk-
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siin. Suunnitelmassa on myös keskeisesti nostettu esille suunniteltujen toimien kustannustehokkuus ja huomioitu toimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hyväksyttävyys.
Esitettyä ilmastosuunnitelman toteutumisen seurantaa voidaan pitää hyvänä. Koska taakanjakosektorin päästölähteet ovat moninaiset ja teknologia päästöjen vähennyksiin kehittyy jatkuvasti,
tulee seurannan olla kattavaa ja ajantasaista sekä mahdollisten uusien lisätoimien määrittämisen
tapahtua nopeasti.
Ilmastosuunnitelmassa on tuotu esille kuntien ja maakuntien liittojen rooli ilmastotyön edistämisessä sekä julkisten hankintojen sekä kansalaisten toimien mahdollisuuden päästövähennysten saavuttamisessa. Tavoitteet niiden osalta ovat hyvät, mutta toteutustyössä tulee kiinnittää erityisestä
huomiota siihen, että päästötietoja on saatavilla aluetasolla, jotta alueellisesti parhaiden ratkaisujen
edistäminen on mahdollista. Tulee myös huomioida se, että kuntien ja maakuntien liittojen resurssit
vaihtelevat hyvinkin paljon alueellisesti, joten rahoituksellisesti tulee myös turvata edistämis- ja kehittämistyön toteuttaminen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, Aleksis Klap, puh. 040721 3137, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO EUROOPAN MERI-, KALATALOUS- JA VESIVILJELYRAHASTON SUOMEN OHJELMASTA 20212027 JA MANNER-SUOMEN VESIVILJELYSTRATEGIASTA
Asia

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on pyytänyt kirjeellään 16.12.2021 lausuntoa koskien Euroopan meri- kalatalous ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmaa vuosille 2021–2027 ja
manner-Suomen vesiviljelystrategiasta. Lausuntopyyntö on vastaanotettu 17.12.2021.
EMKVR:n Suomen ohjelma koostuu neljästä toimintalinjasta, joiden puitteissa meri-, vesiviljelykalatalouskokonaisuutta on tarkoitus kehittää ja rahoittaa tulevalla ohjelmakaudella:
1. Kestävä kalastus ja vesiympäristön ennallistaminen ja suojelu
2. Kestävä vesiviljely sekä jalostus ja markkinat
3. Kestävän sinisen talouden mahdollistaminen rannikko-, saari- ja sisämaa-alueilla sekä vesiviljely-yhteisöjen kehittämisen edistäminen
4. Meripolitiikka
Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat kalatalousalan kestävän kasvun tukeminen, alkutuotannon
edellytysten turvaaminen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen sekä ympäristökysymysten yhä parempi huomioiminen. Ohjelma pyrkii vastaamaan ilmaston- ja ympäristönmuutoksen
tuomiin haasteisiin (kestävyys ja vastuullisuus). Ohjelma huomioi myös tavoitteet koskien huoltovarmuutta ja omavaraisuutta erityisesti terveys- ja talouskriisien varalle. Manner-Suomen osalta
ohjelman valmistelua on ohjannut valtioneuvoston periaatepäätöksenä 9.7.2021 hyväksytty Kotimaisen kalan edistämisohjelma, joka asettaa kansalliset tavoitteet kalan kulutuksen kasvulle ja erityisesti kotimaisen kalan käytön lisäämiselle. Ohjelman on tarkoitus kanavoida EU-rahoitusta
Suomeen 71 755 692 euroa.
Lausuntoja on erityisesti pyydetty koskien 1) ohjelman strategiaa, 2) kaupallista kalastusta ja kalavarojen tilan parantamista (ml. tiedonkeruu ja valvonta), 3) kestävää vesiviljelyä, 4) kalatalouden
paikallista kehittämistä (ns, kalaleader) ja 5) meripolitiikkaa.
Lausunnot on pyydetty toimittamaan 23.1.2022 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi kautta
tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi

Valmistelija TN/SH/PP/AK/mk
Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus antaa seuraavan lausunnon:
Ohjelman strategia pyrkii vastaamaan neljän haasteeseen: kalan kasvavaan kysyntään, alkutuotannon edellytysten turvaamiseen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittamiseen sekä ympäristön ja kalakantojen tilan parantamiseen. Tunnistetut haasteet ovat Varsinais-Suomen liiton mielestä oikeat ja ajankohtaiset. Strategian kytkentä jo aiemmin hyväksyttyyn Kotimaisen kalan kehittämisohjelmaan on olennaista Strategian tavoite on vastata varsin kiperiin haasteisiin tilanteessa,
jossa samanaikaisesti kysyntä kasvaa, mutta itse toimiala on pitkään kärsinyt tunnistetuista ongelmista: kalastajien määrä on laskenut erityisesti rannikkoalueilla, uusien toimijoiden saanti alalle on
ollut haasteellista, kannattavuuden kanssa on ollut ongelmia, toimintaympäristö on ollut jatkuvassa
muutoksessa ja uusien vesiviljelylaitosten luvittaminen on epäselvää ja epävarmaa. jne. Ympäristö- ja ilmastotavoitteet asettavat niin ikään omia haasteitaan, kun yhtäältä on tarkoitus lisätä saalismääriä tai vesiviljelyn osalta kasvatusmääriä ja toisaalta olla mukana vesistöjen hyvän tilan saavuttamisessa; tämä erityisesti Saaristomeri -näkökulmasta.
Strategia on kaiken kaikkiaan asianmukaisesti laadittu ja siinä on hyvin kuvattu toimialaan liittyvät
mahdollisuudet haasteet huomioiden. Strategian toteutus yhteistyössä kumppanuusperiaatteella
läpi koko toimijakentän on havainnollistettu hyvin. Strategian jatkuva arviointi, seuranta ja ennakointi edellyttävät tehokasta ja ammattitaitoista viranomaistyötä.
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Kaupalliseen kalastukseen liittyen ohjelma sisältää hyviä huomioita, jotka on koottu SWOTanalyysiin. Kalan kysynnän kasvaminen ja hyvä imago on noteerattu positiivisena asiana, samoin
kalan käyttö ja kalastus ilmastohaasteen yhtenä ratkaisuna. Käytännön kalataloutta varjostaa kuitenkin huoli vesistöjen tilasta; puhtaat vesistöt ovat kalatalouden ehdoton edellytys. Tiedonkeruulla
ja valvonnalla on keskeinen rooli vesistöjen ja kalakantojen tilan seurannan näkökulmasta, kuten
ohjelmassa todetaan. Ammattikalastuksen kannattavuus ja kalatuotteiden arvonlisäys on nostettu
ohjelmassa hyvin esiin erillistavoitteina. Silakan käyttöä ravintona tulee ehdottomasti lisätä nykyisen rehukäytön rinnalla. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien lisääntynyt käyttö ihmisravintona on
myös merkittävä ympäristöteko. Ohjelma tarjoaa hyviä rahoitusinstrumentteja sekä kalatalouden
uudistamiseen että uusien yrittäjien saamiseksi alalle. Esim. tuki kalastusalusten moottorien vaihtoon energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vaikuttaa hyvältä toimintamallilta myös ympäristönäkökulmasta. Varsinais-Suomen alueelta voidaan mainita myös hyvänä
esimerkkinä Uudenkaupungin ja Metsähallituksen sekä luonnonvarakeskuksen yhteistyö, jonka tavoitteena on luvittaa valmiita vesiviljelysijainteja sijainninohjaussuunnitelman mukaisille hyville alueille. Myös Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavassa on tunnistettu parhaat vesiviljelyn kehittämiseen soveltuvat alueet, eli tarvetta ja valmiutta konkreettisille toteutushankkeille on. Hylkeen ja
merimetson aiheuttamiin haittoihin on ohjelman kautta luvassa korvausta, mikä voidaan todeta positiivisena asiana.
Vesiviljely tulee tunnistaa aiempaa konkreettisemmin osana koko ruokaketjua. Todettu asia on se,
että ruuantuotanto aiheuttaa lähes aina joko hajakuormitusta tai pistekuormitusta ympäristöön. Kotimaisen ruuantuotannon monipuolistamisen ja lisäämisen sekä huoltovarmuuden turvaamisen näkökulmasta tulisi strategiassa nykyistä konkreettisemmin tuoda esille se, että vuoropuhelua maaja metsätalous- sekä ympäristöministeriön välillä tarvitaan, jotta ruuantuotannon ja sen ympäristövaikutusten huomiointi saadaan yhteensovitettua ja sitä kautta kehitettyä alaa kestävästi ja pitkäjänteisesti.
Kalatalouden paikallisessa kehittämisessä tärkeä rooli on kalataloustoimintaryhmillä, ns. kalaleadereillä. Ryhmät täydentävät ohjelman puitteissa tehtävää työtä omalla panoksellaan, josta alasta
tiedottaminen on yksi tärkeimmistä toimintamuodoista pienimuotoisen rahoitustoiminnan ohella.
Kalatalousohjelmassa mainitaan alan imagon parantamisen tavoite ja tässä työssä toimintaryhmillä
on erinomainen tilaisuus osoittaa vaikuttavuuttaan; kalatalouden tiedotustyötä on kokemuksen perusteella leimannut negatiivinen uutisointi. Kalaleaderien avulla on mahdollisuus viestiä alasta positiivisesti eteenpäin ja sitä kautta myötävaikuttaa myös uusien yrittäjien tuloon alalle. Toimintaryhmät toimivat kumppanuushengessä yli sektori- ja aluerajojen ja niiden kautta pystyttäneen rahoittamaan myös kalatalouden kannalta oleellisia vesistö- ja ympäristöhankkeita. Näissä voidaan samalla huomioida kalatalousryhmien vahva kytkös Leader-ryhmiin ja maaseutuohjelmaan. Varsinais-Suomen liitto pitää paikallisen kehittämisen roolia tärkeänä osana kalatalousohjelmaa ja esittää, että kalataloustoimintaryhmille myönnetään riittävä perusrahoitus, jotta hyvät toimintaedellytykset turvattaisiin niille ja taattaisiin toiminnalle siten vaikuttavuutta.
Meripolitiikan osalta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoasetuksen rahoitusmahdollisuudet rajautuvat meriosaamiseen, merialueen valvontaan liittyvään yhteiseen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen ja yhteistyöhön rannikkovartiostotoiminnoissa. Tämän vuoksi ohjelman meripolitiikan kokonaisuutta tarkastellaan ainoastaan näistä näkökulmista.
Meriosaaminen ja merialueiden valvonta pohjautuvat ohjelmassa vahvasti meritiedon lisäämiseen.
Itämeren tilan kohentamisen osalta on tunnistettava se, että Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitus on Suomen ainoa jäljellä oleva kohde HELCOMin Itämeren suurimpien kuormittajien
hot spot -listalla. Meritiedon korkea taso luo pohjan meriympäristön parantamiselle, merialuesuunnittelulle, meren suojelulle sekä merialueiden kestävälle käytölle ja laajemmin kestävälle siniselle
taloudelle ja siihen liittyvälle yritystoiminnalle. Rannikon maakuntien liittojen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinoinnista vastaava Varsinais-Suomen liitto edellyttää, että rahoituksella varmistetaan tiedon tuotannon lisäksi myös tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen erityisesti eri toimintoja
yhteen sovittavassa merialuesuunnittelussa.
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Rannikkovartiostotoiminnan osalta on hyvä, että rahoitettaviin toimiin on sisällytetty osallistumista
rannikkovartiostotoimintoihin liittyvään eurooppalaiseen rannikkovartiostotoimintojen suorituskykyjen kehittämistyöhön ja operatiiviseen toimintaan.
Päätös

Lea Räisänen ehdotti Janina Anderssonin kannattamana lausuntoon lisättäväksi, että: ”Rannikkovesien tila on heikentynyt viimeisimmän vesienhoitosuunnitelman mukaan. Erityisesti saaristomeren tila on huono. Uusimman merenhoidon tila-arvion mukaan rehevöityminen on lisääntynyt niin,
että koko merialueen tila on heikko. Suunniteltu kasvatuksen lisäys merialueella heikentää luultavasti meren tilaa, ellei vesiviljelyä ensi sijassa lisätä suljettuihin kiertovesiratkaisuihin perustuviin
laitoksiin. Näitä tulisi kehittää ja rahoittaa erityisesti ja niiden yhteyteen rakennettaviin lisäarvoa
tuoviin toimintoihin kuten esim. kasvihuoneet, biokaasulaitokset.”
Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattava Räisänen/Andersson ehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Kanerva Ilkka
Achrén Ulla
Andersson Janina
Eloranta Eeva-Johanna
Euro Alvar
Kapanen Katri
Kontu Laura
Koski Silvia
Kurvinen Jani
Lindén Aki
Nieminen Tomi
Nikkanen Saku
Nummentalo Juhani
Pilpola Juhani
Reijonsaari-Korsman Jaana
Räisänen Lea
Takatalo Henna
Virolainen Anne-Mari
Ylis-Junttila Markus

JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva totesi suoritetussa äänestyksessä annetun viisitoista (15) JAA-ääntä
ja neljä (4) EI-ääntä, jolloin pohjaehdotus oli hyväksytty maakuntahallituksen päätökseksi.
_____
Lisätietoja

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON KULTTUURITOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
Asia

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 asettaa toimikaudekseen kulttuuritoimikunnan
osaksi Varsinais-Suomen liiton luottamuselinorganisaatiota. Kulttuuritoimikunta on asiantuntijatoimielin, jonka kokoonpano ei noudata kuntavaalien tulosta. Kulttuuritoimikunnan asettaminen ei perustu lakiin.
Samalla maakuntahallitus päätti, että kaudella 2021–2025 kulttuuritoimikunnassa ovat edustettuina
seuraavat alat/tahot:
- maakunnan kunnat alueellisesti kattavasti
- taide- ja kulttuurialan oppilaitokset
- ammattitaiteilijat
- Taiteen edistämiskeskus
- alueen kotiseututoimijat
- alueen museotoimijat
- luovat alat, tapahtumat ja yrittäjyys
- kulttuurimatkailu
- kulttuurihyvinvointi
Toimikunnan kokoonpanossa on otettu huomioon maakunnan alueellinen kattavuus, sukupuolijakautuma, yleiskulttuurin erilaiset toimialat sekä molemmat kotimaiset kielialueet.

Valmistelija

JV/KK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää nimetä Varsinais-Suomen kulttuuritoimikuntaan maakuntahallituksen
toimikaudeksi seuraavat jäsenet:
Dahlstén Annika, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
Gustafsson Krista, kulttuurimatkailutoimija, yrittäjä, Mathildedal
Hemgård Minna, vs. kulttuurisihteeri, kuntaedustaja, Turunmaa
Jalava Mari, museonjohtaja, kuntaedustaja, Vakka-Suomi
Kärki Kimi, dosentti, oppilaitosedustaja, Turun yliopisto
Laakso Pekka, musiikin suunnittelijaopettaja, esiintyvä taiteilija, kuntaedustaja, Salon seutu
Lundström Marie-Sofie, biträdande professor i konstvetenskap, oppilaitosedustaja, Åbo Akademi
Meska Sanna, toiminnanjohtaja, taiteen vapaan kentän edustaja
Myllynen Taina, kulttuurisihteeri, kuntaedustaja, Loimaan seutu
Parkkola Timo, innovaatiopäällikkö, oppilaitosedustaja, HUMAK
Rautjoki Ville-Matti, apulaisintendentti, alueellinen vastuumuseo, Turun museokeskus
Rosenlöf Anna-Mari, erityisasiantuntija, kulttuurihyvinvointi, Turun AMK
Sara Tuomas, tapahtuma- ja luovan alan yrittäjä
Sjöström Anne, museotoimenjohtaja, Turun seutu
Vahvaselkä Jussi, teatterin luova johtaja, kapellimestari, säveltäjä
sekä nimeää kulttuuritoimikunnan puheenjohtajaksi Taina Myllysen.
Maakuntahallitus päättää, että kulttuuritoimikunta raportoi vuosittain toiminnastaan maakuntahallitukselle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN VUOSILLE 2021-2024
Asia

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 6 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa. Siitä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta 756/2021, §19 (ALKE- laki). Yhteistyöryhmän asettamisesta ja tehtävistä on säädetty myös Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 § 11, §12.
Yhteistyöryhmän toiminta on jatkuvaa. Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. EU:n rakennerahastokauden aikana 2021–2027 kunnallisvaalikausia ovat 2021–2024 ja
2025–2028. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.11.2021 maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon ja nimesi sen kuntajäsenet sekä puheenjohtajan.
Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot, valitsi kolme varapuheenjohtajaa sekä hyväksyi oman työjärjestyksensä 20.12.2021 (oheismateriaali) ja päätti lähettää sen maakuntahallituksen vahvistettavaksi.

Valmistelija

TN/EH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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UUTTERA - UUTTA LIIKETOIMINTAA ENERGIAYHTEISÖISTÄ -HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia:

Varsinais-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä hankkeelle. Hankkeen päähakijana on Turun ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Valonia/Varsinais-Suomen liitto.
Kiinteistö- ja rakennusala tuottavat 35 %:ia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa rakennuksen käytön aikaisista päästöistä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä. Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi maailma sähköistyy ja uudet jäähdytys-, lämmitys- ja varastointiratkaisut kehittyvät nopeasti. Energia-alan yritykset eivät pysy kehitysvauhdissa mukana, ja alalla tarvitaankin kipeästi uudenlaista tiivistä yhteistyötä. Tässä hankkeessa tartutaan energiamurroksen alueelliseen
vauhdittamiseen kahden merkittävän haasteen, asuinkiinteistöjen saneerauspaineiden sekä lämpöenergiayritysten osaamishaasteiden ja verkostoitumistarpeen osalta.
Hankkeen tavoitteena on luoda lämpöenergiayritysten alueellinen verkosto, jossa jaetaan osaamista, tuodaan alan yritykset yhteen ja tartutaan osaamis- ja kehitystarpeisiin. Hankkeessa syvennytään yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön ja kansainvälistymiskehitykseen. Samaan
aikaan kehitetään alueellisten markkinoiden kysyntää kokoamalla asuinkiinteistökannan avaintoimijat yhteen kehittämään yhteistyömallia taloyhtiökentän energiamurroksen vauhdittamiseksi.
Yksi Varsinais-Suomen alueellisen selvityssuunnitelman keskeisimmäksi elvytysrahoitusta vaativaksi toimenpiteeksi nousi yritysten hiilineutraaliustavoitetta edesauttavat uudet liiketoimintamallit.
Hanke luo kysyntää energiaremontteja ja energiatehokkuustoimenpiteitä tarjoaville paikallisille yrityksille, suunnittelijoille ja konsulteille. Hanke toteuttaa maakuntastrategian nostoja yhteistyötaidoista, innovatiivisuudesta ja resurssiviisaudesta ja vastaa suoraan toimenpidekokonaisuuteen R1
sekä osaltaan kokonaisuuksiin R6, Y1, Y3 ja Y5.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-30.6.2023 ja kokonaiskustannukset ovat 74 620 euroa, josta
omarahoitusosuutta on 22 386 euroa. Valonian/Varsinais-Suomen liiton budjetti hankkeessa on
30 100 euroa ja Turun ammattikorkeakoulun budjetti 44 520 euroa.

Valmistelija

HS/RL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä -hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. p. 0449075995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SELVITYSHENKILÖTYÖ SAARISTOMEREN TILAN PARANTAMISEN ORGANISOITUMISESTA
Asia

Valtioneuvosto päätti kevään 2021 puoliväliriihessä Saaristomeri-ohjelman käynnistämisestä. Tavoitteena on Saaristomeren valuma-alueen hajakuormituksen vähentäminen ja Saaristomeren
poistaminen Itämeren suojelukomission hot spot -listalta vuoteen 2027 mennessä. Taustalla on
Saaristomeren tilan epätoivottu kehitys, jossa meriympäristön tilaa ei pitkäjänteisestä työstä huolimatta ole saatu parannettua.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla on valmistunut selvitys maatalouden hajakuormituksen
hallinnan pullonkauloista. Kesään 2022 mennessä laaditaan lisäksi tiekartta tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tiekartta sisältää toteutussuunnitelman vesien ja merenhoidon suunnittelussa esitettyjen maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen, mukaan lukien rahoitusmahdollisuudet ja toteutuksesta vastuulliset tahot. Saaristomeri-ohjelmaa on tarkoitus tämän
jälkeen laajentaa koskemaan kaikkea ihmistoiminnasta peräisin olevaa vesistöihin ja mereen kohdistuvaa kuormaa. Toimintaa on laajennettava myös jo vesistöissä olevan kuormituksen vähentämiseen ja sisäisen kuormituksen hallintaan.
Vesien- ja merenhoidon suunnittelussa tunnistettujen tarvittavien konkreettisten toimenpiteiden
toteutus ja resursointi on ollut tähän asti riittämätöntä. Saaristomeren hyvää tilaa tavoittelevia toteuttajia on paljon, mutta toimenpiteiden yhteensovittaminen ei ole tehokasta. Parantamistoimenpiteiden vaikuttavuus on jäänyt vaatimattomaksi ja kustannustehokkuus vähäiseksi.
Saaristomeriohjelman hot spot -tiekartan toteuttaminen edellyttää vastuiltaan hajanaisen toimeenpanon tehostamista ja koordinoidun yhteistyön rakentamista. Myös osaamisen varmistamiseksi tulee parantaa tietopohjaa ja vahvistaa tutkimussektorin ja toimijoiden yhteistyötä.
Maakunnallisesti Saaristomereen liittyviä toimijoita ovat mm. Saaristomeren ja sen valuma-alueen
kunnat, maakunnan liitto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, ELY-keskus, yhdistykset, säätiöt, järjestöt (esim. Centrum Balticum, Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri, John Nurmisen Säätiö, Baltic
Sea Action Group, Proagria,). Ja kansallisia toimijoita mm. valtioneuvosto, ministeriöt (YM, MMM,
TEM), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, etujärjestöt (mm. MTK),
Eduskunnan saaristomeriryhmä.
Selvitystyössä tulee arvioida eri toimijoiden rooleja niin alueellisesti kuin kansallisesti sekä vertailla
erilaisia organisoitumismuotoja. Organisoitumisen tulee tukea tehokasta Saaristomeriohjelman
toimeenpanoa, edistää tarvittavaa tutkimusyhteistyötä sekä viestintää ja edunvalvontaa.

Valmistelija JV/MRL
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus kutsuu Turun yliopiston entisen rehtorin, professori Kalervo Väänäsen Saaristomeren tilan parantamisen organisoituminen -selvitystyön tekijäksi. Selvitystyön tavoitteellinen valmistumisajankohta on toukokuu 2022.
Selvityshenkilö Väänänen raportoi selvityksestä maakuntahallitukselle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Aki Linden poistui klo 11.56.
_____

Lisätietoja

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen p. 040 583 6950, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 10, MH 24.1.2022 10:00

Sivu 25

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 54-55/2021
- muut B § 167-181/2021
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 22-24/2021,
§ 1-2/2022
Head of Managing Authority päätökset A1 § 154-165/2021, § 1/2022
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

ml/mbl/kn/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 11, MH 24.1.2022 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 12.01.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-5, 7-11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 6
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 6
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Linnankatu 52 B
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

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

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Hankinta-asiat

Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.
Pykälät:

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

