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Maakuntahallitus Esityslista 2/2022 

 
KOKOUSAIKA 28.02.2022 klo  10.00 
KOKOUSPAIKKA Sähköinen teams-kokous 
ASIAT 
 

1-18 

SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj. 
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 

Rantasaari Juha 
Bergqvist Sandra 
Lumme Riina 
Jori Talvikki 
Azizi Muhis 
Vallavuori Kaisa 
Pitkänen Sanna 
Niinivirta Pirjo 
Kiviranta Esko 
Alari Tatu 
Aitamurto Pentti 
Lehtinen Riitta 
Nuoritalo Totti 
Junnila Vilhelm 
Tissari Marke 
Lindberg Marko 
Ek-Marjamäki Teija 
Mikkola Mari 
Miikkola Mikael 
 

ESITTELIJÄ Häkämies Kari Maakuntajohtaja 
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Määttänen Petra 

 
Hallintojohtaja 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Heikkilä Lauri 
Myllymäki Pekka 
Lindqvist Emma 
Alho Niina 
 

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

KUTSUTTUINA 
ASIANTUNTIJOINA 

Leskinen Riikka 
Nuotio Tarja 
Saarento Heikki 
Virtanen Janne 
Stjernberg Kirsi 

Toimialapäällikkö 
Aluekehitysjohtaja 
Suunnittelujohtaja 
Edunvalvontajohtaja 
Viestintäpäällikkö 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Asia 1 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
 

Asia 2 

ALLEKIRJOITUKSET  
 
 
Ilkka Kanerva 
puheenjohtaja 
 

 
 
 
Petra Määttänen 
sihteeri 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Maakuntavirasto 
 
 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
LIITON VERKKOSIVUILLA 

Maakuntavirasto 

Todistaa Hallintojohtaja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Asia Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 22.2.2022. Maakuntahallituksen 
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistu-
vat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen 
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. 

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

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty 

mainitussa kuntalain pykälässä. 
  
Valmistelija PM/mk 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.  
 
Päätös 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

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

 
 Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireel-

lisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytä-
kirjaan kyseisen pykälän kohdalle. 

 
 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 

seuraavasti: 
 
 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen ko-

kouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.  
 
 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksy-

misestään.  
 
 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan 

tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallin-
tosihteerille. 

 
 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja 

allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.  
 
Valmistelija PM/HM 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Silvia Kosken ja Jani Kurvisen. 
 
Päätös  
  
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 
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TALOUSARVION 2022 KÄYTTÖSUUNNITELMA 

Asia Käyttösuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetaan vastuualuekohtaiset tavoitteet ja maakuntahallitus 
vahvistaa kuntarahoituksen tiliryhmätasolla sekä ohjelma- ja hankerahoituksen toimintakatetasolla 
(0 euroa).  

  
Maakuntavaltuusto (mv 13.12.2021 § 39) hyväksyi   
  
1. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024.  
2. talousarvion 2022 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon näh-
den   
3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan käyttö-
suunnitelman.  
  
Liiton talousarvio vuodelle 2022 on 118 635 euroa alijäämäinen. Alijäämä suunnitellaan katetta-
vaksi edellisten vuosien ylijäämätililtä.  

   
 Oheismateriaali: Talousarvion 2022 käyttösuunnitelma  
  
Valmistelija  PM/TN/HS/JV/EP/mk  
  
Maakuntajohtajan ehdotus  
  
 Maakuntahallitus vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 käyttösuunnitelman siten,  
 että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat:  
  

1. Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso  
2. Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa)  

 
Päätös 
 
Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 käyttösuunnitelma 
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 1. JOHDANTO 
 

 
Varsinais-Suomen liitto – paras liittolainen  

 
Varsinais-Suomen liiton visio on aktiivinen ja uudistuskykyinen maakunnan liitto, yhteistyökumppani ja paras 
liittolainen, niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin. Työmme ytimessä on Varsinais-Suomen kehittäminen ja tu-
levaisuuden suunnittelu yhteistyössä kuntien, korkeakoulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Työllämme 
täydennämme maakunnan kehittämisen kokonaiskuvan. Tavoitteemme on olla yhteistyön edelläkävijä, 
käynnistäjä ja alueen vahva ääni. Lupauksemme on, että kanssamme maakunnan kehittämisen kuvat piir-
retään valmiiksi, toteutukseen saakka.  
 

Talousarvio 2022 
 

Maakuntavaltuusto (mv 13.12.2021 § 39) hyväksyi  
 
1. 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. 
  

Liiton talousarvio vuodelle 2022 on 118 635 euroa alijäämäinen. Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edel-
listen vuosien ylijäämätililtä. 
 
Ohjelma- ja hankerahoitteiset kustannuspaikat ovat omakatteisia, jolloin niiden suunniteltu toimintakate on 
0 euroa. 

 
Talousarvion vastuualueet 

  
Varsinais-Suomen liiton kuntarahoituksella rahoitettu perustoiminta on hallinnollisesti jaettu neljään vastuu-
alueeseen: 1) aluekehittäminen, 2) edunvalvonta ja kuntapalvelu, 3) maankäyttö ja ympäristö sekä 4) 
yhteiset toiminnot ja hallinto. Näissä tehtävissä toimii tällä hetkellä noin 30 työntekijää. 
 
Central Baltic -ohjelman hallinnointi on osa aluekehittämisen vastuualuetta, mutta ko. toiminta rahoitetaan 
ulkopuolisella, teknisen tuen rahoituksella. Nykyisen ohjelmakauden hallinnointi jatkuu vuoden 2022 lop-
puun. Liitto valmistautuu uuden ohjelmakauden 2021-2027 hallinnointitehtävään.  
 
Valonian toiminnot ovat osa maankäytön ja ympäristön vastuualuetta. Valonian kustannuspaikat ovat oma-
katteisia ja perustoiminta rahoitetaan erillisellä kuntarahoituksella (45 senttiä asukas). Valonian uusi ohjel-
makausi käynnistyi vuoden 2021 alusta.  
 
Lounaistieto toimii osana edunvalvonnan ja kuntapalvelujen vastuualuetta. Lounaistiedon taustaorganisaa-
tiot rahoittavat sen toimintaa perusrahoituksella toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen perusteella. 

 
Vastuualueiden johtajat ovat kustannuspaikkojensa tilivelvollisia. 
 
Yhtenäisvirastomallin mukaisesti virastossa toimii useita vastuualuerajat ylittäviä teemakohtaisia asiantunti-
jaryhmiä. Hanketoiminnan tilivastuut määrätään maakuntahallituksen tekemän käynnistämispäätöksen yh-
teydessä. Viraston organisaatiorakenteeseen ei ole suunniteltu olennaisia muutoksia vuodelle 2022. 
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2. KÄYTTÖTALOUS 2022 
 

Kuntarahoitteinen toiminta 
 

Maakuntavaltuusto (mv 13.12.2021 § 39) hyväksyi talousarvion 2022 tuloslaskelmassa tilikauden tulokseksi 
118 635 euroa alijäämää, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 21 364 euroa ylijäämää. 

 
Seuraavassa taulukossa on Varsinais-Suomen liiton kuntarahoitteisen toiminnan käyttötalousosan käyttö-
suunnitelma 2022 tiliryhmätasolla.  
 
 

 
TA = talousarvio, TS = taloussuunnitelma, TP = tilinpäätös 

 
Ohjelma ja hanketoiminta 

 
Central Baltic ohjelman 2014–2020 hallinnointikulut katetaan pääosin teknisen tuen rahoituksella, jolloin ko. 
talousarvio on liiton tilinpidossa omakatteinen. Valonian ja Lounaistiedon toimintojen ja hankkeiden kustan-
nuspaikat ovat omakatteisia ja niiden hallinnoinnissa noudatetaan seuraavia menettelytapoja. Uuden ohjel-
makauden 2021–2027 Central Baltic-ohjelman toimeenpanon kustannukset katetaan edelleen pääosin tek-
nisellä tuella, mutta liiton on varauduttava tukemaan toimeenpanoa myös osin omarahoituksella (mh 
25.1.2021). 

 
1. Maakuntahallitus käynnistää liiton hallinnoimat hankkeet ja hankkeen päättyessä sen toiminta ja tulok-

set raportoidaan maakuntahallitukselle. 
 

2. Ohjelma- ja hanketoiminnan päätöksissä nimetään vastuuhenkilöt sekä määritellään vastuunjaot, aika-
taulut, kustannusarviot, rahoitus ja seurannan järjestäminen. 
 

3. Liiton sitoumukset suunnitteilla oleviin hankkeisiin vahvistetaan maakuntajohtajan päätöksillä, kun oma-
rahoitusosuus on enintään 30 000 euroa. Maakuntahallitus vahvistaa yli 30 000 euron omarahoitus-
osuudet. 
 

4.  Maakuntajohtaja vahvistaa vuosittain teknisten tukien ja hankkeiden käyttösuunnitelmat. 
 

Maakuntajohtajan ehdotus 
 
Maakuntahallitus vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2022 käyttösuunnitelman siten, että käyt-
tötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat:  

  
 1. Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso  
 2. Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).  

KÄYTTÖTALOUS TA 2022 TA2021 TA 21/22 % TA 21/22 € TS 2023 TS 2024

TUOTOT

Kuntien maksuosuudet 3 899 900 3 899 900 0,0 0 3 899 900 3 899 900 

Myyntituotot 60 000 69 000 -13,0 9 000 60 000 60 000 

Muut tuotot 120 000 110 000 9,1 -10 000 120 000 120 000 

TUOTOT YHT. 4 079 900 4 078 900 0,0 -1 000 4 079 900 4 079 900 

KULUT

Henkilöstökulut -2 610 450 -2 556 347 2,1 54 103 -2 610 450 -2 610 450 

Palvelujen ostot -1 061 336 -1 118 636 -5,1 -57 300 -1 061 336 -1 061 336 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58 150 -57 200 1,7 950 -57 200 -57 200 

Vuokrat -298 000 -329 000 -9,4 -31 000 -298 000 -298 000 

Muut toimintakulut -30 600 -30 600 0,0 0 -35 600 -35 600 

YHTEENSÄ -4 058 536 -4 091 783 -0,8 -33 247 -4 062 586 -4 062 586 

TOIMINTAKATE 21 364 -12 883 -265,8 -34 247 17 314 17 314 

KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA
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3 KESKEINEN TOIMINTA 2022 
 

3.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 
 
Toiminta-ajatus 
 

Varsinais-Suomen liitolla on toimiva ja monipuolinen luottamushenkilöhallinto, jonka ylin päättävä elin on 
maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Toiminallisesta johtamisesta vas-
taa maakuntahallitus. Maakuntajohtaja johtaa liiton toimintaa liiton johtoryhmä tukenaan.  
Uudet luottamustoimielimet asetettiin ja niille nimettiin jäsenet syksyllä 2021.  

Edustajainkokous 

Edustajainkokous on kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti liiton toimielin. Sen tehtävänä valtuusto-
kauden alussa valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäse-
net.  

Maakuntavaltuusto  
 
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin, maakuntavaltuusto kokoontuu toimintavuoden aikana kaksi kertaa. 
Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä hyväksyy tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen. Maakuntavaltuustossa on 104 jäsentä. 
  

  
Maakuntahallitus  
 
Kuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, maakuntahallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 11–12 ker-
taa. Maakuntahallitus seuraa ja ohjaa maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista sekä maakuntajohtajan ja liiton viraston toimintaa. Lisäksi hallitus päättää maakun-
tajohtajan esittelystä liiton toimenpiteistä, lausunnoista ja kannanotoista. Hallitus toimii liiton edunvalvojana 
ja edustaa liittoa ulospäin.  
 
Maakuntahallituksessa on 19 jäsentä.  
  
  
Tarkastuslautakunta  

Tarkastuslautakunta työskentelee laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta ja ti-
lintarkastaja arvioivat ja tarkastavat vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä toimintavuoden 2021 talou-
den ja hallinnon tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä antavat valtuustolle tarkastuslautakunnan osalta ar-
viointikertomuksen ja tilintarkastuksen osalta tilintarkastuskertomuksen.  

Tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä.  
 

  
Muut luottamustoimielimet  
  
Liiton luottamushenkilöt toimivat seuraavissa vuonna 2021 asetetuissa jaostoissa ja toimikunnissa yms.: 
maakunnan yhteistyöryhmä, saaristotoimikunta, hankerahoitusjaosto, maankäyttöjaosto, valintatoimikunta, 
kulttuuritoimikunta, yhteistyökomitea sekä kielellisten palvelujen toimikunta.   
  
Luottamushenkilöhallinnon toimintakuluihin on laskettu mm. tilavuokrat, kokouspalkkiot, koulutuskustannuk-
set, ansionmenetyskorvaukset, matkat ja ravitsemuspalvelut.   
  
Toimielimien asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.varsinais-suomi.fi.  
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Tavoitteiden toteutumisen arviointi 
 

Luottamushenkilöhallinnolle asetettuja tavoitteita demokraattisesta päätöksenteosta ja liiton toiminnan oh-
jauksesta seurataan saadun palautteen perusteella. Vastuualueen tilivelvollinen on hallintojohtaja Petra 
Määttänen.  
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3.2 YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO  

 
Hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta, kirjanpidosta, ict-palveluista, asiakir-
jahallinnosta ja hankinnoista. Hallinnossa valmistellaan ja kootaan maakuntahallituksen ja maakuntavaltuus-
ton kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä huolehditaan liiton talouteen liittyvistä suunnittelu- ja seuranta-
tehtävistä.   
 

  Toiminnan painopisteet 2022 

 
 

Tavoite: Selvitetään ja edistetään henkilöstön sopeutumista ja työhyvinvointia uusissa tiloissa.    

− toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia koskeva selvitys 

− ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työhyvinvoinnin lisäämiseksi 

− käydään aktiivista vuoropuhelua henkilöstön kanssa kokemuksista ja työtavoista uusissa tiloissa 

 

Tavoite: Tiedonhallintalain vaatimusten toimeenpano jatkuu vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on laaja tiedon-
hallinnan kehittäminen ja kokonaan sähköiseen asiakirjahallintoon siirtyminen. Toimenpiteiden edistäminen 
on osa tietojohtamisen kehittämistä. Laadukas tiedonhallinta mahdollistaa tehokkaamman ja laadukkaamman 
toiminnan 

− päivitetään asianhallintajärjestelmä mahdollistamaan kokonaan sähköinen asiakirjahallinto 

− kehitetään työskentelytapoja niin, että liiton asiakirjat ovat elinkaarensa kaikissa vaiheissa sähköisessä 

muodossa 

− ylläpidetään tiedonhallintamallia tiedon elinkaaren hallitsemiseksi ja toteutetaan tiedonhallintalain tieto-

turvavaatimukset. 

 

Tavoite: Jatketaan taloushallinnon sähköistämisen valmistelua ja taloushallinnon raportoinnin kehittämistä.  

 

− Sähköistäminen vaatii jo käytössä olevien ohjelmien kehittämistä sekä uusien ohjelmien käyttöönottoa.  

− Valmistellaan sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. 

− Jatketaan valtiokonttorille tuotettavan talousraportoinnin kehittämistä.  

− Kehitetään omaan talousraportointia.  

 

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä: 
 

− Yhteisten toimintojen ja hallinnon palvelujen onnistumista peilaa suoraan henkilöstöltä, hankkeilta, kun-
nilta ja sidosryhmiltä tuleva palaute. 

− Asianhallintajärjestelmä on toimiva, mahdollistaa laadukkaan asianhallinnan ja vastaa lain vaatimuksia.  

− Ulkoinen ja sisäinen talousraportointi on laadukasta ja vastaa uusia lain vaatimuksia.  

 
 

3.3 ALUEKEHITTÄMINEN 

 
Aluekehittämistyö parantaa maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja lisää maakunnan kilpailu-

kykyä. Aluekehittämistyömme tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityisesti osaaminen, 

elinkeinojen ja työllisyyden vahvistaminen sekä kestävä kehitys ovat Varsinais-Suomen aluekehittämisen 

keskeisiä elementtejä.  

 

Lisäksi osallistumme aktiivisesti kansainväliseen verkostoyhteistyöhön ja näin lisäämme maakunnan tunnet-

tavuutta ja edistämme maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana.  

 

Aluekehitystyömme pohjautuu laaja-alaiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön jäsenkuntien, valtion alue-

hallintoviranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Tässä yhteistyössä 
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maakunnan toimijat määrittelevät maakuntastrategian kautta kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi 

ja samalla sitoutuvat omalta osaltaan niiden toteutukseen. Toiminnan tukemisessa työkaluina käytämme 

mm. EU:n rakennepoliittisia ohjelmia ja valtion erillisiä budjettimäärärahoja.   

 
 

  Toiminnan painopisteet 2022 
 
   

Tavoite: Päätavoitteenamme toimintavuonna on maakuntaohjelman (2022–2025) aktiivinen toimeenpano, 
kumppanuusyhteistyö ja yhdessä hyväksyttyjen toimenpiteiden käynnistäminen.  
 
Lisäksi tuemme tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen ra-
hoituksen mahdollisimman suurta osuutta.  Käynnistämme osaltamme EU:n uuden 7-vuotisen ohjelmakau-
den 2021+.  

 

• Maakunnan liiton aluekehitystyötä ohjaa keskeisesti valtuustokausittain laadittava ja joulukuussa 2021 hy-
väksyttävä maakuntastrategia ja sen toteuttamista edistävä maakuntaohjelma. Valmistelussa maakuntaoh-
jelman toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valittu vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Maa-
kuntaohjelman luonnoksessa on määritelty 18 eri tavoitetta ja niiden alle 44 erillistä toimenpidettä.  

• EU:n uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy loppuvuonna 2021 ja uudet rahoitusohjelmat aloittavat toi-
mintansa viimeistään vuoden 2022 alussa. Myös aluekehitystä ohjaava kansallinen lainsäädäntö on uudis-
tunut syksyllä 2021 ja tavoitteena on aiempaa vahvempi aluekehittämisen toimintamalli ja kumppanuus 
alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Alueen vahvuuksia tukemalla eli älykkään erikoistumisen 
kautta suuntaamme rahoitusta ja tukea maakunnankannalta keskeisiin sektoreihin.  

• Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelu on uusi toimintatapa, jossa valtio ja maakunta tiiviissä vuo-
ropuhelussa käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä. Käymme maakun-
takohtaiset aluekehittämiskeskustelut alkuvuonna 2022 ja niihin liittyen vastaamme alueen osalta tilanne-
kuvan laatimisesta, keskusteluagendan määrittelystä ja koordinoimme alueen osalta prosessia. 

• Vastuullamme on monien EU- ja kansallisten rahoitusinstrumenttien toimeenpano ja hallinnointi. Toimeen-
pano pitää sisällään hakujen painopisteiden määrittelyn, haun avaamisen ja tiedotuksen, hankevalinnat, 
hankkeiden seurannan ja ohjauksen sekä kansallisten rahoitusinstrumenttien kohdalla myös maksatusten 
hoitamisen.  

• Käynnissä olevia rahoitusinstrumentteja ovat mm. EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) alueellinen rahoitus 
sekä kansalliset rahoitusohjelmat kuten alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnattu 
AKKE-rahoitus ml. verkostoyhteistyön ja alueellisten matkailuorganisaatioiden kehittämisrahoitus, teema-
verkostorahoitus sekä innovaatioekosysteemirahoitus yliopistokaupungeille.  Vuotuiset rahoitusvolyymit 
vaihtelevat ja ne perustuvat Valtioneuvoston erillisiin päätöksiin.  

• Maakunnan alueelle kohdistuvan kansallisen rakennerahasto-ohjelman varojen niukkuus on haaste kaikille 
Etelä-Suomen maakunnille. Siksi EU:n erillisohjelmien kautta tuleva rahoitus on tärkeää ja tuemme (tiedot-
taminen ja hankekumppanuuksien edistäminen) alueen toimijoita rahoitushakujen yhteydessä. Tavoit-
teenamme on ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan. Vuosittain seuraamme yhteis-
työssä Turun ja Varsinais-Suomen liiton Eurooppa-toimiston tuella rahoituksen kohdentumista alueelle. 
Edunvalvonta liittyen jo seuraavan rakennerahastokauden varojen jakoon käynnistyy yhteistyössä Etelä-
Suomen muiden maakuntien kanssa.  

• Kansainvälisessä toiminnassa panostamme erityisesti CPMR-yhteistyöhön (CPMR on eurooppalainen peri-
feeristen merellisten alueiden liitto) sekä sen Itämerikomission ja erityisesti sen merityöryhmän toimintaan. 
BSSSCN eli Itämeren alueen maakuntien/alueiden verkoston toiminnassa olemme mukana . 

Tavoite: Uuden 2021–2027 ohjelman käynnistäminen ja ensimmäisen rahoitushaun avaaminen.  Central 
Baltic Interreg -ohjelmakauden 2014–2020 sulkemiseen valmistautuminen ja viimeisten hankkeiden osalta 
maksatusten loppuunsaattaminen ja ohjelman tuloksista raportointi komissiolle. 

• Syksyllä 2021 komissiossa hyväksyttävän rajat ylittävän Central Baltic-ohjelman painopisteinä uudella 
ohjelmakaudella tulevat olemaan PK-yritysten kehittäminen, ympäristö, työmarkkinat sekä julkisen sekto-
rin kehittäminen ja digitalisaatio.  Näihin suunnattua EU-rahoitusta on käytettävissä arviolta 136 
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miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella rajat ylittäviin kehittämishankkeisin Suomen (ml Ahvenanmaa), 
Ruotsin, Viron ja Latvian välillä.  

• Kauden 2014-2020 hankkeita on vuonna 2022 vielä käynnissä alle 15 ja lisäksi noin 30 hanketta raportoi 
toiminnastaan ja tuloksistaan. Näitä hankkeita tuetaan ja raportit ja maksatukset käsitellään oikea-aikai-
sesti. 

• Valmistaudutaan kauden 2014-2020 ohjelman sulkemiseen ja siihen liittyviin lopputoimenpiteisiin kuten 
ohjelman loppuarviointiin. 

• Käynnistetään ohjelmakauden 2021-2027 ohjelma virallisesti avajaistilaisuudella sekä tiedottamalla en-
simmäisen haun aikataulusta 

• Valmistellaan ensimmäinen haku ja annetaan mahdollisille hakijoille tukea sekä palautetta. 

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä: 

• Seuraamme kumppanuusbarometrin ja ohjelmatyön vuosikatsausten avulla maakuntastrategian toteu-
tumista. Tavoitteemme on, että ohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä vähintään neljänneksen valmistelu 
on käynnistynyt toimintavuonna ja että sidosryhmien tuki maakuntastrategiatyölle pysyy kiitettävällä ta-
solla. 

• vuosittain maakuntaohjelman toteuttamiseen sitoutuneiden toimijoiden määrää seurataan vuosittain, 
sillä se antaa hyvän kuvan maakuntaohjelman kattavuudesta ja alueen muiden toimijoiden sitoutumi-
sesta maakuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin   

• Seuraamme vuosittain (alk. 2016) alueelle kohdistuvaa ulkoisen hankerahoituksen (erit. EU:n suorat 
rahoitukset) määrää (hyväksyttyjen hankkeiden kappale- ja euromääriä, tuensaajien organisaatiotyyp-
pejä).   

• Central Baltic-ohjelman 2021-2027 ensimmäinen rahoituskierros käynnistetään ja tavoitteena on sitoa 
noin 40% varoista 

• Central Baltic-ohjelman maksatukset käsitellään suunnitelmien ja asetuksessa määriteltyjen raja-arvo-
jen mukaisesti, tavoitearvo on enintään 90 vrk.    

 
 

3.4 MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ  

 
Maakunnan suunnittelun tavoitteena on maakunnan vetovoiman ja tasapainoisen kehityksen edistämi-
nen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, ympäristövastuullisuus huomioiden. Tavoitteiden määrittelyssä 
sovitetaan yhteen kuntien kehittämistarpeet valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Suunnittelulla luo-
daan edellytykset alueen erityisarvoille rakentuvalle hyvälle asuin- ja toimintaympäristölle ja elämisen laa-
dulle.   

  
Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys ja aluerakenne. Maakuntakaavoituksella 
täsmennetään ja toteutetaan maakunnan strategiset tavoitteet kuntakaavoitusta ohjaavaksi alueidenkäytön 
suunnitelmaksi. Maakunnan muuhun suunnitteluun synkronoidulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alu-
een toiminnallista rakennetta. Merialuesuunnittelulla luodaan edellytykset merialueiden kestävälle käytölle ja 
meriympäristön hyvän tilan saavuttamiselle. Hankkeisiin aktiivisesti osallistumalla tuotetaan suunnittelussa 
tarvittavaa tietoa ja edistetään maakunnan tavoitteiden toteutumista.  

 
 

Toiminnan painopisteet 2022 

 
Tavoite: Maakuntastrategian tavoitteiden ja aluerakenteen vision mukaisen kestävän ja vetovoimaisen, mo-
nikeskuksisen ja monipaikkaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edistäminen suunnittelua uudistamalla. 
 

− Maankäytön ja ympäristön vastuualueella jatkamme tuoreiden suunnitelmien – merialuesuunnitelman, 

maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien – toteutumisen aktiivista edistämistä ja seurantaa 

jatkuvan aluerakenne- ja liikennejärjestelmätyön mallilla.  

− Osallistumme Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutukseen ja seurantaan. 
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− Laadimme hyväksytyistä voimassa olevista maakuntakaavoista ajantasaisen, digitaalisen kaavayhdis-

telmän.  

− Aloitamme uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uuden kokonaismaakuntakaavaproses-

sin valmistelun kartoittamalla yhdessä kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa selvitystarpeita ja 

osin jo selvityksiä käynnistämällä, ml. maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi. 

− Varsinais-Suomen liitto jatkaa merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliitona. Yhdessä muiden ran-

nikon maakuntien liittojen kanssa valmistaudumme seuraavaan suunnittelukierrokseen mm. jatkamalla 

sidosryhmätyötä ja osallistumalla merialuesuunnittelua tukevaan kv-hankkeeseen. 

 
Tavoite: Yhteistyön ja maakunnan suunnittelussa ja kehityksessä tarvittavan tietopohjan vahvistaminen. 
 

− Olemme mukana alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ilmastomuutoksen torjunnan, kiertota-
louden ja merialuesuunnittelun hankkeissa ja yhteistyöryhmissä, jotka edistävät maakunnan suunnitte-
lua ja kehitystä. 

− Olemme mukana suunnittelun digitalisaatiota edistävässä työssä yhteistyössä Lounaistiedon ja ympä-

ristöministeriön kanssa.  

− Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitymme aiempien vuosien tapaan kestävää yhdyskuntaraken-

teen kehitystä ja maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tukevaan työ-

hön. 

− Vastaamme alueellisen jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinoinnista. Osallistumme maakuntakaa-

van ja Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutusta edistävien alueellisten yhteistyöryhmien toi-

mintaan. 

− Edistämme hankkeiden ja eri yhteistyömallien avulla Valonian uuden Ohjelma 2030:n toteuttamista. 

− Vuonna 2022 jatkuvat liiton kuntarahoitusta sisältävät Circwaste ja Civitas Eccentric -hankkeet. Uusia 

hankkeita ovat merialuesuunnittelua tukeva eMSP-hanke sekä mm. paikallisjunaliikenteen mahdolli-

suuksia edistävä ScaleUp-hanke. 

 

Valonian toiminnan painopisteet 2022 
 
Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, 
joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Valonia tarjoaa palveluita kunnille ja 
muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Valonia ra-
kentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vas-
tuullinen edelläkävijä. Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua sekä koordinoi monien toimijaver-
kostojen työtä. Valonia kehittää toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhteiskunnan to-
teuttamiselle.  
 
Hyviä, uusia ratkaisuja haetaan laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla Valonia 
luo kehityspolkuja kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa. Kunnat sitoutuvat Va-
lonian toimintaan asukaslukuun perustuvien maksuluokkien mukaisesti. Suurin osa Valonian toimintojen ra-
hoituksesta koostuu hankerahoituksesta ja kuntarahoitus toimii hankkeiden omarahoituksena.  Valonian 
työtä ohjaavana asiakirjana toimii Ohjelma 2030. 
 
 
 

Tavoite: Ohjelma 2030 toimeenpano kuntien kanssa  
 

− Kuntien hyväksymä Ohjelma 2030 määrittää Valonian toiminnan raamit, ja keskitymme yhä vahvemmin 
aikamme kolmen suurimman kestävyyshaasteen ratkaisemiseen alueellisella tasolla. Nämä haasteet 
ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonvarojen kestämätön 
käyttö. 
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− Kuntien asiantuntijaverkostojen työtä jatketaan ja kuntakohtaista apua tarjotaan. Viestinnän työkaluja ke-
hitetään kuntien tarpeita vastaaviksi ja käynnistetään säännölliset seuranta- ja kehittämiskeskustelut kun-
tien kanssa. 

− Käynnistetään uusia hankkeita, joilla toimeenpannaan Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa, kiertotalou-
den tiekarttaa sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa. Jo käynnissä olevissa 
hankkeissa muun muassa toteutetaan koulutuksia ja työkaluja yritysten ilmastotyöhön, elinympäristökun-
nostuksia yhdessä maanomistajien kanssa sekä edistetään kestäviä liikkumisratkaisuja. 

− Uudet seurannan työkalut otetaan käyttöön ja testataan niiden toimivuutta kalenterivuoden ajan. 

 

 

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:  
 

− Pitkällä aikavälillä: maakunnan menestystä ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta edistävät suunni-
telmat ja niiden toteutuminen.  

− Onnistuminen maakunnan luonnon ja kulttuuriperinnön vaalimisessa ja hyödyntämisessä osana maa-
kunnan vetovoiman kehittämistä.  

− Kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute. 

− Alueelliset seurantaindikaattorit (mm. ilmastopäästöt) ja niiden antamat tulokset.  

− Maakunnan kehitystä ja elinvoimaa kuvaavat seurantaraportit.  

− Suunnitteluprosessien eteneminen. 

− Maankäyttöjaoston ja maakuntahallituksen antamat lausunnot ja niiden vaikuttavuus.  

− Järjestettävät foorumit ja yhteistyöryhmien kokoukset, osallistuvien toimijoiden määrä. 

− Maakunnan menestystä ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta edistävät hankkeet, hankkeiden  
raportointi.  

− Kuntien osallistuminen Ohjelma 2030:n toteuttamiseen. Uudet toimenpiteet ja sitoumukset kestävän ke-
hityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
 

3.5 Edunvalvonta ja kuntapalvelu 

 
Edunvalvonnan ja kuntapalvelujen tavoitteena on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, 
toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, välittää tietoa maakunnallisesti ja edistää nykyaikaista 
maakuntaidentiteettiä ja kulttuuria yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.  
 
Lounaistieto muodostaa yhdessä liiton tietopalvelutoimintojen kanssa tietopalveluryhmän. Tietopalveluryh-
mään on keskitetty liiton tilastotietopalvelut, tutkimustoiminta sekä paikkatietoyhteistyö, avoin data ja siihen 
liittyvä tiedonhallinta. Tietopalveluryhmän keskeisenä viestintäkanavana toimii Lounaistieto.fi-aluetietopal-
velu, joka sisältää mm. tilastotietopalvelun, karttapalvelun ja dataportaalin sekä suuren joukon muita tieto-
palveluja.  
   
Lounaistiedon toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen liiton lisäksi Turun kaupunki, Turun yliopisto, Sata-
kuntaliitto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen perus-
teella.  
 

 
 

Toiminnan painopisteet 2022 
 

Tavoite: Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta. 
 

− Edunvalvonnan painopisteiden asettaminen ja edistäminen 

− kansanedustajayhteistyö 
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− sidosryhmätyöskentely 

− edunvalvontaprosessin kehittäminen kytkemällä siihen vahvasti alueen toimijoita 

− vaikuttajakoulun järjestäminen 

− Korona-vaikutusten minimointi ja uusi kasvu edunvalvonnan keinoin 

 

Tavoite: Päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen vaikuttavia tietopalveluja tarjoamalla, tiedon saatavuu-
den ja yhteen toimivuuden edistäminen sekä avoimen tiedon ja paikkatiedon verkostoyhteistyön kehittäminen. 
 

− Tuemme keskeisten toimijoiden yhteistyötä avoimen tiedon yhteiskäytön edistämiseksi, ja kehitämme 
paikkatietoalan osaamista yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa. 

− Koordinoimme maakuntakaavojen HAME-tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä yhdessä maakuntien liitto-
jen ja ympäristöministeriön kanssa sekä kehitämme INSPIRE-palveluja. 

− Tuemme kuntien tietojohtamista viestimällä kunnille Lounaistiedon tarjoamista tilasto, paikkatieto- ja 
avoimen datan palveluista. 

− Seuraamme toimintaympäristön muutoksia, otamme nopeasti käyttöön uusia työkaluja ja toimintatapoja 
sekä osallistumme aktiivisesti muutosprosesseihin hanketoiminnan kautta. 

 

Tavoite: Nykyaikainen, vuorovaikutteinen ja aktiivinen kaksikielinen viestintä. Maakunnan vetovoiman ja kiin-
nostavuuden lisääminen. 
 

− eri kanavien hyödyntäminen (printti, verkkosivut, blogit, sosiaalinen media, videot) 

− liiton yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja ydinviestien kehittäminen edelleen 

− mediatiedotteet ja -tapaamiset 

− tapahtumat ja tilaisuudet, markkinointiyhteistyö mm. eri tapahtumien kanssa 

− vaalitaan varsinaissuomalaisen kulttuurin edelläkävijyyttä 

− luodaan edellytyksiä kulttuuri/luovien alojen entistä parempaan huomioimiseen maakunnan suunnitte-
lussa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä monialaisessa yhteistyössä 
 

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tekijöitä:  
 

− edunvalvontatavoitteiden toteutuminen 

− Lounaistiedon sidosryhmäkyselyn tulokset 

− Lounaistieto.fi-sivuston, sen palvelujen sekä sosiaalisen median kanavien käyttäjäseuranta 

− kunnilta ja sidosryhmiltä saatava palaute 

− alueelliset seurantaindikaattorit ja niiden antamat tulokset 

− maakunnan kehitystä ja elinvoimaa kuvaavat seurantaraportit 

− maakuntahallituksen antamat lausunnot ja niiden vaikuttavuus 

− järjestettävät foorumit ja yhteistyöryhmien kokoukset, osallistuvien toimijoiden määrä 

− kulttuuristrategian määrällinen ja laadullinen toteutuminen, mm. kulttuurifoorumin toiminta 
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Liite 1 Kuntarahoitteinen toiminta  
 

KÄYTTÖTALOUS 2022 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA 

      
 

 
  

TUOTOT TA 2022 TA 2021 TA 21/22 % TA 21/22 € TS 2023 TS 2024

Kuntien maksuosuudet 3 899 900 3 899 900 0,0 0 3 899 900 3 899 900 

Myyntituotot 60 000 69 000 -13,0 9 000 60 000 60 000 

Muut tuotot 120 000 110 000 9,1 -10 000 120 000 120 000 

TUOTOT YHT. 4 079 900 4 078 900 0,0 -1 000 4 079 900 4 079 900 

KULUT

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Henkilöstökulut -156 840 -190 840 -17,8 -34 000 -156 840 -156 840 

Palvelujen ostot -115 241 -125 741 -8,4 -10 500 -115 241 -115 241 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 -2 000 0,0 0 -2 000 -2 000 

Vuokrat -2 000 -2 000 0,0 0 -2 000 -2 000 

Muut toimintakulut -4 500 -4 500 0,0 0 -9 500 -9 500 

YHTEENSÄ -280 581 -325 081 -13,7 -44 500 -285 581 -285 581 

YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO

Henkilöstökulut -896 606 -902 761 -0,7 -6 155 -896 606 -896 606 

Palvelujen ostot -447 300 -477 600 -6,3 -30 300 -447 300 -447 300 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 150 -45 200 2,1 950 -45 200 -45 200 

Vuokrat -296 000 -327 000 -9,5 -31 000 -296 000 -296 000 

Muut toimintakulut -100 -100 0,0 0 -100 -100 

YHTEENSÄ -1 686 156 -1 752 661 -3,8 -66 505 -1 685 206 -1 685 206 

ALUEKEHITTÄMINEN

Henkilöstökulut -567 393 -540 421 5,0 26 972 -567 393 -567 393 

Palvelujen ostot -147 420 -163 920 -10,1 -16 500 -147 420 -147 420 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 -400 0,0 0 -400 -400 

Muut toimintakulut -4 000 -4 000 0,0 0 -4 000 -4 000 

YHTEENSÄ -719 213 -708 741 1,5 10 472 -719 213 -719 213 

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

Henkilöstökulut -509 080 -490 036 3,9 19 044 -509 080 -509 080 

Palvelujen ostot -126 710 -126 710 0,0 0 -126 710 -126 710 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 500 -6 500 0,0 0 -6 500 -6 500 

Muut toimintakulut -2 000 -2 000 0,0 0 -2 000 -2 000 

YHTEENSÄ -644 290 -625 246 3,0 19 044 -644 290 -644 290 

EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELUT

Henkilöstökulut -480 531 -432 289 11,2 48 242 -480 531 -480 531 

Palvelujen ostot -224 665 -224 665 0,0 0 -224 665 -224 665 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 

Muut toimintakulut -20 000 -20 000 0,0 0 -20 000 -20 000 

YHTEENSÄ -728 296 -680 054 7,1 48 242 -728 296 -728 296 

KULUT YHT. -4 058 536 -4 091 783 -0,8 -33 247 -4 062 586 -4 062 586 

TOIMINTAKATE 21 364 -12 883 -265,8 -34 247 17 314 17 314 

KÄYTTÖTALOUS 2022 KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA
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Liite 2 Ohjelma ja hanketoiminta  
 

KÄYTTÖTALOUS 2022 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA 

 
  

 
  

TA2022 TA2021 TA 21/22 % TA 21/22 € TS 2023 TS 2024

CENTRAL BALTIC  2014 - 2020  ja 2021-2027

Tuet ja avustukset 2 027 300 1 547 100 31,0 480 200 1 994 900 1 531 900 

Henkilöstökulut (V-S liitto) -1 299 400 -1 057 100 22,9 -242 300 -1 364 600 -1 045 500 

Muut toimintakulut -727 900 -490 000 48,6 -237 900 -630 300 -486 400 

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 

VALONIA TOIMIINNOT

Tuet ja avustukset 820 000 662 000 23,9 158 000 850 000 850 000 

Muut tuotot 120 000 115 000 4,3 5 000 140 000 140 000 

Henkilöstökulut (V-S liitto) -720 000 -600 000 20,0 -120 000 -750 000 -750 000 

Muut toimintakulut -220 000 -177 000 24,3 -43 000 -240 000 -240 000 

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 

LOUNAISTIETO JA HANKETOIMINTA

Tuet ja avustukset 702 927 896 147 -21,6 -193 220 686 864 686 864 

Henkilöstökulut -387 660 -465 777 -16,8 78 117 -371 102 -371 102 

Muut toimintakulut -315 267 -430 370 -26,7 115 103 -315 762 -315 762 

TOIMINTAKATE 0 0 -65 0 0 0 

TUOTOT YHT 3 670 227 3 220 247 14,0 449 980 3 671 764 3 208 764 

KULUT YHT -3 670 227 -3 220 247 14,0 -449 980 -3 671 764 -3 208 764 

TOIMINTAKATE 0 0 0 

KÄYTTÖTALOUS 2022 OHJELMA- JA HANKETOIMINTA

Central Baltic -ohjelman käyttötalousarvio täsmentyy seurantakomitean päätöksillä. Valonian, Lounaistiedon ja 

hanketoiminnan käyttötalousarviot täsmentyvät, kun uusia hankkeita käynnistetään ja niiden kustannusarviot 

vahvistetaan maakuntahallituksen päätöksillä. Hankkeiden päättyessä niiden toiminta ja tulokset raportoidaan 

Sivu 21§ 4, MH 28.2.2022 10:00 / Liite: Käyttösuunitelma 2022



 

 

16 

 

Liite 3 Konkreettisia toimenpiteitä 2022 

 
 
YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO 

 
Toiminnan painopisteet 2022 
  

- Toteutamme henkilöstön työhyvinvointia mittaavan kyselyn keväällä 2022. Kyselymallia räätälöidään tarvitta-
essa organisaatiomme mukaan ja malli pyritään valitsemaan niin, että se olisi myöhemmin toistettavissa ja 
siitä saataisiin vertailukelpoista tietoa. Kyselyn tulosten perusteella selvitetään mihin kehittämis- ja työhyvin-
vointia parantaviin toimiin työyhteisössä pitäisi ryhtyä.  

-  Kevään ja kesän aikana otamme käyttöön Tieran CaseM Tiedonhallinta ja sähköinen arkisto -ratkaisut. Ta-
voitteena on helpottaa asiakirjahallintoon liittyviä työprosesseja ja automatisoida toimintoja. Työskentelytapoja 
kehitetään niin, että liiton asiakirjat ovat elinkaarensa kaikissa vaiheissa sähköisessä muodossa.  

-  Vuoden aikana jatkamme CGI:n Pro Economica Premium ohjelman XBRL- talousraportoinnin käyttöönottoa 
ja kehittämistä, jotta talousarvion ja neljännesvuosiraportoinnin lisäksi raportoidaan   tilinpäätösennusteen, 
rahoituslaskelman ja tilinpäätöstietoja valtiokonttorille.                     

-  Uudet toimitelimet aloittivat toimintansa loppuvuodesta 2021: jatkamme luottamushenkilöiden perehdyttä-
mistä liiton toimintaan.  

-  Päivitämme liiton hallintosäännön ja hankintaohjeistuksen. 
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ALUEKEHITTÄMINEN    
    
Toiminnan painopisteet 2022  

  
Tavoite: Päätavoitteenamme toimintavuonna on maakuntaohjelman (2022–2025) aktiivinen toimeenpano, 
kumppanuusyhteistyö ja yhdessä hyväksyttyjen toimenpiteiden käynnistäminen.    
   
Lisäksi tuemme tiedotuksen ja hankekumppanuuksien kautta maakunnan alueelle kohdistuvan ulkoisen 
rahoituksen mahdollisimman suurta osuutta.  Käynnistämme osaltamme EU:n uuden 7-vuotisen ohjelma-
kauden 2021+.    
  
  

- Vastaamme maakunnan ja valtion välisten aluekehittämiskeskustelujen valmistelusta ja niiden 
käytännön koordinoinnista, tilannekuvan laatimisesta sekä yhteistyöasiakirjan koonnista yh-
dessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Varsinais-Suomen osalta aluekehittämiskeskustelut 
käydään 7.2.2022. Syksyllä käynnistyy valmistautuminen seuraavaan aluekehittämiskeskuste-
lukierrokseen, näiden aikataulu ei vielä ole vahvistunut.   

-  EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpano alkaa ja vastaamme maakunnan osalta 
hankehakujen käynnistämisestä, tiedotuksesta ja hankearvioinnista. Rahoitusta on jaossa n 4.5 
miljoonaa euroa.  

- Hoidamme asianmukaisesti päättyneen rakennerahasto-ohjelmakauden 2014–2020 sulkemis-
toimet liiton osalta.  

- Käynnistämme keväällä 2022 rahoitushaun TEM:n myöntämän kansallisen Alueen kestävän 
kasvun edistäminen-määrärahasta (ns. AKKE-rahotus). Rahoitusta vuodelle 2022 on osoitettu 
sopimukselliseen yhteistyöhön 1 077 000 euroa. 

- Aluekehittämiskeskustelujen mukaisesti myönnettävä määräraha ohjataan Saaristomeri-tee-
maan ja TKI-rahoitukseen kasvattamiseen liittyviin toimenpiteisiin.  Kohdennamme aiemmilta 
vuosilta sitomattomia AKKE- rahoitusta pääsääntöisesti maakuntaohjelmassa hyväksyttyjen toi-
menpiteiden tukemiseen erillisten rahoitushakujen kautta. Samalla edistämme aluekehittämisen 
tuki-instrumentein ja -työkaluin maakunnan edunvalvonnallisten kärkien toteutumista.     

- Tuemme valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen toimenpiteitä ja edistämme uudessa alueke-
hittämislainsäädännössä maakunnan liitolle osoitettuja tehtäviä mm elinkeinoelämän toiminta-
edellytysten kehittämiseen ja osaamisen tukemiseen liittyen. 

- Panostamme hankekumppanuuksien alueelliseen tukemiseen ja EU:n rahoitusohjelmista tiedot-
tamiseen. Tavoitteenamme on ulkoisen EU-rahoituksen saannon maksimointi maakuntaan ja 
sen toimijoille. Hyödynnämme tässä työssä myös maakunnan omia rahoitusinstrumentteja (Eu-
roopan aluekehitysrahasto, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitus, 
AKKE).      

- Viemme loppuun alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koskevien kehittämishankkeiden rahoi-
tus- ja hallinnointiprosessin Etelä- ja Länsi-Suomen osalta (maksatukset, loppuraportointi) sekä 
vastaamme koko rahoitusohjelman ulkoisen arvioinnin toteutuksesta (kilpailutus ja prosessin 
ohjaus).  

- Käynnistämme joulukuussa 2021 hyväksytyn Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ to-
teutuksen. Laadimme maakuntaohjelmaa 2022–2025 ja älykkään erikoistumisen strategiaa 
2021–2027 tarkentavan toimintasuunnitelman ja seurantamallin, ja järjestämme kaikille kump-
panuustoimijoille tarkoitettu kauden käynnistystilaisuuden.      

- Toteutamme edellistä maakuntaohjelmakautta 2018–2021 koskevan arviointityön.   
- Tuemme ja edistämme maakuntaohjelman toimeenpanoon liittyvän kumppanuusfoorumin ja 

sen kumppanuusverkostojen ja työryhmien työtä.  Osana tätä vahvistamme kumppanuusvies-
tintää osana Varsinais-Suomen liiton kokonaisuutta.    

- Osallistumme keväällä 2021 hyväksytyn matkailuelinkeinon tiekartan toimeenpanoon ja verkos-
toyhteistyön vahvistamiseen toteuttamalla tiekarttatyön yhteinen toimintabudjetti sekä teema-
ryhmätyön käytännön tavoitteet, mm. Kestävän matkailun STF-statuksen saaminen aluetasolla, 
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digitaalisen jakelutiestrategian laadinnan käynnistäminen sekä tiedolla johtamisen toimintasuun-
nitelman toteuttaminen. Matkailuparlamentti järjestetään syksyllä 2022. 

- Edistämme ja tuemme älykkään erikoistumisen painopisteiden – sininen talous, innovatiiviset 
ruokaketjut ja lääke- ja terveysteknologia – maakunnallista yhteistyötä ja yhteyksiä eurooppalai-
siin verkostoihin.    

- Ennakointiakatemian 11 työryhmän skenaariot ja osaamisprofiilit sekä koulutustarvearviot eri 
aloille valmistuvat 31.5.2022 mennessä. Jatkossa painopisteenä ennakointityöskentelyn työ-
elämä- ja yritysyhteyksien vahvistaminen ja tulosten hyödyntäminen oppilaitostasolla. Ennakoin-
tifoorumit järjestetään 8.6 ja 24.11.  

- Jatkamme vuonna 2020 käynnistyneen liiton sisäisen “Saaristomeri-työryhmän” toimintaa ja ulo-
tamme sen vaikutusta myös kumppaniorganisaatioillemme laajalla sektorilla.   

- Kansainvälisessä toiminnassa panostetaan CPMR-yhteistyöhön sekä Itämerikomission ja erityi-
sesti sen merityöryhmän toimintaan.  Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä Brysselin Eu-
rooppa-toimiston kanssa ja tuemme alueiden toimijoiden yhteistyötä kv-järjestöjen ja –tahojen 
parissa (mm. ERIAFF, Pohjoismainen saaristoyhteistyö ja Tre Skärgårdar-hanke)  

- Jatketaan Etelä-Suomen yhteistä edunvalvontatyötä, paitsi EU:ssa, myös kansallisella tasolla  
- Osallistumme Turun Eurooppa-foorumin järjestelyihin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun 

kanssa järjestettävällä Itämeriyhteistyö-teemaisella tilaisuudella.   
- Pandemian salliessa toteutetaan kunnanjohtajien Eurooppa-koulutus Brysselissä  
- Saaristotoimikunta järjestää miniseminaarin vierassatamien toiminnasta ja matkailullisesta mer-

kityksestä ml rahoitusvaihtoehdot ja vertailu Ruotsi/Ahvenanmaa  
- Varsinais-Suomen liitto ottaa käyttöön ruoan alkuperä- ja laatumerkin D.O. Saaristomeri-Skär-

gårdshavet D.O. Archipelago tukemaan maakunnan brändiä ruoka-aittana sekä nostamaan 
esiin myös ruoan merkitystä matkailumarkkinoinnissa. Valinnat merkin käyttöoikeudesta tekee 
tuottajien/yrittäjien hakemuksen perusteella maakuntahallituksen nimeämä valintaraati 

- Osallistumme hankeyhteistyöhön maakunnan älykkään erikoistumisen painopisteiden tai maa-
kuntaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden tukena (mm. Maritime Hotspots/EMKR-hanke, 
Älykäs ennakointi-Kestävä Kasvu ESR-hanke)     

  
  
Central Baltic Interreg - uuden ohjelmakauden 2021–2027 käynnistäminen sekä ohjelmakauden 
2014–2020 tehokas ja vaikuttava hallinnointi ja toimeenpano.     

    
-  Kauden 2021–2027 ensimmäinen rahoitushaku käynnistettiin 10.2. ja se suljetaan 31.3.2022 
- Ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitean jäsenet nimetään ja seurantakomitean työ käyn-

nistyy keväällä.  
- Seurantakomitea hyväksyy kauden 2021–2027 ensimmäiset kesäkuussa pienhankkeet toteu-

tukseen, ja valitsee toiseen vaiheeseen hyväksyttävät ns tavalliset hankkeet.  
- Hallintoviranomainen ja jäsenvaltiot valmistelevat vastaukset komission kommentteihin ja oh-

jelma-asiakirja (2021–2027) saatetaan valmiiksi komission hyväksyntää varten.    
- Sihteeristö järjestää ohjelmakauden 2014–2020 lopputapahtuman syksyllä, ohjelmavaltioiden 

pääkaupungeissa ja Turussa järjestetään valokuvanäyttely hankkeen tuloksista.   
- Viestitään päättyneiden hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta erityisesti www-sivujen tieto-

kannassa ja sosiaalisen median kanavissa.  
- Tuetaan vuonna 2022 käynnissä olevia viimeisiä hankkeita   
- Valmistaudutaan ohjelmakauden 2014–2020 sulkemiseen varmistamalla tarvittava henkilöstö-

resurssi ja laatimalla ohjelmaviranomaisten kesken yhteinen aikataulu.  
Uuden, valtuustokausittain laadittavan maakuntastrategian ja –ohjelman (2022–2025) valmistelu päätök-
sentekoon. Voimassa olevan maakuntaohjelman (2018–2021) aktiivinen toimeenpano, ja maakunnan alu-
eelle kohdistuvan ulkoisen rahoituksen kohdentumisen tukeminen tiedotuksen ja hankekumppanuuksien 
kautta. EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 ohjelman alueellinen käynnistäminen.  
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MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ  
 
Suunnittelu – toiminnan painopisteet 2022  

 
Maakuntastrategian, sen tavoitteiden ja aluerakenteen vision toteutumisen edistäminen suunnittelulla, pää-
tavoitteina kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne sekä maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumi-
nen.  
 
- Maakuntavaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta 2021 Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+:n 

– Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi. Strategian sisältää myös maakuntasuunnitelman, 
jossa on kuvattu Varsinais-Suomen aluerakenteen visio. Vision ja pitkäjänteisen aluerakenteen suun-
nittelun lähtökohtana ovat demokraattisesti hyväksytyissä maakuntakaava-, liikennejärjestelmä- ja 
merialuesuunnitteluprosesseissa tehdyt linjaukset. Aluerakenteen visio havainnollistaa näiden suunni-
telmien tavoitteita.  

- Maankäytön ja ympäristön vastuualueella edistämme maakuntastrategian sekä muiden tuoreiden 
suunnitelmien – merialuesuunnitelman, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien –  to-
teuttamista yhdessä maakunnan kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.  

 
- Riippumatta valmisteilla olevan kaavoitus- ja rakentamislain etenemisestä tullaan kokonaismaakunta-

kaava uudistamaan. Uudistamisen aloitamme voimassa olevan maakuntakaavan teemakohtaisella ja 
ajantasaisuuden arvioinnilla, jonka avulla määrittelemme selvitystarpeet. Osa selvityksistä, mm. viher-
rakenne-/verkkotarkastelu toteutetaan Turun kaupunkiseudun MAL-toimenpiteitä maakunnallisiksi 
laajentamalla.  

- Maakuntakaavan uudistamisessa on tärkeää tunnistaa toimintaympäristön muutokset, mm. pande-
mian vaikutukset monipaikkaiseen toimintaan monikeskuksisessa rakenteessa. Kansallisten ja kan-
sainvälisten päästötavoitteiden huomioiminen aluesuunnittelussa sisältyy keväällä 2022 valmistuvaan 
ilmastotiekarttaan. 

- Maakuntakaavan arviointi ja uudistaminen edellyttää ajantasaista, yhteiselle (valtakunnalliselle) maa-
kuntakaavan tietomallille rakentuvaa digitaalista kaavayhdistelmää ja suunnittelujärjestelmien päivittä-
mistä. Varsinais-Suomen liitto on yhdessä muiden maakuntien liittojen kanssa vuoden 2022 alusta 
ottamassa käyttöön uuden, pilvipalveluita hyödyntävän paikkatietoalustan. Järjestelmä mahdollistaa 
vuorovaikutteisen suunnittelun ja tietojen jakamisen nykyaikaisen viestinnän keinoin kaavaprosessin 
eri vaiheissa. 

-  Maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteutumista seuraamme kehittämällä Lounais-
tiedossa ylläpidettyjä seurantaindikaattoreita sekä vastuualueen toimialaan liittyvien lausuntojen yh-
teydessä.  

 
- Varsinais-Suomen liitto jatkaa rannikonmaakuntien liittojen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaa-

tioliitona. Seuraava suunnittelukierros on aloitettu hankevalmisteluilla. Rahoitus on saatu kansainväli-
seen eMSP-hankkeeseen, jota vetää Alankomaat ja muut partnerimaat ovat Ruotsi, Ahvenanmaa, 
Saksa, Puola, Tanska, Belgia ja Ranska. Hanke tukee merialuesuunnittelun ensimmäisen kierroksen 
arviointi- ja seurantatyötä, sekä toisen suunnittelukierroksen tietotarpeita. Hankkeessa tarkastellaan 
merialuesuunnittelua ilmastonmuutoksen hallinnan ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman näkökul-
mista. 

- Lounaistieto ja Kymenlaakson liitto laativat yhdessä ympäristöministeriön rahoituksella osana kansal-
lista RYHTI-hanketta merialuesuunnitelman tietomallin. 

 
 

Yhteistyön ja maakunnan suunnittelussa ja kehityksessä tarvittavan tietopohjan vahvistaminen.  
 

- Maankäytön ja ympäristön vastuualueen asiantuntijat osallistuvat maakuntakaavan ja Turun kaupun-
kiseudun MAL-sopimuksen toteutusta edistävien alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Liitto vetää 
ja koordinoi Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön yhteistyöryhmää. Vuoden 2022 aikana 
valmistuu Joukkoliikenteen solmuvisio -selvitys sekä käynnistetään mm. Turun kaupunkiseudun itä-
osan tieverkkoa ja Naantalin sataman ratayhteyttä koskevat selvitykset. 

 
- SCALE UP -hankkeessa kehitämme datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita älykkään, puhtaan 

ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hankkeen avulla 
toteutamme Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita kestävästä ja 
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vähäpäästöisestä sekä kilpailukykyisestä ja vetovoimaisesta liikennejärjestelmästä.  Vuoden 2022 
aikana selvitämme yhdessä Valonian kanssa alueellisen juna- ja joukkoliikenteen organisaatiomalli-
vaihtoehdot. Lisäksi toteutetaan viestintäkampanja sekä palvelukokeiluja asemanseutujen kehittä-
miseksi etenkin Loimaan ja Uudenkaupungin asemilla. Hankkeessa on jo toteutettu alueellisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (SUMP) itsearviointi, liikenneympäristökysely maakunnan asukkaille sekä 
paikallisjunaliikenteen potentiaalitarkastelu. 

 
- Kumppanuusfoorumitoiminnassa keskitymme aiempien vuosien tapaan kestävää yhdyskuntaraken-

teen kehitystä ja maakunnan aluerakenteellista asemaa pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tukevaan työ-
hön. Huhtikuussa järjestämme yhdessä ympäristöministeriön kanssa Alueidenkäytön kehitys-
kuva -foorumin. Liitto ja Valonia ovat myös mukana kesäkuussa Turussa pidettävän ECOMM-konfe-
renssin järjestelyissä. 

 
- Circwaste-hankkeessa edistämme kiertotaloutta ja vuonna 2022 hankkeessa osallistutaan erityisesti 

jätehuollon toimintojen roolin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa teetetään mm. selvityksiä 
yhdyskuntajätevirtojen määristä ja laadusta. Lisäksi osallistumme alueelliseen kiertotalouden kehittä-
mis- ja edistämistyöhön. 

 
- Digisaapas-hankkeessa kerätään ja välitetään Virma-palvelun kautta kuntien virkistys- ja retkeilykoh-

teiden sijainneista ja niiden toiminnallisuuksista. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kun-
tien ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on koota keskitetystä alueen tiedot yhteen paikkaan, 
joka tukee niin arkiliikkumista, retkeilyä kuin matkailuakin. 

 
 

Valonia 
 

Valonian keskeisenä tehtävänä on kuntien auttaminen konkreettisissa kestävän kehityksen kysy-
myksissä, helppokäyttöisten työkalujen kehittäminen ja levittäminen sekä uusien toimenpiteiden 
käynnistäminen. Pyrkimyksenä on saada kaikkien ääni kuuluviin ja uusia yhteistyömuotoja käyt-
töön osallisuuden vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.   

 

- Ohjelma 2030 toimeenpanoon liittyen käynnistetään säännölliset kuntatapaamiset. Edelleen kehitetään 
seurannan ja työn suunnittelun käytäntöjä.  

- Kuntien ilmastotyön sparraaminen ja toimenpiteiden käynnistämisessä tukeminen. Viestitään eri rahoi-
tuskeinoista ja tarjotaan yrityksille koulutusta. Jatketaan kuntien ilmastotapaamisten järjestämistä.   

- Maakunnan ilmastotiekartan toimeenpano ja ilmastovastuujaoston valmistelutehtävät. Ilmastotiekarttaa 
täydennetään maankäyttöön ja hiilinieluihin liittyvillä tavoitteilla ja toimenpiteillä.  

- Kannustetaan kuntia ja työpaikkoja kestävän liikkumisen edistämiseen ja tuetaan käytännön toimenpi-
teiden käynnistämisessä. Viedään kunnille ja työpaikoille tietoa hyvistä käytännöistä ja työkaluista.  

- Selvitetään lähilogistiikan kokeiluvaihtoehtoja saaristoalueella ja viestitään aiheen merkityksestä liiken-
teen päästöjen vähentämisessä. 

- Edistetään Saaristomeren suojelua hanketoiminnalla, toteuttamalla vesistökunnostuksia, tukemalla pai-
kallistoimijoita sekä kannustamalla toimijoiden väliseen yhteistyöhön valuma-alueilla. Vakiinnutetaan 
vesiensuojelun sidosryhmä- ja verkostotyötä.  

- Edistetään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja verkostotoiminnan, hyvien esimerkkien ja käytännön 
neuvonnan keinoin.  

- Tuetaan kuntia luonnonhoito- ja vesiensuojelutoimenpiteiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. 
- Vahvistetaan kuntien yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi kuntien käytännön työssä 

ja jatketaan vesiensuojelun ja kestävän vesihuollon kuntayhteistyötä. 
- Kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistoimintaverkostoa pienvesien, vesistöjen ja metsien luonnonhoi-

don edistämiseksi.  
- Jatketaan alueellista energianeuvontaa, jonka puitteissa muun muassa kannustetaan alueen asukkaita 

ja muita toimijoita lämmitystapavaihdoksiin.  
- Vahvistetaan asuinkiinteistösektorin yhteistyötä ja ymmärrystä energiayhteisötoiminnasta ja energiate-

hokkuuden mahdollisuuksista 
- Tuotetaan tietoa alueellisen jätehuollon kehittämiseksi sekä kiritetään Valtakunnallisen jätesuunnitel-

man alueellista toimeenpanoa. 
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- Osallistutaan Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämiseen synnyttämällä uutta yhteistyötä ja toimenpi-
teitä kiertotalouden edistämiseksi   

- Vakiinnutetaan vesiensuojelun sidosryhmä- ja verkostotyötä, mm. Varsinais-Suomen vesistökunnos-
tusverkoston toiminta sekä jätevesi- ja vesiensuojeluneuvontaa.  

- Jatketaan Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkoston toimintaa mm. järjestämällä yhteisiä koulu-
tuksia opettajille sekä kehittämällä uusia hankkeita ja yhteisiä toimenpiteitä.  
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EDUNVALVONTA JA KUNTAPALVELU 
 

Proaktiivinen, suunnitelmallinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva edunvalvonta. 
 
- Valmistautuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmatavoitteiden asettaminen yhdessä 

sidosryhmien kanssa. 
- Vaikuttamistyössä ajankohtaisina teemoina mm. Saaristomerityön alueellisen organisoitumisen tehos-

taminen, saavutettavuuden parantaminen (mm. TEN-T politiikka, väyläverkon investointiohjelman päi-
vittäminen) sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. 

- Edunvalvonnan painopisteenä toimintavuonna 2022 ovat muun muassa Tunnin juna, paikallisjunalii-
kenne, Saaristomeren tila, E 18 Turun kehätien Raision keskustan kohta. 

- Julkisen talouden kehyksiin ja valtion talousarvioon vaikuttaminen. 
- Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon seuranta ja TE-palvelu-uudistuksen valmistelun seuranta. 
- Kunta- ja luottamushenkilöyhteistyön lisääminen ja tiedon välittäminen mm. kuntakierroksen loppuun-

saattaminen ja kuntajohtajakokousten käynnistäminen. 
- Kansanedustajaryhmän toiminnan aktiivinen ylläpitäminen ja vaikuttamistyö hallituksen loppukauden 

lainsäädäntötyössä. 
- Etelä-Suomen yhteisen edunvalvonnan tehostaminen ja kansanedustajayhteistyön aloittaminen. 
- Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toiminta aiempien vuosien tapaan. 
- Yhteydenpito nuorisojärjestöihin toteutetaan vaikuttajakoulun 6. vuosikurssin kautta. 

 
Päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen vaikuttavia tietopalveluja tarjoamalla, tiedon saatavuuden ja yh-
teen toimivuuden edistäminen sekä avoimen tiedon ja paikkatiedon verkostoyhteistyön kehittäminen. 
 
- Vakiinnutamme kehittämisryhmän toiminnan Lounaistiedon pysyväksi yhteistyömuodoksi ja laajen-

namme avoimen tiedon verkoston toimintaa. 
- Toteutamme vuosittaisen sidosryhmäkyselyn ja kehitämme kuntien välistä paikkatietoyhteistyöt. 
- Järjestämme Aluetietofoorumin ja muita tapaamisia, jotka lisäävät Lounaistiedon tunnettuutta sidosryh-

mien keskuudessa. 
- Osallistumme paikkatietoalan koulutuksen kehittämiseen Turun yliopiston kanssa ja tarjoamme paikka-

tietoalan harjoittelupaikan. 
- Toimimme aktiivisesti GeoForumin alueellisena verkostona. 
- Uudistamme Lounaistiedon viestintämateriaalit. 
- Seuraamme viestintäkanavien vaikuttavuutta ja hyödynnämme seurantatietoa toiminnan kehittämi-

sessä. 
- Lanseeraamme Lounaistiedon datatuotteet ja parannamme Open Street Map -aineiston laatua. 
- Kehitämme HAME-tietomallin ylläpitoa ja hallintaa yhdessä liittojen ja ympäristöministeriön kanssa ja 

laadimme merialuesuunnitelman tietomallin yhdessä Kymenlaakson liiton kanssa. 
- Tuemme tarpeen mukaan Varsinais-Suomen kuntia INSPIRE-velvoitteiden täyttämissä, ja huoleh-

dimme maakuntakaavojen koosterajapintojen ajantasaisuudesta. 
- Kehitämme MAL- ja LJS-seurantaa yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin kanssa. 
- Markkinoimme Virma Kartta -palvelua retkeilijöille ja suunnittelemme palvelun ylläpitoa Digisaapas-

hankkeen jälkeen. 
- Huolehdimme palvelinten tietoturvallisuudesta ja varmuuskopioinnista, sekä uudistamme paikkatieto-

palvelujen ylläpitomallin ja kilpailutamme ylläpidon.  
- Markkinoimme tilastopalvelua kunnille sosiaalisessa mediassa ja osana liiton kuntakierrosta. 
- Koordinoimme Digisaapas-hanketta ja osallistumme Location Innovation Hubin valmisteluun. 

 
Nykyaikainen, vuorovaikutteinen ja aktiivinen kaksikielinen viestintä. Maakunnan vetovoiman ja kiinnosta-
vuuden lisääminen. 
 
- Liiton viestintä on avointa, osallistavaa ja ymmärrettävää. Sille on määritelty helposti lähestyttävä ää-

nensävy. Viestintä kohdistuu ensisijaisesti liiton keskeiseen toimintaan. Vuonna 2022 painopisteenä 
erityisesti uusi maakuntastrategia ja sen alavisiot. Viestinnän roolia ja toimintamalleja kehitetään edel-
leen osana liiton strategian toteuttamista. 

- Viestintäkanavat: verkkoviestintä, tiedotteet, sosiaalinen media, blogit ja videot, julkaisut. 
- Jatketaan syksyllä 2021 julkaistun uuden verkkosivuston kehitystä ja käyttökoulutusta asiantuntijoille. 
- Otetaan käyttöön liiton uutiskirje, joka suunnattu erityisesti kuntatoimijoille (myös muille sidosryhmille). 
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- Jatketaan saavutettavuuteen ja muuhun viestintäosaamiseen liittyvää koulutusta ja perehdytystä hen-
kilökunnalle. 

- Maakunnan veto- ja pitovoiman tukeminen yhdessä maakunnan toimijoiden, mm. kuntien kanssa. 
- Tapauskohtaisen harkinnan mukaan osallistuminen yhteistyökumppanina tapahtumiin, joiden kanssa 

tehdään markkinointiyhteistyötä. 
- Toimitaan aktiivisesti kulttuurin ja luovien alojen maakunnallisessa verkostoyhteistyössä kulttuurifooru-

min, kulttuurihyvinvointiverkostojen ja kuntayhteistyön kautta. 
- Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämis-

tehtävää (Varsinaista kulttuuria) uudenlaisen kulttuurialan yhteistyön ja toiminnan avaajana maakun-
nassa hankemuotoisena. 

- Aurora-mitalin myöntäminen ja jakaminen tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun 
kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle. 

- Kulttuuriasioiden edunvalvonta ja vaikuttaminen kansallisesti yhteistyössä mm. Taikusydän-verkoston, 
maakunnan liittojen kulttuurivastaavien verkoston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa. 
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MAAKUNNALLISEN RUOAN ALKUPERÄ- JA LAATUMERKIN JULKISTAMINEN JA MYÖNTÖ 

Asia Vihreiden maakuntavaltuustoryhmä jätti Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa 
7.12.2020 (§33) aloitteen maakunnallisen ruoan alkuperä- ja laatumerkin (D.O. = designation of 
origin) luomiseksi Varsinais-Suomeen. D.O. -merkintää käytetään tyypillisesti Keski-Euroopassa ja 
sen katsotaan olevan tae ekologisesti, laadukkaasti ja eettisesti tuotetusta elintarvikkeesta. Merkil-
lä katsotaan olevan runsaasti merkitystä oman alueensa markkinoinnissa erityisesti matkailullisesti.  
Maakuntahallituksen myönteinen kanta aloitteeseen esitettiin maakuntavaltuuston kokouksessa 
14.6.2021.  

 
 D.O. -merkinnän käyttöönottoa on valmisteltu Varsinais-Suomen liiton viraston toimesta vuoden 

2021 syyskaudella. Apuna työssä on ollut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Turun yliopiston 
Brahea-keskus, MTK, Visit Turku, maakunnallinen käsityöyrittäjien yhdistys Taito Varsinais-Suomi 
sekä ravintoloiden edustaja Voiveljet. Asiantuntija-apua työryhmä on saanut Etelä-Savon maakun-
taliitosta, jonka toimesta on aiemmin otettu Suomessa ensimmäisenä käyttöön vastaava merkki 
nimellä D.O. Saimaa. Kyseinen merkki voidaan myöntää tuotteille, jotka on tuotettu 100 km säteel-
lä Saimaan vesistöstä ja joilla on kytkös Saimaan alueen kulttuuriperintöön. 

 
 Työryhmä on pohtinut varsinaissuomalaisen alkuperä- ja laatumerkin sisältöä, nimeä ja kriteeris-

töä. Joulukuussa 2021 Varsinais-Suomen liitto rekisteröi työryhmän aloitteesta tuotemerkin D.O. 
Saaristomeri-Skärgårdshavet D.O. Archipelago. Merkki myönnetään ensi vaiheessa hakemuk-
sen perusteella elintarviketuotteille, mutta myöhemmin merkin myöntämistä laajennettanee myös 
koskemaan pienimuotoisia käsityötuotteita, erityisesti ajatellen käsityötuotteiden merkitystä matkai-
lumarkkinoinnissa. Ravitsemus- ja majoitusliikkeet otettanee myös merkin piiriin tulevaisuudessa. 

  
 Alustavan kriteeristön mukaan merkki voidaan myöntää tuotteille, joiden alkuperä on Varsinais-

Suomessa ja joiden tuotannossa kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöystäväl-
lisyys (esim. pakkausmateriaalit) sekä ennen muuta Saaristomeren tilan huomioiminen on ollut 
keskiössä. Gastronomisista kriteereistä keskeisimpiä ovat tuoreus, sesonkien huomioiminen ja 
valmistusprosessien osalta avoimuus ja jäljitettävyys. Merkin myönnöstä esitetään veloitettavan 
Etelä-Savon maakuntaliiton D.O. Saimaa -merkin tapaan 200 e + alv /myönnetty oikeus. 

   
Valmistelija TN/SH 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus valtuuttaa alkuperä- ja laatumerkkityössä mukana olleen työryhmän luomaan 

lopullisen kriteeristön merkin myöntämistä varten mahdollisesti laajennetulla kokoonpanolla ja toi-
mimaan jatkossa myöntöraatina sekä vahvistaa myönnöstä perittävän maksun. 

 
 Varsinais-Suomen liiton virasto valtuutetaan tarvittaessa perustamaan ruoan alkuperä- ja laatu-

merkille kustannuspaikan liiton kirjanpitoon. 
  
Päätös 
 
Lisätietoja Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704,  
 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISEN TIEKARTTATYÖN YHTEISRAHOITUS 

Asia Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus vahvisti 29.3.2021 (§ 49) Matkailuelinkeinon kehittämi-
sen tiekartan ”Yhdessä kestävää kasvua 2.0”.  

 
 Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu Menestyvän matkakohteen 

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

 
1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue 
2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue 
3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue 
 
Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat  
4. Mahdollistava digitaalisuus ja 
5. Vastuullinen matkailualue 

 
 Tiekarttatyön edistämiseksi on perustettu kolme teemaryhmää: 
 

- Digitalisaatio-teemaryhmä 
- Tiedolla johtamisen teemaryhmä 
- Kestävän matkailun teemaryhmä 

 
 Teemaryhmät ovat työskennelleet jo syksyn 2021 ajan. Lisäksi vuoden 2022 alussa on käynnistet-

ty johtoryhmän toiminta. Johtoryhmälle kuuluvat tiekarttatyön koordinaatio ja lisäksi temaattisesti 
saavutettavuuteen, markkinointiin sekä brändäykseen kuuluvat asiat. 

 
 Johtoryhmä on tiekartan suositusten mukaisesti päättänyt esittää toiminnalle yhteisen toimintabud-

jetin ja kustannuspaikan perustamista siten että toimintabudjettia ja kustannuspaikkaa hallinnoi 
Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto laskuttaa toimijoita erikseen sovittavalla tavalla. 

 
  Yhteisbudjetti: 
 
  Teemaryhmätyön tuki 7000 euroa 
  Yhteiset tilaisuudet 4000 euroa 
  Muut kulut  1000 euroa 
  Yhteensä  12000 euroa 
 
  Rahoitus: 
 
  Varsinais-Suomen liitto: 2000 euroa 
  Turun seutu:  2000 euroa 
  Salon seutu  2000 euroa 
  Vakka-Suomi:  2000 euroa 
  Turunmaa:  2000 euroa 
  Loimaan seutu: 2000 euroa 
  Yhteensä:  12000 euroa 
 
 Lisätietoa: Kumppanuusfoorumi 
 
Valmistelija TN/EH/mk 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
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 Maakuntahallitus päättää perustaa matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttaprosessin toteutusta 
varten erillisen kustannuspaikan ulkopuolista rahoitusta varten. Kustannuspaikan vastaavana toimii 
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio. 

 
 Lisäksi aluekehityksen kustannuspaikalta 3010 siirretään 2000 euroa yhteiselle kustannuspaikalle 

liiton osuutena yhteisrahoituksesta. 
 
Päätös  
 
Lisätiedot Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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CENTRAL BALTIC 2021-2027 -OHJELMAN HANKETIETOKANNAN TEKNISEN TUEN HANKINTA 

Asia Central Baltic 2021–2027-ohjelman hallintoviranomainen, Varsinais-Suomen liitto, toteutti tarjous-
kilpailun Jems-järjestelmän teknisen tuen hankinnasta. Hankinta perustuu kansalliseen lakiin julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) sekä Varsinais-Suomen liiton 
hankintaohjeeseen (mh 25.6 2007 § 191). 

 
 Central Baltic -ohjelma käyttää ohjelmakaudella 2021–2027 hankehakemusten vastaanottamiseen 

ja hankkeiden seurantaan Jems-järjestelmää. Central Baltic -ohjelman IT Manager vastaa tieto-
kannan toimivuudesta ja kehittämisestä yleisellä tasolla. Kilpailutettu tekninen tuki kattaa järjestel-
mässä ilmenneiden vikojen selvityksen ja korjaamisen tai järjestelmän edelleen kehittämisen siten 
kuin IT Manager näitä töitä palveluntuottajalta tilaa. Arvioitu tilaustuntimäärä on 10–20 h/kk. 

 
 Tarjousasiakirjat on julkaistu 9.6.2021 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä julkisten hankinto-

jen Hilma-ilmoitussivustolla. Määräaikaan 6.8.2021 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kaksi 
toimijaa aakkosellisessa järjestyksessä: 

 
 1. Connect Your Need Software & information technology solutions 
 2. Gesellschaft für Computer- und Kommunikationssysteme mbH (Gecko) 

 
 Tarjoukset on arvioitu tarjouspyyntöasiakirjassa vahvistettujen valintakriteerien perusteella. Hallin-

toviranomaisen tekemän pisteytyksen perusteella tarjoukset on arvioitu seuraavasti: 
 
 1. Connect Your Need Software & information technology solutions 0 
 2. Gesellschaft für Computer- und Kommunikationssysteme mbH (Gecko) 100 

 
 Näistä Gesellschaft für Computer- und Kommunikationssysteme mbH:n tarjous sai arvioinnissa 

täydet pisteet. Connect Your Need Software & information technology solutionsin tarjous ei täyttä-
nyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia miltään osin. 

 
 Arvioinnin perusteella palveluntarjoajaksi valikoitui Gesellschaft für Computer- und Kommunikat-

ionssysteme mbH (Gecko). Laskutus on tilatun toimeksiannon mukaisesti tuntiperusteinen 100 e/h 
(ALV 0).  Sopimus laaditaan allekirjoitusajankohdasta eteenpäin 2 vuodeksi. Sopimus sisältää op-
tiot vuoden 2030 loppuun asti. Kokonaiskustannus 2 vuoden sopimusajaksi on arvioidulla max 20 
tunnin kuukausityömäärällä yhteensä 48 000 euroa (ALV 0). Kustannus katetaan Central Baltic 
2021-2027 -ohjelman teknisestä tuesta. 

 
 Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina on pisteytystaulukko. 
 
Valmistelija TN/VPS 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus päättää 
 1. hyväksyä Gesellschaft für Computer- und Kommunikationssysteme mbH (Gecko) tarjouksen. 
 2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset sekä sopimuksen tarjoajan 

kanssa. 
 

 Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan 
osalta kokouksessa. 

 
Päätös 
 
Lisätietoja IT Manager Veli-Pekka Suuronen, p. 040 5910 110, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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Maakuntahallitus 28.2.2022    OHEISMATERIAALI 

CENTRAL BALTIC 2021-2027 -OHJELMAN HANKETIETOKANNAN TEKNISEN TUEN HANKINTA 

Central Baltic 2021-2027 -ohjelman hallintoviranomainen, Varsinais-Suomen liitto, toteutti tarjouskilpailun Jems-

järjestelmän teknisen tuen hankinnasta. 

Tarjousasiakirjat on julkaistu 9.6.2021 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä julkisten hankintojen Hilma-
ilmoitussivustolla. Määräaikaan 6.8.2021 mennessä tarjouksensa jättivät kaksi toimijaa. Tarjoukset arvioitiin ennalta 
määritellyn arviointikriteeristön mukaisesti. 
 
Toimijat saivat arvioinnissa seuraavat kokonaispistemäärät (maksimi 100): 

1. Connect Your Need Software & information technology solutions 0 

2. Gesellschaft für Computer- und Kommunikationssysteme mbH (Gecko) 100 

 

Alla olevassa taulukossa esitetään arviointi kriteerien mukaisesti ositettuna. 

   Gecko Connect Your need 

 Painotus 
Max 

pisteet 
  

Kriteeri 1: Hinta 50 % 50 50 0 

Kriteeri 2: Kokemus muista Interreg-seurantajärjestelmistä 20 % 20 20 0 

Kriteeri 3: Kokemus tai tiedot Jems-järjestelmästä 10 % 10 10 0 

Kriteeri 4: Todennettava kokemus muista teknologioista 10 % 10 10 0 

Kriteeri 5: Sopimusehdot ja palveluprosessit 10 % 10 10 0 

YHTEENSÄ 100 % 100 100 0 
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LIIKKUMISEN OHJAUS VARSINAIS-SUOMESSA 2022 -HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS 

Asia Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen hankkeeseen Liikkumi-
sen ohjaus Varsinais-Suomessa 2022. Rahoittajana toimii Traficom.  
 
Hankkeen päätarkoituksena on kannustaa työpaikkoja kestävän liikkumisen edistämiseen ja 
tehdä liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä viiden varsinaissuomalaisen työpaikan sekä viiden 
kunnan kanssa. Kunnat voivat edistää kestävää liikkumista omaehtoisesti esimerkiksi 
aloittamalla kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmia tai muita kokonaisvaltaisia kestävän 
liikkumisen ja liikenteen suunnitelmia. Työpaikoilla on mahdollista tehdä liikkumisen 
suunnitelmia tai kevyempiä toimenpiteitä kestävämmän työmatkaliikenteen 
mahdollistamiseksi. Valonia auttaa työpaikkoja ja kuntia niiden tilanteen kartoituksessa ja 
tavoitteiden asettamisessa, sopivien keinojen valikoinnissa ja työn alkuun saattamisessa. 
Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään vuoden 2021 aikana tehtyjä liikkumisen ohjauksen 
materiaaleja. 
 
Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimenpiteitä 12. Edistetään ja kokeillaan 
uusia kestäviä liikkumisen tapoja ja logistiikan ratkaisuja,14. Parannetaan pyöräliikenteen 
yhteyksiä ja edellytyksiä koko maakunnassa, 17. Rakennetaan varsinaissuomalaisen 
osallisuuden toimintamalleja, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja 26. 
Tuetaan kunnissa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kulttuurin, luonnon ja 
elinympäristön hyvinvointivaikutusten sekä terveellisten elintapojen ottamiseksi entistä 
vahvemmin osaksi maakunnan asukkaiden elämää. 
 

 Päähakijana on Valonia. Hankkeen kesto on 1.1.2022–31.12.2020. Hankkeen budjetti on 
85000 euroa. Omarahoitusosuus hankkeelle on 25000 euroa, joka katetaan 
Liikennejärjestelmätyön liikkumisen ohjaustoimintaan varatusta rahasta. Uuden hankkeen 
kustannuspaikkana käytetään vanhan LIO-hankkeen kustannuspaikkaa, joka vuonna 2022 on 
6024. 
 
Lisätiedot: Kestävän liikkumisen asiantuntija, Marja Tommola p. 040 832 8515 
(etunimi.sukunimi@valonia.fi) 

 
Valmistelija  RL/hm 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus päättää  
 

1. käynnistää Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2020 -hankkeen  
2. ottaa hankkeelle käyttöön LIO-kustannuspaikan 6024, jonne omarahoitusosuus siirretään 
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hank-
keeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset 

 
Päätös  
  
Lisätietoja Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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6AIKA ENERGIAVIISAAT KAUPUNGIT (EKAT) -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN 

Asia Varsinais-Suomen liitto/Valonia oli osatoteuttajana 6AIKA Energiaviisaat kaupungit (EKAT)-
hankkeessa 5/2018–12/2020 välisenä aikana (EURA 2014/6283/09 02 01 01/2018/UML) Suomen 
rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rahoituksen tuella. Hankkeen to-
teuttajina olivat Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Tampere, Turku, Helsinki, Oulu, Vantaa, Espoo 
sekä Varsinais-Suomen liitto/Valonia ja Ekokumppanit Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 3,3 mil-
joonaa euroa, josta Valonian osatoteutuksen osuus 101 843 euroa. 

 
 6AIKA Energiaviisaat kaupungit –hanke oli useita energiaviisauteen sekä rakennetun ympäristön 

vähähiilisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita yhdistävä kokonaisuus. 
Hankkeessa etsittiin ja pilotoitiin uusia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa markkinavuoropuhelua 
ja käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa energiaviisaa-
seen kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyen. Hank-
keessa koostettiin parhaita käytänteitä esimerkiksi energiadatan visualisoinnista, rakennushank-
keiden elinkaariarvioinnista, alueellisten vähähiilisten energiajärjestelmien toteuttamisesta sekä 
uusista hankintamenetelmistä muun muassa energiatehokkuuspalveluissa. Hankkeen kohderyh-
mänä olivat yritykset, joille luotiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotointialustoja aidossa 
ympäristössä. Toimien myötävaikutuksesta syntyi uusia vähähiilisyyteen liittyviä tuotteita ja palve-
luita ja hankkeen piirissä tunnistettiin satoja yrityksiä, jotka toteuttavat energiaviisaita ratkaisuja ja 
joilla on mahdollisuudet myös kansainvälistyä. 

  
 Valonian työn osuus painottui toteutukseen Turun kaupungin kanssa. Valonia fasilitoi käyttäjäläh-

töisiä kokeiluja Turun kaupungin pilottikohteina olleissa kouluissa ja päiväkodeissa yhdessä yritys-
ten ja rakennusten käyttäjien kanssa. Lisäksi Skanssin kauppakeskuksen ja Turun kaupungin 
kanssa toteutettiin yhdessä energiadatan visualisoinnin kampanja. Valonia koosti yhdessä Helsin-
gin ja Turun kaupungin kanssa Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointi -
oppaan. Valonia myös kehitti ja pilotoi Energiaviisas koululainen -viestintämateriaalin, joka on 
avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. 

 
 Elinkaarilaskenta otettiin hankkeen myötä osaksi rakennushankkeiden suunnittelua Turussa, Hel-

singissä ja Tampereella, mikä tarkoittaa, että hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaarikustannusten tar-
kastelu on yhä selvemmin osa hankesuunnittelua julkisissa kohteissa jo vuosia ennen kuin se tulee 
lainsäädännön myötä pakolliseksi. Turussa Skanssin alueen tontinluovutusehtojen energialiitettä 
päivitettiin ohjaamaan älykkään ja energiaviisaan rakentamisen suuntaan ja energialiitettä pilotoitiin 
tontinluovutuksessa. Hankkeessa löydettiin useita konsepteja alueellisten energiajärjestelmien 
päästöjen vähentämiseen, muun muassa kierrättämällä energiaa erityyppisten kiinteistöjen välillä. 
Esimerkiksi Turun Kupittaan urheilualueella urheiluhallien välillä tehtävä energian kierrätys tai Ou-
lun Raksilan alueella jäähallin lauhdelämpöjen hyödyntäminen uimahallissa tuovat satojen tuhan-
sien eurojen vuotuiset kustannussäästöt. Energiatehokkuuskumppanuuspalvelun malleja kehitettiin 
Turun, Helsingin ja Oulun kesken ja niiden avulla kaupungit saavat toteutettua tehokkaammin 
energiaremontteja, joita ei muutoin rajallisista resursseista johtuen saataisi toteutettua. Käyttäjien 
informaatio-ohjauksen roolia ja vaikuttavuutta kasvatettiin kaupunkien kiinteistöissä. Kokeiluissa eri 
kaupunkien koulukohteissa kehitettiin yritysten kanssa ratkaisuja datan visualisoinnin, palautteen-
keruun ja käyttäjien ymmärryksen lisäämiseen yhdessä rakennusten käyttäjien kanssa.  

 
 Hankkeen materiaaleja ja lopputuotoksia on levitetty hankkeen webinaarisarjassa, alueellisten ja 

kansallisten verkostojen kautta (mm. Motiva, Suomen ympäristökeskus) sekä kansainvälisissä ta-
pahtumissa. Kaikki hankkeen materiaalit löytyvät osoitteesta https://energiaviisaat.fi/ ja Valonian 
osatoteutuksessa syntyneet materiaalit on koottu myös Valonian sivuille 
https://www.valonia.fi/hanke/6aika-energiaviisaat-kaupungit 

 
 Hankkeen toteutuneet kustannukset Varsinais-Suomen liiton/Valonian osatoteutuksesta olivat  
 93 955,28 euroa, josta omarahoituksen osuus oli 33 %. Viimeisen maksatuserän jälkeen kustan-

nuspaikalle on jäänyt ylijäämää 1367,16 euroa. Ylijäämä koostuu koronapandemian aikana käyt-
tämättä jääneistä, Flat Rate 24 % -osuuteen kuuluneista, matka- ja tapahtumakuluista. Ylijäämä 
siirretään Valonian kustannuspaikalle (6010). 
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Valmistelija RL/hm 
 
Maakuntajohtajan ehdotus  
  
 Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tulokset ja hankkeen 

kustannuspaikalla olevan ylijäämän siirtämisen Valonian kustannuspaikalle 6010.   
 
Päätös 
 
Lisätietoja  Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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EAKR 6AIKA, CIRCVOL-HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN 

Asia Varsinais-Suomen liitto toteutti 8/2018–12/2020 välisenä aikana CircVol-hankkeen (Suurivolyymis-
ten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa) -hankkeen EAKR 6Aika -ohjelman 
tuella. Hankkeen pääpartnerina toimi Turku Science Park. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2 761 907 
euroa, josta Varsinais-Suomen liiton osuus oli yhteensä 131 400 euroa. Rahoitusosuus oli 70 %.  

    
 Hankkeen päätavoitteena oli edistää maanrakennuksessa tehtävien toimien kiertotalousratkaisuja 

sekä edistää uusio- ja ylijäämämaa-ainesten käyttöä kaupunkiseuduilla.  Varsinais-Suomen liiton 
osuudessa perehdyttiin erityisesti kuntarajat ylittävään maa-ainesyhteistyöhön Turun kaupunkiseu-
dulla, kaavoituksen sekä rakentamisen ja kierrätyksen tukialueiden määrittämiseen, uusiomateriaa-
lien tunnistamiseen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien esiin nostamiseen sekä maa-
ainestoimijoiden kouluttamiseen. 

  
 Hankkeessa tehtiin mm. kartoituksia alueellisista uusiomateriaalien laadusta ja määrästä sekä 

ylijäämämassojen syntypaikkojen sijainneista. Lisäksi maa-ainesten materiaalikäsittelyterminaalien 
ja kiviainesten ottopaikkojen osalta tehtiin kartoituksia, jotka tukivat niin Turun kaupunkiseutujen 
kuntia kuin luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelua. Hankkeen puitteissa jär-
jestettiin myös useita koulutuksia yhteistyössä hankepartnereiden kanssa, jotka liittyivät mm. ajan-
kohtaisiin lainsäädäntöuudistuksiin sekä sulfidisavimaiden huomiointiin maankäytön suunnittelus-
sa. 

 
 Viimeisen maksatuserän jälkeen kustannuspaikalle on jäänyt ylijäämää 8888,67 euroa. Ylijäämä 

koostuu käyttämättä jääneistä Flat Rate 24 %-osuuteen kuuluneista kuluista. 
  
Valmistelija HS/AK/hm  
  
Maakuntajohtajan ehdotus  
  
 Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi CircVol (Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen 

hyödyntäminen kaupungeissa) -hankkeen tulokset ja hankkeen kustannuspaikalla olevan ylijää-
män siirtämisen luonnonvarafoorumityön kustannuspaikalle 7015.  

  
Päätös   
  
Lisätietoja Suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi  
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DIGITUEN ALUEELLISEN KOORDINAATION HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN (DIGITUKI-HANKE) 

Asia Varsinais-Suomen liitto on hallinnoinut valtiovarainministeriön rahoittamaa digituen alueellisen 
koordinaation hanketta. Hanke ja sen jatko toteutettiin 1.11.2019–31.10.2021 välisenä aikana, ja 
se toteutettiin yhteishankkeena Turun kaupungin kanssa. 

 
Kansalaisten digitaitojen vahvistaminen on tärkeää yhteiskunnan palvelujen digitalisoituessa. Digi-
tuen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten digitaitoja, jotka mahdollistavat itsenäisen asioinnin digi-
taalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnan eri toimintoihin. Digitu-
en alueellinen koordinaatio on ollut osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. 
 
Hankkeen keskeisinä tuotoksina toteutettiin digituen seutukunnalliset verkostot ja kehitettiin niiden 
toimintaa. Lisäksi hankkeessa kirkastettiin digituen asiakastarpeita ja monipuolistettiin ja vahviste-
tiin digituen tarjontaa sekä toteutettiin viestintäkampanjoita digituen saatavuudesta. Digituen seutu-
kunnallisille verkostoille tuotettiin paikallisesitteet, aluelehtimainokset sekä toteutettiin maakunnalli-
nen nuorten digituen kampanja. Verkostolaisille tuotettiin myös yhteisiä viestintämateriaaleja ja jär-
jestettiin neljä webinaaria. Loimaan ja Turun seutukunnissa hanke toteutti palvelumuotoiluproses-
sin, jonka tuotokset olivat sovellettavissa koko maakunnassa. 
 
Digituki-hankkeen ja sen jatkohankkeen yhteenlasketut lopulliset kustannukset olivat 286 876 eu-
roa, josta valtiovarainministeriön tuki kattoi yhteensä 215 352 euroa. Hankkeen käytännön toteu-
tuksesta vastasi Turun kaupunki, joka kattoi hankkeen omarahoitusosuuden ja laskutti hankkeen 
kustannukset kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen liitolta. Varsinais-Suomen liitto toimi yhteis-
hankkeen hallinnoijana ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. 
 
Hankekausien jälkeen digituen alueellinen koordinaatiotehtävä siirtyy Digi- ja väestötietoviraston 
hoidettavaksi. 
 

Valmistelija  JV/AV 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Digituki -hankkeen tulokset ja lopettaa hankkeen kus-

tannuspaikan 7012. 
 
Päätös  
 
Lisätietoja Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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SAARISTOTOIMIKUNNAN JÄSENMUUTOS 

Asia Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan 22.11.2021 § 163 saaristotoimi-
kunnan ja vahvisti sen jäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Ville Kouki Kaarinasta. Hän on il-
moittanut 14.1.2022 eroavansa saaristotoimikunnan jäsenyydestä vastaanotettuaan viran Lounais-
Suomen aluehallintovirastossa. 

 
Valmistelija    TN/SH/mk 
 
Maakuntajohtajan esitys  
 
 Maakuntahallitus valitsee saaristotoimikuntaan uuden varsinaisen jäsenen Ville Koukin tilalle sekä 

tarvittaessa uuden varajäsenen. 
  
Päätös  
 
Lisätietoja Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704,  
 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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OSALLISTUMINEN CPMR:N HALLITUKSEN KOKOUKSEEN PE 25.3.2022 BARCELONASSA 

Asia Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR:n hallitus kokoontuu 25.3.2022 Barcelo-
nassa. Varsinais-Suomen edustaja hallituksen (Political Bureau) varajäsenenä on maakuntahalli-
tuksen varajäsen Talvikki Jori.    

 
 Hallitus käsittelee kokouksessaan ajankohtaisia EU-asioita, kuten koheesiopolitiikan tilaa, TEN-T-

verkostoa, fit for 55-pakettia, kalastus- ja meriasioita sekä hyväksyy järjestön toimintasuunnitelman 
sekä talous- ja hallinnolliset asiat.  

  
 Kokouksen asialista on oheismateriaalina.  
 
 Hallituksen kokouksen lisäksi CPMR järjestää iltapäivällä 24.3.2022 liikenteeseen liittyvän semi-

naarin “REGIONS MOVE”, jossa pureudutaan alueiden liikennekysymyksiin. Lisäksi kuullaan Vä-
limeren alueen ajankohtaisista asioista, sekä tarjotaan mahdollisuus satamaan tutustumiseksi.  

 
Valmistelija SP 
 
Maakuntajohtajan ehdotus  
 
 Maakuntahallitus päättää edustajansa osallistumisesta CPMR:n hallituksen kokoukseen.  
 
Päätös  
 
Lisätietoja Kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus 040 534 3865,  
 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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CPMR POLITICAL BUREAU 
25 March 2022, Barcelona (Catalunya, Spain) | 9:30-18:30  

Meeting venue: Pedralbes Royal Palace 
Address: Avinguda Diagonal, 686, 08034 Barcelona (Spain) 

- DRAFT AGENDA - 
(as of 31 January 2022) 

THURSDAY 24 March 2022 

 

9:00-14:00  

Arrival of participants 

Seminar on EU Mediterranean Agenda  
Simultaneous interpretation: Catalan, English, French and Spanish  

14:00-15:15 Lunch in situ and transfer from Pedralbes to the Port of Barcelona 

15:30-16:30 Guided visit of the port of Barcelona 

 

16:30-19:30 

Arrival of participants 

CPMR seminar on transport “Regions Move’’ 
Venue: Barcelona Port   

Simultaneous interpretation: Catalan, English, French, Greek, Italian and Spanish 

20:00 Welcome dinner 

FRIDAY 25 March 2022 
Working languages: Catalan, English, French, Greek, Italian and Spanish 

9:30-10:00 SESSION 1: OPENING SESSION 

• Welcome address by Mr Pere Aragonès i Garcia, President of the Government of 
Catalonia 

• Address by Mr Cees Loggen, President of the CPMR and Regional Minister of Noord-
Holland 
- Approval of the minutes of the Political Bureau meeting held on 14 October 2021 

included in the minutes of the 2021 General Assembly  
- Adoption of this agenda  

• Presentation of CPMR activities and future strategies by Ms Eleni Marianou, Secretary 
General of the CPMR 
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10:00-11:15 SESSION 2: THE STATE OF COHESION IN EUROPE 
Introduced by Mr Eugenio Giani, Vice-President of the CPMR for Cohesion Policy and 

President of the Tuscany Region  
Moderated by Mr Francesco Molica, CPMR Director for Cohesion Policy 

• Keynote address by Ms Elisa Ferreira, European Commissioner for Cohesion and Reforms 
(tbc) 

• Keynote address by Ms Nathalie Sarrabezolles, President of the Committee of the 
Regions COTER Committee and rapporteur for the 8th Cohesion Report (tbc) 

• Debate on the 8th Cohesion Report: contributions from Members of the Political Bureau  

• Conclusions 
 

11:15-11-45 Coffee Break 

11:45-13:00 SESSION 3: THE REVIEW OF THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (TEN-T)  
Introduced by Ms María del Valle Miguelez Santiago, Vice-President of the CPMR for 

Transport and Regional Minister for Enterprise, Employment, Universities and 
Spokesperson, Murcia Region  

Moderated by Mr Lucas Bosser, CPMR Director for Transport 

• Address by Ms Isabel Garcia Munoz MEP, Member of the European Parliament 
Committee on Transport and Tourism (tbc) 

• Key messages from the CPMR on the TEN-T review by Ms María del Valle Miguelez 
Santiago, Vice-President of the CPMR on Transport and Regional Minister for Enterprise, 
Employment, Universities and Spokesperson, Murcia Region 

• Debate on the TEN-T review: contributions from Members of the Political Bureau 

• Conclusions 
 

13:00-14:30 Lunch in situ  

14:30-15:30 SESSION 4: THE FIT FOR 55 PACKAGE 
Introduced by Mr Richard Sjölund, Vice-President of the CPMR for Climate and Vice-Chair 

of the Board, Regional Council of Ostrobothnia  
Moderated by Mr Nicolas Brookes, CPMR Executive Director  

• Keynote address by Mr Petros Kokkalis MEP, Member of the European Parliament 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (tbc) 

• Presentation of the CPMR Technical Note: ‘The Fit for 55 Package – relevance for CPMR 
Member Regions’ by Mr Richard Sjölund, Vice-President of the CPMR for Climate and 
Vice-Chair of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• Debate on the Fit for 55 Package: Contributions from Members of the Political Bureau  

• Conclusions  

  

Sivu 43§ 13, MH 28.2.2022 10:00 / Liite: Draft agenda - CPMR PB_March2022



3 

 
cpmr.org | @CPMR_Europe | info@cpmr.org 

15:30-16:30 SESSION 5: MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES POLICY 
Introduced by Mr George Alexakis, Vice-President of the CPMR for Maritime Affairs and 

Fisheries and Regional Councillor, Crete Region  
Moderated by Mr Giuseppe Sciacca, CPMR Director for Maritime Affairs and Climate 

• Keynote address by Ms Charlina Vitcheva, Director-General for Maritime Affairs and 
Fisheries, European Commission (tbc) 

• Presentation of the CPMR Technical Note ‘The reform of the Common Fisheries Policy’, 
by Ms Claire Hughes, Vice-President of the Pays de la Loire Region and Chair of the CPMR 
Fisheries Working Group 

• Debate on the reform of the Common Fisheries Policy: Contributions from Members of 
the Political Bureau  

• Conclusions 

16:30-17:00 Coffee break 

17:00-18:00 SESSION 6: CHARTING THE FUTURE COURSE FOR THE CPMR 
Introduced by Mr Cees Loggen, President of the CPMR and  

Regional Minister of Noord-Holland 
Moderated by Ms Eleni Marianou, CPMR Secretary General 

• Presentation of the CPMR Technical Note: ‘A membership strategy for the CPMR’, by Mr 
Davide Strangis, CPMR Executive Director 

• Presentation of the CPMR Technical Note: ‘Options for future-proofing the CPMR as an 
organisation’ by Mr Nicolas Brookes, CPMR Executive Director  

• Debate with Members of the Political Bureau  

• Conclusions 

18:00-18:20 SESSION 7: FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES 

• Financial issues by Ms Gunn Marit Helgesen, 1st Vice-President and Treasurer of the 
CPMR 
- Update on the implementation of the 2022 budget (for information) 

• Membership issues  

• Administrative issues by Ms Eleni Marianou, Secretary General of the CPMR 

• Forthcoming meetings of the CPMR 

Political Bureau 
 16 June 2022, Skåne (Sweden)  

General Assembly 
 October 2022, Crete (Greece) 
 October 2023, Brittany (France) 

18:20-18:30 • Conclusions by Mr Cees Loggen, President of the CPMR and Regional Minister of Noord-
Holland 

End of proceedings 

Free evening 
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VIRASTON LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON TEKNOLOGIAPOLITIIKASTA 2020-LUVULLA 

Asia  Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitii-
kasta. 

 
 Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on seitsemän strategista kokonaisuutta, joista Elin-

voimainen Suomi -strateginen kokonaisuus vahvistaa edellytyksiä menestyä kansainvälisen osaa-
misen ja innovaatioiden kärkimaana vahvuuksia hyödyntäen. 

  
 Tausta 
 
 Strategisen kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on Suomen tunnettuus teknologisen kehityksen, in-

novatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Maana, jossa digitalisaation ja tekno-
logisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialara-
jojen. Tätä tavoitetta tukemaan asetettiin 16.9.2020 hallitusohjelman mukaisesti julkisen ja yksityi-
sen sektorin yhteinen teknologianeuvottelukunta, jonka tehtäväksi annettiin valmistella Suomelle 
hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava, digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Teknolo-
gianeuvottelukunta julkaisi raporttinsa ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja 
tiedolla maailman kärkeen” 1.6.2021. Raportin ehdotuksia on hyödynnetty teknologiapolitiikan pe-
riaatepäätöstä laadittaessa. 

 
 Tavoitteet 
 
 Periaatepäätöksessä linjataan Suomen teknologiapolitiikan yhteinen päämäärä ja tavoitteet, joihin 

hallitus ja ministeriöt yhdessä sitoutuvat. Periaatepäätöksessä asetetaan teknologiapolitiikan pe-
rimmäiseksi päämääräksi, että Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin 
teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa. Päämäärän saavut-
tamiseksi on asetettu neljä tavoitetta: 

 
1. Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille. 
2. Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutki-
muksen, osaajien ja investointien keskuksia. 
3. Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa 
ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin. 
4. Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämi-
sestä ja soveltamisesta. 
 

 Tavoitteena on, että valtioneuvosto sitoutuu edistämään periaatepäätöksessä asetettuja teknolo-
giapolitiikan tavoitteita ja ministeriöt ryhtyvät toteuttamaan niiden toimeenpanoa koko julkisella sek-
torilla. Tavoitteiden asettamisen ohella on tärkeää seurata niiden toteutumista ja luoda tähän tar-
koitukseen seurantamalli. Periaatepäätöksessä sitoudutaan myös seurantamallin luomiseen ja 
käyttöönottoon. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksessä linjattuja teknologiapolitiikan tavoitteita 
edistetään yli hallituskausien. 

 
 Lausunnot oli pyydetty toimittamaan 25.2.2022 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi kautta 

tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi . Varsinais-Suomen liiton virasto on toimitta-
nut lausunnon määräaikaan mennessä. 

 
 Lisätiedot valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan www-sivulta. 
 
 Viraston lausunto valtioneuvoston teknologiapolitiikasta 2020-luvulla: 
 
 Yleistä valituista tavoitteista: 
 
 Tavoitteiden kokonaisuutta voidaan pitää perusteltuna. Tavoitteet korostavat niin osaamisen, kou-

lutuksen kuin tutkimuksenkin yhteisroolia sekä yritysten roolia tavoitteiden toteuttamisessa ja toi-
saalta julkisen sektorin roolia toteuttamisen mahdollistamisessa. Merkittävä osa tavoitteista toteu-
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tetaan maakunnissa, joten myös alueellinen näkökulma tulisi nostaa tässä esille ja vahvistaa maa-
kuntien TKI-toiminnan mahdollisuuksia. Samalla on hyvä korostaa myös kansalaisyhteiskunnan, 
kulttuurin ja yleisen hyvinvoinnin roolia esimerkiksi osaavan työvoiman veto- ja pitovoimatekijöinä. 
Ilmasto- ja ympäristönäkökulman ja ns. vihreän siirtymän sekä tietotalouden ja avoimen tiedon nä-
kökulmien tulisi myös heijastua tavoitteisiin vahvemmin. Lisäksi tulisi esittää myös rahoitukseen liit-
tyvä selkeä tavoite. 

 
 1: Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille 
 
 Tavoite nostaa esille mm. uusien toimintatapojen ja voimavarojen yhdistämisen merkityksen tuot-

tavuuskehityksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi sekä korostaa tavoitetta nostaa Suomen 
tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita ei 
voida saavuttaa ilman riittävää varmuutta rahoituksen riittävyydestä. TKI-menojen BKT-osuuden 
kasvutavoite on luonnollisesti tärkeä tavoite, jonka toteutuminen tulee turvata. Tässä yhteydessä 
on myös syytä nostaa esille Suomen Akatemian rahoitushaasteet lähivuosina. Suomen Akatemian 
korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintoihin suunnattavan rahoituksen supistukset uhkaavat 
erityisesti yliopistojen ja samalla koko maan kilpailukykyä. 

 
 Tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvin vahvasti alueellisten TKI-yhteistyörakenteiden ja toimin-

tamallien kehittämistä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea korkeakoulujen ja teknologia-alan yritysten 
verkostoyhteistyömuotojen vahvistamista tuottavuuskehityksen ja korkealaatuisen tuotekehityksen 
varmistamiseksi. Korkeakouluja ja muita oppilaitoksia sekä tutkimuslaitoksia tulee yhä enemmän 
kannustaa laajasti keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kunnianhimoisiin yhteisiin toimiin tutkimuk-
sen hyödyntäjien kanssa. Tätä tukemaan tulee mm. toteuttaa erilaisia kokeilualustoja lupaaville 
uusille ideoille ja innovaatioille lupaavien kaupallisten sovellutusten tuottamiseksi. Toimijoiden tulee 
lisäksi kyetä hyödyntämään eurooppalaistaja kansainvälistä TKI-rahoitusta niin Euroopassa kuin 
laajemminkin sekä kytkeytyä kansainvälisiin TKI-verkostoihin. Tärkeän viitekehyksen tässä suh-
teessa muodostavat alueiden ekosysteemisopimukset  

 
 Myös maakuntien älykkään erikoistumisen strategiat muodostavat hyvän perustan tavoitteen alu-

eelliselle toteutukselle. Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet maakuntaohjel-
massa 2021–2025 ovat 1) Sininen talous ja uudistuva teollisuus, 2) Innovatiiviset ruokaketjut ja 3) 
Lääke- ja terveysteknologia. Nämä alat ja samalla temaattiset kokonaisuudet muodostavat Varsi-
nais-Suomen TKI-työskentelyn peruskehikon. 

 
 2: Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutki-

muksen, osaajien ja investointien keskuksia 
 
 Tavoite nostaa esille laaja-alaisen osaamisen ja koulutuksen merkityksen sekä osaamisyhteiskun-

nan käsitteen ja tavoitteet (osaamistason nosto ja digiloikka, työperäinen maahanmuutto ja Suo-
men profiloitumisen kansainvälisesti korkean teknologian maana) sen toteuttamiseksi. Tavoite 
myös korostaa oppilaiden hyvinvoinnin ja tuen merkitystä ja digitaalista tasa-arvoa ja saavutetta-
vuutta. 

 
 Työelämän nopeat teknologiset muutokset, kestävän kehityksen haasteen, väestörakenne ja pan-

demia ja uudistavat työelämää, työnteon käytäntöjä ja työssä edellytettävää osaamista. Muutokset 
näkyvät ammattirakenteiden ja työn sisällön muutoksina sekä uudenlaisina työtehtävinä, jotka 
edellyttävät aiempaan verrattuna erilaista ja usein korkeampaa osaamista. Työelämän muutosten 
nopeus, arvaamattomuus ja äkillisyys haastavat koulutusorganisaatioiden kykyä ennakoida jatku-
vasti muuttuvia ja nousevia osaamistarpeita. Työelämämuutokset edellyttävät koulutuksen järjestä-
jiltä ymmärrystä ja osaamista näiden muutosten tunnistamiseen ja tulkitsemiseen sekä työelämän 
osaamistarpeita osuvasti vastaavan koulutuksen tarjoamista, ennakoivia osaamissisältöjä ja koh-
dennettuja koulutuksia. Koulutusinstituutiot valmistavat tulevaa työvoimaa tuleviin olosuhteisiin, joi-
ta ei vielä ole olemassa koulutushetkellä. Opiskelijoille pyritään siis tarjoamaan menestymisen 
valmiuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tämä edellyttää toimivaa ennakointijärjestelmää niin 
kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Tässä yhteydessä korostettakoon Jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) sekä Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin 
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(OEF) ja Varsinais-Suomesta Ennakointiakatemian rooleja tulevaisuuden osaamisten ennakoinnis-
sa ja varautumisessa vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin. 

 
 Työelämässä jo toimiville puolestaan tulee voida tarjota mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen 

ja ylläpitämiseen sekä joustavia jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, jotka varmistavat niin 
työurien jatkuvuuden kuin ammatillisen kehittymisen ja osaamisen kehittämisen. Jatkuvasta oppi-
misesta puhuttaessa painopiste onkin muuttuvassa työelämässä ja sen synnyt tämissä osaamis-
tarpeissa sekä työuranaikaisessa oppimisessa ja myös hyvinvoinnissa. Työvoiman saatavuuden 
näkökulmasta työntekijöiden työssäjaksaminen, työviihtyvyys ja työurien piden-täminen ovat tärkei-
tä. Samalla tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin etäopiskeluvaiheen jäl-
keen. 

 
 Eräs mahdollisuus tavoitteen 2 edistämiseksi teknologiakehityksen näkökulmasta on paikkariippu-

maton rekrytointi. Paikkariippumattomuus tukee myös monipaikkaisuuden tavoitteita ja se voi olla 
erityisesti mahdollisuus laajemmin kansallisten ja kansainvälisten osaajien houkutteluun. Paikka-
riippumattoman rekrytointikulttuurin käyttöönoton tukemiseksi tarvitaan ymmärrystä uudenlaisesta 
työskentelystä ja siihen liittyvistä tarpeista, mahdollisuuksista ja ehdoista. Lisäksi rekrytointiväylien 
kehittämiseen tulee kiinnittää lisähuomiota. 

 
 3: Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mah-dollistaa 

ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin. 
 
 Tavoite korostaa julkisen sektorin palveluiden automatisointia, digitaalisiin palveluihin ja järjestel-

miin liittyvän pehmeän infrastruktuurin kehittämistä sekä datatalouden toimintaympäristön raken-
tamista. 

 
 Keskiöön nousevat lisäksi mm. kuntien ja yleisesti julkisen sektorin digitalisaatiokehityksen ja vies-

tintäkyvyn edistäminen. Julkisen sektorin digitarjonnan palvelumuotoilu nousee tässä avainase-
maan. Lisäksi jos päätöksentekoa halutaan avata asukkaita laajemmin palvelevaan muotoon, on 
rinnalle tuotava selkeäkielisempää viestintää. Avoin viestintä eri vaiheissa ja myös päätöksenteon 
perustelujen avaaminen lisäävät ennakoitavuutta, luotettavuutta ja osallistumisen mielekkyyttä. 
Julkisen sektorin vuorovaikutuskyvyn kehittäminen ja demokratian vahvistamista tukevien kokeilu-
jen edistäminen ovat myös tärkeitä elementtejä tässä yhteydessä. Kansalaisluottamuksen vahvis-
taminen on demokratian vahvistumisen ohella myös onnistuneen kokonaisvaltaisen teknologiapoli-
tiikan eräs perusta. 

 
 Tieto ja sen hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tiedon 

avoin saatavuus on toimivan digiyhteiskunnan lähtökohta. Avoimuuden lisäksi on tärkeää kehittää 
datan ja sen jakelun rajapintaratkaisujen yhteen toimivuutta. Näin eri tietolähteistä saatavaa dataa 
voidaan yhdistää helposti toisiinsa, mikä kasvattaa avoimen datan hyödynnettävyyttä ja arvoa liike-
toiminnassa ja päätöksenteossa. Tiedon yhteen toimivuuden edistämisessä erittäin tärkeää on yh-
teistyö datan tuottajien välillä. 

 
 4: Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehit-

tämisestä ja soveltamisesta. 
 
 Asetettu tavoite korostaa uusien teknologioiden määrätietoista hyödyntämistä, ilmasto- ja ympäris-

töratkaisujen osalta edelläkävijyyttä ja huoltovarmuuden tukemista tekonologoiden avulla. Tavoite 
on erittäin perusteltu ottaen esimerkiksi huomioon kansainvälisen turvallisuustilanteen haasteet ja 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä. Toteuttaminen edellyttää sekä 
toimivaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä että riittävää resurssointia. 

 
 Ehdotus seurantamallin toteuttamisesta 
 
 Esitetty seurantamalli lähestyy asiaa sekä tavoitteiden että toimenpiteiden tasolla. Esitettyä mallia 

voidaan pitää perusteltuna. Seurantamallin kehittämisessä on hyvä tarkastella myös aluetasoa ja 
huomioida alueiden TKI-kontribuution seuranta. Alueseurannan voi myös arvioida tukevan maa-
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kuntatason kehittämistyötä. Valtaosa kansallisesta lisäarvoa tuottavasta TKI-työstä tehdään Etelä-
Suomessa ja tämä tulisi erityisesti huomioida myös resurssien kohdentamisessa. Seurannan alue-
kytkennälle tarjoaa mahdollisuuksia korkeakouluissa, yrityksissä ja erilaisissa kehittämisorganisaa-
tioissa tehtävän työn lisäksi myös esimerkiksi maakuntien älykkään erikoistumisen strategiatyö ja 
alueellisten ekosysteemisopimusten muodostama viitekehys.  

 
Valmistelija  TN/EH/AV/mk 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi viraston lausunnon valtioneuvoston teknologiapolitiikasta 

2020-luvulla. 
 
Päätös 
 
Lisätiedot  Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON VIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 4.-29.7.2022 

Asia Toiminnan tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi Varsinais-Suomen liiton virasto on pidet-
ty kesällä suljettuna. Tällöin henkilöstön keskinäiset sijaisuudet jäävät lyhyemmiksi ja samalla tul-
laan toimeen ilman ulkopuolisia sijaisia. 

 
Valmistelija PM/ml 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus päättää pitää Varsinais-Suomen liiton viraston suljettuna aikavälillä  
 4. - 29.7.2022. Kiireelliset päivystysasiat ohjataan hallintojohtaja Petra Määttäselle.  
 
Päätös  
 
Lisätietoja Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 Maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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MAAKUNTAJOHTAJA KARI HÄKÄMIEHEN VUOSILOMA 

Asia Asian esittelijänä toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva. 
 
 Maakuntajohtaja Kari Häkämiehelle on lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2021 - 31.3.2022 kertynyt 

vuosilomaa yhteensä 38 päivää. 
 
 Maakuntajohtajan vuosiloman ajankohdasta päättää maakuntahallitus. 
  
Valmistelija KH/ml 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus päättää vahvistaa vuonna 2022 maakuntajohtaja Kari Häkämiehen vuosiloman 

ajaksi 4.7.2022 - 5.8.2022 eli kesälomakauden aikana yhteensä 25 päivää.  
 
 Maakuntahallitus oikeuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan vahvistamaan maakuntajohtajan 

kesälomakauden ulkopuolella pidettävän vuosiloman 13 päivää. 
 
Päätös  
 
Lisätietoja Johdon assistentti Minna Lempinen p. 0400 157 520, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

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

 
 Maakuntajohtajan päätökset: 
 - hankepäätökset A § 1-3   
 - muut B § 1-43 
    
 Edunvalvontajohtajan päätökset: 
 - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 3-6 
 - CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 1-3 
    
 Head of Managing Authority päätökset A1 § 2-12   
 
 Oheismateriaalina ovat päätösluettelot. 
 
Valmistelija ml/mbl/kn/mk 
 
Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 
 
Päätös  
 
Lisätietoja Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Maakuntajohtajan ehdotus 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös   
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