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Maakuntahallitus

Pöytäkirja

3/2022

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
PYKÄLÄT

28.03.2022 klo 10.00 – 12.12
Kokoushuone Tammi ja Teams
§ 32-49

Sivut 55-85
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poistui § 41 klo 11.46
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Häkämies Kari
Määttänen Petra

Maakuntajohtaja
Hallintojohtaja

MUUT SAAPUVILLA
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Heikkilä Lauri
Myllymäki Pekka
Lindqvist Emma, poistui § 41 klo 12.03
Alho Niina

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

KUTSUTTUINA
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Klap Aleksis
Leskinen Riikka, poistui § 42 klo 12.00
Nuotio Tarja
Nuotio-Coulon Saara § 41
Partanen Petteri
Saarento Heikki
Vasanen Antti
Virtanen Janne
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Aluekehitysjohtaja
Eurooppa toimiston päällikkö
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Suunnittelujohtaja
Tietopalvelupäällikkö
Edunvalvontajohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 32

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 33

ALLEKIRJOITUKSET
Jani Kurvinen
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tomi Nieminen

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
LIITON VERKKOSIVUILLA
Todistaa

Petra Määttänen
sihteeri

Maakuntavirasto
Hallintojohtaja

Saku Nikkanen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 22.3.2022. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.

Valmistelija

PM/mk

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

Puheenjohtaja Jani Kurvinen totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 18 maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

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

Valmistelija

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Nieminen ja Saku Nikkanen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Suomen maakunnilla yhä matkaa pohjoismaiseen työllisyysasteeseen
Nordregio on julkaissut pohjoismaisten alueiden tilaa käsittelevän raportin State of the Nordic Region 2022. Raportin mukaan pohjoismaat ovat selviytyneet koronakriisistä hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna. Eri alueiden työllisyysasteiden vertailu on suomalaisittain karua luettavaa, eivätkä
Suomen maakunnat ole onnistuneet kirimään pohjoismaista etumatkaa kiinni.
Pohjoismaiden neuvoston tutkimuslaitos Nordregio on julkaissut pohjoismaisten alueiden tilaa käsittelevän raportin State of the Nordic Region 2022. Joka toinen vuosi laadittavassa raportissa vertaillaan alueiden välisiä eroja mm. väestökehityksen, työmarkkinoiden ja aluetalouden näkökulmista. Tänä vuonna läpileikkaavana teemana on koronapandemian vaikutukset pohjoismaiden kehitykseen.
Raportin mukaan pohjoismaat ovat selviytyneet koronakriisistä hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna. Kuolleisuus ei ole Ruotsia lukuun ottamatta juuri kasvanut ja syntyvyys on kääntynyt kasvuun. Pohjoismaiden talous selvisi myös pandemiasta eurooppalaisittain vahvasti, vaikka matkailuala kärsi merkittävästi kaikkialla. Työllisyystilanteeseen koronapandemia aiheutti voimakkaan
shokin, mutta työllisyysaste on laskenut merkittävästi vain Islannissa ja osassa Ruotsin kuntia.
Eri alueiden työllisyysasteiden vertailu pohjoismaissa on suomalaisittain karua luettavaa. Tämä
tilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista vuodelta 2020, jolloin vuoden 2018 tietoihin perustuen Suomen kunnat ja maakunnat jäivät selvästi jälkeen muista alueista Grönlantia lukuun ottamatta. Vain eteläisessä Suomessa ja Pohjanmaalla oltiin lähempänä pohjoismaista tasoa.
Uudessa vuoden 2020 työllisyystilanteeseen perustuvassa kartassa Suomen alueet eivät ole saaneet takamatkaa kirittyä kiinni. Länsi- ja etelärannikon maakunnissa työllisyysaste on lähellä keskimääräistä pohjoismaista tasoa, mutta jo Pirkanmaalta eteenpäin tilanne heikkenee ja pohjoismaiden alhaisimmat työllisyysluvut löytyvät itärajan tuntumassa. Suomen työllisyysaste on kuitenkin kasvanut nopeasti vuoden 2021 aikana. Jääkin nähtäväksi, koska Suomen maakunnat onnistuvat kirimään pohjoismaista etumatkaa kiinni.
Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://pub.nordregio.org/snr22/
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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Aluekehittämiseen ja rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 2 048 000 euroa
Valtioneuvosto myönsi 24.3.2022 maakuntien liitoille yhteensä 33 miljoonaa euroa maakuntien
omaehtoiseen kehittämiseen ja valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi rahoitus on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja alueiden rakennemuutosta ennakoiviin toimiin.
Varsinais-Suomen liitto sai maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen 411 000 euroa, valtion ja
maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen 1 077 000 euroa sekä alueiden muutosjoustavuuden vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja alueiden rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 560 000 euroa; yhteensä 2 048 000 euroa.
Maakuntien omaehtoisen kehittämisen rahoitus suunnataan hallituksen aluekehittämispäätöstä ja
Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.
Valtion ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämisen rahoitus kohdennetaan helmikuussa käytyjen aluekehittämiskeskustelujen yhteydessä sovittuihin kärkiteemoihin, joita VarsinaisSuomessa ovat Saaristomeri ja osaava työvoima maakunnan TKI-toiminnan takaajana.
Alueiden muutosjoustavuuden vahvistamisen rahoitus osoitetaan alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.
Varsinais-Suomen liitto käynnistää kevään aikana rahoitushaun ainakin aluekehittämiskeskustelun
kärkiteemojen edistämiseen.
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahan sekä alueellisten innovaatioiden ja
kokeilujen käynnistäminen määrärahan alueellinen jako
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715, elinkeinopäällikkö Petteri Partanen,
puh. 040 776 0630
Valonian vuosikertomus 2021 julkaistu
Valonian vuoden 2021 keskeisimmät nostot ja tunnusluvut on koottu yhteen digitaaliseksi vuosikertomukseksi. Vuosi 2021 käynnisti Ohjelma 2030 toteutuksen ja ohjelman toteutumista tullaan seuraamaan kolmen vuoden välein laadittavissa väliraporteissa. Vuosittain nostamme kuitenkin esille
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tunnuslukuja ja nostoja työn ja ohjelman etenemisestä jaoteltuna kolmen päätavoitteen –
hiilineutraali maakunta, monimuotoinen luonto, luonnonvarojen kestävä käyttö – alle.
Voit tutustua vuosikertomukseen osoitteessa www.valonia.fi/vuosikertomus2021.
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, p. 044 907 5995
Fölikaveritoimintaa laajennetaan kaikkiin Föli-kuntiin
Valonia jatkaa työtä joukkoliikenteen ikäystävällisyyden edistämiseksi, jotta yhä useamman senioriikäisen olisi helppo käyttää kestäviä liikkumismuotoja. Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun
ammattikorkeakoulu ja Valonia saivat ikäystävällisyyden lisääminen joukkoliikenteen digipalveluissa -hankkeelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän määrärahan. Rahoitus on osa
sosiaali- ja terveysministeriön kansallista ikäohjelmaa 2030.
Hankkeen avulla laajennetaan viime vuonna aloitettua fölikaveritoimintaa, jossa kokeneet, itsekin
seniori-ikäiset joukkoliikenteen käyttäjät neuvovat kokemattomampia matkustajia Fölin ja sen digipalveluiden käytössä. Vapaaehtoiset fölikaverit saavuttivat viime kesänä Turussa ainakin 250
ikäihmistä ja nyt suosittua mallia halutaan laajentaa myös muihin Föli-kuntiin. Toiminnan tavoitteena on madaltaa linja-autolla kulkemisen kynnystä vertaistuen avulla. Samalla kehitetään joukkoliikenteen digitaalisia palveluita ja kerätään ikäihmisiltä tietoa siitä, miten palveluiden käytön oppimista voidaan edistää. Reittioppaan ja muiden sähköisten palveluiden käytön ja opastuksen helpottamiseksi luodaan tukimateriaalia, joka toimii käyttäjän muistin apuna. Lisäksi Föli rakentaa selkokielisen sivuston föli.fi-verkkosivuille.
Traficomin hankkeelle myöntämän määrärahan suuruus on 96 700 euroa, josta Valonian osuus on
15 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.3.2022–31.12.2023.
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, p. 044 907 5995 sekä projektiasiantuntija Silja Ngobese etunimi.sukunimi@valonia.fi
Ei uutta kaavoitus- ja rakentamislakia, maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus keskeytyy
Ympäristöministeriön 22.3.2022 julkaiseman tiedotteen (https://mrluudistus.fi/uutiset/maankayttoja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkaytondigitaalisuus-eduskuntaan-syksylla-2/) mukaan maan hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Eduskuntaan viedään ainoastaan hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Hallituksen
esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024. Muuta alueidenkäyttöä laajemmin muuttavaa lakiesitystä hallitus ei enää tällä vaalikaudella anna eduskunnalle.
Ympäristöministeriön luonnos uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi keräsi lähes 550 lausuntoa.
Valtaosa lausunnonantajista piti lakiuudistuksen tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina, mutta keinoista oltiin erimielisiä. Ehdotuksiin vähähiilisen rakentamisen, kiertotalouden ja digitaalisuuden
edistämisestä suhtauduttiin pääosin myönteisesti.
Maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat laadittaisiin jatkossa tietomallimuotoisina, sähköisessä ja yhteentoimivassa muodossa osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Rakennetun
ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki on valmistelussa.
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään ja maakuntakaavan asemaan ei siis ole tulossa muutoksia. Myöskään digitaaliseen alueidenkäytönsuunnitteluun siirtymisestä ei aiheudu välittömiä muutoksia Varsinais-Suomen maakuntakaavoitukselle, sillä voimassa olevat maakuntakaavat ovat jo
nyt liiton ja ympäristöministeriön vetämässä Harmonisoidut maakuntakaavat (HAME) -hankkeessa
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tuotetun tietomallin mukaisia. Lounaistieto ja Kymenlaakson liitto ovat tuottaneet ympäristöministeriön tilauksesta myös merialuesuunnitelman tietomallin.
Varsinais-Suomen digitaalinen maakuntakaavayhdistelmä:
https://v-sliitto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45b2f3af58334af4922d923a2ba60daa
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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HALL: 50/2022

Sivu 10

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Tiivistelmä

Varsinais-Suomen liiton toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on vastuualueittain selostettu
maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä liiton talouden ja tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut. Tilikauden 2021 tulos on 9 976 euroa alijäämäinen.

Asia

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.
Maakuntavaltuusto (mv 7.12.2020 § 27) päätti: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvion
2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 2) että talousarvion 2021 tuloslaskelmassa tilikauden tulos
on nettositova maakuntavaltuustoon nähden ja 3) että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin
vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion alijäämäksi 112 883 euroa.
Maakuntahallitus (mh 1.3.2021 § 37) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2021 käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) Kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2) Ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa).
Tilikauden 2021 tulos on 9 976 alijäämäinen. Tulos on talousarvioon verrattuna 102 907 euroa
parempi. Arvioitua parempi tulos johtui mm. vuokramenojen ja henkilöstökulujen toteutumisesta alle suunnitellun.
Tiliryhmän ”Henkilöstökulut” toteutui alle suunnitellun 131 962 euroa. Tämä johtui osin liiton osallistumisesta Central Baltic -ohjelman ja hankkeiden toimintaan työpanoksella (näkyvät esim. Palvelujen ostoissa). Henkilöstökulujen toteutumaan on vaikuttanut myös sairausvakuutuskorvauksen
määrä ja eläkemenoperusteisten eläkemenojen suunniteltua pienempi toteutuma. Vuonna 2021
osa vakansseista ja sijaisuuksista on ollut täyttämättä.
Tiliryhmän ”Palvelujen osto” toteutui yli suunnittelun (126 848 euroa enemmän). Asiantuntija-, toimisto-, ict-, puhtaanapitopalvelut ja yhteistoimintaosuudet ovat ylittäneet talousarvion, mikä johtuu
muuttoon ja strategiatyöhön liittyvistä suunniteltua suuremmista asiantuntija-, suunnittelu- ja puhdistuspalvelujen ostosta (198 546 euroa). Muissa yhteisteistoimintaosuuksissa on mukana lahjoitusprofessuurin maksuosuudet (260 000 euroa).
Vuokrat” toteutuivat alle arvioidun (74 810 euroa) tilaisuuksien peruuntumisesta johtuen, tilavuokran jakoperusteiden muututtua ja eräiden laitteiden sopimusten päättymisestä muuton yhteydessä.
Varsinais-Suomen liiton tarkastussäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista
sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja maakuntahallituksen lausunnosta. Lautakunta
esittää maakuntavaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Oheismateriaali 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
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HALL: 50/2022
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Oheismateriaali 2: Varsinais-Suomen liiton toimielimet ja edustukset sekä henkilöstöluettelo vuodelta 2021
Muu tasekirjaan sisällytettävä aineisto on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

PM/EP/MK

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2021 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutumisvertailun 1.1.2021 - 31.12.2021.
2. esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2021 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja alijäämäksi
9 976 euroa, joka vähentää edellisten vuosien ylijäämää.
3. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Tatu Alari poistui kokouksesta klo 10.56.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HENKILÖSTÖKERTOMUS 2021
Asia

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.
Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden
muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen
avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.
Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kunta-alan henkilöstöraportointisuositusta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8/2013).
Keskeistä huomioitavaa:
Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.
Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja
niiden kehittymisestä.
Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä.
Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.
Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.
Tietoja kerätään säännöllisesti.
Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.
Yhteistyökomitea käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2022.
Oheismateriaali: Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomus 2021

Valmistelija

PM/EP/MK

Ehdotus

Maakuntahallitus merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Tatu Alari saapui kokoukseen klo 11.19 ja Eeva-Johanna Eloranta oli poissa klo
11.19-11.23.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEINEN PÄÄTÖS
Asia

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Tämän
vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö esitti alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin hankkeisiin
valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa 4 miljoonan euron lisämäärärahaa kansallisesta alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukemiseen liittyvästä rahoituksesta.
Manner-Suomen matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua
kehittäville toimijoille järjestettiin kohdennettu rahoitushaku loppukesällä 2020. Matkailuelinkeinon
elpymistä koronakriisistä edistettiin kehittämishankkeilla, joiden tavoitteena oli tukea alueiden
mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.
Hakemuksia tuli 89 ja myönteisen rahoituspäätöksen sai 29 hanketta, joista yksi peruuntui. Suurin
osa näistä hankkeista on päättynyt joulukuussa 2021 ja loputkin päättyvät tämän vuoden kevään
aikana. Etelä-Savon maakuntaliitto (Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden hankkeet) ja VarsinaisSuomen liitto (Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden hankkeet) toimivat rahoittavina viranomaisina.
Hankkeiden tuki vaihteli välillä 40 000–200 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö on 11.3.2022 päättänyt, että peruuntuneelle hankkeelle alun perin
myönnetty rahoitus (79 040 euroa) kohdennetaan alueellisen matkailuhankekokonaisuuden arviointiin. Varsinais-Suomen liitto voi käyttää rahoituksesta enintään 7 % hallinnoinnista aiheutuviin
kustannuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on sovittu, että arviointi toteutetaan erillisenä
hankkeena, jonka hakijana toimii Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto vastaa kokonaisarvioinnista yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. Itse
hankearviointi kilpailutetaan kansallisten hankintasäännösten mukaisesti.
Myönteinen päätösesitys
Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi (A8/2022).
Hakija Varsinais-Suomen liitto
Hankkeen toteutusaika on 21.3.2022-30.11.2022
Hankkeen kuvaus:
Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden rahoituksen kokonaisarviointi kohdistuu matkailun alueorganisaatioihin tai vastaaviin alueen matkailua laaja-alaisesti kehittäviin toimijoihin, hankkeisiin, sidosryhmäyrityksiin, alueellisina toimijoina maakunnan liittoihin sekä valtakunnallisena koordinoijana työ- ja elinkeinoministeriöön. Kaikkia yksittäisiä hankkeita ei ole tarkoitus
arvioida, vaan arviointi kohdistuu hankekokonaisuuteen.
Arviointi painottuu
· hankehaun tavoitteiden saavuttamiseen, vaikuttavuuteen ja lisäarvoon
· hankehallintoon, toimeenpanoon ja viestintään sekä
· rahoituksen rooliin osana alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman edistämistä
Perustelut päätösesitykselle:
Työ- ja elinkeinoministeriö on kohdentanut rahoituksen alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden rahoituksen kokonaisarviointiin.

Valmistelija

TN/PP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
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Varsinais-Suomen liitolle myönnetään hankkeeseen ”Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi” (A8/2022) alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koskevaa rahoitusta 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (78 110 euroa), kuitenkin enintään 78 110 euroa.
Asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN MATKAILUELINKEINON ELPYMISTÄ EDISTÄVIEN HANKKEIDEN KOKONAISARVIOINTI HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Varsinais-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi hankkeelle. Hankkeen hakijana on Varsinais-Suomen liitto.
Manner-Suomen matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua
kehittäville toimijoille järjestettiin kohdennettu rahoitushaku loppukesällä 2020. Matkailuelinkeinon
elpymistä koronakriisistä edistettiin kehittämishankkeilla, joiden tavoitteena oli tukea alueiden
mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto (Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden hankkeet) ja Varsinais-Suomen liitto (Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden
hankkeet) toimivat rahoittavina viranomaisina.
Tästä alueellisesta matkailuhankekokonaisuudesta on päätetty tehdä arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on sovittu, että arviointi toteutetaan erillisenä hankkeena, jonka hakijana toimii
Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto vastaa kokonaisarvioinnista yhteistyössä työ- ja
elinkeinoministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. Itse hankearviointi kilpailutetaan kansallisten hankintasäännösten mukaisesti.
Hankkeessa tehtävä alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden rahoituksen
kokonaisarviointi kohdistuu matkailun alueorganisaatioihin tai vastaaviin alueen matkailua laajaalaisesti kehittäviin toimijoihin, hankkeisiin, sidosryhmäyrityksiin, alueellisina toimijoina maakunnan
liittoihin sekä valtakunnallisena koordinoijana työ- ja elinkeinoministeriöön. Kaikkia yksittäisiä
hankkeita ei ole tarkoitus arvioida, vaan arviointi kohdistuu hankekokonaisuuteen.
Hankkeen toteutusaika on 21.3.2022 - 30.11.2022 ja kokonaiskustannukset ovat 78 110 euroa.
Hankkeessa ei ole omarahoitusosuutta.

Valmistelija

TN/PP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan
3. että hankkeen tilivelvollinen on aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, puh. p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KANNANOTTO KOTIMAISEN RUUANTUOTANNON JA OMAVARAISUUDEN PUOLESTA
Asia

Varsinais-Suomi on elintarviketuotannon keskus Suomessa. Ruokaketjun työllistävä vaikutus on
alueella merkittävä. Maatalouden elinkelpoisuus on tärkeä valtakunnallisesti merkittävälle maatalousmaakunnalle, Varsinais-Suomelle. Alkutuotanto on pitkään kärsinyt kustannuskriisistä. Käynnissä oleva sota Ukrainassa heikentää tilannetta entisestään. Kotimaisen ruuantuotannon merkitys
huoltovarmuuden näkökulmasta on tästä syystä korostunut.

Valmistelija

JV/MRL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan kannanoton:
Suomen hallitus on tiedottanut 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista, joka on tarkoitus
ohjata kotimaiseen ruuantuotantoon. Tavoitteena on omavaraisuuden ja kotimaisen tuotannon
varmistaminen. Päätös tulee tärkeään hetkeen. Alkutuotanto on pitkään kärsinyt kustannuskriisistä
ja kannattavuuden haasteista. Kohonneet tuotantokustannukset ja alhainen tuottajahinta ovat yhtälö, joka on pakottanut monet alkutuottajat lopettamaan toimintansa.
Käynnissä oleva Venäjän aloittama sota Ukrainassa heikentää nopeasti tilannetta entisestään.
Sota ei heijastu vain pakotteiden kautta ruuantuotantoon, vaan kasvattaa myös lannoite- ja energiaomavaraisuuden merkitystä.
Maatalouden elinkelpoisuus on tärkeä lähtökohta valtakunnallisesti merkittävälle maatalousmaakunnalle. Varsinais-Suomessa ruokaketju työllistää yli 16 000 ihmistä ja kattaa 15 % koko maakunnan liikevaihdosta. Alue erottuu muusta Suomesta hyvin monipuolisella maataloustuotantorakenteella. Varsinais-Suomessa tuotetaan lähes kaikkea ja kansalliset tuotanto-osuudet ovat suuria.
Maakunnan osuus kananmunantuotannosta on noin 65 % ja sianlihan tuotannosta lähes 25 %.
Varhaisperunaa tuotetaan lähes 70 % ja leipäviljoista vehnää ja ruista molempia lähes 30 % koko
maan tuotannosta. Varsinais-Suomi on myös kasviproteiinin tuotannon ja jalostuksen edelläkävijä.
Alueella viljellään monipuolisesti erikoiskasveja, kuten spelttia, kvinoaa ja härkäpapua. VarsinaisSuomesta on peräisin myös kolmannes kotimaisen kalan tuotannosta ja monipuolinen kalanjalostus- ja kalarehuteollisuus.
Hallituksen valmistelema tukipaketti vahvistaa kriittisellä hetkellä maatalouden maksuvalmiutta. Se
on tärkeä tuen osoitus kotimaiselle ruuantuotannolle huoltovarmuuden näkökulmasta. Kertaluonteinen paketti ei kuitenkaan korjaa rakenteellisia ja kannattavuusongelmia. Tuotteesta saatavan tulon on jakauduttava nykyistä tasaisemmin koko ruokaketjuun. Tuottajahinnan osuutta on vahvistettava. Tässä elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja kuluttajan roolit ratkaisijoina korostuvat.
Julkiset tukitoimet on käytettävä viisaasti niin, että ne pitkällä tähtäimellä tukevat Suomen huoltovarmuuden vahvistumista. Esimerkiksi lannoitteiden saatavuuskriisissä on panostettava kotieläintilojen orgaanisen lannan hyödyntämiseen. Lantafosforin nykyistä tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen ja levittäminen tasaisemmin koko maassa vähentää merkittävästi tuotavan mineraalifosforin tarvetta. Kotieläinlannan ravinteiden, fosforin ja typen, kierrätys ei ole vain maatalouden näkökulmasta viisasta, vaan samalla se myös ehkäisee ravinnevalumia pelloilta vesistöihin ja mereen.
Suunnanmuutos edellyttää poliittisen tahdon lisäksi sekä investointeja että lannankierrätyksen
kustannusongelman ratkaisemista. Kierrätyslannoitteiden laajamittainen hyödyntäminen vahvistaa
lannoitetuotannon kotimaisuusastetta ja lisää biokaasuntuotantoa vähentäen maakaasun tuonnin
tarvetta. Julkisilla hankinnoilla voidaan suoraan vaikuttaa paikallisen ja kotimaisen elintarviketuotannon edellytyksiin. Myös kotimainen kalatalouselinkeino on syytä huomioida jatkossa vahvemmin
osana ruokajärjestelmää.
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Samalla tavoin kuin koronakriisissä elpymisvälineellä tavoiteltiin elvytysvaikutuksen lisäksi talouden uudistumista, on maataloudessa tehtävä strategisesti tärkeitä valintoja. Julkisen vallan päätöksillä on vahvistettava maatalouden elinkelpoisuutta myös tulevissa kriiseissä, liittyvät ne sitten kestävyyteen tai kriisinsietokykyyn.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Saku Nikkanen oli poissa klo 11.32-11.37.
_____

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA EUROOPAN UNIONIN
ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN TOIMEENPANOSTA ANNETUSSA LAISSA TARKOITETUISTA
TUKIALUEISTA
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista ma 21.3.2022 mennessä.
Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 43 §:ssä tarkoitetuista tukialueista.
Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II-tukialueiksi. Jako tapahtuu kokonaisten kuntien ja tarvittaessa myös kunnan osien muodostamien alueiden perusteella. Alueita määrättäessä on otettu
huomioon Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä ja hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden
tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet.
Tukialueiden määrittelyn perustana on Euroopan komission 29.4.2021 antama tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista (2021/ C 153/01). Alueellisten valtiontukien ensisijaisena
tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Edistämällä
ja helpottamalla tukialueiden kestävää kehitystä tuella edistetään EU:n koheesiopolitiikkaa, jolla
pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen
kehityksen tasoeroja.
Esityksessä on määritelty ne kunnat, jotka esitetään sisällytettäväksi I ja II-tukialueeseen. Tukialueiden tuen enimmäisintensiteetit määräytyvät Euroopan komission suuntaviivojen mukaan.
Aluetuen suuntaviivojen perusteella Suomen I ja II tukialueita nimettäessä esitetään noudatettavaksi seuraavia periaatteita. Ensimmäiseen tukialueeseen esitetään kuuluvaksi aluetuen suuntaviivojen mukaiset ennalta määritellyt c-alueet harvan asutuksen perusteella sekä ennalta määrittelemättömistä c-alueista ETA/EFTA ulkorajaperusteella esitettävät alueet. Toiseen tukialueeseen esitetään kuuluvaksi muut ennalta määrittelemättömät c-alueet, jotka nimettäisiin aluetuen suuntaviivojen BKT-kriteerin perusteella (vierekkäiset alueet, joilla on vähintään 50 000 asukasta ja jotka sijaitsevat sellaisilla NUTS 2-alueilla, joiden ostovoimakorjattu BKT/as. on alle EU27 keskiarvon).
Esitetyt tukialueet:
Tukialueeseen I esitetään nimettäväksi kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen kunnat suuralueen harvan asutuksen perusteella sekä ennalta määrittelemättömät c-alueet, jotka jakavat maarajan ETA:n tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ulkopuolisen valtion kanssa. Näitä kuntia ovat
Etelä-Karjalan maakunnassa Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti sekä Kymenlaakson maakunnasta Miehikkälä ja Vironlahti.
Tukialueeseen II esitetään nimettäväksi aluetuen suuntaviivojen BKT-kriteerin perusteella KeskiSuomen maakunnasta Jämsä, Joutsa, Luhanka, Keuruu, Multia, Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari; Etelä-Pohjanmaan maakunnasta Alavus,
Kuortane, Ähtäri, Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli; Päijät-Hämeen maakunnasta Hartola, Heinola, Padasjoki, ja Sysmä sekä Pirkanmaan maakunnasta Kuhmoinen, Juupajoki ja Mänttä-Vilppula.
Tukialueet määrittävät, millä alueilla yritysten investointihankkeisiin myöntämän aluetuen taso voi
olla muuta maata korkeampi.
Tuen enimmäisintensiteetit:
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Pieni
yritys

Keskisuuri

Suuri

yritys

yritys

Ennalta määritellyt c-alueet (harva asutus)
sekä ennalta määrittelemättömät c-alueet,
joilla maaraja ETA:n tai EFTA:n ulkopuolisen
maan kanssa
(I tukialue)

40

30

20

Muut ennalta määrittelemättömät c-alueet (II
tukialue)

35

25

15

Muut alueet

20

10

-

Ennen asetuksen antamista aluetukikartta on ilmoitettava virallisesti Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se viedään valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi sen jälkeen.
Luonnos asetuksesta sekä siihen liittyvä muistio on luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f8add48a-58cb-4dde-bbee92addc1139ad
Valmistelijat

TN/PP

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista seuraavan lausunnon:
Esityksessä pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomi muodostavat tukialueen I, jolla tukitasot ovat korkeimmat. Tukialue II muodostuu pääasiassa Länsi-Suomen alueeseen kuuluvista kunnista. Se osa
maata, jossa on suurin potentiaali yritysten kasvuun ja työllistävyyteen, jää pitkälti ilman tukea. Etelä-Suomen suuryritykset eivät ole lainkaan näiden avustusten piirissä. Etelässä on kuitenkin alueita, joiden elinvoimaisuutta ilmaisevat indikaattorit ovat yhtä huonolla tasolla kuin Itä- tai PohjoisSuomessa. Alueellisesti vaihtelevat tukitasot vääristävät yritysten välistä kilpailua. Yritysten kehittämisavustuksen ja toimintaympäristöavustuksen myöntökriteerit tulisi olla yhdenmukaiset eri puolilla Suomea.
Toiseen tukialueeseen esitetään kuuluvaksi muut ennalta määrittelemättömät c-alueet, jotka nimettäisiin aluetuen suuntaviivojen BKT-kriteerin perusteella. Yhtenä käytettävissä olevana arviointikriteerinä on Saaret tai vierekkäiset alueet, joille on ominaista samanlainen maantieteellinen eristyneisyys. Varsinais-Suomen liiton mielestä saaria ja niiden erityisolosuhteita ei ole huomioitu tukialueiden määrittelyssä. Saariston rakenteelliset tekijät kuten esimerkiksi harva asutus, syrjäinen sijainti, pitkät matka-ajat ja alkutuotantovaltainen tuotantorakenne tuovat haasteita yritysten kehittämiselle. Lisäksi Saaristomeri on Suomen rannikon heikkokuntoisin alue.
Varsinais-Suomen liitto esittää, että toiseen tukialueeseen tulee sisällyttää Varsinais-Suomen saaristokunnat ja -osakunnat:
Saaristokunnat Kemiönsaari, Kustavi, Parainen
Saaristo-osakunnat eli lain mukaan kuntien saaret, joihin ei kiinteää tieyhteyttä sekä suluissa mainitut saaret kiinteällä tieyhteydellä:
Kaarina
(ml. Piikkiön Harvaluoto)
Naantali
(ml. Airismaa, Lempisaari, Livonsaari, Ottava, Teersalo)

§ 40, MH 28.3.2022 10:00

ALUEK: 9/2022

Sivu 20

Salo
Taivassalo

(myös Angelniemi, Angelansaari, Isoluoto ja Kaukassalo)
(ml. Aasamaa, Leikluoto, Kahiluoto, Kaitainen, Kuusisto, Kuustenmaa, Lehtinen,
Mussalo ja Naurisluoto)
Uusikaupunki (ml. Pyhämaa, Lepäinen ja Kittamaa)
Lausunto lähetetään: Lausuntopalvelu.fi
Päätös

Ulla Achren ehdotti maakuntajohtajan ehdotuksen kolmanteen kappaleeseen muutosta ja esittelijä
teki ehdotuksen mukaisen muutetun päätösehdotuksen.
Muutettuna kolmas kappale kuuluu:
Toiseen tukialueeseen esitetään kuuluvaksi muut ennalta määrittelemättömät c-alueet, jotka nimettäisiin aluetuen suuntaviivojen BKT-kriteerin perusteella. Yhtenä käytettävissä olevana arviointikriteerinä on Saaret tai vierekkäiset alueet, joille on ominaista samanlainen maantieteellinen eristyneisyys. Varsinais-Suomen liiton mielestä saaria ja niiden erityisolosuhteita ei ole huomioitu tukialueiden määrittelyssä. Saariston rakenteelliset tekijät kuten esimerkiksi harva asutus, syrjäinen sijainti, pitkät matka-ajat, saavutettavuus ja riippuvuus yhteysaluksista tai lauttaliikenteestä ja alkutuotantovaltainen tuotantorakenne tuovat haasteita yritysten kehittämiselle. Lisäksi Saaristomeri on
Suomen rannikon heikkokuntoisin alue.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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TURUN JA VARSINAIS-SUOMEN EUROOPPA-TOIMISTON 2021 TOIMINTAKERTOMUS JA 2022
TOIMINTASUUNNITELMA
Asia

Eurooppa-toimisto on Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton ylläpitämä toimisto Brysselissä.
Toimiston pääasialliset tehtävät ovat EU-politiikan seuranta ja edunvalvonta; EU-rahoituksen tuki;
viestintä; verkostoituminen sekä toimeksiannot. Toimisto keskittyy työssään Green (kestävä kehitys ja ilmasto), Blue (sininen talous ja Itämeri) ja Smart (digitalisaatio) -painopistealoille. Lisäksi
toimisto seuraa EU:n alue-, liikenne- sekä T&I-politiikkaa. Eurooppa-toimistossa työskentelee vakinaisesti kaksi henkilöä: toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon sekä EU-suunnittelija Miia Paananen, joiden lisäksi toimistossa toimii vuosittain kaksi korkeakouluharjoittelijaa Turun alueen korkeakouluista.
Vuoden 2021 toimintakertomus
Eurooppa-toimiston vuoden 2021 kohokohtia olivat mm.
- EU-politiikan seuranta ja edunvalvonta
- Aktiivinen edunvalvontatyö Horisontti Eurooppa -ohjelman alaisiin missioihin liittyen, erityisesti 100 hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missio ja Turun hakemuksen työstäminen
- Green Deal -aloitteiden seuranta ja
- Tunnin junan edunvalvonta ja esillä pitäminen eri tilaisuuksissa
- Etelä-Suomen valtiopäivien (17.11.) järjestelyihin osallistuminen ja aluepolitiikan edunvalvonnan tukeminen
- EU-rahoituksen tuki
- Uusi EU:n rahoituskausi: infowebinaarit varsinaissuomalaisille toimijoille
- Kahden läpimenneen Horisontti-hakemuksen sparraaminen ja aktiivinen osallistumi-nen
valmisteluprosessiin
- Säännölliset palaverit Turun ekosysteemin kanssa tulevista rahoitushauista: hakujen läpikäynti ja hankeideoiden edistäminen
- Laaja-alaisen selvityksen laatiminen kaikesta Varsinais-Suomeen tulleesta EUrahoituksesta vuoden 2020 osalta
- Viestintä:
- Kirje kaikille varsinaissuomalaisille kuntavaltuutetuille Eurooppa-toimiston työstä ja kuntien EU-rahoitusmahdollisuuksista
- EU:ssa tällä viikolla -katsaus toimiston nettisivuilla
- Uuden Instagram-tilin @turkueuoffice lanseeraaminen
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Eurooppa-toimiston toiminnan keskiössä vuonna 2022 ovat:
- Kaupunkimissio ja missiot yleensä: edunvalvonta ja rahoitusmahdollisuuksien seuranta
- TEN-T-uudistuksen seuranta, Tunnin junan edunvalvonta ja tilaisuudet
- Aluepolitiikka ja Etelä-Suomen edunvalvonta: yhteisen agendan ja toimien työstäminen
- Green Deal -aloitteiden, mm. Fit-For-55-ilmastopaketin seuranta
- EU-rahoituksen tuki ja ekosysteemiyhteistyö: Eurooppa-toimisto tiiviisti mukana alueen hankekehitystyössä
- Rahoitusselvitys Varsinais-Suomeen vuonna 2021 tulleesta EU-rahoituksesta
Pääasiallisina viestintäkanavia ovat noin kuukausittain ilmestyvä sähköinen uutiskirje, internet-sivut
(www.turkueuoffice.fi), Twitter-tili (@TurkuEUoffice) ja Instagram-tili (@turkueuoffice).
Oheismateriaalit:
- Toimintakertomus 2021
- Toimintasuunnitelma 2022

Valmistelija

TN/SP

Maakuntajohtajan ehdotus
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Maakuntahallitus merkitsee Eurooppa-toimiston vuoden 2021 toimintakertomuksen ja vuoden 2022
toimintasuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy toimintasuunnitelman ehdotukset Eurooppa-toimiston
vuoden 2022 toiminnan pohjaksi.
Päätös

Eurooppa-toimiston toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Anne-Mari Virolainen poistui klo 11.46.
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715 tai kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, 040 5343 865, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO KALASTUSASETUKSEN 12 §:N JA HALLIUROSTEN POISTAMISASETUKSEN 2 JA 4 §:IEN
MUUTTAMISESTA
Asia

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta 31.3.2022 mennessä.
Kalastusasetuksen 12 §:n muuttamisella nostetaan siian verkkokalastamisessa käytettävää yleistä
solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Asetusmuutos tulisi voimaan siirtymäkauden
jälkeen vuoden 2023 alussa. Siikaa pyydetään erityisesti Merenkurkun ja Perämeren alueella verkoilla, Saaristomeren ja Selkämeren alueella rysäkalastuksen merkitys on suurempi. Merkittävän
osa siian kapallisen kalastuksen kokonaissaaliista tulee Merenkurkun ja Perämeren alueelta, mutta
vapaa-ajan kalastuksen siikasaaliin kokonaismäärän on arvioitu olevan samaa suuruusluokkaa.
Vapaa-ajankalastuksesta merkittävä osa tapahtuu verkkokalastuksena. Siikasaaliit ovat pienentyneet tasaisesti kaupallisessa kalastuksessa siten, että ne ovat puolittuneet viimeisen kymmenvuoden aikana. Kaupallisen kalastuksen siikasaaliin pieneneminen johtuu kalastajien määrän vähenemisestä ja hylkeiden aiheuttamista vahingoista ja siitä johtuvasta kalastuksen vaikeutumisesta.
Tutkimusten mukaan myös vaellussiikojen keskikoko on pienentynyt ja kutuvaellus on myöhentynyt. Merkittävin osa kalastetusta siiasta on istutettua vaellussiikaa ja ainoastaan Tornionjoen vaellussiikakanta on nykyisellään luonnontuotannon varassa.
Kalastusasetuksen muutosehdotuksen tarkoituksena on parantaa erittäin uhanalaiseksi määriteltyjen vaellussiikakantojen sekä muiden merellisten siikakantojen tilaa. Verkkokalastuksessa käytettävän yleisen solmuvälin nostaminen on keskeinen käytettävissä oleva keino vaellussiikakantojen
tilan parantamisessa.
Halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisen tavoitteena on korottaa kalastukselle ja
kalankasvatukselle haittaa aiheuttavien halliurosten poistamisesta maksettavia avustusmääriä.
Avustusta maksetaan halliurosten alkukäsittelystä (hylkeen rantaan tuonti ja tutkimusnäytteen otto), hautaamisesta ja loppukäsittelystä annettavan todistuksen hankkimisesta. Kustannuksien
maksusta on kokemuksia vuodesta 2020 asti ja saaliiksi saatujen halliurosten määrä on kasvanut
merkittävästi. Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että hylkeet aiheuttavat merkittävää vahinkoa erityisesti vaelluskalavesistöihin kuuluvien jokien suualueilla ja joissa mm. vaellussiialle, tämän vuoksi
asetuksen mukaista korvausta voidaan maksaa myös vaelluskalavesistöön kuuluvan joen ja tai
sen suualueella tehtävästä halliurosten poistosta. Hallit aiheuttavat kokonaisuudessaan edelleen
myös merkittävää vahinkoa niin kaupalliselle kalastukselle kuin kalankasvatukselle.
Asetusmuutosten asiakirjat on katsottavissa maa- ja metsätalousministeriön sivuilla:
https://mmm.fi/documents/1410837/112276451/VN_6683_2022-MMM1+Lausuntopyynt%C3%B6+kalastusasetuksen+12+%C2%A7_n+ja+halliurosten+poistamisasetuks
en++2410964_2_1.PDF/f1282fd9-8cf9-ca38-18e7-cecb7d34428b/VN_6683_2022-MMM1+Lausuntopyynt%C3%B6+kalastusasetuksen+12+%C2%A7_n+ja+halliurosten+poistamisasetuks
en++2410964_2_1.pdf?t=1646644624284

Valmistelija

HS/AK/hm

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen alue on merkittävä kalastuksen ja kalankasvatuksen alue Suomessa. Kalastuksen saalismäärät Varsinais-Suomessa ovat kaupallisesta kalastuksesta noin puolet, vesiviljelyssä
noin kolmannes ja merialueen vapaa-ajankalastuksesta noin neljännes Suomen kokonaismääristä.
Elinkeinona kalastukseen kohdistuu kuitenkin merkittäviä haasteita kalastajien määrän vähentyessä sekä muiden ympäristön aiheuttamien rajoitteiden vuoksi.
Esitettyjä asetusmuutoksia voidaan pitää hyvänä. Varsinais-Suomen alueella erityisesti hylkeiden
aiheuttamat vahingot kalastukselle ja kalankasvatukselle ovat merkittäviä. On tärkeää, että ase-
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tusmuutoksen vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa reagoidaan nopeallakin aikataululla mahdollisiin muutostarpeisiin. Siiankalastuksessa käytettävän verkkokalastuksen solmuvälin korottamisella
on positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisten vaelluskaloihin kohdistuvien haittojen vähentämisessä
sekä kalakantojen määrän turvaamisessa.
Päätös

Ulla Achrén ehdotti Markus Ylis-Junttilan kannattamana, että maakuntahallitus päättäisi antaa seuraavan lausunnon:
Varsinais-Suomen alue on merkittävä kalastuksen ja kalankasvatuksen alue Suomessa. Kalastuksen saalismäärät Varsinais-Suomessa ovat kaupallisesta kalastuksesta noin puolet, vesiviljelyssä
noin kolmannes ja merialueen vapaa-ajankalastuksesta noin neljännes Suomen kokonaismääristä.
Elinkeinona kalastukseen kohdistuu kuitenkin merkittäviä haasteita kalastajien määrän vähentyessä sekä muiden ympäristön aiheuttamien rajoitteiden vuoksi. Muuttamalla ja suurentamalla
verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin vaikeutetaan entisestään jo harvojen ammattikalastajien elinkeinoa ja ansioita, joten esitys on hylättävä. Sen sijaan saa esitys hylkeitten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi
kannatusta. Varsinais-Suomen alueella erityisesti hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastukselle ja
kalankasvatukselle ovat merkittäviä. On tärkeää, että asetusmuutoksen hylkeitten aiheuttamien
vahinkojen suhteen seurataan ja tarvittaessa reagoidaan nopeallakin aikataululla mahdollisiin muutostarpeisiin.
Puheenjohtaja Jani Kurvinen totesi, että keskustelussa on tehty kannatettu muutosehdotus ja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattava Achrén/Ylis-Junttilan ehdotusta äänestävät EI. Ehdotus hyväksyttiin.
Kurvinen Jani
Achrén Ulla
Andersson Janina
Eloranta Eeva-Johanna
Euro Alvar
Kapanen Katri
Kontu Laura
Koski Silvia
Alari Tatu
Nieminen Tomi
Nikkanen Saku
Nummentalo Juhani
Pilpola Juhani
Reijonsaari-Korsman Jaana
Räisänen Lea
Takatalo Henna
Ylis-Junttila Markus

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

Puheenjohtaja Jani Kurvinen totesi suoritetussa äänestyksessä annetun yksitoista (11) JAA-ääntä
ja kuusi (6) EI-ääntä, jolloin pohjaehdotus oli hyväksytty maakuntahallituksen päätökseksi.
_____
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, p. 040 721 3137,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO KAIVOSLAIN MUUTTAMISESTA
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain
muuttamisesta 12.4.2022 mennessä.
Kaivoslain muuttamisen tarve perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen
kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” ja sen tavoitteeseen
8 ”Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua”. Nyt lausunnoilla olevassa lakiehdotuksen tavoitteena on esittää sellaisia ympäristönsuojelua parantavia säännöksiä, jotka liittyvät kaivoslain ja työja elinkeinoministeriön toimialaan. Kaivoslain mukaisia prosesseja ohjataan myös mm. ympäristösuojelu- ja luonnonsuojelulain kirjausten kautta.
Kaivoslain muuttamisen tavoitteena on parantaa kaivostoimintaan liittyvien varausjärjestelmien
menettelytapoja, vähentää niistä aiheutuvia haittoja muulle maankäytön toiminnalle sekä parantaa
muiden tahojen osallistumismahdollisuuksia kaivostoiminnan lupamenettelyihin liittyen. Lisäksi yhtenä keskeisenä tavoitteena on edellyttää kuntatasolla laadittua asema- tai yleiskaavaa kaivosluvan myöntämisen perusteena. Läpileikkaavana laissa on myös luontoarvojen monipuolisempi
huomiointi ja kaivosmineraalien kestävä ja tehokas hyödyntäminen kaivostoiminnan vaikutusten
selvittämisessä sekä itse kaivostoiminnan aikana. Myös saamelaisten kulttuurin, kielen ja elinkeinojen turvaamista on korostettu muutetuissa lain pykälissä.
Varausjärjestelmien parantamisen tavoitteena on parantaa eri osallisten, kuten paikallisten asukkaiden ja yrittäjien tiedonsaantia, muun muassa kaivostoimijoiden järjestämillä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla. Kaivostoimijoiden tulisi jatkossa pyytää myös entistä kattavammin maanomistajien suostumus kaivosalueiden ja -mineraalien selvitys- ja etsintävaiheissa. Myös malminetsintäalueiden varausalueiden osalta esitetään yhden euron suuruista varausmaksua varattua hehtaaria
kohden.
Nykyisessä kaivoslaissa on kaivostoiminnan osalta edellytetty maakuntakaavan merkintää tai sitä,
että toiminta on riittävästi selvitetty kunnan, maakunnan ja ELY-keskuksen kanssa.
Lisätietoa kaivoslain muuttamisesta lausuntopalvelu.fi sivustolla:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406b2d99-e20b-4fcc-a781e7c8b9b7673c

Valmistelija

HS/AK/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Lausunto kaivoslain muutoksiin on pyydetty antamaan lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin
vastaten. Varsinais-Suomen liitto vastaa kysymyksiin varausjärjestelmään tehtävistä muutoksista
(kysymys 1), kaivoslain suhteesta muihin lakeihin (kysymys 2) sekä kaivoksen maankäytön ratkaisemiseen kuntakaavoituksella (kysymys 4).
Lakimuutoksen tavoitteita paremman osallistamisen ja kuulemisen osalta sekä maanomistajien
kuulemisen lisäämistä voidaan pitää hyvinä. Kaivostoiminnan aiheuttamat varausalueet ovat toisinaan maantieteellisesti hyvinkin laajoja ja kestoltaan pitkiä. Niiden rajaaminen niin ajallisesti kuin
maantieteellisesti varausmaksun kautta on kannatettavaa, mutta nyt esitettyä maksua, yksi euro
per hehtaari, voidaan pitää suhteellisen pienenä, jolloin sillä ei välttämättä saavuteta odotettuja
hyötyjä.
Kaivoslain suhdetta muuhun lainsäädäntöön ei ole yksiselitteisen selkeästi kirjattu. Myös mm.
luonnonsuojelulaki on ollut viime syksynä lausuntona, eikä asiakirjoista selviä, onko nyt lausunnoilla olevassa kaivoslaissa huomioitu uuden luonnonsuojelulain kirjaukset. Kaivoslaissa olisi kuitenkin
hyvä huomioida nykyistä selkeämmin ja konkreettisemmin ne toimenpiteet, jotka tulee huomioida
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luonnonsuojelulain ja ympäristönsuojelulain kautta. Myös kaivoslain velvoitteet maankäyttö- ja rakennuslakiin ovat epäselvät, esimerkiksi sen osalta tuleeko kaivoslain nyt esitetyistä velvoitteista
muutostarpeita maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on erikseen omissa
luvuissaan tuotu esille se, että kunnat voivat veloittaa kaavan laatimiskustannukset tuulivoiman ja
rantakaavoituksen osalta toimijalta (MRL luku 10). Nyt jää epäselväksi se, että aiheuttaako kuntakaavan edellyttäminen kaivostoiminnalta lisäkustannuksia ja työmäärää kunnille.
Kuntakaavan edellyttäminen kaivostoiminnan osalta aiheuttaa sen, että kunnan päätöksenteko
päättää kaivostoiminnan mahdollisuuksista alueellaan, lisäksi kaavoitusprosessi lisää vähäisessä
määrin osallistamista kaivostoiminnan kehittämiseen, kun huomioidaan muiden prosessien jo edellyttämä osallistaminen. Kaivostoiminnan lupaprosessissa ympäristövaikutukset tullaan kuitenkin
pääosin ratkaisemaan luonnonsuojelulain tai ympäristönsuojelulain säädösten perusteella. Näistä
näkökulmista katsottuna, kuntakaavoituksen edellyttäminen on osittain perusteltua. Kuntakaavoituksen edellyttämisen haasteena on kuitenkin se, että usein hankekohtaisten asema- tai yleiskaavojen laatiminen ei välttämättä laajuudeltaan ole sellainen, joka aidosti käsittelisi koko hankkeen
vaikutusalueen. Esimerkiksi kaivoksen vesistövaikutusten näkökulmasta tulisi yleiskaavan olla laajuudeltaan hyvinkin suuri, ei pelkästään kaivostoiminnan fyysinen aluerajaus. Tällaisessa yleiskaavassa ei voida käsitellä vain kaivostoimintaa vaan yleiskaavassa tulee ratkaista myös muut maankäytön kysymykset.
Kaivostoiminnan osalta suurin osa alueista on sellaisia, joita ei kunnissa ole kaavoitettu ollenkaan,
ja ainoastaan maakuntakaava on niiden alueella voimassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa yleis- tai asemakaavaprosessissa tulee selvitykset laatia kattavasti koko kaava-alueen osalta, mikä lisää niin työmäärää, kustannuksia kuin ajallistakin kestoa.
Myös kaivostoiminnan erilaisuus aiheuttaa haastetta kuntakaavan laadinnan velvoittavuutta tarkasteltaessa. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on useita kaivoslupia, joiden perusteella alueelta hyödynnetään rakennusteollisuuden käyttöön aineksia. Käytännössä nämä kohteet vertautuvat ennemmin kalliokiviaineksen käyttöön, joita luvitetaan maa-aineslain kautta, kuin perinteiseen laajaalaiseen kaivostoimintaan. Kaavoituksen edellyttämisen osalta tulisi kaivoslain osalta pohtia, voiko
kaavoituksen velvoittavuutta rajata esimerkiksi hyödynnettävien ainesten laadun, toiminnan pintaalan tai ympäristöhaittojen näkökulmasta. Esimerkiksi sellaisten kaivosten kaavoittamista voidaan
pitää verrattain turhana, joista materiaalia louhitaan irti kallioperästä ja kuljetetaan muualle prosessoitavaksi. Näillä alueilla ympäristöön kohdistuvat pinta- ja pohjavesi-, melu- ja pölyvaikutukset arvioidaan kuitenkin ympäristöluvan puitteissa. Varsinais-Suomessa tällaisten alueiden kaavoittaminen voisi huonoimmillaan aiheuttaa niin sanotun ”postimerkkikaavan”, joko asema- tai yleiskaavan,
laatimisen noin neljän hehtaarin alueelta.
Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen velvoittamisen osalta tulisi siis pohtia, tuleeko kaikkien
kaivoslupien myöntämisen edellytyksenä olla kuntatasolla laadittu kaava. Myös maakuntakaavan
roolia ja vaikutusta tulee pohtia tarkemmin, sillä maakuntakaava käsittelee kokonaisuutena maakunnan kaikki erilliset maankäytön toiminnat, kuten alueiden pääasiallisen käytön, kuin myös liikenne- ja energiayhteyksien kokonaisuuden. Mikäli kuntakaavoitusta kuitenkin edellytetään, tulisi
lain siirtymäsääntöä vielä miettiä siten, miten maakuntakaavoituksessa jo osoitettujen kaivosalueiden osalta menetellään, sillä niiden vaikutus laajempaan maankäyttöön on jo ratkaistu kaavoitusprosessissa. Eli onko maakuntakaavoissa osoitettujen alueiden osalta perusteltua edellyttää myös
kuntatasolla asema- tai yleiskaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain osalta tulee joka tapauksessa
varmistaa se, että kunta pystyy perimään kaavan laatimisesta aiheutuvat kulut toiminnan harjoittajalta eikä kunnalle aiheudu kaavavelvoitteen toteuttamisesta ylimääräisiä kuluja.
Teknisenä huomiona halutaan tuoda vielä esille se, että kyseisellä lakiluonnoksella on merkittäviä
vaikutuksia myös kunnan toimintaan. Tämän vuoksi, olisi kuntien kuulemista lakiluonnoksen sisällöstä voitu pitää perusteltuna.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Laura Kontui poistui klo 12.10.

§ 43, MH 28.3.2022 10:00

MAANK: 19/2022

_____
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap, p. 040 721 3137,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Sivu 27

§ 44, MH 28.3.2022 10:00

MAANK: 137/2016

Sivu 28

HORIZON 2020, ECCENTRIC CIVITAS -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liitto/Valonia toteutti 9/2016–11/2020 välisenä aikana CIVITAS ECCENTRIC
(City Vitality Sustainability) -hankkeen Horizon 2020 -ohjelman tuella. Hankkeen pääpartnerina Suomessa toimi Turun kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 17 974 993, josta VarsinaisSuomen ja Valonian osuus oli yhteensä 213 750 euroa. Euroopan unionin rahoitusosuus oli
100 %.
Hankkeen päätavoitteena oli edistää kestävien kulkumuotojen ja MAAS-palveluiden (mobility as
a service) kehittämistä ja yleistymistä seudulla. Varsinais-Suomen liiton osuudessa perehdyttiin
erityisesti osallistavien menetelmien käyttöön seudullisessa liikennejärjestelmätyössä. Hanke vastasi Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämislinjauksiin, jossa etusijoille
on nostettu viihtyisän ja vetovoimaisen jalankulku- ja pyöräilykaupungin sekä palvelevan joukkoliikennekaupungin luominen.
Hankkeessa tehtiin mm. selvitys osallistavan suunnittelun keinoista strategisen suunnittelun tasolla, toteutettiin Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn vuosina 2017 ja 2019 sekä teetettiin vuorovaikutteisiin menetelmiin pohjautuva henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintiselvitys
Turun kaupunkiseudulle. Liikenneympäristökyselyssä selvitettiin asukkaiden kokemuksia, tottumuksia sekä tavoitteita kestävän liikkumisen muotoihin (kävely, pyöräily, joukkoliikenne). Suunnitelmat ja selvitykset kohdistuivat Turun kaupunkiseudun alueelle, jonne itse Civitashankekin kohdentui, mutta tavoitteena on, että suunnitelmia ja selvityksiä voidaan hyödyntää myöhemmin myös muun maakunnan. Esimerkiksi Turun ydinkaupunkiseudulle toteutettua liikenneympäristökysely on tarkoitus laajentaa koko maakunnan alueelle ja se toteutetaan seuraavan kerran
vuoden 2021 syksyllä. Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy Varsinais-Suomen liiton Liikenteen ja
liikkumisen kumppanuussivuilta.
Viimeisen maksatuserän jälkeen kustannuspaikalle on jäänyt ylijäämää 7 320,42 euroa.

Valmistelija

HS/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi CIVITAS ECCENTRIC (City Vital Sustainability) hankkeen tulokset. Kustannuspaikalle on jäänyt ylijäämää 7 320,42 euroa.
Maakuntahallitus päättää kumota maakuntahallituksen päätöksen 20.12.2021 § 204.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 45, MH 28.3.2022 10:00

MAANK: 24/2022

Sivu 29

TURUN SEUDUN JÄTEVESIYLIVUOTOJEN PAREMPI HALLINTA -HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen hankkeeseen Turun
seudun jätevesiylivuotojen parempi hallinta. Rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus ja hanke
on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.
Hankkeessa kehitetään jätevesipumppaamojen ylivuotoriskien hallintaa Turun seudun
puhdistamo Oy:n verkostoalueella, joka kattaa 14 varsinaissuomalaista kuntaa Saaristomeren
valuma-alueella. Hankkeessa tuotetaan paikkatietomenetelmin vesihuoltolaitoksille
pumppaamojen ympäristöriskikartoitus, joka huomioi myös ilmastonmuutoksen vaikutukset
sadantaan. Hanke tuottaa kunnille arvion siitä mihin kohdentaa resurssit
kustannustehokkaasti. Hankkeen aikana luodaan yhteistyömalli ylivuotojen ja ympäristöriskien
vähentämiseksi myös ylivuototilanteissa sekä viestitään kattavasti hulevesien oikeaoppisesta
käsittelystä ja verkostoylivuotojen ehkäisystä. Vesihuoltolaitokset ja päätöksentekijät ovat
hankkeen myötä paremmin selvillä viemäriverkoston toiminnasta ja ylivuotopotentiaalista.
Hanke toteutetaan usean eri toimijan tiiviissä yhteistyössä ja laaja-alaisen viestinnän avulla
tietoa hulevesien oikeaoppisesta käsittelystä sekä viemäriverkoston ylivuotojen riskeistä
saadaan laajasti niin ammattilaisille kuin myös verkostoliittyjien tietoon.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun seudun puhdistamo Oy:n, sen 14 osakaskunnan ja
Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa.
Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä 2. Toteutetaan pilotointi- ja
demonstraatiokohteita, joilla edistetään alueen ympäristö- ja ilmastohaasteiden ratkaisujen
kaupallistamista ja levittämistä sekä 42. Otetaan käyttöön ja etsitään keinoja, joilla luonnon
monimuotoisuutta parannetaan yritysten ja kuntien vastuullisuus- ja kestävyystavoitteiden
kautta.
Päähakijana on Valonia. Hankkeen kesto on 1.4.2022 – 15.8.2023. Hankkeen budjetti on
94 850 euroa. Omarahoitusosuus hankkeelle 20 % kokonaiskustannuksista, joka katetaan
Valonian, Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Paraisten kaupungin rahoituksella. Valonian
omarahoitusosuus on 9 %, joka katetaan Valonian kustannuspaikalta (6010). Hankkeelle
perustetaan oma kustannuspaikka.
Lisätiedot: Ympäristöasiantuntija Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369
(etunimi.sukunimi@valonia.fi)

Valmistelija

HS/RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Turun seudun jätevesiylivuotojen parempi hallinta -hankkeen
2. ottaa hankkeelle käyttöön kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 46, MH 28.3.2022 10:00

MAANK: 25/2022

Sivu 30

TIETO KÄYTTÖÖN, HIILI PELTOON (HIILIPELTO) -HANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -kehittämishanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen maa- ja metsätalousministeriöstä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Valonian/Varsinais-Suomen
liiton, MTK Varsinais-Suomi ry:n ja ProAgria Länsi-Suomi ry:n kanssa ja sen vastuullinen toteuttaja
on MTK Varsinais-Suomi. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään
vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.
Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta eli ilmastotoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista käytännönläheisesti. Varsinais-Suomessa on
hieman alle 5000 maatilaa ja maakunta on yksi merkittävimmistä ja monipuolisimmista ruoantuotantoalueista. Viljelijät kaipaavat tietoa käytännön ilmastotoimista ja niiden taloudellisista
vaikutuksista tilatasolla. Hankkeen pääasiallisina toimintatapoina ovat vertaisoppiminen, pienryhmäneuvonta ja tehokas tiedonvälitys. Hankkeessa jalkautetaan tutkittua tietoa viljelijöille
sekä kokeillaan ja arvioidaan ryhmissä ilmastokestävän maatalouden hyviä käytäntöjä tilatasolla. Kaikille hankkeessa mukana oleville tiloille tehdään alkukartoitus, joita analysoidaan
ryhmissä tilakohtaisten toimenpiteiden löytämiseksi ja ympäristöohjelmien tekemiseksi. Tavoitteena on, että viljelijät oppivat soveltamaan tietoa ja seurannan menetelmiä ja heillä on
hankkeen jälkeen työkaluja, käytännön osaamista sekä tukiverkostoja työn jatkamiseksi.
Hankkeessa laaditaan toimintamalli ja koulutuspaketti laajemminkin hyödynnettäväksi, jotta tulokset leviäisivät mahdollisimman monelle.
Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä 6. Tehdään VarsinaisSuomesta maatalouden kestävien ratkaisujen pilotointialue: lisätään vaikuttavimpien viljelymenetelmien käyttöä ja kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja; 21. Varmistetaan
mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. Hanke edistää myös Varsinais-Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamista jalkauttamalla viljelijöille tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistämällä tiedon viemistä käytäntöön.
Hankkeen kesto on 1.4.2022 – 31.10.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 319 996 euroa, josta Valonian osuus on 95 842 euroa. Omarahoitusosuus hankkeelle on 30 %, joka katetaan Valonian kustannuspaikalta (6010). Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka.

Valmistelija

HS/RL/hm

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen
2. ottaa hankkeelle käyttöön kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 47, MH 28.3.2022 10:00

EDUNV: 3/2022

Sivu 31

LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLISEN LIIKUNTANEUVOSTON 2020-2023 JÄSENMUUTOS
Asia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa ja Satakuntaliittoa yhdessä nimeämään alueellisen liikuntaneuvoston neljän vuoden toimikaudelle 2020–2023. Varsinais-Suomen maakuntahallitus on 18.11.2019 asettanut alueelliseen liikuntaneuvostoon kahdeksan (8) jäsentä ja Satakuntaliitto viisi (5) jäsentä.
Liikuntalain (390/2015) mukaan aluehallintoviraston yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama
alueellinen liikuntaneuvosto. Alueellisen liikuntaneuvoston asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksessa liikunnan edistämisestä (550/2015). Jos
aluehallintoviraston toimialueella on useita maakunnan liittoja, asettavat liitot yhdessä yhden liikuntaneuvoston aluehallintoviraston toimialueelle. Asetuksen mukaan alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään 12 muuta jäsentä.
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on
1. antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti merkittävistä asioista
2. edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti
3. antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista
4. suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät.
Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston jäsenet kaudella 2020–2023:
Varsinais-Suomi
Bror Engström Parainen
Kirsti Kirveennummi Mynämäki
Jouni Koivuniemi Masku
Pasi Koski Aura, puheenjohtaja
Matleena Koskinen Paimio
Päivi Mecklin Kaarina
Pekka Potinkara Turku
Arto Savonen Loimaa
Satakunta
Eija Hakala Pori
Jorma Junttila Kankaanpää
Heini Leván Säkylä
Teuvo Munkki Säkylä
Pekka Wallenius Rauma
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja on nimetty Turusta alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi. Järjestön aluejohtajana aiemmin toiminut Pekka Potinkara on 9.2.2022 pyytänyt
eroa liikuntaneuvoston jäsenyydestä. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallitus on valinnut
järjestön uudeksi aluejohtajaksi Jukka Läärän 1.3.2022 alkaen.
Esitys lähetetään: kirjaamo.lounais@avi.fi

Valmistelija

JV/MR-L

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää nimetä Lounais-Suomen alueelliseen liikuntaneuvostoon eroa pyytäneen
Pekka Potinkaran tilalla Jukka Läärän, Turusta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

§ 47, MH 28.3.2022 10:00
Lisätietoja

EDUNV: 3/2022

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

Sivu 32

§ 48, MH 28.3.2022 10:00

Sivu 33

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- hankepäätökset A § 4-24
- muut B § 44-55
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 1
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 7-9
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 4-6
Head of Managing Authority päätökset A1 § 13- 18
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

ml/mbl/kn/mk

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

§ 49, MH 28.3.2022 10:00
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja Jani Kurvinen päätti kokouksen klo 12.12.
_____

Sivu 34

§ 9998, MH 28.3.2022 10:00

Sivu 35

§ 9998, MH 28.3.2022 10:00

Sivu 36

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 32-34, 36, 39-43, 48-49
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 35, 37-38, 44-47
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 35, 37-38, 44-47
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

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

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

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

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

§ 9998, MH 28.3.2022 10:00
Muu valitusviranomainen

Sivu 37

Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Hankinta-asiat

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

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

