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MÖTETS ÖPPNADE 

Ärende Landskapsfullmäktiges ordförande Lauri Heikkilä öppnar sammanträdet. 
 
Förslag Ordförande Lauri Heikkilä öppnar mötet. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige höll en tysk minut på grund av Ilkka Kanervas avgång. 
 
 Ordförande Lauri Heikkilä öppnade mötet. 
 _____ 
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SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET 

Ärende Enligt 63 § i Egentliga Finlands förbunds förvaltningsstadga skall kallelse till landskapsfullmäktiges 
sammanträde sändas minst fjorton (14) dagar i förväg skilt för sig till varje fullmäktig samt till dem 
som har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet.  Inom samma tid ska det informeras om 
sammanträdet på samkommunens webbplats. I möteskallelsen skall uppges tid och plats för sam-
manträdet samt de ärenden som skall behandlas. 

 
 Möteskallelse jämte föredragningslista har utsänts 29.12.2021 såsom postförsändelse till ledamö-

terna av landskapsfullmäktige och därtill har möteskallelse jämte föredragningslista tillsänts med-
lemmarna av landskapsstyrelsen och framläggande till päseende i Egentliga Finlands förbunds 
hemsida. 

 
 Om tid och plats för landskapsfullmäktiges sammanträde samt om offentligt framläggande av juste-

rat protokollet i Egentliga Finlands förbunds hemsida har annonserats 27.11.2021 eller genast 
därpå i följande tidningar: 

 
 Turun Sanomat och Åbo Underrättelser. 
 
 Enligt 70 § i Egentliga Finlands förvaltningsstadgan konstateras de närvarande fullmäktigeledamö-

terna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop, som förrättas per med-
lemskommun och i alfabetisk ordning. 

 
Efter att ha konstaterat de fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka 
fullmäktigeledamöter som anmält förhinder och de närvarande ersättarna samt om sammanträdet 
är lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
En fullmäktigeledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart an-
mäla sig för ordföranden. Om en fullmäktigeledamot avlägsnar sig under pågående sammanträde 
ska denne anmäla detta för ordföranden. 
 
Då en ersättare deltar i sammanträdet och den ordinarie fullmäktigeledamoten infinner sig under 
pågående sammanträde, kommer fullmäktigeledamoten omedelbart i stället för ersättaren. 
 
Ordföranden kan under pågående sammanträde eller efter avslutad paus i sammanträdet  vid be-
hov på nytt konstatera vilka som är närvarande. 
 
Ifall ordföranden konstaterar att landskapsfullmäktige har förlorat sin beslutförhet, ska ordföranden 
avbryta eller avsluta sammanträdet. 

 
 Landskapsfullmäktiges totala antal ledamöter är 104 ledamöter, då minst 2/3 av fullmäktigeleda-

möterna utgör 70 medlemmar. (Kommunallagen § 103) 
 
Förslag Ordföranden konstaterar de fullmäktige som meddelat förhinder och de närvarande personliga 

suppleanterna för fullmäktige samt huruvida landskapsfullmäktige är lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 
Beslut Ordförande Lauri Heikkilä konstaterade de närvarande fullmäktigeledamöterna enligt § 2 i bilaga 

1. 
 
 Ordförande Lauri Heikkilä konstaterade mötet lagligen sammankallat och, eftersom 88 

fullmäktigeledamöter var närvarande, även beslutfört. 
 ________ 
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GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSORDNING FÖR MÖTESÄRENDENA 

Ärende Enligt 8 § av landskapsfullmäktiges arbetsordning skall en föredragningslista som upptar en redogö-
relse för de ärenden som skall behandlas och förslag till beslut av landskapsfullmäktige sändas i sam-
band med möteskallelsen, om inte särskilda skäl utgör hinder. 

 
 Enligt 15 § i mom. av landskapsfullmäktiges arbetsordning föredras ärendena för landskapsfullmäktige 

i ordningen enligt föredragningslistan, om inte annat beslutes av landskapsfullmäktige. 
 
Förslag Landskapsfullmäktige beslutar som föredragsordning för ärendena godkänna föredragningsordningen 

enligt den föredragningslista som tillstälts landskapsfullmäktige i samband med möteskallelsen. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Ärende Enligt 81 § i Egentliga Finlands förbunds förvaltningsstadga justeras protokollet för landskapsfull-
mäktige av två för varje gång för uppdraget utsedda ledamöter, om inte landskapsfullmäktige annat 
beslutar i ärendet. 

  
 Protokollet justeras elektroniskt. 
 
Förslag Landskapsfullmäktige utser två av sina ledamöter att justera protokollet från sammanträdet. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige utsåg på förslag av fullmäktigeledamot Jaakko Lindfors fullmäktigeledamot 

Timo Katajainen och på förslag av fullmäktigeledamot Niina Alho fullmäktigeledamot Timo Nurmio att 
justera protokollet från sammanträdet.  

 _____ 
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VAL AV RÖSTRÄKNARE 

Ärende För eventuella andra val och omröstningar än proportionella val torde det vara skäl att välja röst-
räknare. 

 
Förslag Landskapsfullmäktige väljer minst två sina ledamöter till rösträknare. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige utsåg på förslag av fullmäktigeledamot Alvar Euro fullmäktigeledamot Noora 

Viikari och på förslag av fullmäktigeledamot Pekka Kuusisto fullmäktigeledamot Minna Hallanoja till 
rösträknare.  

 _____ 
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AKTUELL ÖVERSIKT FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

Landskapsstyrelse 23.5.2022 § 85 
 
Ärende I landskapsfullmäktige hålls en aktuell översikt.  
 
Beredare JV 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige besluter att i landskapsfullmäktiges möte 13.6.2022 hålls en aktuell översikt 

rektor för Åbo universitet Jukka Kola. 
  
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 En aktuell översikt häller rektor för Åbo universitet Jukka Kola. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 
 Antäcknades att Riina Lumme anlände till mötet kl. 10.45. 
 _____ 
 
För mer information  
 Intressebevakningsdirektör Janne Virtanen tfn 040 583 6950, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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ORIPÄÄS KOMMUNS BESLUT OM VAL AV MEDLEM I LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

Landskapsstyrelsen 25.4.2022 § 68 
 
Ärende Oripääs kommuns kommunfullmäktige har vid sitt möte 28.3.2022 under § 62 valt en ny medlem 

Anne-Mari Kaarto i landskapsfullmäktige i stället för Annika Saarikko och Tuire Paju som ersättare. 
  
Beredare  PM/MK 
 
Landskapsdirektörens förslag  
 
 Landskapsstyrelsen 
 1. antecknar för kännedom Oripääs kommuns meddelande. 
 2. beslutar framföra för landskapsfullmäktige för kännedom att Oripääs kommuns kommunfullmäk-

tige har valt Anne-Mari Kaarto till medlem i landskapsfullmäktige i stället för Annika Saarikko och 
Tuire Paju som ersättare för den återstående mandatperioden. 

 
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar för kännedom att Oripääs kommuns kommunsfullmäktige har valt 

Anne-Mari Kaarto till medlem i landskapsfullmäktige i stället för Annika Saarikko och Tuire Paju 
som ersättare för den återstående mandatperioden. 

 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
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ÅBO STADS BESLUT OM VAL AV MEDLEM I LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 88 
 
Ärende   Åbos stads stadsstyrelse väljer vid sitt möte 23.5.2022 en ny medlem i landskapsfullmäktige i stäl-

let för Ilkka Kanerva. 
  
Beredare  PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag  
 
 Landskapsstyrelsen 
 1. antecknar för kännedom Åbos stads meddelande. 
 2. beslutar framföra för landskapsfullmäktige för kännedom att Åbos stads stadsstryrelse väljer en 

ny medlem i landskapsfullmäktige i stället för Ilkka Kanerva för den återstående mandatperioden. 
 
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar för kännedom att Åbos stads stadsstyrelse väljer en ny medlem i 

landskapsfullmäktige i stället för Ilkka Kanerva för den återstående mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information   
 Förvaltningssekreterare Marja Karttunen, tfn 040 720 3061, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGES 3. VICE ORDFÖRANDE NIINA ALHO SOM 3. VICE 
ORDFÖRANDE FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 86 
 
Ärende Enligt 12 § i kommunallagen väljer landskapsfullmäktige inom sig en ordförande och ett nödvändigt 

antal vice ordförande för sin mandatperiod, om inte landskapsfullmäktige har beslutat om en kor-
tare mandatperiod. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. 

 
 Niina Alho har begärt befrielse från uppdraget som vice ordförande för Egentliga Finlands förbunds 

landskapsfullmäktige. Niina Alho är landskapsfullmäktiges 3. vice ordförande. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det 
  
 1. beviljar Niina Alho befrielse från uppdraget som 3. vice ordförande för Egentliga Finlands för-

bunds landskapsfullmäktige. 
 2. väljer i stället för landskapsfullmäktiges 3. vice ordförande Niina Alho en ny vice ordförande för 

den återstående mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022  
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige   
 
 1. beviljar Niina Alho befrielse från uppdraget som 3. vice ordförande för Egentliga Finlands för-

bunds landskapsfullmäktige. 
 2. väljer i stället för landskapsfullmäktiges 3. vice ordförande Niina Alho en ny vice ordförande för 

den återstående mandatperioden. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige valde förslag av Niina Alho som 3.vice ordförande Saija Karnisto-Toivonen 

för den återstående mandatperioden. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR REVISIONSNÄMNDENS ORDFÖRANDE PEKKA KUUSISTO FRÅN UPPDRAGET SOM 
ORDFÖRANDE FÖR REVISIONSNÄMNDEN 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 87 
 
Ärende  Enligt 12 § i Grundavtalet för Egentliga Finlands förbund väljer landskapsfullmäktige en revisions-

nämnd för åren som motsvarar dess mandatperiod för att ordna granskningen av förvaltningen och 
ekonomin.  

 
 Ordföranden för revisionsnämnden Pekka Kuusisto har begärt befrielse från uppdraget som revis-

ionsnämndens ordförande från och med 13.6.2022. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen föreslår, att det 
  
 1. beviljar Pekka Kuusisto befrielse från uppdraget som ordförande för Egentliga Finlands förbunds 

revisionsnämnd. 
 2. väljer en ny ordförande i stället för ordföranden för revisionsnämnden Pekka Kuusisto för den 

återstående mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige  
 
 1. beviljar Pekka Kuusisto befrielse från uppdraget som ordförande för Egentliga Finlands förbunds 

revisionsnämnd. 
 2. väljer i stället för ordföranden för revisionsnämnden Pekka Kuusisto en ny ordförande för den 

återstående mandatperioden. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige valde förslag av Pekka Kuusisto som ordförande för revisionsnämnden Pert-

tu Laaksonen för den återstående mandatperioden. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR ORDFÖRANDE FÖR LANDSKAPSSTYRELSEN ILKKA KANERVA FRÅN MEDLEMSKAPET I 
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS LANDSKAPSSTYRELSE OCH VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 
LANDSKAPSSTYRELSEN 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 89 
 
Ärende  Enligt 12 § 1 mom. i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund väljer landskapsfullmäktige en 

ordförande för landskapsstyrelsen för tiden som motsvarar dess mandatperiod. 
 
 Enligt 13 § 1 mom. i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund väljer landskapsfullmäktige bland 

medlemmarna en ordförande samt två vice ordförande för landskapsstyrelsen.  
 
 Med anledning av ordföranden för landskapsstyrelsen Ilkka Kanervas frånfälle ska för landskaps-

styrelsen en ny medlem och en ny ordförande väljas. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det  
 
 1. väljer en ny medlem i landskapsstyrelsen i stället för Ilkka Kanerva för den återstående mandat-

perioden. 
 2. väljer bland medlemmarna i landskapsstyrelsen en ny ordförande för landskapsstyrelsen för den 

återstående mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige 
 
 1. väljer för landskapsstyrelsen i stället för Ilkka Kanerva en ny medlem för den återstående man-

datperioden. 
 2. väljer bland medlemmarna av landskapsstyrelsen en ny ordförande för landskapsstyrelsen för 

den återstående mandatperioden. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige valde förslag av Alvar Euro Ville Valkonen en ny medlem för den återstå-

ende mandatperioden. 
 
 Landskapsfullmäktige valde förslag av Alvar Euro Ville Valkonen en ny ordförande för landskaps-

styrelsen för den återstående mandatperioden. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 

HALL: 112/2022§ 11, LF 13.6.2022 10:00 Sivu 13



BEFRIELSE FÖR 1. VICE ORDFÖRANDEN FÖR LANDSKAPSSTYRELSEN AKI LINDÉN SOM MEDLEM AV 
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS LANDSKAPSSTYRELSE 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 90 
 
Ärende Enligt 12 § 1 mom. i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund väljer landskapsfullmäktige en 

landskapsstyrelse för en tid som motsvarar dess mandattid. 
 
 Aki Lindén har begärt befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapssty-

relse. Aki Lindén är 1. vice ordförande för landskapsstyrelsen. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det  
  
 1. beviljar Aki Lindén befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse. 
 2. väljer för landskapsstyrelsen i stället för Aki Lindén en ny medlem för den återstående mandat-

perioden 
 3. väljer i stället för 1. vice ordförande för landskapsstyrelsen Aki Lindén en ny 1. vice ordförande 

för den återstående mandatperioden. 
 
Beslut Beslutet godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige 
 
 1. beviljar Aki Lindén befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse. 
 2. väljer i stället för Aki Lindén en ny medlem i landskapsstyrelsen för den återstående mandatpe-

rioden 
 3. väljer i stället för 1. viceordförande för landskapsstyrelsen en ny 1. vice ordförande för den åter-

stående mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 
 Landskapsfullmäktige valde förslag av Niina Alho Sami Peltola en ny medlem i stället för Aki Lin-

dén för den återstående mandatperioden. 
 
 Landskapsfullmäktige valde förslag av Niina Alho Eeva-Johanna Eloranta en ny 1. vice ordförande 

för landskapsstyrelsen för den återstående mandatperioden. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR 2. VICE ORDFÖRANDE FÖR LANDSKAPSSTYRELSEN JANI KURVINEN FRÅN 
MEDLEMSKAPET I EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS LANDSKAPSSTYRELSE 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 91 
 
Ärende Enligt 12 § 1 mom. i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund väljer landskapsfullmäktige en 

landskapsstyrelse för en tid som motsvarar dess mandatperiod. 
 
 Jani Kurvinen har begärt befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapssty-

relse. Jani Kurvinen är 2. vice ordförande för landskapsstyrelsen. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige, att det 
  
 1. beviljar Jani Kurvinen befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapssty-

relse. 
 2. väljeriför landskapsstyrelsen i stället för Jani Kurvinen en ny medlem för den återstående man-

datperioden 
 3. väljer för landskapsstyrelsen en ny 2. ordförande i stället för Jani Kurvinen för den återstående 

mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige 
 
 1. beviljar Jani Kurvinen befrielse från medlemskapet i Egentliga Finlands förbunds landskapssty-

relse. 
 2. väljer för landskapsstyrelsen i stället för Jani Kurvinen en ny medlem för den återstående man-

datperioden. 
 3. väljer för landskapsstyrelsen en ny 2. vice ordförande i stället för Jani Kurvinen för den återstå-

ende mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 
 Landskapsfullmäktige valde förslag av Marjaana Mänkäri Pekka Kuusisto en ny medlem i stället för 

Jani Kurvinen för den återstående mandatperioden. 
 
 Landskapsfullmäktige valde förslag av Marjaana Mänkäri Pekka Kuusisto en ny 2. vice ordförande 

för landskapsstyrelsen för den återstående mandatperioden. 
 _____ 
 
  
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR SAKU NIKKANEN SOM MEDLEM AV LANDSKAPSSTYRELSEN FÖR EGENTLIGA 
FINLANDS FÖRBUND 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 92 
 
Ärende Enligt 12 § 1 mom. I grundavtalet för Egentliga Finlands förbund utser landskapsfullmäktige en 

landskapsstyrelse för den tid som motsvarar landskapsstyrelsens mandatperiod. 
 
 Saku Nikkanen har anhållit om befrielse som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands 

förbund. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen framför för landskapsfullmäktige att den 
  
 1. beviljar Saku Nikkanen befrielse som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands 

förbund. 
 2. väljer en ny medlem i landskapsstyrelsen i stället för Saku NIkkanen för den återstående man-

datperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige 
 
 1. beviljar Saku Nikkanen befrielse som medlem av landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands 

förbund. 
 2. väljer en ny medlem i landskapsstyrelsen i stället för Saku Nikkanen för den återstående man-

datperioden. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige valde förslag av Niina Alho Kimmo Aho en ny medlem i stället för Saku Nik-

kanen för den återstående mandatperioden. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEFRIELSE FÖR TEIJA EK-MARJAMÄKI SOM ERSÄTTARE I LANDSKAPSSTYRELSEN FÖR EGENTLIGA 
FINLANDS FÖRBUND 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 93 
 
Ärende Enligt 12 § 1 mom. I grundavtalet för Egentliga Finlands förbund utser landskapsfullmäktige en 

landskapsstyrelse för den tid som motsvarar landskapsstyrelsens mandatperiod. 
 
 Teija Ek-Marjamäki har anhållit om befrielse som ersättare i landskapsstyrelsen för Egentliga Fin-

lands förbund. 
 
Beredare PM/mk 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen framför för landskapsfullmäktige att den 
  
 1. beviljar Teija Ek-Marjamäki befrielse som ersättare i landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands 

förbund. 
 2. väljer en ny ersättare i landskapsstyrelsen i stället för Teija Ek-Marjamäki för den återstående 

mandatperioden. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige 
 
 1. beviljar Teija Ek-Marjamäki befrielse som ersättare i landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands 

förbund. 
 2. väljer en ny ersättare i landskapsstyrelsen i stället för Teija Ek-Marjamäki för den återstående 

mandatperioden. 
 
Beslut Landskapsfullmäktige valde förslag av Pekka Kuusisto Salla Haavisto en ny ersättare i stället för 

Teija Ek-Marjamäki för den återstående mandatperioden. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
 
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR ÅR 2021 

Landskapsstyrelsen 28.3.2022 § 35 
 
Sammandrag I verksamhetsberättelsen och bokslutet för Egentliga Finlands förbund har för de olika ansvarsom-

rådena redogjorts för hur de mål som Egentliga Finlands förbund har uppställt för verksamhet samt 
för ekonomin har uppnåtts och de centrala nyckeltalen för bokslutet. Resultatet för räkenskapspe-
rioden 2021 har ett underskott på 9 976 euro.  

 
Ärende Enligt 113 § i kommunallagen är samkommunens räkenskapsperiod kalenderåret. Landskapssty-

relsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsåret före utgången av mars månad året efter räken-
skapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revisionen förelägga full-
mäktige bokslutet för behandling före utgången av juni månad. 

 
 Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en 

tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge en rättvisande bild av 
samkommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet. De omständigheter 
som behövs för detta ska lämnas i noterna. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i landskaps-
styrelsen samt av landskapsdirektören.  

 
 Landskapsfullmäktige (lf 7.12.2020 § 27) beslutade: 1) att godkänna Egentliga Finlands förbunds 

budget 2021 och ekonomiplan 2021–2023 2) att räkenskapsperiodens resultat i resultaträkningen 
för budgeten 2021 är bindande netto med hänsyn till landskapsfullmäktige och 3) att landskapssty-
relsen senare fastställer driftsplanen för driftsekonomidelen av budgeten 2021. Landskapsfullmäk-
tige godkände budgeten år 2021 med ett underskott på 112 883 euro.  

  
 Landskapsstyrelsen (ls 1.3.2021 § 37) fastställde driftsplanen för Egentliga Finlands förbunds bud-

get 2021 sålunda, att driftsekonomins bindande nivåer för intäkter och utgifter är följande: 1) För de 
kommunfinansierade kostnadsställena på kontogruppsnivå och 2) På de program- och projektfi-
nansierade kostnadsställena på täckningsnivån för verksamheten (0 euro).  

 
 Resultatet för räkenskapsperioden 2021 uppvisar ett underskott på 9 976. Resultatet är i jämfö-

relse med budgeten bättre med 102 907 euro. Det bättre resultatet än uppskattat beror bl.a. på att 
utfallet för hyresutgifterna och personalkostnaderna är under det planerade.   

 
 Kontogruppen ”Personalkostnader” utföll under det planerade med 131 962 euro. Detta beror till en 

del på förbundets deltagande i Central Baltic -programmet och projektens verksamhet med en ar-
betsinsats (de kommer till synes t.ex. i Upphandlingar av tjänster). Till utfallet för personalkostna-
derna har bidragit även beloppet för sjukförsäkringsersättning och ett bättre utfall än planerat för de 
pensionskostnadsbaserade pensionsutgifterna. Året 2021 har en del av vakanserna och vikariaten 
inte varit tillsatta.  

 
 Kontogruppen ”Upphandling av tjänster” utföll över det planerade (med 126 848 euro mera). Sak-

kunnig-, kontors-, ict-, renhållningstjänsterna och samarbetsandelarna har överskridit budgeten, 
vilket beror på upphandlingen av större sakkunnig-, planerings- och renhållningstjänster än plane-
rat i anslutning till planeringen av flytten och strategiarbetet (198 546 euro). I de andra samarbet-
sandelarna finns betalningsandelarna för en donationsprofessur med (260 000 euro).  

 
 ”Hyrorna” utföll under det uppskattade (med 74 810 euro) på grund av inställda tillställningar, av att 

grunderna för lokalhyrans fördelning förändrats, och av att avtalen för vissa anläggningar avslutats 
i samband med flytten.  

 
 Enligt 9 § i Egentliga Finlands förbunds revisionsstadga förelägger revisionsnämnden landskaps-

fullmäktige sin utvärdering av revisionsberättelsen senast två veckor före fullmäktigebehandlingen 
av revisionsberättelsen för hur målen för verksamheten och ekonomin som uppställts av land-
skapsfullmäktige har utfallit det föregående året. Nämnden lägger även fram sin utvärdering av de 
anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen samt om de förklaringar som gjorts av vederbö-
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rande om dem och om landskapsstyrelsens utlåtande. Nämnden framlägger för landskapsfullmäk-
tige ett förslag om åtgärder, till vilka nämndens beredning och revisionsberättelsen ger anledning. 

  
 Referensmaterial 1: Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 
 Referensmaterial 2: Egentliga Finlands förbunds organ och representationer samt personalför-

teckningen för år 2021 
 
 Övrigt material som ska ingå i balansboken finns framlagt vid mötet. 
 
Beredare  PM/EP/MK 
 
Landskapsdirektörens förslag 
  
 Landskapsstyrelsen beslutar 
 
 1. att godkänna kontoöverskridningarna i driftsekonomiplanen i Egentliga Finlands förbunds budget 

för år 2021 och anteckna utfallsjämförelsen av driftsekonomin 1.1.2021 – 31.12.2021 för känne-
dom. 

 
 2. att föreslå för landskapsfullmäktige att resultatet och underskottet på 9 976 euro i resultatet för 

räkenskapsperioden år 2021 godkänns, vilket minskar de föregående årens överskott.  
 
 3. att underteckna bokslutet för år 2021 och beslutar att lämna det till revisorn för granskning.  
 
 4. att vidare framlägga bokslutet för behandling av landskapsfullmäktige efter en beredning av 

revisionsnämnden. 
 
Beslut Förvaltningsdirektör Petra Määttänen föredrog ärendet. 
 
 Förslaget godkändes. 
 
 Antecknades att Tatu Alari avlägsnade sig från mötet kl. 10.56. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
 Referensmaterial 1: Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 
 Referensmaterial 2: Egentliga Finlands förbunds organ och representationer samt personalför-

teckningen år 2021 
 Referensmaterial 3: Personalberättelsen 2021 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige beslutar att som resultat och underskott för räkenskapsperioden år 2021 

godkänna 9 976, vilket minskar de föregående årens överskott.  
 
Beslut Förvaltningsdirektör Petra Määttänen föredrog ärendet. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
  
För mer information  
 Förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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BEDÖMNINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2021 

Revisionsnämnden 11.5.2022 § 43 
 
Ärende Enligt 121 § i kommunallagen skall revisionsnämnden bl.a. bedöma huruvida de mål för verksam-

heten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Bedömningsberättelsen är revisionsnämn-
dens uppfattning om hur landskapsstyrelsen och de andra av samkommunens myndigheter har 
lyckats med att förverkliga fullmäktiges vilja. 

 
 Under det gångna året har revisionsnämnden hört landskapsdirektören och förvaltningsdirektören 

samt andra tjänsteinnehavare om samkommunens verksamhet. 
 
 Bedömningsberättelsen för år 2021 kommer att mailas till medlemmarna. 
  
Beredare KE/Revisionsnämnden/mk 
 
Förslag Revisionsnämnden bereder och undertecknar bedömningsberättelsen för år 2021. 
 
Beslut  Förslaget godkändes. Bedömningsberättelsen för år 2021 finns i bilaga till protokoll 1 § 43. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
 Referensmaterial är bedömningsberättelsen för år 2021. 
 
Revisionsnämndens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige ålägger landskapsstyrelsen att vidta åtgärder på grund av de anmärkningar 

som förts fram i bedömningsberättelsen. 
 
Beslut Pekka Kuusisto föredrog ärendet. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
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FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2021 OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET 

Revisionsnämnden 11.5.2022 § 42 
 
Ärende Bokslutet för år 2021 har tillställts revisionsnämnden och det har föredragits för nämnden. Land-

skapsstyrelsen har undertecknat bokslutet 9.5.2022 (elektrisikta underteckningar).  
 
 Revisionsberättelsen 2021 delas ut på mötet. 
 
Beredare  KE/mk 
 
Förslag  Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen för landskapsfullmäktige utgående från att 

landskapsfullmäktige 
 
 1. antecknar revisionsberättelsen för kännedom, 
 2. godkänner bokslutet och 
 3. beviljar landskapsstyrelsens ledamöter som handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi 

och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 
1.1. - 31.12.2021. 

 
Beslut Förslaget godkändes. Revisionsberättelsen finns i bilaga till protokoll 1 § 42. 
 _____ 
  
Landskapsfullmäktige 14.6.2021 
 
 Referensmaterial: Revisionsberättelsen 2021 
 
Revisionsnämndens förslag 
 
 1. antecknar revisionsberättelsen för kännedom, 
 2. godkänner bokslutet och 
 3. beviljar landskapsstyrelsens ledamöter som handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi 

och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 
1.1. - 31.12.2021. 

 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
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ÖVERSIKTEN LANDSKAPETS TILLSTÅND VÅREN 2022 

Landskapsstyrelsen 23.5.2022 § 94 
 
Ärende Hos Egentliga Finlands förbund utarbetas två gånger per år en översikt om landskapets utveckling 

den senaste tiden. I översikten våren 2022 granskas Egentliga Finlands utveckling för befolkningen 
och sysselsättningen efter coronapandemin samt vilka slag av konsekvenser pandemin har haft för 
turismbranschen. Vidare sätter man sig i översikten in i utvecklingen den senaste tiden för land-
skapets region- och samhällsstruktur. 

 
Beredare JV/AV 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen beslutar, att översikten presenteras för landskapsfullmäktige. 
 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
Landskapsstyrelsens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar översikten Landskapets tillstånd våren 2022 för kännedom. 
 
Beslut Landskapsdirektör Kari Häkämies föredrog ärendet. 
 
 Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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REDOGÖRELSE OM BINDNINGAR OCH REGISTRET ÖVER BINDNINGAR 

Revisionsnämnden 11.5.2022 § 39 
 
Ärende Enligt 121 § i kommunallagen är det en uppgift för revisionsnämndens att övervaka att 

skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas och att tillgännage 
redogörelserna för fullmäktige. 

 
 Kommunallagen 84 §: 
 
 ”En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. ska lämna en 

redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i 
företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet 
och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och 
tjänsteuppdrag. 

 
 Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i 

organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 
ordförandena och vice ordföranden i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren 
och vice borgmästare samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska 
lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också 
utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna. 

 
 Redogörelse för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten 

iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana 
den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin 
redogörelse. 

 
 Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte 

något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag 
som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör, ska uppgifterna om personen 
strykas ur registret och datanätet.” 

 
 Egentliga Finlands förbunds register över bindningar är det register som samlats in i tjänsten 

Sidonnaisuusrekisteri.fi på förbundets webbplats under balken Tehtävät ja toiminta: päätöksenteko 
- sidonnaisuusrekisteri. Vid uppgörandet av redogörelser över bindningar och registret över 
bindningar iakttas anvisningarna av Kommunförbundet. 

 
 I bifogat material en rapport om Egentliga Finlands förbunds bindningar 
  
Förslag Revisionsnämnden   
 
 1. godkänner de redogörelser för bindningar som lämnats. 
 2. konstaterar de personer som inte har lämnat redogörelse. 
 3. beslutar föra rapporten om bindningar för kännedom till landskapsfullmktige en gång om året vid 

höstfullmäktige. 
  
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
Landskapsfullmäktige 13.6.2022 
 
 I bifogat material finns Egentliga Finlands förbunds rapport om bindningar. 
 
Revisionsnämndens förslag 
 
 Landskapsfullmäktige antecknar rapporten över bindningar för kännedom. 

HALL: 67/2022§ 20, LF 13.6.2022 10:00 Sivu 23



 
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information 
 Förvaltningssekreterare Marja Karttunen, tfn 040 720 3061, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
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MOTIONER AV FULLMÄKTIGEGRUPP ELLER FULLMÄKTIGELEDAMOT 13.12.2021 

 Ärende Enligt 92 § i Förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands förbund ska  landskapsstyrel-
sen årligen vid landskapsfullmäktiges första möte för  landskapsfullmäktige framlägga en för-
teckning över motioner som gjorts av  fullmäktigeledamöterna och som inlämnats 
till landskapsstyrelsen och vilka  landskapsfullmäktige inte slutgiltigt behandlat före ut-
gången av föregående år.  Samtidigt ska uppges, vilka åtgärder som vidtagits på grund av 
dem. Landskapsfullmäktige kan konstatera, vilka åtgärder som är slutbehandlade.  

  
.1 SARI MURTOS (SD) OCH JYRKI SUSIS (LIIKE NYT) REGIONALA MYNDIGHETISINITIATIV FÖR ATT 

GÄLLA VINDKRAFTBYGGANDE 

Ärende Sari Murto (sd) och Jyrki Susi (Liike nyt) lämnade in i Egentliga Finlands landskapsfullmäktiges 
möte 13.12.2021 följande initiativ: 

 
 ”Den övergång som sker genom energiomvandlingen från de traditionella formerna för elproduktion 

till förnybara – liksom vindkraft, som kräver vidsträckta landområden – medför även miljökonse-
kvenser som sträcker sig långt. Besluten om placeringen av vindkraftverk fattas i kommunerna ett 
projekt åt gången, allt efter som olika projekt anhängiggörs. I många kommuner kan det samtidigt 
pågå flera vindkraftsprojekt, men mera sällan utarbetas det vindkraftsplaner som täcker hela kom-
munen. Vindkraftsprojekten förläggs gärna till kommunens utkanter fjärran från centrumen, varvid 
projektets konsekvenser breder ut sig till grannkommunernas områden. En sådan utspridning av 
vindkraftsprojekten på olika håll kan leda till en obehärskad situation, då projekten ökar och till 
oförutsedda samfällda konsekvenser av nära varandra belägna projekt. 

 
 Det är viktigt att söka olika slag av lösningar för att utnyttja förnybar energi. Huvuduppmärksam-

heten i vindkraftsbesluten är oftast projektens konsekvenser för kommunens ekonomi, och pro-
jektet verkningar för människorna och miljön blir mindre. Livet för dem, som bor nära vindkraftver-
ken, förändras dock av dessa beslut för en tid på tiotals år. Efteråt är det omöjligt att rätta till dåliga 
beslut om placeringen av vindkraftverk: ett vindkraftverk som placerats på fel plats kan inte flyttas 
till en annan. Om vindkraftverken placeras alltför nära bosättningen och av dem orsakas olägenhet 
för invånarna, bär kommunens myndigheter ansvaret för följderna. 

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

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

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

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

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

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

 
 Jyrki Susi, liike Nyt Sari Murto, sd” 
 
Beredare HS/AK 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige följande: 

§ 21, LF 13.6.2022 10:00 Sivu 25



 
 Placeringen av vindkraftsinfrastrukturen med så små negativa konsekvenser för bosättningen och 

den övriga områdesanvändningen som möjligt 
 
 Inom Egentliga Finlands område styrs byggande av vindkraft av stor storleksklass med landskaps-

planen. I etapplandskapsplanen för vindkraft som utarbetats (2013/2016) har de områden som 
bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion på landskapets område blivit identifierade. Vid definiering-
en av områdena har man beaktat avståndet till den permanenta och fritidsbebyggelsen. Vind-
kraftsområden har inte förlagts till närheten av sådana områden, på vilka det har identifierats annat 
behov av områdesanvändning eller värden som begränsar vindkraftsbyggande, till exempel värde-
fulla områden med hänsyn till natur- och landskapsskyddet. Som en buffert för bosättningen och 
fritidsbebyggelsen har brukats ett gränsvärde på cirka en kilometer, det slutliga läget för vindkraft-
verken preciseras dock alltid genom mer detaljerade utredningar på kommunnivå. 

 
 Genom landskapsplanen styrs alltså inte läget för ett enskilt vindkraftverk utan utgångspunkten är 

att det avgörs i den generalplan som görs upp av kommunen på det sätt som markanvändnings- 
och bygglagen förutsätter. Därvidlag utreds ännu mer detaljerat det aktuella projektets konsekven-
ser med hänsyn till buller och blänk samt det planerade projektets konsekvenser för den övriga 
markanvändningen. 

 
 Placeringen av vindkraftverk sålunda att avståndet till den närmaste bosättningen är minst två 

kilometer. 
 
 På grund av den vida utbredda bosättningen och fritidsbebyggelsen samt kultur- och landskaps-

värdena har Egentliga Finlands område relativt litet lämpade områden för vindkraft i jämförelse 
med de andra landskapen. Ifall skyddsavstånden för vindkraftverken utökas till två kilometer, blir 
det i praktiken kvar i Egentliga Finland områden som lämpar sig för vinkraftsproduktion. Vid plane-
ringen och styrningen av lokaliseringen av vindkraftverk tillämpas samma gällande gränsvärden för 
buller av statsrådet som även för andra verksamheter som producerar buller, liksom vid planering-
en av industri och trafikleder. Egentliga Finlands förbund har inte i bruk något sådant juridiskt bin-
dande verktyg, med vilket det kunde skapa en förpliktande princip för kommunerna, på grundval av 
vilket det skulle förpliktas ett avstånd på två kilometer för vindkraften till närmaste bebodda fastig-
heter. 

 
 På Egentliga Finlands område har områden lämpade för vindkraft identifierats i landskapsplanen 

och i havsområdesplanen. Hos Egentliga Finlands förbund har inletts en bedömning av den gäl-
lande landskapsplanens aktualitet. I den kommande processen för en förnyelse av landskapspla-
nen kommer man att övergripande revidera även områdena för energiproduktion. 

 
 Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige att den anser det ovan framförda 

svaret för tillräckligt och att motionen är slutbehandlad. 
  
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 Specialplanerare Aleksis Klap, tfn 040721 3137, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 
 
2. SANNFINLÄNDARNAS LANDSKAPSFULLMÄKTIGEMOTION OM OPTIMERA SOTE PERSONALLOGISTIK I 

SYDVÄSTRA FINLANDS FRAMTIDA VÄLSTÄNDSOMRÅDE 

Ärende Sannfinländarnas fullmäktigegrupp lämnade in i Egentliga Finlands landskapsfullmäktiges möte 
13.12.2021 följande initiativ: 
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 ”Hur förmår Egentliga Finlands landskapsförvaltning och dess kommuner påskynda koor-
dinations- och ledningssystemet för kollektivtrafiken för att optimera SOTE- (vård-
)personlogistiken i det framtida Egentliga Finlands välfärdsområde? 

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

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

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

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

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

rade välfärdsområde? 
 
 Sannfinländarnas fullmäktigegrupp” 
 
Beredare HS/MRL/SM 
 
Landskapsdirektörens förslag 
 
 Landskapsstyrelsen beslutar för landskapsfullmäktige framföra följande: 
 
 De nya välfärdsområdena och deras verksamhet 
 
 Riksdagen godkände i juni 2021 lagstiftningen om en reform av social- och hälsovården och rädd-

ningsväsendet. Den antagna lagstiftningen innebar att 21 välfärdsområden bildades från och med 
1.7.2021.  I Egentliga Finland bildades ett välfärdsområde som omfattar landskapet Egentliga Fin-
land. De första områdesvalen för välfärdsområdena ordnades 3.1.2022. 

 
 Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023, då ordnandet av servicen 

övergår från kommunerna och samkommunerna att vara på välfärdsområdets ansvar. Det tempo-
rära beredningsorganet (Vate) för välfärdsområdet har i begynnelseskedet svarat för verkställig-
heten av reformen. Då välfärdsområdesfullmäktige börjar, i början av mars månad 2022, upphör 
mandatperioden för Vate. Välfärdsområdets beredningsorganisation tillsammans med välfärdsom-
rådesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och de andra organen svarar år 2022 för beredningen 
av välfärdsområdet.  

 
 Välfärdsområdet bereds under sex reformprojekt: 1) förvaltning, ekonomi och stödtjänster, 2) led-

ning och kompetens, 3) ordnandet av service, 4) kontaktytorna, 5) ICT och 6) räddningsväsendets 
koordination. Bland annat frågorna som hänför sig till befolkningens behov av service, verksam-
hetsmiljön och styrningen av produktionen bereds inom projekthelheten för ordnandet av service.  

 
 Egentliga Finlands välfärdsområde är till sitt invånarantal det tredje största i Finland och till antalet 

personer det näst största välfärdsområdet. Syftet med reformen är att förbättra basservicen för 
människorna och främja att en jämlik service finns tillgänglig. Särskilt den åldrade befolkningen på-
verkar behovet av service.  

 
 Egentliga Finlands förbunds verksamhet för att säkerställa tillgänglig service 
 
 Visionen för Egentliga Finlands områdesstruktur är ett hållbart bostads- och arbetskraftsområde 

omfattande landskapet, på vilket en verksamhet med många ställen och en regionstruktur med 
många centraler möts, även med avseende på service. För att social- och hälsovårdens samt 
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räddningsväsendets service ska förverkligas jämlikt, vid rätt tid och så att den motsvarar invånar-
nas behov, förutsätts fungerande trafikförbindelser på hela välfärdsområdet. En fungerande kollek-
tivtrafik utgör en viktig del av det tillgängliga trafiksystemet, med vars hjälp man säkerställer att 
varje invånare kan ha tillgång till tjänsterna. 

 
 Egentliga Finlands förbunds verktyg för att utveckla en fungerande och hållbar region- och sam-

hällsstruktur samt trafiksystemet utgörs av landskapsplanläggningen (Markanvändnings- och bygg-
lagen) samt av trafiksystemplaneringen (Lag om utveckling av regionerna och genomförande av 
Europeiska unionens region- och strukturpolitik). Till förbundets uppgifter hör, utöver att utarbeta 
planer, att följa upp hur de uppnås och att främja dem. 

 
 I landskapsplanen ingår flera anteckningar, vilkas mål är att förbättra landskapets attraktivitet ge-

nom att trygga områdets service genom att utveckla markanvändningen och genom att främja en 
hållbar tillgång på service (Etapplandskapsplanen för tätorternas markanvändning, service och tra-
fik i Egentliga Finland 2018).  

 
 Egentliga Finlands förbund leder trafiksystemarbetet för landskapet och Åbo stadsregion och an-

svarar för beredningen av verksamheten. Planen är uppdelad mellan andra organisationers planer, 
såsom planerna av kommunerna och NTM -centralen. Trafiksystemplanerna för Egentliga Finland 
och Åbo stadsregion uppdaterades senast år 2020 tillsammans med MAL-avtalet för Åbo stadsreg-
ion. Både i trafikcentralplanerna och i MAL-avtalet finns det flera åtgärder, genom vilka kollektivtra-
fiken främjas samt tillgången på service förbättras i kommunerna. Ett exempel är det verktyg och 
den fria databasen som på hösten 2021 förverkligades tillsammans av Egentliga Finlands för-
bund/Lounaistieto med stadsregionens kommuner om alla Egentliga Finlands tjänster, som kan ut-
nyttjas vid planeringen. 

 
 Organiserandet av en kollektivtrafik som omfattar hela Egentliga Finland är en väsentlig fråga, för 

vilken man som bäst söker lösningar. I detta nu har Egentliga Finland tre behöriga myndigheter för 
kollektivtrafiken: Förutom Åbo stadsregions Föli och Salos Paikku NTM-centralen, som i samarbete 
med kommunerna skaffar kollektivtrafik som överskrider kommungränserna. 

 
 Eftersom den tidigare planerade landskapsreformen in genomfördes, måste ordnandet av land-

skapets kollektivtrafik och dess finansiering lösas från andra utgångspunkter. I det EU-finansierade 
Scale Up --projektet utreds detta år under ledning av Egentliga Finlands förbund en lokaltågtrafik, 
som omfattar landskapet och organisationsmodeller, som möjliggör annan kollektivtrafik samt söks 
lösningar för att dela upp kostnaderna mellan olika aktörer. Även de färska utredningarna om en 
eventuell utvidgning av Föli beaktas vid diskussionerna. Beslut om en eventuell utvidgning av Föli 
kan preliminärt motses på hösten 2022. 

 
 Genom främjandet av de nämnda åtgärderna och genom uppföljningen kan det konstateras, att de 

frågor som blivit framlyfta har blivit uppmärksammade i förväg. Det finns dock inga färdiga svar, 
utan lösningarna för en kollektivtrafik för landskapet som fungerar så väl som möjligt, måste sökas 
i ett smidigt samarbete mellan olika aktörer. 

 
 Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige att det anser det ovan anförda svaret 

vara tillräckligt och att motionen är slutbehandlad. 
  
Beslut Förslaget godkändes. 
 _____ 
 
För mer information  
 Planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 Utvecklingschef Malla Rannikko-Laine, tfn 040 721 3429, förnamn. tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 Specialplanerare Salla Murmann, tfn 040 620 3644, förnamn.tillnamn@varsinais-suomi.fi 
 
   
Landskapsfullmäktige 13.6.2022  
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Landskapsstyrelsens förslag  
  

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

  
Beslut  Förslaget godkändes. 
 _____ 
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INITIATIV AV FULLMÄKTIGEGRUPPEN ELLER FULLMÄKTIGE 

Ärende Arbetsordningens 4 § för Egentliga Finlands Förbunds landskapsfullmäktige lyder som följer: 
 
 "Efter behandlingen av ärenden som är upptagna i möteskallelsen har fullmäktigegruppen och 

fullmäktig rätt att lämna skriftliga initiativ i ärenden gällande samkommunens verksamhet och för-
valtning. Initiativet lämnas till ordföranden. 

 
 Initiativet upptas inte genast till behandling, utan det sänds till landskapsstyrelsen för beredning. 

Landskapsfullmäktige kan separat besluta att remissdebatt förs om hur ärendet skall beredas. 
 
 Landskapsstyrelsen skall årligen före utgången av juni månad till landskapsfullmäktige framlägga 

en förteckning om de initiativ som lämnats av fullmäktige och som remitterats till landskapsstyrel-
sen, och vilka landskapsfullmäktige inte slutgiltigt har behandlat före årets utgång. Samtidigt bör 
meddelas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dem. Landskapsfullmäktige kan konsta-
tera vilka initiativ som slutbehandlats." 

 
Förslag Ordföranden för landskapsfullmäktige tar emot motionerna och landskapsfullmäktige beslutar om 

huruvida remissdebatt skall föras om hur ärendet skall beredas. 
 
Beslut 1. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp lämnade in följande motion: 
 
 ”Landskapets möjligheter att främja sysselsättningen 
 
 sysselsättningen håller i hög grad på att överföras på kommunerna. Till det hänför sig väsentligen 

bl.a.: bristen på arbetskraft i framtiden, problemen med att arbete och arbetskraft ska mötas, lång-
tidsarbetslösheten, rekryteringen av arbetskraft samt de olika områdenas konkurrens om kunnig 
arbetskraft. 

 
 Vad kan Egentliga Finlands förbund göra bra, för att vårt landskaps konkurrenskraft och att en 

näringsverksamhet som berikar dess olika områden säkerställs koordinerat och i gott samarbete 
både med våra kommuner och de angränsande landskapen? 

 
 Sannfinländarnas fullmäktigegrupp” 
 
 2. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp lämnade in följande motion: 
 
 ”Helsingforståget bör stanna i Pemar 
 
 Persontågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors bör i framtiden stanna även i Pemar för att ta upp 

och lämna av resenärer. 
 
 Efter den 15 augusti är Helsingforstågets ändstation i Åbo stationen i Kuppis under de följande två 

årens tid på grund av att järnvägsbron över Aura å byggs. Samtidigt försvinner parkeringsplatserna 
i närheten av Åbo järnvägsstation ur bruk för resenärerna till Helsingfors-. Det är bekant att trakten 
kring Kuppis station är så fullt utbyggd, att det råder en skriande brist på förmånliga parke-
ringsplatser på området redan för dem som färdas till arbetet på området. Nu skulle det passa bra 
in i tidtabellen för tåget att stanna i Pemar, då ”svängen” på Åbo jätrnvägsstation faller bort ur tiden 
för resan. 

 
 På våren 2021 blev utvecklingsplanen för stationsplatserna för Egentliga Finlands lokaltågtrafik 

färdig, av den framgår det att det i vårt landskap finns en stark vilja att utveckla närtågstrafiken. Av 
den anledningen känns det bakvänt, att det länge planerade en timmes tåget mellan Åbo och Hel-
singfors inte i framtiden kunde stanna annanstans i Egentliga Finland än i Åbo och högst i Salo. 
Man skulle tro att tågförbindelsen skulle bli betydligt mera lönsam och värd att understöda med 
hänsyn till människorna i landskapet, om det även i Pemar skulle finnas en hållplats, som betjänar 
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resenärerna, där det skulle finna tillräckligt med gratis parkeringsplatser för bilarna för dem som 
stiger på tåget. 

 
 Vi, landskapets beslutsfattare, befinner oss i en nyckelposition och bär ansvar för att det för lands-

kapets invånare ska ordnas så, att de förmånligt och okomplicerat på morgonen kan komma till 
Helsingfors och på kvällen tillbaka, om behovet så kräver. Med de nuvarande bränslepriserna lig-
ger det inte något stort förnuft i att köra långa vägar efter tåget för att få komma med och få skjuts. 
Klimatvänligheten bör beaktas även då anslutningarna till kollektivtrafiken planeras. 

 
 Sannfinländarnas landskapsfullmäktigegrupp” 
 
 Landskapsfullmäktige diskuterade motionerna. Motionerna sänds till landskapsstyreölsen för be-

redning. 
 _____ 
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FÖRFRÅGNINGAR AV FULLMÄKTIG 

Ärende Arbetsordningens 6 § för Egentliga Finlands Förbunds landskapsfullmäktige har följande lydelse: 
 
 "Då i föredragningslistan upptagna ärenden och eventuella motioner har blivit behandlade har full-

mäktige rätt att ställa korta frågor i frågor som hör samman med samkommunens förvaltning, var-
vid närvarande tjänsteinnehavare eller förtroendevald har tillfälle att omedelbart lämna sitt svar. Vid 
behov kan avgivande av svar framflyttas till följande sammanträde." 

 
Förslag Ordföranden för landskapsfullmäktige konstaterar fullmäktiges frågor och ordföranden för land-

skapsstyrelsen eller landskapsdirektören meddelar vilken tjänsteinnehavare eller förtroendevald 
som besvarar dem. 

 
Beslut Det konstaterades att det inte fanns några förfrågningar. 
 _____ 
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ANVISNING FÖR ÄNDRINGSSÖKANDE OCH AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET 

Förslag Anvisning för ändringssökande fogas till protokollet och ordföranden avslutar sammanträdet. 
 
Beslut Ordförande Lauri Heikkilä slutade mötet kl. 12.14. 
 _____ 
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