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• 27 kunnan lakisääteinen kuntayhtymä

• Demokraattinen päätöksentekijä

• Kuntarahoitteinen toiminta 3,9 milj. €

Virasto

• Aluekehittäminen (maakuntastrategia)

• Maankäytön ja ympäristö (maakuntakaava)

• Edunvalvonta

• CB – Central Baltic Interreg ohjelma, 
Valonia, hankkeet

MAAKUNNAN LIITTO



VARSINAIS-SUOMI KASVUMAAKUNTA
- Väestön jakautuminen alueittain



Varsinais-Suomi 
niiden kolmen 
maakunnan 
joukossa, joissa 
väestö kasvaa.



Varsinais-Suomen 
väestönkasvu on 
suurimmaksi osin 
Turun varassa

Turun lisäksi kasvavat Turun 
ydinkaupunkiseudun kunnat 
Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio 
ja Rusko.



Väestönkasvun ennustetaan kuitenkin 
hidastuvan

Jos muuttoliike ja syntyvyys säilyvät nykytasolla, painuu Varsinais-Suomen 
väestönkasvu miinukselle 2030-luvulla.



Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu jatkuu 
jo neljättä vuotta

Koko maan tasolla kasvu tasaantunut. Miten käy Varsinais-Suomen, ylletäänkö 
75 % tasolle vuonna 2020?



Maakunnan työttömyysasteen pieneneminen 
jatkuu myös

Työttömyysasteen trendin lasku on niin ikään tasaantunut koko maassa.



Suurimassa osassa 
Varsinais-Suomen kuntia 
työttömyys laskee 

Turku on tällä hetkellä koko maakunnan 
työttömyyden laskun veturi. 

Pienissä kunnissa (esim. Kustavi) 
kuukausittainen vaihtelu voi olla suurta.
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Maakunnan tavoitteet

OSAAVA TYÖVOIMA
• pore
SAAVUTETTAVUUS
• ulkoinen ja sisäinen
KESTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ
• Saaristomeri
KILPAILUKYKY
• kasvukolmio, seutukaupungit



• Maakuntastrategia: Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja 
arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja

• Lakisääteinen tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteyteen

• Alueellinen liikuntaneuvosto
o Antaa lausuntoja, tekee aloitteita

o

o

o

Maakuntastrategia
”Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta”



• Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan mm. 
terveellinen ja turvallinen liikenneympäristö. 

• Se millaista liikenneverkkoa suunnitellaan, vaikuttavat vahvasti 
siihen, minkä kulkuneuvon ihmiset valitsevat. Otetaanko 
pyörä tai sähköinen kulkuneuvo, joukkoliikenne vai oma auto.

• Kysely Turun kaupunkiseudun liikenneympäristöstä 2019 
https://www.kyselynetti.com/s/liikenneymparisto avoinna 
marraskuun loppuun asti. Tavoitteena on kestävän liikkumisen 
lisääminen, erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
olosuhteiden kehittäminen. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys
Kestävä liikkuminen ja hyötyliikunta 

https://www.kyselynetti.com/s/liikenneymparisto


Kunnat: osaaminen ja sivistys, terveys ja hyvinvointi, liikunta ja 
kulttuuri, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja 
rakentaminen

Maakunnat: sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, 
ympäristöterveydenhuolto, aluekehittäminen, alueiden käytön ja 
rakentamisen ohjaus ja suunnittelu, työ- ja elinkeinopalvelut, 
liikennejärjestelmätyö, maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut

Valtio: oikeusvaltion ylläpito ja kehitys, perusoikeuksien turvaaminen 
ja arviointi, turvallisuustehtävät, kansainväliset ja valtakunnalliset 
tehtävät sekä yleinen edunvalvonta

Sipilän hallituksen 
maakunta- ja sote-uudistus

Aluetason roolitus



Rinteen hallituksen 
maakuntauudistus

• Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja pelastustoimen 
järjestäminen kuntaa suuremmille 
itsehallinnollisille alueille. 
Itsehallinnollisia maakuntia on 18 ja 
päätöksenteosta vastaavat suorilla 
vaaleilla valitut valtuutetut.  

• Mahdollinen vaiheittainen siirtyminen 
monialaisiin maakuntiin.

• Parlamentaarinen valmistelu vuoden 
2020 loppuun mennessä. Työssä 
selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, 
kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään 
maakunnille.



Asuinpaikan valintaa määrittää yhä enemmän työpaikkojen, 
asumisen ja peruspalveluiden lisäksi mielekäs ajanviete, 

harrastukset, liikunta, kulttuuri ja tapahtumat. 

Vetovoima ja pitovoima



Työperäinen muutto




