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§ 4 KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen. 
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avasi kokouksen. 
 _____ 
   
§ 5 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Asia Varsinais-Suomen maakuntahallitus asetti maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessaan 
16.10.2017 (§ 145), nimesi kuntajäsenet, sekä vahvisti maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon. 
Lisäksi yhteistyöryhmälle on nimetty puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.  

 
 Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asi-

anmukaisesti kutsuttu koolle.  
 
 Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 22.2.2021. 
  
Ehdotus Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä saman aikaan, Todetaan 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni olivat käytössä saman aikaan. Todettiin 

kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 _____ 
   
§ 6 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Asia Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen. 
 
Ehdotus Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 _____ 
   
§ 7 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Asia Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi yhteistyöryhmän 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä. 

 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä siirtyy pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen.  

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kokouksen puheenjohtajalle 
hyväksymistä varten. 
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille pöytäkirjan 
hyväksymisestään. 

 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan 
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan aluekehitysjohtajalle ja ko-
kouksen sihteerille. 

 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja 
 allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Linna ja Annina Ruottu. 
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Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Linnan ja Timo Katajaisen. 
 _____ 
   
§ 8 MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN JA SEN RAHOITUSSUUNNITELMAN 

LAATIMINEN 

Asia Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014, ALKEla-
ki) 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjel-
man toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunni-
telma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja mui-
den valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien taho-
jen kanssa. 

 
 ALKE-asetuksen 12 §:n mukaan toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisäl-

tää arviot mm. alueen päätettävissä olevan kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen 
suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden 
julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. 

 
 Varsinais-Suomessa laajassa yhteistyössä valmistelu syksyllä hyväksytty Varsinais-Suomen alu-

eellinen selviytymissuunnitelma toimii myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmana. Näin 
ollen ei ole tarkoituksenmukaista päivittää koko suunnitelmaa, vaan valmistella pelkästään toi-
meenpanosuunnitelmaan liittyvä rahoitussuunnitelma, jossa keskeisenä osana on REACT-EU-
rahoituksen kohdentaminen. 

 
 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman REACT-EU-

lisämäärärahojen tarkoituksena on tukea alueita COVID-19 pandemian vahinkojen korjaamisessa. 
Samaan aikaan lisämäärärahoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumisky-
kyä tukevalle elpymiselle. 

 
 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta käytetään ensisijaisesti pk-yritysten tukemiseen 

ja erityisesti uusiutumiseen kriisistä selviytymiseksi, digitaaliseen ja vihreään siirtymään ja sitä tu-
kevaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä uuden teknologian 
käyttöönottoon. 

 
 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella mm.  parannetaan digitaalista osaamista vastauk-

sena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan digiloikkaan sekä kehitetään digitaalisia pal-
veluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (pl. investoinnit laitteisiin). Rahoituksella edistetään 
myös yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista (pl. digitaidot) sekä yrittäjien nopeaa 
muutoskyvykkyyttä tarjoamalla koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista. Rahoitettavis-
sa hankkeissa huomioidaan myös yritysten vihreä siirtyminen ja innovointi. 

 
 REACT-EU –rahoituksen käyttö suunnitellaan siten, että hankkeet päättyvät ohjelmakauden 2014–

2020 hankkeille aiemmin määritellyn, 31.8.2023 päättyvän toteutusajan puitteissa. 
 
 Varsinais-Suomeen REACT-EU-lisärahoitusta tulee yhteensä 14,466 miljoonaa euroa (EU + val-

tio), josta EAKR-rahoitteisiin toimenpiteisiin osoitetaan 10,126 miljoonaa ja ESR-rahoitteisiin 4,340 
miljoonaa euroa. 

 
 Varsinais-Suomen rahoitussuunnitelmassa on Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen keskus-

telujen pohjalta varattu EAKR (EAKR + valtio) -rahoituksesta ELY-keskukselle osoitettuihin yritys-
tukihankkeisiin 60 prosenttia (6,076 M€) ja maakunnan liitolle osoitettuihin hankkeisiin 40 prosent-
tia (4,050 M€). Yritystukirahoitukselle on maakunnassa tällä hetkellä suuri kysyntä. Mikäli maakun-
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nan liiton rahoitukseen ei saada riittävästi laadukkaita rahoituskelpoisia hakemuksia, niin silloin on 
valmius siirtää liiton rahoitusta ELY-keskukselle.  

 
 ESR-rahoitus kohdennetaan kokonaan ELY –keskukselle osoitettuihin hankkeisiin. 
  
 Oheismateriaalina on Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja sen 

rahoitussuunnitelma 2021. 
 
  
 Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät toimeenpanosuunnitelmat vuoden 2021 osalta sekä 

vuoden 2021 rahoitussuunnitelmat tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 12.3.2021 mennes-
sä. 

 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunni-

telman ja sen rahoitussuunnitelman 2021. 
   
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunni-

telman ja sen rahoitussuunnitelman 2021. 
 _____ 
   
Lisätietoja Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 

 
  
§ 9 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN 2020 VUOSIKERTOMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 
Asia Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuonna 2020 yhteensä neljä kertaa käsitellen 83 

asiakokonaisuutta. MYR on käsitellyt yhteensä 26 rakennerahastohanketta ja käsitellyt ohjelma-
kauden toteuttamiseen liittyviä ajankohtaiskatsauksia. Lisäksi MYR on kuullut EU:n rakennerahas-
tokauden 2021–2027 sekä maaseudun kehittämisohjelman 2021-2027 valmistelusta ja saanut tie-
doksi erityyppisiä hankekatsauksia ja käsitellyt maakunnallisen ilmastotiekartan, maakuntastrategi-
an sekä EU:n elpymis- ja palautumisvälineen (RRF) valmistelua sekä käsitellyt erilaisia rahoitusyh-
teenvetoja. Lisäksi MYR käsitteli alueellisen selviytymissuunnitelman ja alueellisen tilannekuvara-
portin. Merkittävä osa käsitellyistä raporteista ja suunnitelmista liittyivät Korona-pandemian jälkihoi-
toon. MYR:n sihteeristö valmisteli käsiteltävät asiat ja kokoontui 20 kertaa käsitellen yhteensä 180 
asiakokonaisuutta. Vuoden 2021 toimintaa sävyttää edelleen EU:n rahoitusohjelmavalmistelu vuo-
sille 2021–2027 sekä erilaiset EU:n ja kansalliseen aluekehitystoimintaan liittyvät ajankohtaiskat-
saukset. Myös syksyllä 2020 käynnistyneen uuden maakuntastrategian valmistelu heijastuu MYR:n 
toimintaan. Covid-19 aiheuttama poikkeustilanne ja sen lukuisat seuraukset heijastuvat niin ikään 
MYR:n ja sen jaostojen toimintaan esimerkiksi erilaisten tuki- ja kehittämistoimien käsittelyn muo-
dossa. 

 
 Ehdotus maakunnan yhteistyöryhmän indikatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi 2021: 
 
 Kokous 1.3.2021 

 MYR:n toiminta vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu 2021 
 MYR:n, sen alaisten jaostojen ja sihteeristön kokoonpanojen tarkistaminen 
 TOPSU-rahoitustaulukot 
 Rakennerahasto-ohjelmien ajankohtaiskatsaus 

 
 Kokous 26.4.2021 

 EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt 

mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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 EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 valmistelutilanne 
 Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat 

 
 Kokous 21.6.2021 

 EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 valmistelutilanne 
 EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt 
 Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat 

 
 Kokous 25.10.2021 

 EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 valmistelutilanne 
 EU-hankepäätökset sekä hanke-esittelyt 
 Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat 

 
 MYR:n elinkeinojaosto kokoontui vuonna 2020 ainoastaan kerran. Pikakokouksessa 1.10.2020 

käsiteltiin ELY-keskuksen ja Business Finlandin covid19 -poikkeusrahoituksen tilanneyhteenvetoa 
mm. hakemus- ja päätösmääristä sekä myönnettyjen tukien jakaantumisesta eri toimialoille. Lisäksi 
jaoston jäseniä informoitiin alustavasti Business Finlandin uudesta vuoden 2021 alkupuolella lan-
seerattavasta kiertotalouden investointituesta sekä myös kuultiin Finnvera Oyj:n ajankohtaisista 
asioista. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin ja pyydettiin jäsenten näkemyksiä ELY-keskuksen Yri-
tyksen Kehittämisavustusta koskevan rahoituslinjauksen muuttamisesta ns. elvytysrahojen mah-
dollistamana. Käydyn keskustelun pohjalta ELY-keskus sai runsaasti näkemyksiä sekä pk-yritysten 
kehittämis- että investointihankkeiden tukemisen uudelleen linjaamiseksi. 

 
 Vuonna 2021 elinkeinojaoston suunnitelmaan kuuluu kaksi kokousta. Ensimmäisen kokouksen 

ajankohdaksi on suunniteltu maaliskuun alkua alustavana tarkoituksena keskustella Neste Oyj:n 
Naantalin jalostamon (jalostustoimintojen) lakkauttamisen vaikutuksista aluetalouteen sekä myös 
vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksista.  Toinen kokous järjestetään syksyllä, jolloin myö-
hemmin tarkentuvan aiheen tiimoilla jatketaan maakunnan elinkeinoelämän kannalta ajankohtais-
ten keskeisten asioiden käsittelyä. 

 
 Vuonna 2020 maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto on kokoontunut yhteensä kolme ker-

taa. Näissä kokouksissa on käsitelty maaseutuohjelman toteutuksen etenemistilannetta ja tuloksia 
erityisesti kehittämis- ja yrityshankkeiden osalta sekä Leader-ryhmien paikallisessa kehittämistoi-
minnassa. Tammikuussa maaseutujaostossa käsiteltiin V-S:n uusimpia ruokaketjun kehittämistoi-
mia sekä kehitystrendejä maatalouden rakennetuissa. Lisäksi päätettiin koota maaseutujaostove-
toisesti 5 työryhmää, jotka valituissa viidessä teemassa avustavat Varsinais-Suomen maaseudun 
kehittämissuunnitelman laatimisessa uudelle ohjelmakaudelle. 

 
Kesäkuussa maaseutujaoston kokouksessa todettiin maaseutuohjelman nykytilanne ja tämän ku-
luvan kauden rahoitustoimien päättymiseen liittyvät tarkennukset sekä esiteltiin tuoreimmat tiedot 
uuden kauden valmistelusta. Käytiin lisäksi läpi koronan vaikutuksia maaseudulla mm. kausityö-
voimakysymysten osalta sekä väliaikaisten koronatukien myöntötilannetta. Lisäksi alkuvuodesta 
asetetut työryhmät esittelivät työryhmien ensimmäisten kokousten aikaansaannoksia eli keskeisiä 
lähivuosien kehittämistarpeita uuden ohjelmakauden valmistelun tueksi. Kuultiin myös esitykset 
tuoreen arviointitutkimuksen tuloksista maatalouden investointitukia koskien sekä käynnistymässä 
olevasta Maaseutuluotain-selvitystyöstä Varsinais-Suomessa. 

 
 Maaseutujaoston lokakuun kokouksessa käsiteltiin mm. jaoston henkilövaihdosta maaseutupalve-

luissa jaoston puheenjohtajan, Risto Skytän siirtyessä eläkkeelle. Esityksissä käsiteltiin totutusti 
päättyvän maaseutuohjelmakauden tilannetta, seuraaviksi vuosille 2021–2022 tulevaa siirtymä-
kautta sekä uuden ohjelmakauden valmistelutilannetta. Jatkettiin myös keskusteluja oman alu-
eemme kehittämistyön tulevista painotuksista. Myös maatalouden rakenne- ja koronatuet olivat 
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keskustelulistalla. Käytiin läpi myös ELY-keskuksen toimialasuunnitelman strategisia tavoitteita 
maaseudun kehittämistyön osalta, tukien valvontaa poikkeavissa olosuhteissa sekä varautumis-
suunnitelmia maa- ja puutarhatalouden jatkuvuuden varmistamiseksi. 

 
 Vuonna 2021 maaseutujaosto keskittyy seuraamaan käynnistyvän siirtymäkauden kehittämistyötä 

maaseudulla sekä jatkaa maaseutuohjelman uuteen rahoituskauteen valmistautumista. Jaoston 
asettamissa työryhmissä jatketaan pohdintaa alueellisen kehittämistyön keskeisimmistä tarpeista 
ja tulevan toiminnan painopisteistä. Tältä pohjalta laaditaan Varsinais-Suomen uusi maaseudun 
alueellinen kehittämissuunnitelma kaudelle 2023–2027. Maaseutujaosto tulee edelleen käsittele-
mään kokouksissaan Covid 19-pandemian maatilataloudelle ja maaseudulle aiheuttamia haasteita. 

 
 Koulutusjaosto kokoontui yhteensä 8 kertaa ja käsitteli vuoden 2020 aikana laajasti eri koulutusta-

sojen ajankohtaisasioita. Erityisesti esillä ovat olleet jatkuvan oppimisen teema ja mm. uuden pal-
velukeskuksen perustamiseen liittyvät asiat sekä OKM:n erilliset rahoitushaut, korkeakoulujen vuo-
ropuhelu OKM:n kanssa, II asteen am. koulutuksen järjestäjien suoritepäätösasiat, oppilaitosten 
Korona-toimet ja etäopetukseen liittyvät kysymykset. Koulutusjaosto on myös valmistellut ja toteut-
tanut webinaarisarjaa, joka jatkuu vuonna 2021. Koulutusjaosto osallistui kiinteästi myös Ennakoin-
tiakatemian toiminnan kehittämiseen ja käsittelyyn vuoden 2020 aikana. Koulutusjaosto on myös 
kuullut EU:n rakennerahastokauden 2021–2027 valmistelusta ja erilaisista mm. Korona-
tilanteeseen liittyvistä tukivälineistä ja rahoitusmuodoista sekä mm. uuden maakuntastrategian 
valmistelusta. 

 
 Vuonna 2021 koulutusjaosto mm. jatkaa ajankohtaisten osaamis- ja koulutuspoliittisten kysymys-

ten käsittelyä, toimii osana Ennakointiakatemia -yhteistyötä sekä vahvistaa rooliaan OKM:n ja 
TEM:n alueellisena yhteistyökumppanina oman teema-alueensa osalta. Covid-19 huomioidaan 
myös koulutusjaoston toiminnassa esimerkiksi oppilaitosten toimintaan ja osaavan työvoiman saa-
tavuuteen heijastuvana tekijänä. Yhteistyössä Ennakointiakatemian kanssa jatketaan webinaarien 
järjestämistä ajankohtaisista aiheista. 
 
Ilmastovastuujaoston työn keskiössä vuonna 2020 oli maakunnallisen ilmastotiekartan valmistelun 
ohjaaminen. Jaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja kussakin kokouksessa oli käsittelyssä 
ilmastotiekarttaan kytkeytyvä sektori: 7.2. teemana oli energiakysymykset, 24.4. teemana oli lii-
kenne, 11.9. teemana oli maatalous ja 20.11. käsiteltiin tiekarttaluonnosta. Kokouksissa oli muka-
na asiantuntija-alustus sekä jaoston jäsenten kommenttipuheenvuoroja. Kuhunkin teemaan liittyen 
laadittiin jaoston jäsenille teeman nykytilaa kuvaava taustamuistio. Keskustelu jaoston kokoukses-
sa on ollut aktiivista ja kattavaa ja se on tuonut selkeää lisäarvoa tiekartan sisältöön. Varsinais-
Suomen ilmastotiekartan ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat kolme kasvihuonekaasupäästö-
jen kannalta keskeisintä sektoria: energia, liikenne ja maatalous. Tiekartta koostuu muutostavoit-
teista, kunkin sektorin kärkiteemoista ja niiden keskeisistä toimenpidekokonaisuuksista, joilla ta-
voitteet saavutetaan. Jaoston kokousten lisäksi ilmastotiekartan sisällöntuotannon keskiössä olivat 
temaattiset pyöreän pöydän keskustelut sekä syyskuun aikana järjestetty ilmastowebinaarisarja. 
Ilmastotiekartan luonnos oli marraskuun ajan kommentoitavana kyselymuotoisena ja siihen saatiin 
noin 270 vastausta ja kommenttia.  

 
Ilmastovastuujaosto hyväksyi ilmastotiekartan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 11.1. ja 
maakuntahallitus kokouksessaan 25.1., minkä jälkeen tiekartta julkaistiin. Työ tiekartan sisällön 
osalta on kuitenkin jatkuvaa ja vuoden 2021 aikana tiekarttaa täydennetään rakentamisen ja yh-
dyskuntarakenteen sekä maankäytön ja hiilinielujen tarkastelulla. Myös nyt kirjattuja tavoitteita ja 
toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain. Päästöjen kehitystä sekä tiekartan 
toteutumista seurataan jatkuvana prosessina. Kuntia ja muita toimijoita sitoutumaan tiekartan ta-
voitteisiin ja toimenpiteisiin sekä konkreettisesti kuvaamaan roolinsa ilmastotiekartan toimeenpa-
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nossa. Jaosto on keskeinen verkosto myös tiekartan toimeenpanossa. Kaikki jaoston aineistot ovat 
tutustuttavissa jaoston julkisella verkkosivulla. 

 
 Järjestöjaosto kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa: 3.2., 11.5., 15.9. sekä 18.11. Ensimmäistä 

kokousta lukuun ottamatta kaikki kokoukset hoidettiin vallitsevasta koronapandemiatilanteesta seu-
raten Teams- ja Zoom-etäyhteyksin. Marraskuun kokous toteutettiin kaikille maakunnan järjestöille 
ja järjestötyöstä kiinnostuneille avoimena järjestöfoorumitapahtumana, johon osallistui yli 70 hen-
keä. Jaoston kokousten välillä työ eteni aluksi kuudessa työryhmässä, jotka koostuvat jäsenistä ja 
varajäsenistä. Työryhmäteemojen törmäyttämisen jälkeen työ jatkui työryhmillä: 1.  Osaava kehit-
täminen, 2. Kestävä tulevaisuus, 3. Kuntayhteistyö ja 4. Kulttuurien voimavarat. 

 
 Yksi keskeisimmistä järjestöjaoston toiminnan kärkihankkeista oli järjestöyhteistyön tiekartan päivit-

täminen vuosille 2021–2022. Tiekartta ”Innostuksesta yhdessä tekemiseen” julkistettiin järjestöfoo-
rumissa. Tiekartassa esitellään tarkennettuja tavoitteita ja toimenpiteitä järjestöyhteistyön kehittä-
miseksi. Lisäksi se esittelee lyhyesti jaoston työryhmien pilottikunnissa tekemää työtä kuntien ja 3. 
sektorin välisen yhteistyön kehittämiseksi, ja työn tukena hyödynnettyä, toisaalla luotua mallia jär-
jestöystävälliselle kunnalle. Kolmantena esimerkkinä esiin nostetaan varsinaissuomalaisen yhdis-
tystoiminnan vahvistamiseksi kehitettävä itsearviointityökalu, joka valmistunee tulevana vuonna.  

 Toiminnan läpileikkaavia teemoja olivat vuoden mittaan järjestökentän välisen tuttuuden lisäämi-
nen sekä koulutus- ja viestintämallien kehittäminen. Näihin liittyen toteutettiin myös sähköisiä kyse-
lyitä jaoston jäsenille ja varajäsenille. Vuoden mittaan reagoitiin myös järjestömaailmaa koskeviin 
ilmiöihin, kuten koronan vaikutuksiin järjestökentällä ja veikkausvoittorahojen leikkausuhkaan. 

 
 Vuonna 2021 järjestöjaosto kokoontuu 4 kertaa: 4.2., 3.5., 15.9. ja 9.12.2021. Järjestöfoorumi jär-

jestetään 18.11.2021. Työryhmät työskentelevät kokousten välillä tarpeelliseksi katsomallaan tah-
dilla.  

 
 Läpileikkaavana teemana vuodelle ennakoidaan olevan jaoston toiminnan kehittäminen. Tähän 

liittyy muun muassa viestintä ja sen linjaaminen tehokkaammin, niin, että se palvelee tiekartan ta-
voitteita. Etenkin tieto järjestökentän järjestämistä koulutustilaisuuksista pitää saada tehokkaasti 
jaetuksi. Työryhmien työskentelyä tuetaan ja kehitetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että jär-
jestöjen itsearviointityökalu voidaan pilotoida vuoden aikana. 

 
 Lisäksi vuoden teemoja tulevat olemaan kuntavaalit keväällä (järjestöjen roolin ja vaikuttavuuden 

esiintuominen kuntakentällä) sekä koko vuoden kestävä Varsinais-Suomen maakuntastrategian 
2040+ valmistelu, johon myös järjestöjaoston jäseniä osallistuu. Nykyisen jaoston toimikausi päät-
tyy vuoden lopussa, joten uuden jaoston nimeämisprosessi on osa vuoden työtä.  

 
 Oheismateriaalina yhteistyöryhmän ja jaostojen kokoonpanot. 
 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimintakertomuksen 2020 ja toimintasuunnitelman 2021 

sekä vahvistaa osaltaan oman kokoonpanonsa ja lähettää sen maakuntahallituksen vahvistetta-
vaksi. Maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa lisäksi jaostojensa kokoonpanot, 

 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi toimintakertomuksen 2020 ja toimintasuunnitelman 2021 

sekä vahvisti osaltaan oman kokoonpanonsa ja päätti lähettää sen maakuntahallituksen vahvistet-
tavaksi. Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti lisäksi jaostojensa kokoonpanot. 

 _____ 
   
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi  
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§ 10 KATSAUS KONETEKNIIKAN JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS- JA 

TUTKIMUSEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN- HANKKEEN TULOKSIIN SEKÄ TURUN YLIOPISTON 
TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN JA DI-KOULUTUKSEN TILANNEKATSAUS 

 
Asia Esittelyn lähtökohtana on maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön esille nostamat parhaiden 

hankkeiden tulosten esittelysarja. Sihteeristö on ehdottanut hankkeen ” Konetekniikan ja automaa-
tiotekniikan koulutus - ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa” 
2016–2018 tulosten esittelyä. Samalla on luontevaa kuulla ajankohtaiskatsaus sekä Turun yliopis-
ton DI-koulutuksen kuin teknillisen tiedekunnan tilanteesta. 

 
 Diplomi-insinöörikoulutus käynnistyi Turun yliopistossa vuonna 2020 ja uusi teknillinen tiedekunta 

käynnisti toimintansa vuoden 2021 alussa.  
 
 Lisätiedot: 
 https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta 
  
Ehdotus Yritysyhteistyöjohtaja Timo Vasankari Turun yliopistolta esittelee asian. 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
Esittely Yritysyhteistyöjohtaja Timo Vasankari Turun yliopistolta esitteli asian. 
 
 Hankkeen tavoitteena oli kehittää kone- ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytyksiä 

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä pilotoida kone- ja automaatiotekniikan ylemmän kor-
keakoulututkinnon koulutusmalli DI-koulutuksen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Turun yliopis-
to, Tampereen teknillinen yliopisto TTY, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi sekä Satakun-
nan ammattikorkeakoulu toimivat hankkeen toteuttajina. Hankkeessa toteutettiin kaksivuotinen 
ylempi korkeakoulututkinto (DI) kolmen aloitusryhmän ja pääosin Turussa tapahtuneen kontak-
tiopetuksen muodossa. Opintosisällöt painottuivat konetekniikkaan. Hakijat olivat pääosin konetek-
niikan AMK-tutkinnon suorittaneita Varsinais-Suomen alueelta. Keskeisellä sijalla hankkeessa oli 
tutkinnonanto-oikeuden ja opetusresurssien saaminen TTY:n kautta. 

 
 Tuloksena hankkeessa saatiin mm. 31 konetekniikan DI-tutkintoa (helmikuu 2021) ja lukuisia dip-

lomitöitä eri yrityksille. Haasteina mm. koulutuksen hajauttaminen (Satakunta), valinnaisuuden 
puutteet ja riippuvuus ulkopuolisesta koulutuksen tarjoajasta (TTY). Hankkeen aikainen hyvä työlli-
syystilanne vähensi mahdollisesti päätoimisen opiskelun kiinnostavuutta. Myös käynnistynyt Fi-
Tech- toiminta vaikutti DI-koulutustoimintaan. Keskeinen hankkeen johtopäätös oli, että DI-
koulutuksen tarjonnan laajennus pitää toteuttaa alueellisesti itsenäisesti toimivana kokonaisuutena. 

 
 Hankkeen kokonaisbudjetti oli 785 989 euroa, josta ESR:n osuus 75 %. Toteutuneet kustannukset 

olivat 580 270 euroa. Kustannukset pääosin opetuksen ja koordinoinnin kuluja (mm. matkakulut 
Tampere-Turku). 

 
 Turun yliopiston teknillinen tiedekunta on aloittanut toimintansa 1.1.2021. Tiedekunta muodostuu 

bioteknologian, kone- ja materiaalitekniikan ja tietotekniikan laitoksesta. Henkilökuntaa on yhteen-
sä 300, joista 27 tekniikan alan professoreita. Henkilökunta on myös kansainvälistä ja jatkorekry-
toinneissa kansainvälinen näkökulma jopa painottuu aiempaa enemmän. Opiskelijahaut ovat osoit-
taneet hakijoiden korkeaa osaamista ja motivaatiota hakutulosten perusteella. 

 
 Käydyssä keskustelussa todettiin teknisillä aloilla laajapohjaisen osaamisen ja opiskelun korostu-

van nykyään ja moduulipohjaisen opintoranteen mahdollistavan jo varsin pitkälle monialaisten 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta
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opintokokonaisuuksien rakentamisen. Todettiin lisäksi että sähkö- ja automaatiotekniikan tutkin-
nonanto-oikeuden (DI) olevan tärkeää tulevaisuudessa mutta tällä hetkellä tämän suuntaista tut-
kinnonanto-oikeuden saamiseksi tehtävää valmistelua ei ole. Turun AMK:n insinöörikoulutuksiin on 
lisätty ao. komponentti mikä osin vastaa tarpeisiin. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
Lisätietoja Yritysyhteistyöjohtaja, Teknillinen tiedekunta, Turun yliopisto Timo Vasankari, sp: etuni-

mi.sukunimi@utu.fi, p. 040 5546246 
 
  
§ 11 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN 2021–2027 ALUEELLINEN OHJELMAVALMISTELU 

Asia Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpano käynnistyy 
Suomessa 1.9.2021. Ohjelmatyön valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelmatyötä val-
mistellaan alueilla ja ministeriössä. Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa ennen EU:n komissiol-
le toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen. 
Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelua koordinoi Uudenmaan liitto tiiviissä yhteistyössä muiden maa-
kuntien liittojen ja ELY-keskusten kanssa. 

 
Ehdotus Ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta esittelee asian. 
 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio kommentoi asiaa alueellisesta näkökulmasta. 
 
 Merkitään tiedoksi. 
 
Esittely Ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta esitteli asian. 
 
 Suomessa uusi ohjelma käynnistyy 1.9.2021 ja TEM:n tavoiteaikataulun mukaan julkinen kuulemi-

nen on maaliskuussa. EU-asetusten hyväksyminen on viivästymässä ja tästä aiheutuu viivästystä 
kansalliseen säädösvalmisteluun. Välittävänä toimielimenä Varsinais-Suomen osalta jatkaa Keski-
Suomen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto toimii Etelä-Suomessa koordinoivana liittona. Käytännön 
rahoituspäätökset tehdään jatkossakin kullakin alueella itsenäisesti. Uusi EURA2021 järjestelmä 
on tulossa rahoituksen hallinnointiin. Päätöstä varojen jakautumisesta Suomen alueiden kesken 
odotetaan edelleen. (Ohjelman keskeiset painopisteet on esitetty erikseen toimitetussa esitykses-
sä). Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF ei koske Varsinais-Suomea tai muita Etelä-Suomen 
maakuntia. JTF:n rahoitus tulee kohdistumaan lämpöturpeen tuotannon alasajoon. 

 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio totesi puheenvuorossaan isona haasteena rahoituksen voimak-

kaan painottumisen edelleen Itä -ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Rahoitusjako ei huomioi alueiden 
todellista tilannetta. Valittu hallintomalli sen sijaan on toimiva ja varmistaa hyvin alueellisen kehit-
tämistoiminnan. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
Lisätietoja Ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta p. 0400 418 029,  
 etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi 
 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
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§ 12 6-AIKA TULOSKATSAUS 

Asia 6Aika on ollut Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, 
Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia, jolla kehitetään avoimempia ja 
älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on ollut synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja 
työpaikkoja.  

  
 Esittelyssä katsaus hanketuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tulosten osalta esillä on erityisesti 

yritys- ja seutuyhteistyö- näkökulma. 
 
 Ks myös. https://6aika.fi/ 
 
Ehdotus 6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen Turun kaupungilta esittelee asian. 
 
 Merkitään tiedoksi 
 
Esittely 6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen Turun kaupungilta esitteli asian. 
 
 Ohjelmakokonaisuudessa on kaikkiaan käynnistynyt 60 hanketta. Osa hankkeista jatkuu vielä vuo-

den 2021 puolelle asti. Yritykset ovat olleet erittäin keskeinen kohderyhmä ja kumppani 6-aika-
toiminnassa. Käytännön yhteistyömuodot ovat sisältäneet yhteiskehittelyä käyttäjien kanssa, käyt-
täjäpalautteen keräämistä, hackathonit, innovaatio- ja haastekilpailuja, prototyypin testauksia ja 
tuotekehitystä aidossa ympäristössä sekä mm. avoimen datan hyödyntämistä raaka-aineena pal-
velukehitykselle. Lisäksi yhteistyö yritysten kanssa on sisältänyt markkinavuoropuheluja, valmen-
nuksia ja koulutuksia, vienninedistämistä, uutta osaamista potentiaaliselle työvoimalle jne. Yhteiset 
kokeilualustat ovat lisänneet yritysten tuotekehitystä, parantaneet loppukäyttäjien saamaa palvelua 
sekä vahvistaneet eri tavoin TKI-prosesseja. 

 
 Turussa nousevat esille hyvinä kehityskohteina mm. tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt, 

teollisuuden sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen, energiatehokkuuden kehittäminen ra-
kennusalalla, citylogistiikan uudet ratkaisut, avoimen ammatillisen oppilaitoksen kehitystyö ja di-
gikyvykkyyden kehittäminen verkostotalouden näkökulmasta. 

 
 Yrityksille on järjestetty varsin laajasti ja joustavasti osallistumismahdollisuuksia kehittämistyöhön.

  
 Lisätiedot: https://6aika.fi/ 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
Lisätietoja 6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupunki,  

etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 0505590239 
 
§ 13 KIRJALLISEN MENETTELYN PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN 

Asia Etelä-Suomen EAKR-haku 22.2.2021 - 31.3.2021, on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän työjär-
jestyksen mukaisessa kirjallisessa menettelyssä ajalla 20.-27.1.2021.  

 
 Asiat on hyväksytty kirjallisessa menettelyssä 27.1.2021. 
 
 Kirjallista menettelyä koskeva pöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 

https://6aika.fi/
https://6aika.fi/
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Ehdotus Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi  
 
 
§ 14 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Asia Tiedoksi annettavat asiat 
  
 1. MYR-jaostojen pöytäkirjat. 
  - Maaseutujaosto 20.1.2021 
  - Elinkeinojaosto 1.10.2020 
  - Järjestöjaosto 5.9.2020 
  - Ilmastovastuujaosto 20.11.2020 
 
Ehdotus Merkitään tiedoksi 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi 
 _____ 
   
§ 15 MUUT ASIAT 

Ehdotus Käsitellään muut asiat. 
  
Päätös Muita asioita ei ollut. 
 _____ 
   
§ 16 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Ehdotus Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 26.4.2021 klo 13.00 Teams 
-kokouksena. 

 
Päätös Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 26.4.2021 klo 13.00 Teams 

-kokouksena. 
 
 Todettiin, että hankekäsittelyjen aikataulut voivat vaikuttaa MYR:n kokousaikatauluihin. 
 _____ 
   
§ 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41. 
 _____ 
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    MUUTOKSENHAKU 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 4–7 ja 10–17 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa-
viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 
 
Pykälät ja kieltojen perusteet: 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 
Pykälät: 8–9 
 

Oikaisuvaatimusviran-
omainen 

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS 
Ratapihankatu 36 
PL 273 
20101 TURKU 
 
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi 

Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus 
Sairashuoneenkatu 2-4 
PL 32 
20101 TURKU 
 
Kunnallisvalitus, pykälät:  Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät:  Valitusaika 30 päivää 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
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Pöytäkirjantarkastajat 

 
Muu valitusviranomai-
nen 

 
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. 
 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

§  
 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

	MUUTOKSENHAKU

