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ALLEKIRJOITUKSET 

 
 
 
 
 
 
 
Ilkka Kanerva 
puheenjohtaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esa Högblom  
sihteeri 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Maakuntavirasto 
 
 
 
Saku Nikkanen                                                Kristiina Linna 
pöytäkirjantarkastaja                                       pöytäkirjantarkastaja 
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KOKOUKSEN AVAUS 

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

Asia Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asi-
anmukaisesti kutsuttu koolle.  

 
 Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 13.12.2021. 
  
Ehdotus Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä samanaikaisesti. Tode-

taan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni olivat käytössä samanaikaisesti. Todet-

tiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 _____ 
 

§ 82, MYR 20.12.2021 13:00 Sivu 4



KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

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

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

 
 Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti:  
 
 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. 
 
Ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mari Mikkola ja Kristiina Linna. 
 
Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saku Nikkanen ja Kristiina Linna. 
 _____ 
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖN JA JAOSTOJEN KOKOONPANOJEN SEKÄ 
YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN VUOSILLE 2021-2024 

Asia Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toi-
menpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakun-
nan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 6 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnas-
sa. Siitä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta 756/2021, §19 (ALKE- laki). Yhteistyöryhmän asettamisesta ja tehtävistä on sää-
detty myös Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja ra-
kennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 § 11, §12. 

 
Yhteistyöryhmän toiminta on jatkuvaa. Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimi-
kaudeksi. EU:n rakennerahastokauden aikana 2021-2027 kunnallisvaalikausia ovat 2021-2024 ja 
2025-2028. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 22.11.2021 maakunnan yhteistyö-
ryhmän kokoonpanon ja nimesi sen kuntajäsenet. Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryh-
mässä ovat puheenjohtajan lisäksi kattavasti edustettuina kolme varsinaiseen päätöksentekoon 
osallistuvaa ryhmää (yhteensä 22 varsinaista jäsentä ml. puheenjohtaja): 
 

Ryhmä 1: Kunnat ja maakunnan liitto (8 jäsentä), 
 

Ryhmä 2: Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä muut yhteistyöryhmän teh-
tävien kannalta keskeiset valtionhallinnon organisaatiot (5 jäsentä) ja 

 
Ryhmä 3: Alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elin-
keinojärjestöt sekä kansalais- yhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä (8 jäsentä). 

 
Lisäksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksiin osallistuvat maakuntahallituk-
sen nimeämien pysyvien asiantuntijatahojen edustajat. Yhteistyöryhmä voi kutsua asiantuntijan 
kokoukseen myös yksittäisen asian käsittelyn ajaksi. Asiantuntijat eivät ota osaa päätöksentekoon 
mutta heillä on puheoikeus. 
 
Varsinais-Suomen maakuntahallitus on nimennyt yhteistyöryhmälle puheenjohtajaksi maakuntahal-
lituksen puheenjohtajan kansanedustaja Ilkka Kanervan. Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää osa-
puolten ehdotusten mukaisesti lisäksi kolme varapuheenjohtajaa yhden kustakin päätöksentekoon 
osallistuvasta ryhmästä, joista yksi toimii ensimmäisenä (kuntajäsenet), yksi toisena (valtionhallin-
to) ja yksi kolmantena varapuheenjohtajana (työmarkkinajärjestöt). Kolmas varapuheenjohtajuus 
on kiertävä. Maakunnan yhteistyöryhmän pääsihteerinä ja esittelijänä toimii Varsinais-Suomen lii-
ton aluekehitysjohtaja ja sihteeri Varsinais-Suomen liitosta. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän, sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot sekä yhteistyöryhmän työjär-
jestys on päivitetty ja kokouksen oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa yhteistyöryhmän sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot sekä 

yhteistyöryhmän työjärjestyksen. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää kolme varapuheenjohtajaa yhden kustakin päätöksentekoon 

osallistuvasta ryhmästä osapuolten ehdotuksesta. 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä päättää lähettää työjärjestyksen Varsinais-Suomen liiton maakuntahal-

lituksen vahvistettavaksi 24.1.2022. 
 
Päätös Esittelijä täydensi esitystään yhteistyöryhmän jaostojen osalta seuraavasti: 
 
 Elinkeinojaosto (yritysjäsenet): Outi Luukko / Rester Oy 
  
 Koulutusjaosto (perusaste ja lukiot):  
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 Jäsen: Pia Stoor, sivistyspalveluiden johtaja Salon kaupunki 
 Varajäsen: Arja Kitola, sivistysjohtaja Uusikaupunki.  
  
 Varsinais-Suomen yrittäjät ry. täydentää myöhemmin yritysedustajiaan koulutusjaostossa. Järjestö-

jaosto käsittelee tarvittavilta osin kokoonpanoaan tulevissa kokouksissaan. Muutokset ja täyden-
nykset vahvistetaan maakunnan yhteistyöryhmässä. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti yhteistyöryhmän sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot sekä 

yhteistyöryhmän työjärjestyksen. Jaostojen toiminta jatkuu nyt vahvistetuilla kokoonpanoilla ja 
mahdolliset tulevat muutokset vahvistetaan maakunnan yhtsityöryhmässä. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmä nimesi 1. varapuheenjohtajaksi maakuntajohtaja Kari Häkämiehen, 2. 

varapuheenjohtajaksi ELY-keskuksen ylijohtajan Olli Madekiven ja 3. varapuheenjohtajaksi SAK:n 
Kristiina Linnan. Kolmas varapuheenjohtajuus on kiertävä. Rotaatio tapahtuu vuoden sykleissä. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmä päätti lähettää työjärjestyksen Varsinais-Suomen liiton maakuntahalli-

tuksen vahvistettavaksi 24.1.2022.  
 
 Todettiin että seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa käsitellään tarkemmin maakunnan yh-

teistyöryhmän tehtäviä ja toimintaa. 
 _____ 
 
Lisätiedot Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN ALUEELLINEN 
RAHOITUSSUUNNITELMA 2021-2022 JA MAAKUNTAKOHTAISTEN TUOTOS- JA 
TULOSTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 

Asia Alueellisessa rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueelli-
nen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Ehdotus on 
tarkoitettu otettavaksi huomioon varojen jakoa valmisteltaessa. Rahoitussuunnitelman lisäksi työ- 
ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntia asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoit-
teensa vuosille 2021–2022. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kirjeellään (VN/28387/2021) 
maakuntia toimittamaan alueelliset rahoitussuunnitelmat ja maakuntakohtaiset tuotos- ja tulosta-
voitteet 17.12.2021 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriöön on ilmoitettu, että Varsinais-Suomen 
maakunnan yhteistyöryhmän käsittely on 20.12.2021. 

 
 Varsinais-Suomen kulmaluvut ovat: 
  

 EAKR+valtio ESR+valtio Yhteensä 
2021 2,448 4,456 6,904 
2022 4,371 4,463 8,834 

 
Vuosien 2021 ja 2022 rahoitussuunnitelmien laadinnassa maakuntien tulee pääsääntöisesti käyt-
tää toimintalinjojen ja erityistavoitteiden osuuksia: 

  
EAKR: TL1 (67%): ET 1.i 42,5%, ET 1.ii 15%, ET 1.iii 42,5%. 
EAKR: TL2 (33%): ET 2.i 42,5%, ET 2.iv: 15%, ET 2.vi 42,5% 
ESR+ TL 4 (93%): ET 4.a 35%, ET 4.g 35%, ET 4.h 30% 
ESR+ TL5 (7%): ET 5.h 100% 
 

 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet Varsinais-
Suomessa: 
 
Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi  

Erityistavoite 1.i: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyt-
töönoton parantaminen    
Erityistavoite 1.ii: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallin-
non hyväksi    
Erityistavoite 1.iii: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen    

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi  
Erityistavoite 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen    
Erityistavoite 2.iv: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofival-
miuden ja -palautuvuuden edistäminen    
Erityistavoite 2.vi: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 
Erityistavoite 4.a Polkuja töihin 
Erityistavoite 4.g Uutta osaamista työelämää 
Erityistavoite 4.h Yhdenvertaiseen osallisuuteen 

Toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 
Erityistavoite 5.h Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen 

 
Maakunta voi poiketa näistä ohjelmatasolle suunnitelluista osuuksista, jos vastaavasti jokin toinen 
maakunta painottaa omia osuuksiaan kompensoivasti. Varsinais-Suomessa ELY-keskuksen yritys-
tuet suunnataan eritystavoitteeseen 1.iii. Tämä vaikuttaa toimintalinja yhden sisäisiin painotuksiin. 
Muuten rahoitussuunnitelman noudattaa ohjeen jako-osuuksia. 
 
EAKR-rahoituksen osalta Varsinais-Suomeen osoitettava EU:n ja valtion rahoitus on jaettu liitteenä 
olevissa rahoitussuunnitelmataulukoissa Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kesken 50–50 

§ 86, MYR 20.12.2021 13:00 Sivu 9



suhteessa. Jako pohjautuu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiasta 
käymiin keskusteluihin. Ohjelman edellyttämä kansallinen muu julkinen rahoitus (sisältäen myös 
kuntarahoituksen) kertyy Varsinais-Suomen liiton rahoittamien hankkeiden kautta, koska ELY-
keskus rahoittaa lähtökohtaisesti vain yritystukihankkeita. 
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoi-
tus kattaa 75 % ja 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta. Hankkeiden käynnistyksen tuke-
miseksi kuntarahan vaateesta voidaan joustaa hankkeiden, toimintalinjojen ja rahastojen välillä. 
 
Nyt sovittuja rahoittajakohtaisia erityistavoitepainotuksia voidaan tarkistaa vuoden 2022 lopulla oh-
jelmatoteutuksen ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella. 
 
EAKR-toimintalinjaa 3 toteutetaan vain Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueilla, joten siihen ei osoiteta 
valtuuksia Varsinais-Suomen rahoitustaulukossa. 
 
ESR+-rahoituksen osalta rahoittavana viranomaisena toimii ELY-keskus ja liitteenä olevissa rahoi-
tussuunnitelmataulukoissa ESR+-rahoitus on näin ollen kohdistettu kokonaisuudessaan ELY-
keskukselle.  
 
Rahoitussuunnitelma koskee vain EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Kes-
tävän kaupunkikehittämisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -osuutta ja valtakunnallisten 
teemojen rahoitusta ei käsitellä alueellisissa rahoitussuunnitelmissa. 

  
Rahoitussuunnitelmassa voidaan kohdentaa ESR+-rahoitusta toimintalinjalta 4 kestävää kaupunki-
kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin. Kestävä kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi on valtion ja 
yliopisto-/ yliopistokeskuskaupunkien välille solmittu alkuvuodesta 2021 innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimukset. Sopimusten mukaista toimintaa rahoitetaan pääosin alue- ja rakennepoli-
tiikan ohjelman rahoituksella. ESR+-rahoitusta ei ole rahoitussuunnitelmassa kohdennettu kestä-
vään kaupunkikehittämiseen, mutta käytännössä ESR+-rahoitus mahdollistaa myös kestävän kau-
punkikehittämisen teemojen mukaisten hankkeiden rahoittamisen. Kestävän kaupunkikehittämisen 
tukemisen edellyttämiä ESR+ vuosivaltuuksia tai näiden kohdentumista on kuitenkin vaikeaa arvi-
oida ennen ohjelman käynnistymistä. Tästä johtuen Varsinais-Suomessa kestävää kaupunkikehit-
tämistä ja ekosysteemisopimuksen toteuttamista tuetaan alueellisista ESR+-varoista hakemusten 
pohjalta. 

   
Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen 

  
Tulosvastuun varmistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakuntia asettamaan maakunta-
kohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet koko ohjelmakaudelle ja nyt erikseen vuosille 2021–2022. Tulos-
tavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Ohjelma-asiakirja asettaa minimita-
voitteen. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tulos- ja tuotosindikaattoreita koske-
va taulukko palautetaan samassa aikataulussa rahoitussuunnitelman kanssa. Varsinais-Suomen 
tavoitteet vuosille 2021–2022 on asetettu alhaiselle tasolle, koska ensimmäiset hankkeet käynnis-
tyvät vasta loppukeväällä 2022. 
    

 Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken-
nepolitiikan Varsinais-Suomen alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022 sekä maakun-
takohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet. 

 
Esittely/keskustelu 
 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asiakohdan mukaisesti. Esittelyssä korostui maakunnan 

kasvanut lähes kaksinkertaistunut saanto edelliseen rakennerahastokauteen verrattuna, rahoitus-
suunnitelman jakoperiaatteet Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välillä 
sekä tuotos- ja tulostavoitteita koskeva sisältö ja tekniset periaatteet. Yhteistyö liiton ja ELY-
keskuksen välillä on ollut erittäin hyvää ja toimivaa rahoituksen jakokysymyksen osalta. 
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 Tulevia rakennerahastokausia ajatellen tulee jatkaa kansallista edunvalvontatyötä Etelä-Suomen ja 
Varsinais-Suomen saannon edelleen kasvattamiseksi. 

 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken-

nepolitiikan Varsinais-Suomen alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2022 sekä maakun-
takohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet. 

 _____ 
 
Lisätietoja Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi    
 Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi    
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UUDEN OHJELMAKAUDEN 2021-2027 EAKR-YRITYSTUET    

Asia Uuden ohjelmakauden 2021-2027 eakr-yritystukien rahoituslinjaukset, uudistettu hakemusten kä-
sittelyprosessi ja hakujen käynnistyminen. Rahoituslinjauksen ja pisteytyksen vahvistaminen toteu-
tuu tammikuussa 2022. 

 
Rahoituslinjaukset (luonnos) 

   
• Varsinais-Suomessa yrityksen kehittämisavustus suunnataan pk-yritysten innovatiivisiin, merkittäviin ja 

perusliiketoiminnasta oleellisesti erillisiin kehittämishankkeisiin. Avustus kehittämistoimenpiteisiin voi olla 
enintään 50 000 € / hanke.  

• Rahoituksen kohteena ovat pk-yritysten omien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen sekä kan-
sainvälistä kasvua ja vientivalmiuksia edistävät toimenpiteet. Avustusta ei myönnetä paikalliseen tai koti-
maan markkinaan suuntautuville hankkeille. 

• Kehittämisavustuksia myönnetään alkavien ja alle 5 vuotta toimineiden pk-yritysten hankkeisiin. Yli 5 
vuotta toimineiden pk-yritysten vastaavia hankkeita voidaan tukea vain sillä edellytyksellä, että yrityksellä 
ei ole aiempaa kokemusta tai onnistumista suunnitelmallisesta viennistä (ts. vientiliiketoimintaa on pää-
sääntöisesti alle 100 000 € vuodessa). 

• Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan vähähiilisyystavoitetta sekä uusien nousevien toi-
mialojen hankkeita (mm. bio- ja kiertotalous sekä luovat alat). Lisäksi korostetaan hankkeita, jotka liittyvät 
Varsinais-Suomen maakuntastrategian älykkään erikoistumisen painopisteisiin. 

• Kehittämisavustuksella kannustetaan pk-yrityksiä hyödyntämään korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyö-
tä osana kehittämishankkeita 

• Investoinnit eivät Varsinais-Suomessa ole yrityksen kehittämisavustuksen piirissä.  
 

  
Hakemusten käsittely muuttuu 

 
• Uudella ohjelmakaudella kehittämishakemusten käsittely muuttuu hakujaksolliseksi (3kk) 
• Hakuilmoituksessa kerrotaan haettavat erityistavoitteet, valintaperusteet, 
• Valintakokouksessa hankkeet pisteytetään ja esitellään päätettäväksi  
• Pisteytyksen perusteella parhaat hankkeet saavat rahoituksen 

 
Hakujen käynnistäminen 

 
• EAKR-hankkeiden osalta haku ei ole vielä avautunut, arvioitu avautuminen tammikuussa 2022. Sähköis-

ten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto meneillään (EURA-järjestelmä). Uuden kauden avautumi-
sen aikatauluista tullaan tiedottamaan ELY-keskuksen verkkosivuilla ja www.rakennerahastot.fi  

 
• Haut tullaan avaamaan erillisillä ilmoituksilla ja avoimeksi on suunniteltu tulevaksi erityistavoite 1.3. Pk-

yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. 
• Jokaisen ELY:n pisteytysmallit ja määrärahat per haku vahvistetaan tammikuussa 

 
 
Ehdotus  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esittelee asian.  
 
 Merkitään tiedoksi. 
  
Esittely/keskustelu 
 
 Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asiakohdan mukaises-

ti. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa yritystukien jakamisesta uudessa rakennerahasto-
ohjelmassa. Esittelyssä korostuivat mm. asiakohdassa mainitut rahoitusavustusten enimmäismää-
rät, kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin, vähähiilisyyden sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyh-
teistyön tukemisen tavoitteet. Investointeja ei enää EAKR-rahoituksella tueta. Lisäksi hakuprosessi 
muuttuu asiakohdassa kuvatulla tavalla. 
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 Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että yhteistyöryhmä vahvistaa EAKR-yritystuen rahoituslin-
jaukset kaudelle 2021–2027. 

 
Päätös  Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti EAKR-yritystuen rahoituslinjaukset kaudelle 2021–2027. 
 _____ 
 
Lisätiedot  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä, p. 0295 022 619, sp: etunimi.v.sukunimi@ely-keskus.fi 
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MAAKUNTIEN LIITTOJEN EAKR-HANKEHAKU 24.1.-11.3.2022 VARSINAIS-SUOMEN LIITON OSALTA 

Asia EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpano on Suomessa käynnisty-
nyt virallisesti 1.11.2021 ja ”Uudistuva ja osaava Suomi” -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitys-
rahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta on alkanut. Kuitenkin uuden ohjelma-
kauden hankehakuja on mahdollista avata vasta, kun hakuilmoitus-toiminto on EURA 2021 -
järjestelmässä tuotantokäytössä. Maakuntien liittojen EAKR-haku avataan ajanjaksolle 24.1.-
11.3.2022, mikäli se teknisesti on mahdollista. Muussa tapauksessa aikataulua siirretään.  

  
Kuten päättyneelläkin ohjelmakaudella (2014-2020) Uudenmaan liitto hoitaa välittävän toimielimen 
tehtäviä useamman maakunnan puolesta. Tässä koordinaatiossa ovat kaudella 2021-2027 muka-
na Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen maakunnat. 
EAKR-rahoitushaku avataan näissä kaikissa Uudenmaanliiton koordinaation piirissä olevissa maa-
kunnissa. Kyseessä on ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen aluerahoituksen hankeha-
ku. Haun avaa virallisesti koordinoivana liittona Uudenmaan liitto kaikkien viiden maakunnan liiton 
osalta. Käsittelevä liitto päättää alueensa kehittämisen painopisteistä ja valitsee rahoitettavat 
hankkeet.  

  
Tässä haussa mukana olevat maakuntien liitot osoittavat rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaiseen toimintaan. Kukin maakunnan liit-
to määrittelee omasta kehyksestään rahoitettavan toiminnan kohdentumisen, haun painopisteet 
sekä hakuun avattavat ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet. Haun painopisteitä ohjaavat 
maakuntaohjelma 2022-2025 sekä siihen liittyvä alueen älykkään erikoistumisen strate-
gia. Varsinais-Suomen osalta maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen kärjiksi on valittu seu-
raavat teemat: 1) Sininen talous ja uudistuva teollisuus, 2) Innovatiiviset ruokaketjut sekä 3) Lääke- 
ja terveysteknologia. 

  
Hankkeita voi hakea alueellisina, ylimaakunnallisina tai ylialueellisina. Ylimaakunnallisille hankkeil-
le ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää haussa avoinna olevia 
sisältöjä. Hankkeen tulee soveltua haun painopisteisiin niiden maakuntien alueella, joi-
den rahoituskehyksestä hanketta haetaan rahoitettavaksi.  

  
Tässä haussa käytettävissä ovat kaikki kustannusmallivaihtoehdot: flat rate 40%, flat rate 7 
%, flat rate 1,5 % ja kertakorvaus. Palkkakustannusmallina käytetään yksikkökustannusmallia (ns. 
tuntitaksa), jota myös hallintoviranomainen suosittelee ensisijaisena vaihtoehtona.  

  
Hakemukset tulee toimittaa 11.3.2022 mennessä sähköisesti  EURA2021-
järjestelmässä. Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hy-
väksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Tähän hakuun ei esitetä tarkentavia valintaperusteita. 
 
Hakuun avattavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjat ja erityistavoit-
teet ovat Varsinais-Suomessa 

  
Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi  

 
Erityistavoite 1.i: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyt-
töönoton parantaminen    
Erityistavoite 1.ii: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallin-
non hyväksi    
 
    

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi  
 

Erityistavoite 2.i: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen    
Erityistavoite 2.iv: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofival-
miuden ja -palautuvuuden edistäminen    
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Erityistavoite 2.vi: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
 

  
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyy EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisen 

avoimen haun sisällön Varsinais-Suomen osalta edellä esitetyn mukaisesti.  
 

Asia on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 3.12.2021 pidetyssä kokouksessa. 
 

Esittely/keskustelu 
 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asiakohdan mukaisesti.  
 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyi EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisen 

avoimen haun sisällön Varsinais-Suomen liiton osalta edellä esitetyn mukaisesti.  
 _____ 
 
Lisätiedot:  Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. +358 40 503 3715 
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA 2040+ JA MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025 

Asia Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen asiakirja, joka sisältää sekä pitkän tähtäimen maa-
kuntasuunnitelman että valtuustokausittain laadittavan maakuntaohjelman. Asiakirjojen laatimista 
ohjaavat laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä maankäyttö- 
ja rakennuslaki.  

 
 Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi syksyllä 2020. Strategia 

sisältää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman 2022–2025 sekä älykkään erikoistumisen 
strategian 2021–2027. Valmistelu koostui noin 20 työpajasta ja kokouksesta, jotka järjestettiin yh-
teistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja jär-
jestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valmisteluun osallistui noin 300 maakunnallista 
asiantuntijaa.  

 
 Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Var-

sinais-Suomi. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi 
strategia on reagoiva ja ennakoiva muutostyökalu maakunnan kehittämiseen ja yhteisen mission 
toteuttamiseen. Strategian avulla nopeutetaan maakunnan vihreää ja reilua siirtymää, vahvistetaan 
maakunnan toimijoiden yhteistä sitoutumista maakunnan vahvojen elinkeinoalojen – meriteollisuu-
den, ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – kasvutavoitteisiin, ja rakennetaan aidon 
kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin hyvinvointia ja yhteistoimintaa yli maa-
kunnan sektori- ja väestöryhmien.  

 
 Maakuntastrategian visioiden mukaan Varsinais-Suomi vuonna 2040 on: 

 puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun edelläkävijä, 
 jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta, 
 yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta ja 
 muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta. 

 
 Maakuntaohjelmassa 2022–2025 määritellään ohjelmakaudelle yhteistyön tavoitteet (18 kpl) ja 

toimenpiteet (44 kpl). Maakuntastrategiaa täydentävä älykkään erikoistumisen strategia 2021–
2027 esittelee maakunnan vahvat toimialat sekä näiden kärjet ja innovaatioyhteistyön tehtävät.   

 
 Maakuntastrategiaan kuuluu vaikutusten arviointi (SOVA), ja sen valmistelusta on tehty osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävissä Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla. 
Maakuntaohjelman valmistelussa on huomioitu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat.  

 
 Strategia ohjaa erityisesti viranomaisten toimintaa ja näiden allokoimaa rahoitusta. Strategian toi-

meenpano perustuu yhteistyölle ja strategiaa varten yhdessä sidosryhmien kanssa laadituille ta-
voitteille, ja toteutuu laajalti Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin kumppanuusverkostoissa.  

 
 Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksynee maakuntastrategialuonnoksen 

joulukuun 2021 kokouksessaan.  
 
 Oheismateriaalina on Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ ja maakuntaohjelma 2022–

2025 (luonnos). Digitaaliseen tarinakarttaan voi tutustua osoitteessa: https://arcg.is/1uX18K0 . 
 
Ehdotus Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki esittelee asian. 
  
 Merkitään tiedoksi. 
 
Esittely/keskustelu 
 
 Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki esitteli asiakohdan mukaisesti. 
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 Esittelyssä korostuivat strategiatyön yleisenä lähtökohtana maakunnan vahvuudet sekä visiot 
2040. Käytännön sisällön osalta esillä olivat mm. vahva toimenpideosio, älykkään erikoistumisen 
painopisteet sekä erityisesti kumppanuusmalli verkostoineen (kumppanuusfoorumi) niin strategian 
laadintavaiheen kuin tulevan toteutuksenkin osalta. Esittely korosti erityisesti toteutusvaiheen 
suunnittelun ja edelleen kehittämisen tarpeita. 

 
 Todettiin uusi maakuntastrategia onnistuneeksi kokonaisuudeksi, joka luo vahvan pohjan maakun-

nan kehittämiselle tulevalla strategiakaudella. 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätietoja Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN TULOSTAVOITESUUNNITELMA VUODELLE 2022 JA ALUSTAVASTI 
VUOSILLE 2023-2025 ESITTELY 

Asia Tulossopimus on tarkistettu huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien taho-
jen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet. Asi-
asta on jo toteutettu MYR:n kirjallinen menettely 1.10.2021 - 8.10.2021 välisenä aikana. Kirjallises-
sa menettelyssä käsitelty asia tuli hyväksytyksi 8.10.2021. 

 
 Aikataulu 
 

ELY-keskusten tulossopimusten 2022 (-2025) aineistot toimitettiin ohjeen mukaisesti 15.10.2021 
ohjaaville ministeriöille. 
 

 Vuoden 2022 tavoite-esitysten ja liiteaineistojen käsittely alkoi ministeriöissä 18.10.2021. 
Mahdolliset keskustelut ja muu vuoropuhelu ELY-keskusten kanssa käytiin loka-, marras- ja 
joulukuun aikana siten, että tulossopimukset olivat valmiit allekirjoituksia varten 3.12.2021. 
 

 Tulossopimusasiakirjat 2022 (-2025) allekirjoitetaan viimeistään 13.12.2021 
 
 Tulossopimuksen tarkistaminen ja sisältö 
 
 Vuonna 2021 asetetut tulostavoitteet pysyivät ennallaan vuonna 2022. ELY-keskus tarkisti ja päi-

vitti tulostavoiteasiakirjassa vuonna 2021 esitetyt alustavat vuosien 2022-2024 tulostavoitearvot 
sekä sanallisten tavoitteiden toimenpiteet ja lisäsi alustavat tavoitearvot vuodelle 2025. Allekirjoitet-
tavalla tulossopimuksella sovitaan vuoden 2022 tulostavoitteista. 

 
 Tulossopimukseen sisältyy erikseen asetettuja aluekohtaisia tavoitteita. Varsinais-Suomen ELY- 

keskuksella on kolme aluekohtaista strategista tavoitetta vuosille 2022–2024. Ne ovat Varsinais-
Suomen älykkään erikoistumisen painopisteiden tukeminen ja erityisesti maakunnan ruokaketjun 
kehittäminen, elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksien turvaaminen sekä yhteisen saaristo-
merivision rakentaminen ja sen toteuttaminen. Nämä kolme sisäistä tavoitetta ovat hyvin linjassa 
sekä nykyisen että tulevan Varsinais-Suomen maakuntaohjelman kanssa.  

 
 Oheismateriaalina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulossuunnitelmaehdotus ja esitys. 
 
Ehdotus Ylijohtaja Olli Madekivi ja strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 

esittelevät Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulossopimusesityksen vuodelle 2022 (alustavasti 
vuosille 2023-2025).  

 
 Merkitään tiedoksi.  
 
Esittely/keskustelu 
 
 Ylijohtaja Olli Madekivi ja strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 

esittelivät asiakohdan mukaisesti. 
 
 Tulossopimusasiakirja 2022 on vahvistettu ja allekirjoitettu 13.12.2021. Tulossopimuksen keskei-

nen päätavoite on alueen elinvoiman vahvistaminen, hiilineutraaliuden edistäminen, toiminnallisen 
tuloksellisuuden vahvistaminen (mm. asiakkuudet, digitalisaatio) sekä henkisten voimavarojen hal-
linta ja kehittäminen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vesien tilan parantaminen ovat 
tulossopimuksessa erityisessä asemassa. 

 
 Tulossopimus heijastaa myös ELY-keskuksen toimintaa sekä Varsinais-Suomessa että Satakun-

nassa ja lisäksi eri yksiköiden välillä vallitsevaa asemointia suhteessa tavoitteisiin ja resursseihin. 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
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Lisätiedot  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä, VARELY, p. 0295 022 619, etunimi.v.sukunimi@ely-keskus.fi 
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YHTEENVETO EAKR- YRITYSTUKIPÄÄTÖKSISTÄ 

Asia  Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista (7/2014) 27 §:n mukaan liike 
ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan 
yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa yhteenvetotiedot saapuneista yri-
tystukihakemuksista.  

 
 EAKR-päätöksenteon käynnistyttyä 14.1.2015 TEM antoi ohjeen (TEM/70/00.03.05.02/2015) kos-

kien käsittelyssä olevien yritystukihakemusten yhteenvetotietojen viemisestä MYR:iin ennen pää-
töksentekoa. Ohjeen mukaan yhteenvetotiedot sisältävät:  

 
 Ohjeen mukaan yhteenvetotiedot sisältävät:  
 

 tukiryhmä (= yrityksen kehittämisavustus)  
 listauksen ajanjakso  
 listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten kappalemäärä  
 listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten euromäärä yhteensä  
 hankkeiden ja haettujen avustusten määrät kuntakohtaisesti  
 hankkeiden ja haettujen avustusten määrät toimialakohtaisesti (TOL numerotaso) 

 
  
 Saapuneet EAKR-rahoitukseen kohdistuneet hakemukset on esitelty MYR:n sihteeristössä ennen 

päätöksentekoa. Em. ohjeessa todetaan myös, että maakuntien yhteistyöryhmille pitää toimittaa 
ainakin kerran vuodessa yhteenveto myönnetyistä avustuksista. Yhteenvedon tarkemmasta tieto-
sisällöstä ELY-keskuksen sopivat maakuntien yhteistyöryhmien kanssa erikseen. Huomioitava on 
kuitenkin, että yhteenveto ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa.  

 
 Oheismateriaalina olevassa EAKR-yritystukia koskevassa päätöskoonnissa on esitetty julkistetta-

vissa olevat ammatti- ja liikesalaisuuksia sisältämättömät tiedot 10.06.2021 – 07.12.2021 tehdyistä 
EAKR –yritystukipäätöksistä (EAKR). Kokouksessa 21.06.2021 esitettiin vastaavat tiedot ajalta 
9.12.2020 – 9.6.2021. 

  
 Valtaosaan koonnissa esitetyistä päätöksistä on kohdistettu REACT-EU välineen kautta Suomeen 

kanavoitua lisämäärärahaa. Lisämäärärahassa ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tuke-
minen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaali-
suuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.  

  
 
Ehdotus  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esittelee asian.  
 
 Merkitään tiedoksi.  
 
Esittely/keskustelu 
 
 Strategiapäällikkö Timo Mäkelä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asiakohdan mukaises-

ti. Yritystukikoonti heijastaa mm. React EU -rahoituksen saantoa ja tätä koskevaa rahoituslinjausta 
maakunnassa ja Covid-19 tilanteen aiheuttamaa tilannetta. Tukien koko heijastaa suoraan hank-
keen sisältöä. Tuen ollessa 50 000 euroa tai alle on kyse kehittämistoimenpiteestä. Tätä suurem-
mat tuet tarkoittavat investointeja.  Puolivuotiskauden aikana on tuettu mm. vihreään siirtymään ja 
digitalisaation kehittämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi on kyetty hivenen joustamaan ns. viiden 
vuoden säännöstä. 

 
 Käydyssä keskustelussa pohdittiin kotimaisten energia- ja teknologiavaihtoehtojen kehittämisvaih-

toehtojen mahdollisuuksia julkisen tuen näkökulmasta. Todettiin, että teknologian kehittämisen sa-
ralla päätoimija on Business Finlandin kehittämisrahoitus ja energiatuet. Yhteistyö ja hankkeiden 
ohjaus korostuvat asiassa.  
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Päätös  Merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätiedot  Strategiapäällikkö Timo Mäkelä, p. 0295 022 619, sp: etunimi.v.sukunimi@ely-keskus.fi 
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VARSINAIS-SUOMEN JA VALTION VÄLISET ALUEKEHITTÄMISEN KESKUSTELUT 

Asia Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa voimaan tulleen alu-
eiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä (756/2021). Seuraavat aluekehittämisen keskus-
telut käydään lain mukaisena toimintana vuoden 2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina ovat 
aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajan-
tasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi. 
 
Aluekehityksen tilannekuva- ja kehityskuva on alusta maakuntien ja valtioneuvoston väliselle vuorovai-
kutukselle. Tavoitteena on, että tilannekuvatyö tuo lisäarvoa kaikille valmisteluun osallistuville osapuolil-
le ja mahdollistaa eri hallinnonalojen toimien alueellisten yhteisvaikutusten tarkastelun. Tilannekuvatyö-
tä tehdään sekä valtioneuvostossa että alueilla maakuntien liittojen johdolla. Maakunnallinen laadullinen 
tilannekuva on laadittu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyöllä. 

 
Aluekehittämisen keskustelujen yhteydessä kokeillaan valtion ja maakuntien välistä sopimuksellista yh-
teistyötä hallitusohjelman linjauksen mukaisesti. Sopimuksellisella yhteistyöllä toimeenpannaan Kestä-
vät ja elinvoimaiset alueet -aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmia ja menettely otetaan käyttöön 
kaikkien maakuntien kanssa. 
 
Sopimukselliseen yhteistyöhön kohdennetaan yhteensä 16 milj. euroa valtion vuosien 2021 ja 2022 ta-
lousarvioiden momentin 32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –
määrärahaa. Rahoituksen käytöstä yhteen tai useampaan keskustelun teemaan sovitaan maakunnan 
liiton esityksestä keskustelujen valmistelun yhteydessä. AKKE-määräraha jaetaan maakuntien kesken 
siten, että osa jaetaan tasan kaikkien maakuntien kesken ja osa asukasluvun sekä muiden alueen kehi-
tyksen tilannetta kuvaavien kriteereiden perusteella. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö tekee määrärahan alueellisesta jaosta esityksen, joka annetaan maakuntien 
liitoille keskustelujen valmistelun yhteydessä. Näin itse keskustelutilanteessa on mahdollista keskittyä 
teemojen ja tarvittavien toimenpiteiden laaja-alaiseen, poikkihallinnolliseen käsittelyyn. Määrärahan alu-
eellisesta jaosta päättää valtioneuvosto helmi-maaliskuussa 2022.  
 
Aluekehittämiskeskustelun lopputulema on yhteistyöasiakirja, joka sisältää jokaisesta keskustelun tee-
masta laaditun kiteytyksen tavoitteineen, toimenpiteineen ja vastuutahoineen. AKKE-määräraha on tar-
koitettu toimenpiteisiin, joilla maakunnan liitto edistää yhteistyöasiakirjassa sovittuja kokonaisuuksia 
alueellaan. Yhteistyöasiakirjassa sovitaan myös muista toimenpiteistä, joita maakunnan liitto, valtioneu-
vosto tai muut aluekehitystoimijat toteuttavat. 

 
TEM on pyytänyt maakuntia valmistelemaan oman esityksensä keskustelun teemoista (1–3 yhteisestä 
teemasta riippuen) tilannekuvatyön, viimeistelyvaiheessa olevan maakuntaohjelman sekä aluekehittä-
mispäätöksen perusteella. Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) linjauksen mukaan osaa-
van työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus käsitellään ALKE-keskusteluissa kaikkien maakuntien 
kanssa. 
 
Varsinais-Suomen laadullinen tilannekuva ja nostot keskustelujen asialistalle (oheismateriaali) on toi-
mitettu työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan 24.11.2021 mennessä. Keskusteluja on esitetty käy-
täväksi teemoista saaristomeri, osaava työvoima maakunnan TKI-toiminnan takaajana sekä Varsinais-
Suomi on maan ruoka-aitta. Keskusteluaiheita voidaan vielä täsmentää yhdessä työ- ja elinkeinominis-
teriön kanssa. 
 
Varsinais-Suomen ja valtion väliset aluekehittämiskeskustelut pidetään maanantaina 7.2.2022 klo 
13.00–15.30. Keskustelut toteutetaan lähtökohtaisesti läsnätilaisuutena, jolloin Helsingissä tapahtuvaan 
kokoukseen voi maakunnasta osallistua noin 10 henkilöä siten, että läsnä ovat asialistan teemojen kan-
nalta keskeiset tahot ja henkilöt. Lisäksi keskusteluun voi osallistua muita maakunnan edustajia teams-
yhteyden kautta. 

 
Ehdotus Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian valmisteluvaiheen tiedoksi. 
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Esittely/keskustelu 
 

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asiakohdan mukaisesti. Keskustelu käydään nyt ensimmäi-
sen kerran lakisääteisesti. Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva on alusta maakuntien ja valtio-
neuvoston väliselle vuorovaikutukselle. Tilanne- ja kehityskuvassa alueet korostavat itselleen tär-
keitä asioita. Varsinais-Suomessa teemat ovat saaristomeri, osaava työvoima maakunnan TKI-
toiminnan takaajana sekä Varsinais-Suomi on maan ruoka-aitta. 

 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi asian valmisteluvaiheen tiedoksi. 
 _____ 
 
Lisätietoja Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi    
 Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi    
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MUUT ASIAT 

Ehdotus Käsitellään muut asiat. 
 
Päätös Muita asioita ei ollut. 
 _____ 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Asia Tiedoksi annettavat asiat 
 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Tiedoksi annettavia asioita ei ollut. 
 _____ 
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SEURAAVAT KOKOUKSET 

Asia Vuoden 2022 kokousaikataulut. 
 
Ehdotus Vuoden 2022 kokousaikatauluehdotus: 
 

 ma 28.2.2022 klo 13.00  
 ma 23.5.2022 klo 13.00  
 ma 24.10.2022 klo 13.00  
 ma 12.12.2022 klo 13.00  

 
Päätös Maakunnan yhteistyöryhmän kokousaikataulu perustuu hankekäsittelyjen edellyttämälle tarpeelle 

ja kokousaikataulu voi muuttua.  
 
 Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti vuoden 2022 kokousaikataulun muutosvarauksin. 
 _____ 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48 ja toivotti kaikille hyvää joulua. 
 _____ 
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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: 81-96 
 
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:  
 

Oikaisuvaatimusviran-
omainen 

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS 
Linnankatu 52 B 
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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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. 
 

§  
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