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§ 1

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen.

Päätös

Ilkka Kanervan ollessa estynyt Kari Häkämies (1. vpj) avasi kokouksen.

Sivu 5

Kari Häkämies totesi avauspuheenvuorossaan että sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua ja
hallituksen erottua, on käytännössä jäljellä muutosorganisaation alasajo. Aiemmin esillä ollutta ns.
siltaratkaisua (siirtymä uuteen valmisteluun) ei varsinaisesti ole koska hallituksen esitystä ei ole
olemassa eikä välivaiheen siirtymää tukevaa lainsäädäntöä. Tuleva hallitus tekee aikanaan uudet
ratkaisut asiassa.
Varsinais-Suomessa muutosorganisaation määräaikaiset työsopimukset ovat voimassa vain maaliskuun loppuun asti mikä helpottaa alasajoa. Useissa maakunnissa on tehty pidempiä työsopimuksia. Varsinais-Suomen muutosorganisaation teknisen alasajoprosessin hoitaa käytännössä
yksi juristi 1.4.2019 lukien 30.6.2019 asti. Sinänsä muutosorganisaatioille myönnetty rahoitus on
käytettävissä kesäkuun loppuun asti ja ICT-puolen rahoitus 31.12.2019 asti. Muutosorganisaation
henkilöstö on ollut työsuhteissa Varsinais-Suomen liittoon pl. ICT-valmistelijat, jotka ovat olleet osa
sairaanhoitopiirin organisaatiota.
_____
§ 2
Asia

LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 asianmukaisesti kutsuttu koolle.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 8.3.2019.

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

§ 3

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen.

Ehdotus

Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
_____

§ 4

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Asia

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

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Timo Metsä-Tokila ja Kristiina Linna.

Pöytäkirjantarkastajat
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Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Metsä-Tokila ja Kristiina Linna.
_____
TEKNOLOGIAKAMPUS TURUN ESITTELY
Teknologiakampus Turku on yhteistyökokonaisuus, jossa Turun kaupunki yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa on koonnut voimavarat tekniikan osaamiskeskittymän
luomiseksi. Osapuolet ovat laatineet yhteistyösopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen sekä työelämäyhteistyön lisäämiseen. Sopimuksen myötä aloitettavan yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomiinsinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.
Lisäksi perusopetuksesta lähtevä STEAM Turku -tiede ja teknologiapolku avaa väylän Teknologiakampukselle koko Lounais-Suomessa. Yhteistyösopimuksen osapuolet ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science
Park Oy.

Ehdotus

Teknologiakampus Turun johtaja professori Mika Hannula ja STEAM -koordinaattori Nina Brander
esittelevät asian.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Teknologiakampus Turun johtaja professori Mika Hannula ja STEAM -koordinaattori Nina Brander
esittelivät asiakokonaisuuden.
Teknologiakampusta koskevassa taustoituksessa nousi esille mm. työllisten insinöörien ja arkkitehtien määräerot Turun ja Tampereen välillä alueiden teknologiateollisuuden kasvu -ja kehityseroja
vertailtaessa. Lisäksi kuten tunnettua Turun oma DI-tuotanto on kapea-alaista ja määrällisesti pientä koko Suomen mittakaavassa eikä AMK -tasoinen insinöörikoulutus voi täysin korvata yliopistotasoista koulutusta. Yliopistojen vetovoima ja niiden vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja talouden kanssa ovat tunnettuja tosiasia maakuntien menestystekijöinä ja tämä on hyvin näkynyt
mm. Tampereen kehityksessä.
Varsinais-Suomi on toisaalta pärjännyt hyvin esimerkiksi lukioiden pitkän matematiikan opiskelijoiden määrissä valtakunnallisesti ja toisaalta paikalliset korkeakoulujen yhteishaun alimmat pisteet
2018 osoittavat hyvää tasoa. Erityisesti Turun yliopisto on esimerkiksi suhteessa Tampereen yliopistoon kehittynyt hyvin. Maakunnassa on siis oletetusti vahva tekniikan alojen opiskelupotentiaali
ja lisäksi korkeakoulujen osaaminen ja opetuksen infrastruktuuri ovat hyvällä tasolla. Pullonkaulana
ovat koulutuksen volyymit ja kapea-alaisuus. DI-koulutuksen laajeneminen edellyttää määrätietoista työtä ja edunvalvontaa niin OKM:n kuin myös poliittisten päättäjien suhteen. Valtakunnallisesti
useat merkittävät koulutuspäätökset heijastavat enemmän poliittisesti tehtyjä linjauksia kuin aitoja
koulutustarpeita.
Teknologiakampus Turku on siis yhteistyökokonaisuus, jossa Turun kaupunki yhdessä alueen
korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa on koonnut voimavarat sopimuspohjaisesti
tekniikan osaamiskeskittymän luomiseksi. Kampuksen tehtäviä ovat:
•
•
•

Pöytäkirjantarkastajat

Yhteiset infrastruktuurit tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen tueksi
Opetusyhteistyön optimointi oppilaitosten välillä kaikilla koulutusasteilla
Yhteisen, alueen teollisuuden tarpeet huomioivan tutkimusstrategian ylläpitäminen
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Turun alueen tekniikan koulutuksen vetovoimaa, tutkimukseen tasoa ja alueellista kehitystä vahvistavien
toimintamuotojen kehittäminen korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden välille

STEAM Turku -hankkeen toteutuksesta vastaa Turun sivistystoimiala ja se koostuu 17 erillisestä
hankkeesta, joiden yhteisrahoitus on 1,7 miljoonaa euroa. STEAM luo yhteistyöverkoston pilottikoulujen kesken ja toiminnan keskeinen tavoite on luoda polkuja ja väyliä teknologia-alojen jatkoopintoihin sekä luoda uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden
toimijoiden välille. Toiminta koostuu erilaisista digitaalisista ratkaisuista, opetussisältöjen, oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittämisestä ja mm. näihin liittyvistä yhteistyömuodoista ja tapahtumista oppilaitosten kesken sekä kansallisesti että myös kansainvälisesti. Hankkeen toiminnan yhteydessä on todettu esimerkiksi turkulaisten 9-luokkalaisten hyvä matematiikan osaaminen
mikä osaltaan luo pohjaa jatko-opintoihin. Maakunnallinen tekniikan alan rajoittunut koulutustarjonta johtaa kuitenkin osaltaan siihen, että näille aloille hakeutuu selvästi vähemmän oppilaita kuin
esimerkiksi Tampereella.
Käydyssä keskustelussa pidettiin molempia toimintakonsepteja erittäin hyvinä. Keskustelussa toivottiin mm. STEAM -toiminnan edelleen laajentamista muualle maakuntaan ja myös II asteen ammatillisen koulutuksen mukaanottoa Turun ulkopuolella. Tekniikan alan jatkokoulutuspaikkojen ja
sisällön laajentamisen yhtenä perusteena esille nousi tarve saada maakunnan omille opiskelijoille
jatkopaikkoja. Keskustelua herätti myös esimerkiksi pitkän matematiikan opintojen valinneiden
osuuden pysyvyys lukioissa koko opiskeluajan sekä yleisesti STEAM -toiminnan kattavuus ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Todettiin lisäksi, että FiTech -toiminta luo sinänsä tärkeän täydentävän
toimintamuodon mutta ei täysin vastaa alueen primääreihin tarpeisiin.
Todettiin lopuksi tarve jatkaa määrätietoista työskentelyä alueen DI-koulutuksen kehittämiseksi ja
laajentamiseksi sekä muita tekniikan alan koulutuksen kehittämistoimia.
Asiakohdan esitykset ovat pöytäkirjan oheismateriaalina.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja

Johtaja Mika Hannula, p: +358 400 331 838, sp: etunimi.sukunimi@ turkubusinessregion.com
Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä, p. 044 907 3166, sp: etunimi.sukunimi@turku.fi
STEAM -koordinaattori Nina Brander, sp: etunimi.sukunimi@turku.fi

§ 6
Asia

SALON SEUDUN KEHITTÄMISHANKEKOKONAISUUDEN ESITTELY
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on esittänyt maakunnan yhteistyöryhmässä esiteltäväksi
Salon seudun kehittämiskokonaisuuden, joka koostuu kolmesta eri hankkeesta. Hankkeet ovat:





Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 – 2018 (EAKR, TL2),
ESR-hanke VOITTO – Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen kehittämishanke,
StartupHub Salo; toteuttajana Yrityssalo Oy, rahoitettu kansallisella ennakoivan rakennemuutoksen myöntövaltuudella
Growing for growth 2015-2017; toteuttajana Yrityssalo Oy, rahoitettu kansallisella
äkillisen rakennemuutoksen myöntövaltuudella.

Kokonaisuutta voidaan pitää onnistuneena esimerkkinä toimista, joilla on osaltaan vaikutettu Salon
alueen kehityksen kääntymiseen myönteiseksi.
Pöytäkirjantarkastajat
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Kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta esittelee kokonaisuuden.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta esitteli asiakokonaisuuden.
Taustalla on Salon seudun voimakas rakennemuutos ja merkittävät työpaikkojen menetykset Nokia
Oyj:n ja Microsoftin toimintojen loppumisen myötä. Esiteltävät hankkeet ovat osaltaan myötävaikuttaneet kehityksen kääntymiseen myönteisemmäksi. Hankkeiden tuloksia:
Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 – 2018 (EAKR, TL2),
•
•
•

Osaamiskeskittymän konkreettinen tulos Salo IoT Campus perustettiin
Monialainen ja verkostomainen yhteistyö (Turun yo – TScP - Yrityssalo) digiosaamisen siirtämiseen ja uusimman tiedon jakamiseen
Korkeakoulukumppanuuden roadmap

ESR-hanke VOITTO – Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
kehittämishanke
-Salon kaupungin palkkatukityöllistäminen ja edelleensijoitukset yrityksiin
-Työnhakijoiden palvelupiste Voimala 2.0 käynnistyi 04/2017
-Uusi ICT-työpaja Wlab –paja Salo IoT Campuksella 1/2018 alkaen
-Aktiivinen työmarkkinatukilistatyöskentely
-Yritysyhteistyön sekä kolmannen sektorin yhteistyön luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen sekä
tiivis yhteistyö SSKKY:n, Turku AMK:n, Yrityssalon ja TE- tston kanssa
-Salon alueen yritysten työllistämismahdollisuuksien selvittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa
-Aktiivinen tiedotus kohderyhmälle

StartupHub Salo; toteuttajana Yrityssalo Oy, rahoitettu kansallisella ennakoivan rakennemuutoksen myöntövaltuudella
-Kontaktointia ja aktivointia - proaktiivista toimintaa, ideointia työpajoissa eri yhteistyötahojen kanssa
-Salo IoT HackLab (IoT paja, jossa rakennetaan omia IoT sovelluksia)
-Vapaana olevien ideoiden kartoittamista - avoimet innovointitilaisuudet
-Käynnistettiin kaikille avoin, kokonaan uudenlainen startup kuhina Saloon ja ''Startup Hub'’ –
toimipiste
-Aktivoitiin ja innostettiin lähes 80 eri toimijaa ja ohjattiin irtisanottuja IT-osaajia kasvuyrittäjyyteen ja
yhteistyöhön alueella jo pidempään toimivien yritysten kanssa
-Myötävaikutus startup-yritysten syntymiseen
-Vaikutus Salon työllisyyteen

Growing for growth 2015-2017; toteuttajana Yrityssalo Oy, rahoitettu kansallisella äkillisen rakennemuutoksen myöntövaltuudella.
-Erilaisten innovointikonseptien ja workshopien erilaisia työtapoja
-Salolaisten pienten ohjelmistoyritysten konsortio kokoaminen (Connecting Things Software)
-Jatkoprojektien ja uusien yritysaihioiden synnyttäminen
-Meriteollisuuden mahdollisuuksien avaaminen salolaisille yrityksille

Asiakohdan esitys on pöytäkirjan oheismateriaalina.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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Toimitusjohtaja Jyrki Moilanen, p. 044 778 7712, sp: etunimi.sukunimi@yrityssalo.fi
Kehittämispäällikkö Maija Pirvola, p. 044 5157 637, sp: etunimi.sukunimi@yrityssalo.fi

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUTILANNE
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta valmistelusta. Käytännössä EU:n alue- ja rakennepolitiikka toteutuu jäsenmaissa kehittämisohjelmina, joita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
TEM on käynnistänyt tulevan ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun syksyllä 2018.
EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelua tehdään kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa ml.
valtio, kuntasektori ja järjestöt. Virkamiesvalmistelussa tehtyihin esityksiin haetaan palautetta erilaisilta kumppanitahoilta kuten kehittäjäorganisaatiot, yritykset, oppilaitokset ja kolmannen sektorin
toimijat.
Suomen tavoitteena on varmistaa koheesiopolitiikan rahoituksen jatkuminen riittävällä tasolla kaikilla alueilla ja koheesiopolitiikan painopisteen siirtäminen entisestään EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaan suuntaan. Komission esityksessä Suomen osuus koheesiovaroista
olisi n. 1,6 mrd euroa. Tämä on vajaa 100 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvalla rahoituskehyskaudella, korotus olisi noin 5 prosenttia. Rahoituksen jakautumista eri maille on tasapainotettu verrattuna ohjelmakauteen 2014-2020.
Kolme eri alueluokkaa tulevat säilymään - vähemmän kehittyneet alueet, siirtymäalueet ja kehittyneet alueet. Varsinais-Suomi kuuluu siirtymäalueiden kategoriaan.
Kansallisen ohjelmavalmistelun käynnistämiseksi TEM pyysi (www.otakantaa.fi 18.1.2019 mennessä) alueita, ministeriöitä sekä kaupunkien edustajia 6AIKA-strategiatoimiston kautta tekemään
analyysiä toimintaympäristöön liittyvistä haasteista.
Toimintaympäristöanalyysien ja otakantaa.fi –kyselyn perusteella tunnistettiin neljä keskeistä ilmiötä, joita voidaan käyttää alue- ja rakennepolitiikan 2021+ pohjana. Ehdotus neljäksi keskeiseksi ilmiöksi ovat: Ilmastonmuutoksen hillintä, digitalisaatio, osallisuus, työn murros.

Ehdotus

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee asian.

Esittely

Merkitään tiedoksi.
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asian.
Ohjelmatyön kansallisesta valmistelusta vastaa työ -ja elinkeinoministeriö ja työtä tehdään sekä
ministeriöissä että alueilla. Kansallista ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteen sovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti perustettu Koheesio 2021+ työryhmä ja Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan liittojen, ELY-keskusten
sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueellista valmistelua johtaa maakunnan liitto:
•
•
•

Etelä- ja Länsi-Suomi (ELSA-alue): Uudenmaan liitto (Tiina Huotari)
Itä- ja Pohjois-Suomi (IP-alue): Pohjois-Pohjanmaan liitto (Päivi Keisanen)
Varsinais-Suomen maakunnassa valmistelun yhteyshenkilö on Tarja Nuotio

Varsinais-Suomi on osa Etelä-Suomen valmisteluprosessia. Maakunnallisesti toimii oma valmisteluryhmänsä, jota jatkossa laajennetaan eri sidosryhmien edustajilla (mm. oppilaitokset ja kehittäPöytäkirjantarkastajat
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misyhtiöt). Linjaukset ja ehdotukset tuodaan myös maakunnan yhteistyöryhmään tiedoksi ja keskusteltaviksi.
Suomen kokonaisrahoitussaanto on kasvamassa noin 100 miljoonalla eurolla tulevalla rakennerahastokaudella. Rahoitussaanto jakautuu siirtymäalueiden, kehittyneiden alueiden ja pohjoisten
harvaan asuttujen alueiden erityistien sekä Euroopan alueellisen yhteistyön (Interreg) kesken. Pohjois- ja Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi ovat siirtymäalueita. Helsinki-Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat kehittyneempiä alueita. Näiden kahden aluetyypin välillä ei voi tapahtua rahoitussiirtoja
vaan osuudet ovat sitovat. Aiemmilla kausilla rahoituksen jakautuminen maassa on ollut VarsinaisSuomelle ja koko Etelä-Suomelle epäedullinen. Valtakunnallisessa edunvalvonnassa ELSA-alue
pyrkii vaikuttamaan siten, että rahoituksen valtakunnallinen jakautuminen aiempaa paremmin
huomioisi ELSA -alueen kehityspotentiaalin. ELSA -alue tavoittelee myös yhtä valtakunnallista ohjelmaa, joka mahdollistaa joustavan toiminnan mm. alueiden välisen rahoituksen suhteen. Aluelähtöisyys ja vaikuttavuus ovat sekä suuralueittaisen että maakunnallisen edunvalvonnan kärkiajatuksia. Rahoituksen jakautuminen siirtymäalueen sisällä perustuu poliittiseen päätökseen, joten edunvalvonnalla on iso merkitys. Taustalla on myös tuore MDI-konsulttiyhtiön selvitys, joka selvästi toteaa erityisesti Pohjois-Suomen kaventaneen kehityseroja kuluneiden rakennerahastokausien aikana. Näin olisi siis olemassa enemmän perusteluja ELSA -alueille kohdistuville panostuksille.
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien (EAY; Interreg) rahoitus on supistumassa nykyisestä
tasosta.
Valmistelun perusaikataulu:
Syksy 2018 – talvi 2019
• Taustaksi tilannekuva, lessons learnt, analyysityö
• EU:n osarahoittaman toiminnan yleistavoitteet
• Hallintojärjestelmä – viranomaiset/rahoittajat, ”kevennetty järjestelmä”
2019
• Tarkemmat sisällöt ja rahoitettavien toimien luonne (tukimuodot)
• Kumppanuussopimuksen valmistelu alkaa yhteistyössä MMM:n ja SM:n kanssa
• Kaupunkipolitiikan osio
• Rahoitus – rahastot, prioriteetit, alueet, siirto InvestEU-ohjelmaan
2020
• Ohjelman valmistelu ja viimeistely komission tarkentavien säädösten perusteella, ensimäinen versio
komissioon 5.1.2020
• Ohjelman julkinen kuuleminen
• Kumppanuussopimuksen valmistelu (MMM, SM)

Rakennerahastojen tuki kohdistettaisiin viiden teeman ympärille:
1.
2.
3.
4.
5.

Älykkäämpi Eurooppa (kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, osallistava kasvu, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen
talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille,
kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät
energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen)

Komissio on maaraportissaan esittänyt, että Suomi keskittäisi uudella ohjelmakaudella rr-varat
PO1 ja PO4. Komissio on lisäksi ehdottanut, että ohjelmatyöllä on neljä (4) keskeistä ilmiötä,
jotka ovat:
Pöytäkirjantarkastajat
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Ilmastonmuutos
Työn muutos
Osallisuus
Digitalisaatio

Asiaa koskeva esitys on pöytäkirjan oheismateriaalina.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
§ 8
Asia

CAP 2021 - 2027, TULEVAN MAATALOUS- JA MAASEUTUPOLITIIKAN VALMISTELUTILANNE
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut neljä työryhmää valmistelemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa
(CAP-suunnitelma) EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta. Työssä tullaan kuulemaan laajasti eri sidosryhmiä. Ahvenanmaata koskevia kysymyksiä tullaan käsittelemään erillisessä työryhmässä.
CAP-suunnitelma kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa
Suomen suunnitelman hyväksyy komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Työryhmät valmistelevat CAP-suunnitelmaa varten esityksiä maataloustuotannon, markkinoiden ja
maaseudun kehittämistoimenpiteistä sekä näiden toimenpiteiden hallinnoinnista. Työryhmien esityksiä käsitellään maa- ja metsätalousministerin johtamassa CAP27-strategiaryhmässä. Ministeriön tavoitteena on sidosryhmien laaja osallistaminen. Työryhmien kokousten lisäksi sidosryhmille
järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joista saadaan aineksia valmisteluun.

Asiasta on käynnistymässä myös alueellinen valmistelu.
Lisätietoja: https://mmm.fi/cap27
Ehdotus

Yksikön päällikkö Risto Skyttä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Yksikön päällikkö Risto Skyttä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Valmistelu on tässä vaiheessa ministeriölähtöistä (MMM) ja työtä tehdään erityyppisissä työryhmissä (strategiaryhmä, sektoriryhmät, työpajat, keskustelutilaisuudet). Suomen CAP27 suunnitelma tarkoitus saada valmiiksi 2019 loppuun mennessä, jolloin se toimitetaan komissiolle hyväksyttäväksi. Tavoitteena on täytäntöönpanon aloittaminen vuoden 2021 alussa. Valtakunnallisessa
valmistelussa on saatu kirjoitetuksi tarveanalyysi, johon pyydetään alueellisia kommentteja. Lisäksi
on tarpeen tuoda esille alueelliset erityispiirteet, joita Varsinais-Suomen osalta ovat mm. eläinkantaan liittyvät piirteet, puutarhaviljely ja saaristonäkökulma. Nämä tulee toimittaa 15.4 mennessä
ministeriöön. Maakunnallisen näkemyksen varmistamiseksi käydään keskusteluja eri sidosryhmien
kanssa. Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen (Leader) suunnitelmien valmistelu toteutuu myöhemmin 2019 aikana.
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Maaseuturahoitus on supistumassa aiemmasta.
Käydyssä lyhyessä keskustelussa todettiin eri tukialueiden muodostamat haasteet VarsinaisSuomen näkökulmasta.
Asiaa koskeva esitys on pöytäkirjan oheismateriaalina.
Päätös

Merkittiin tiedoksi
_____

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Risto Skyttä VARELY, p. 0295022664, sp: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN 2018 VUOSIKERTOMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui vuonna 2018 yhteensä viisi kertaa käsitellen 73 asiakokonaisuutta. MYR on käsitellyt yhteensä 26 rakennerahastohanketta ja käsitellyt ohjelmakauden
toteuttamiseen liittyviä ajankohtaiskatsauksia. Lisäksi MYR on kuullut maakuntauudistuksen etenemisestä, hankekatsauksia, sekä EU:n rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelusta. MYR:n
sihteeristö valmisteli käsiteltävät asiat ja kokoontui 20 kertaa käsitellen yhteensä 181 asiakokonaisuutta. Joulukuussa 2019 järjestettiin maakunnan yhteistyöryhmän ja sen jaostojen yhteinen avoin
työristeily (”Mistä osaajat, mistä tekijät”) osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin keskittyen.
MYR:n elinkeinojaosto kokoontui kaksi kertaa ajankohtaisten laajasti maakunnan elinkeinoelämän
kehitykseen liittyvien aiheiden pohjalta. Kokouksessa 17.4.2018 kuultiin Raision kaupungin teknisen johtajan Antti Kortteen esitys kaupungin tulevaisuuden suunnitelmista elinkeinoelämän näkökulmasta, erityisesti teollisuusaluesuunnittelusta ja tiesuunnitelmista E18 –tien ja vt 8 –teiden solmukohdassa sekä myös E18 –tien tunnelihankkeesta Raision keskustassa ja laajemminkin keskustavisiosta. Lisäksi jaoston uusi pj V-S ELY-keskuksen E-vastuualueen johtaja Timo MetsäTokila esitti maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsauksen ja Timo Mäkelä V-S ELY-keskuksesta ja
Petteri Partanen V-S liitosta katsauksen elinkeinoelämää tukevan hanketoiminnan ja yritysrahoituksen tilanteesta. Kokouksessa 23.10.2018 Turun lentoasemalla kuultiin aseman johtaja Juha
Aaltosen esitys Turun lentoaseman tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ajankohtaiskatsauksissa ”Töihin tänne” –kampanjasta kertoi edunvalvontajohtaja Janne Virtanen V-S liitto, ”Tunnin juna” –hankkeesta kaupunginjohtajan avustaja Pasi Ahola Turun kaupunki sekä maahanmuuttotilanteesta maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki V-S ELY-keskus.
Vuonna 2018 maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto on kokoontunut yhteensä kolme kertaa. Vuoden 2018 aikana maaseutujaoston kokouksissa on käsitelty maaseutuohjelman toteutuksen tilannetta erityisesti kehittämis- ja yrityshankkeiden osalta. Jaoston kokouksissa on pohdittu
mm. toimenpiteitä maaseudun yritysrahoituksen vauhdittamiseksi ja otettu esille poimintoja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta, kuten esim. luomutuotannon lisäämiseen Varsinais-Suomessa,
matkailualan kehittämistyöhön Salon seudulla sekä viljelymaan vesitalouden ja kasvukunnon parantamistoimenpiteisiin. Jaoston kokouksissa myös Leader-ryhmät ovat esitelleet oma alueensa
toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Kokouksissa on edelleen käyty keskustelua maakuntauudistuksen etenemisestä ja erityisesti niistä suunnitelmista, jotka koskisivat maaseutuasioiden hoitoa lähitulevaisuudessa. Maaseutujaostolle on esitelty syksyllä käynnistynyttä läntisten ELY-keskusten (5
kpl) yhteistä alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarviointia (toteuttajana ItäSuomen yliopisto). Arviointi valmistuu helmi-maaliskuussa 2019. Maaseutujaosto on lisäksi osallistunut joulukuussa järjestettyyn MYR-työristeilyyn, jossa monipuolisesti pohdittiin osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa.
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Koulutusjaosto kokoontui yhteensä 5 kertaa ja käsitteli vuoden 2018 aikana laajasti eri koulutustasojen ajankohtaisasioita. Erityisenä teemana on ollut maakunnallisen työelämään ohjauksen kehittäminen. Asian edistämiseksi koulutusjaosto käynnisti kehittämistyötä tukevan tiekartan laadinnan.
Prosessiin on kuulunut kaksi laajempaa sidosryhmiä laajasti koonnutta työpajaa sekä pienemmän
työryhmän työskentelyä. Tiekartta julkistettiin lokakuussa 2018. Työ on tämän jälkeen jatkunut tiekartan jalkauttamisen muodossa. Koulutusjaosto on lisäksi käsitellyt alueellisen maahanmuuttostrategian laadintakysymyksiä, kuullut ajankohtaiskatsaukset Fitech -ja STEAM -sekä Turun meri
-ja teknologiafoorumin -toiminnasta. Lisäksi järjestettiin erityinen työpaja insinöörikoulutuksen kehittämistä tavoittelevan ERASMUS+ Radical -hankkeen tukemiseksi.
Ehdotus maakunnan yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmaksi 2019:
Kokous 18.3.2019
MYR:n toiminta vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu 2019
MYR:n, sen alaisten jaostojen ja sihteeristön kokoonpanojen tarkistaminen
Turun teknologiakampuksen toiminnan esittely
Salon päättyneen kehittämishankekokonaisuuden esittely
EU:n rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelutilanne
Muut ajankohtaiset kansalliset ja EU-tason aluekehitysasiat

•
•
•
•
•
•

Kokous 13.5.2019
•
•
•

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

Kokous 21.10.2019
•
•
•

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

Kokous 16.12.2019
•
•
•

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

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sekä jaostojen kokoonpanoesitykset ovat oheismateriaalina.
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano on muuttunut edellisen vahvistuksen jälkeen seuraavasti: Finnvera oyj on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Maakunnan yhteistyöryhmästä, SAK VarsinaisSuomen aluepalvelukeskus on vaihtanut jäsenekseen Kristiina Linnan, STTK:n Varsinais-Suomen
aluetoimikunta on vaihtanut varajäseneksi Riitta Karjalaisen, Turun Kauppakamari on vaihtanut varajäseneksi Pauliina Forsmanin, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on vaihtanut jäseneksi
Timo Tavastin ja varajäseneksi Mari Leppäsen.
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä
Ehdotus

18.03.2019

Sivu 14

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimintakertomuksen 2018 ja toimintasuunnitelman 2019
sekä vahvistaa MYR -sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot.
Maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa osaltaan kokoonpanonsa.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi toimintakertomuksen 2018 ja toimintasuunnitelman 2019
sekä vahvisti MYR -sihteeristön ja jaostojen kokoonpanot.
Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti osaltaan kokoonpanonsa.
_____

Lisätietoja
§ 10
Asia

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Tiedoksi annettavat asiat
MYR-jaostojen pöytäkirjat.
koulutusjaosto 8.11.2018 ja 7.2.2019
maaseutujaosto 29.1.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

§ 11
Ehdotus

MUUT ASIAT
Käsitellään muut asiat.

Päätös

Ei ollut.
_____

§ 12

SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Ehdotus

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 13.5.2019 klo 12.30 Kristillisellä opistolla.

Päätös

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 13.5.2019 klo 12.30 Kristillisellä opistolla.
_____

§ 13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44.
_____
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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: 1-13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

VARSINAIS-SUOMEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS
Ratapihankatu 36
PL 273
20101 TURKU
sähköposti: kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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