
 

 

 KOKOUSMUISTIO  VN/14836/2021 

 

UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 -OHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 

 
Ajankohta: perjantai 15.10.2021, klo 10.30-15.20 
Paikka: etäyhteyksin 
 

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja tervetulosanat 
Seurantakomitean puheenjohtaja Johanna Osenius avasi seurantakomitean 
ensimmäisen kokouksen. Puheenvuoro merkittiin tiedoksi. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, sillä 
jäsenistä yli puolet oli paikalla kokouksessa. Osallistujat on kirjattu osallistujalistaan (liite). 

 
Tämä seurantakomitean kokous on epävirallinen. Seurantakomitea voi pitää virallisen 
kokouksen vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ohjelma-asiakirjan. Tämän 
kokouksen päätökset vahvistetaan joko kirjallisella menettelyllä tai seurantakomitean 
seuraavassa kokouksessa ohjelman tultua hyväksytyksi. 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Asialista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

4. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelma 
tukee Suomen kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä 
 
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli asian. Puheenvuoro 
merkittiin tiedoksi.  
 

5. Komission odotukset Suomen ohjelmalle: kommenttipuheenvuorot 
 
Komission puheenvuorot pitivät Head of Unit Angela Martinez-Sarasola, DG REGIO sekä 
Deputy Head of Unit Aurimas Andrulis, DG EMPL. Puheenvuorot merkittiin tiedoksi. 
 

 
6. Ohjelmahallinto tukemassa sujuvaa toimeenpanoa 

Neuvotteleva virkamies Jenni Hyvärinen esitteli ohjelmahallintoa. Seurantakomitea 
merkitsi asian tiedoksi. 
 
 
 

 



  

7. Seurantakomitean työjärjestyksen hyväksyminen 
Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila esitteli asian. Seurantakomitea hyväksyi 
työjärjestyksen liitteen 2b mukaisesti seuraavilla muutoksilla: 
 

- Lisätään §4 uusi asiakohta: ”9. tilanteen mukaan edistymistä julkisten laitosten, 
kumppaneiden ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä;” 
 

- Lisätään §4 viimeiseen virkkeeseen lisämääritelmä (muun muassa) seuraavasti: 
”Seurantakomitea voi antaa hallintoviranomaiselle suosituksia muun muassa 
toimenpiteistä, joilla vähennetään tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.” 
 
Lisäksi todettiin pykälään 15 liittyen, että kokouksessa esitetyt materiaalit esim. ppt-
esitykset tullaan jatkossa jakamaan seurantakomitealle Tiimeri-työtilan kautta. Tiimerin 
käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin. 
 

 
8. Seurantakomitean sihteeristön nimeäminen 

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari esitteli asian. Seurantakomitea nimesi 
sihteeristön liitteessä 2 esitetyllä tavalla. 

 
 

9. Hankkeiden valintaperusteet (liitteet 3-5) 
Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen esitteli asian. 
 
Keskustelun jälkeen valintaperusteet ja valintamenettelyt päätettiin hyväksyä seuraavin 
muutoksin: 
 

- Do no significant harm -periaatetta ei lisätä yleisiin valintaperusteisiin 
- TL 2 ja TL3 osalta seurantakomitea valtuutti hallintoviranomaisen viimeistelemään 

erityiset valintaperusteet 
- TL 4:n erityistavoitteille lisätään tarkentava valintaperuste: ”Hanke on kaupungin ja 

valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen” 
- Horisontaalisten valintaperusteiden tulee sisältää riittävä viittaus yhdenvertaisuuteen, 

esteettömyyteen ja syrjimättömyyteen. 
 

Lisäksi tarkentavien valintaperusteiden osalta selvennettiin liitteen 5 toisen kappaleen 
tekstiä siten, että tarkentavat valintaperusteet ovat valittavissa tarvittaessa.  

 
10. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 

 
11. Seuraava kokous 

 
Seuraava seurantakomitean kokous järjestetään, kun ohjelma-asiakirja on hyväksytty. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 15.22 

 
 
 
 
Johanna Osenius   Tapani Kojonsaari 

     aluekehitysjohtaja,                               neuvotteleva virkamies  
     seurantakomitean puheenjohtaja    
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