Varsinais-Suomeen yli 22 miljoonaa euroa EU-hankerahoitusta vuonna 2017 alkaneisiin hankkeisiin

Varsinais-Suomen liitossa juuri valmistunut selvitys osoittaa, että maakuntaan myönnettiin yli 22 miljoonaa
euroa vuonna 2017 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Selvitys on jatkoa viime vuonna tehdylle vuoden
2016 rahoitusta valottaneelle selvitykselle ja se on tehty osana sinistä kasvua edistävää Interreg BSR rahoitteista Smart Blue Regions -hanketta.
Kaiken kaikkiaan 210 eri hanketta sai rahoitusta seitsemäntoista eri rahoitusohjelman kautta. Näistä kuusi oli
komission hallinnoimia koko Euroopan laajuisia EU:n erillisohjelmia ja kolme alueellisia rajat ylittäviä
yhteistyöhankkeita rahoittavia Interreg-ohjelmia. Loput kahdeksan olivat kansallisessa päätäntävallassa
olevia alueellisia EU-ohjelmia. Selvityksessä tutkittiin myös muita varsinaissuomalaisille toimijoille
relevantteja rahoitusohjelmia, joista kuudessa ei kuitenkaan ollut vuonna 2017 mukana varsinaissuomalaisia
toimijoita.
Maakuntaan suuntautunut EU-hankerahoitus laski vuoteen 2016 verrattuna, jolloin saatu kokonaisrahoitus
oli hieman yli 40 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä huomioida, että tämä selvitys käsittelee vain vuonna
2017 alkaneisiin hankkeisiin myönnettyjä tukia. Esimerkiksi ohjelmien hakuajat ja projektien alkamisajat ovat
saattaneet osua tarkastelun kannalta epäsuotuisasti tai viime vuonna alkaneiden hankkeiden rahoitushauissa
ei vain ole ollut tarpeeksi varsinaissuomalaisille toimijoille sopivia hanketeemoja. Ohjelmakausi 2014–2020
alkaa myös lähestyä jo loppuaan, joten monissa ohjelmissa suurin osa rahoituksesta on jaettu jo aiemmissa
hauissa. Lisäksi on hyvä muistaa, että suuri osa EU-rahoitteisista hankkeista on monivuotisia, joten rahaa
virtaa tasaisesti jo aiempina vuosina alkaneista hankkeista.
Suurin osa vuoden 2017 rahoituksesta kanavoitui
EU-erillisohjelmien sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
kautta. EAKR- ja ESR-ohjelmien osuus kaikesta
hankerahoituksesta oli noin 40 prosenttia (9,05
miljoonaa euroa) ja EU-erillisohjelmien osuus noin
35 prosenttia (7,71 miljoonaa euroa). Rahoituksessa
näyttääkin tapahtuneen selkeä muutos, sillä vuonna
2016 EU-erillisohjelmien rahoitus oli yli kaksinkertainen EAKR- ja ESR-rahoitukseen verrattuna.
Alueellisten rajat ylittävien Interreg-ohjelmien

osuus rahoituksesta oli noin 17,5 prosenttia (3,85 miljoonaa euroa) ja erityisesti maaseudulle kohdistuneiden
ohjelmien rahoitus noin 6,7 prosenttia (1,49 miljoonaa euroa).
EU-erillisohjelmista erityisesti tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020 (4,23 miljoonaa euroa)
ja Erasmus+ -koulutusohjelma (2,64 miljoonaa euroa) toivat paljon EU-rahoitusta Varsinais-Suomeen. Ne
kattoivatkin lähes 90 prosenttia EU-erillisohjelmista saadusta rahoituksesta. Kansallisesti päätettävissä
olevasta EU-hankerahoituksesta EAKR-ohjelman myöntämien tukien osuus oli lähes 59 prosenttia (6,14
miljoonaa euroa) ja ESR-ohjelman 27 prosenttia (2,87 miljonaa euroa). Interreg-ohjelmista erityisesti koko
Itämeren laajuinen Interreg-BSR toi paljon tukirahaa Varsinais-Suomeen sen osuuden ollessa 83 prosenttia
(3,2 miljoonaa euroa) kaikesta maakuntaan ohjautuneesta Interreg-tuesta. Suurin osa rahoituksesta tuli siis
ohjelmien lukumääräisestä runsaudesta huolimatta vain muutamasta suuresta rahoitusohjelmasta.
Kaiken kaikkiaan 140 eri varsinaissuomalaista
hanketoimijaa sai eri ohjelmien kautta rahoitusta
hankkeisiinsa.
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lukumäärällisesti eri toimijatyyppien kesken varsin
tasaisesti, mutta hankkeiden koot vaihtelivat eri
toimijatyyppien välillä huomattavasti. Kaikkein
hankkeiden keskimääräinen rahoitus oli noin 91 000
euroa. Korkeakoulujen hankkeet olivat keskimäärin
suurimpia niiden saadessa noin 174 000 euroa
jokaista hanketta kohden. Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden keskimääräiset rahoitusosuudet olivat
matalampia, molemmilla noin 88 000 euroa per hanke. Yhdistysten ja säätiöiden rahoitusosuudet olivat
selkeästi pienempiä niiden saadessa tukea keskimäärin noin 25 000 euroa hanketta kohden. Pienhankkeiden
osalta koko ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan varsin pienetkin hankkeet voivat vaikutusarvoltaan olla
hyvinkin merkittäviä.

Hankkeiden toteuttamisessa aktiivisia olivat erityisesti alueen korkeakoulut, jotka olivat kaikki viiden
suurimman tuensaajan joukossa sekä hankkeiden lukumäärää että rahoituksen suuruutta mitattaessa. Turun
ammattikorkeakoulu oli vuoden 2017 suurin tuensaaja (26 hanketta, 4,5 miljoonaa euroa), toiseksi suurin
tuensaaja oli Turun yliopisto (18 hanketta, 3,04 miljoonaa euroa) ja kolmanneksi suurin Turun kaupunki (10
hanketta, 1,52 miljoonaa euroa). Yrityspuolella korostuivat erityisesti yksittäiset suuret Horisontti 2020 hankkeet sekä EAKR-ohjelman yritystukihankkeet.
Kymmenen suurimman hankkeen joukossa oli vuonna 2017 kolme EAKR-hanketta, kaksi ESR-, Interreg- sekä
Erasmus+ -hanketta ja yksi Horisontti 2020 -hanke. Suurimpien hankkeiden osalta on nähtävissä siis selkeä
muutos vuoteen 2016, jolloin suurimpien hankkeiden joukossa ei ollut ainuttakaan EAKR- tai ESR-hanketta.
Hankkeiden kokoluokka on myös pienentynyt varsin merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna, koska vuoden
2017 suurista hankkeista vain neljä olisi mahtunut kokonsa puolesta vuoden 2016 kymmenen suurimman
hankkeen joukkoon.
Viime vuoden lopulla hyväksytyn Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 yhteydessä päivitetyt
älykkään erikoistumisen painopisteet eli sininen kasvu & teollisuuden modernisointi, innovatiiviset
ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologiat, erottuvat myös rahoitusselvityksessä varsin hyvin. Noin 27
prosenttia viime vuonna alkaneiden hankkeiden rahoituksesta suuntautui älykkään erikoistumisen
painopisteiden teemoihin. Erityisesti sinisen kasvun ja teollisuuden modernisoinnin painopiste näyttäytyy
selvityksessä vahvana. Selvitys vahvistaakin osaltaan valittujen painopisteiden ajankohtaisuutta ja merkitystä
Varsinais-Suomelle.
Selvitys on tehty avoimia tietokantoja hyödyntäen sekä joissain tapauksissa sähköpostitiedusteluilla. Selvitys
ei ole välttämättä sata prosenttisen kattava, mutta antaa vähintäänkin hyvän kuvan Varsinais-Suomen EUhankerahoituksen kokoluokasta. Tarkastelluista rahoitusohjelmista tiedot on saatu lähes kaikista vuonna
2017 alkaneista hankkeista. Poikkeuksena ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arviolta 510 miljoonan euron arvoiset investointituet sekä muutama muu hanke. Nämä puuttuvat tiedot mukaan
lukien Varsinais-Suomen kokonaisrahoitus nousee lähes 30 miljoonan euron paikkeille.

