VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä
§
§
§
§
§
§
§
§
§

14
15
16
17
18
19
20
21
22

§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

13.05.2019

Sivu 1

Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
6 -aika tilannekatsaus
MYR:n järjestöjaoston perustaminen
MYR:n ilmastovastuujaoston perustaminen
Yhteenveto EAKR -tukipäätöksistä
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, myönteinen esitys hankkeelle pdm2pk - tuotetiedon hallintaa pk-sektorille
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle kielivoimaa! - kilpailukykyä kieli- ja
kulttuuriosaamisesta monikulttuurisessa toimintaympäristössä
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle kudos - mikro- ja pienyritysten
uudistumiskyvykkyyden ja elinvoimaisuuden tukeminen
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle kreativ sjö / luova meri
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle sata uraa ammatillisesta!
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle siivet - maahanmuuttanaisten sosiaalisen
osallisuuden vahvistaminen tuetun työllistymisen ja kansalaistoiminnan avulla
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle kohti uutta kiertotalouskulttuuria - uusi kierto
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, myönteinen esitys hankkeelle matka - maahanmuuttajien tiet työelämään,
koulutukseen ja ammattiin
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, myönteinen esitys hankkeelle vast vastensa -hanke
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle kehittyvät yksilöt urapolulle – kelpo
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Keski-Suomen ELY-keskuksen ESRhankkeet, kielteinen esitys hankkeelle vaietut haasteet - mitä kaikkea sote-alan
pienyrityksissä pitää sietää
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
myönteinen esitys hankkeelle Kaev - kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
myönteinen esitys hankkeelle Vihreät matkaketjut
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
myönteinen esitys hankkeelle FoodTech Platform Finland
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
myönteinen esitys hankkeelle Terveysalan välittäjäalusta (Terva)
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
kielteinen esitys hankkeelle Kasvua kiertotaloudesta
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
kielteinen esitys hankkeelle Teknologiakampus Turku
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
kielteinen esitys hankkeelle Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 20192021

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 40
§ 41
§
§
§
§

42
43
44
45

13.05.2019

Sivu 2

Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet,
kielteinen esitys hankkeelle Blue Industry Network
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton ylimaakunnalliset
EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät
kierrätyspilotoinnit
Tiedoksi annettavat asiat
Muut asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta
Kokouksen päättäminen
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Pöytäkirja
2/2019
13.05.2019 klo 12.30-14.00
Turun kristillinen opisto suuri auditorio, Lustokatu 7, Turku

Eloranta Eeva-Johanna (saapui 12.42, §5)
Haijanen Pauliina
Lampi Pirjo
Häkämies Kari 1.vpj.
Lindberg Marko
Katajainen Timo

Valtion alueviranomaiset
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY -keskus

Metsä-Tokila Timo
Seppälä Anna-Leena
Lausti Pekka

Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt
SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus
STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta
AKAVA Varsinais-Suomi
MTK Varsinais-Suomi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Linna Kristiina
Leinonen Kalle (saapui 12.40, §5)
Knifsund Ulla
Myllymäki Paavo
Alvesalo Piia 3.vpj.

Asiantuntijat
Turun seutukunta
Åboland
Salon seutukunta
Vakka - Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen Leader –ryhmät 2016-2017
Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen TE-toimisto

Kyynäräinen Niko
Granberg Gunilla (saapui 12.40, §5)
Mannervesi Mika
Rantanen Raimo (saapui 12.43, §5)
Sainio Taina
Skyttä Risto
Henrichson Kjell

PÄÄSIHTEERI, ESITTELIJÄ

Nuotio Tarja

Aluekehitysjohtaja

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Högblom Esa

Erikoissuunnittelija

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Lauttamäki Salla-Maria (poistui 13.05, § 7) Erikoissuunnittelija, V-S liitto
Heinonen Sami
Erikoissuunnittelija, VSL
Roslakka Ville
Erikoissuunnittelija, VSL
Partanen Petteri
Elinkeinopäällikkö, VSL

KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA

Koivukangas Minna
Villa Mika
Sopenlehto Anna-Mari (poistui 12.50, § 6

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

§ 17

ESR-koordinaattori ELY-keskus
ESR-koordinaattori ELY-keskus
Kaupunkikoordinaattori Turun kaupunki

ALLEKIRJOITUKSET
Kari Häkämies
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esa Högblom
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Maakuntavirasto

Pekka Lausti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat

Paavo Myllymäki
pöytäkirjantarkastaja
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§ 14

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja Kari Häkämies avasi kokouksen
_____

§ 15
Asia

Sivu 4

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 7.5.2019.

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

§ 16

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen.

Ehdotus

Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
_____

§ 17

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Asia

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

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Lindholm ja Kalle Leinonen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Lausti ja Paavo Myllymäki.
_____

§ 18
Asia

6 -AIKA TILANNEKATSAUS
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia, jolla kehitetään avoimempia ja
älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Esittelyssä katsaus hanketuloksiin ja kehittämisnäkymiin sekä tulevaan EU-ohjelmakauteen valmistautuminen.

Pöytäkirjantarkastajat
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Ks myös. https://6aika.fi/
Ehdotus

Kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto esitteli asian.
Koko ohjelman hankesalkussa merkittävin rahoitettu kokonaisuus koostuu kiertotalous -ja cleantech -hankkeista. Turun kokonaisosuus myönnetystä kokonaisrahoituksesta on toiseksi suurin Helsingin jälkeen. Turussa näkyvimpiä kehittämishankkeita ovat esimerkiksi Topinpuiston kiertotalouskeskus ja oppimisympäristöihin liittyvät kehittämistoimet sekä koodarikoulutuksen lisääminen
oppisopimusperusteisesti. 6Aika -ohjelma on myötävaikuttanut verkostomaisen työskentelytavan
kehittymiseen, vahvistanut kaupungin ja elinkeinoyhtiön välistä toimintaa, tehnyt kaupunkikehittämisen näkyvämmäksi ja kehittänyt työtapoja myös teknisesti esim. tietojohtamisen näkökulmasta.
6Aika-strategian arviointi on käynnissä ja ohjelmatoimijat ovat kiinnostuneita toiminnan jatkomahdollisuudesta tulevassa rakennerahasto-ohjelmassa.
Asiaa koskeva esitys pöytäkirjan oheismateriaalina.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja

6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki, etunimi.sukunimi@turku.fi,
p. 0505590239

§ 19
Asia

MYR:N JÄRJESTÖJAOSTON PERUSTAMINEN
Varsinais-Suomen ensimmäinen järjestöyhteistyön tiekartta vuosille 2018-2020 esiteltiin 19. marraskuuta 2018 Raisiossa järjestetyssä järjestöfoorumi -tapahtumassa. Tiekartta on järjestöyhteistyön elävä opas, joka esittelee keinoja, joilla vahvistetaan edellytyksiä aktiiviselle ja yhdenvertaiselle kansalaistoiminnalle ja toimijoiden yhteistyölle, sekä lisätään varsinaissuomalaisen järjestökentän keskinäistä tuttuutta.
Tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden muotoiluun osallistui noin 80 henkilöä varsinaissuomalaisista nuorisojärjestöistä, kulttuurijärjestöistä, sosiaali- ja terveysalan järjestöistä, kyläyhdistyksistä,
liikuntajärjestöistä, kunnista, ympäristöjärjestöistä, rahoittajaorganisaatioista, sekä maakunnan liitosta. Tiekartan kirjoitustyötä ja yhteistyön kehittämistä koordinoi omaehtoisesti muodostunut ns.
”tiekarttaryhmä”, johon kuuluu edustajia Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä, Suomen 4Hliitosta, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiristä, Turun Kaupunkilähetys ry:stä, Varsinais-Suomen Kylät ry:stä ja Varsinais-Suomen liitosta.
Aktiivinen ja monipuolinen järjestökenttä tarvitsee oman yhteistyöryhmän maakunnan kehittämisrakenteisiin. Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä puolsi työpajassaan 19.3.2018 pakollisten vaikuttamistoimielinten lisäksi järjestöjen aseman linjaamista osaksi
uuden maakunnan rakenteita. Sote- ja maku-uudistuksen kaaduttua ryhmä voidaan perustaa nykyisen maakunnan rakenteisiin, maakunnan yhteistyöryhmän jaostoksi.

Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston tarkoitus on toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä VarsiPöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

13.05.2019

Sivu 6

nais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana. Esitys järjestöjaoston tarkemmista tehtävistä
ja kokoonpanosta löytyy oheismateriaalista.
Järjestöjaoston perustaminen edellyttää maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen päivittämistä
(oheismateriaali).
Ehdotus

Varsinais-Suomen liiton edustaja esittelee asian.
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy uuden järjestöjaoston perustamisen ja MYR:n työjärjestyksen vastaavan päivityksen sekä päättää lähettää päivitetyn työjärjestyksen Varsinais-Suomen liiton
maakuntahallituksen vahvistettavaksi.

Esittely

Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki esitteli asian.
Järjestöjaoston taustalla on erityisesti mittava tiekarttatyö, jonka yhteydessä horisontaalisesti toimivan yhteistyöryhmän tarve on todettu. Järjestöjaoston tehtävät ja kokoonpano on todettu oheismateriaalissa sekä päivitetyssä MYR:n työjärjestyksessä.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi uuden järjestöjaoston perustamisen ja MYR:n työjärjestyksen
vastaavan päivityksen sekä päätti lähettää päivitetyn työjärjestyksen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen vahvistettavaksi.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 20
Asia

MYR:N ILMASTOVASTUUJAOSTON PERUSTAMINEN
Ilmastovastuujaoksen perustamista koskevan aloitteen perusteena ovat tarpeet, jotka ovat nousseet esille ilmastonmuutoksen torjunnan ja hillinnän näkökulmasta aluetasolla. Aloite jaostosta heijastelee myös valtakunnallisia tavoitteita ja kehittämishankkeiden näkökulmia. Taustalla ovat myös
muiden maakuntien yhteistyökäytänteet (mm. Uusimaa, Pirkanmaa). Eräs keskeisistä taustahankkeista on EU Life -rahoituksella käynnistynyt CANEMURE -hanke, jonka tehtävänä on toteuttaa
kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina
2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE, www.syke.fi) koordinoimassa hankkeessa on
mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita.
Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta / Valonialta (www.valonia.fi). Maakunnallisen MYR:n
ilmastovastuujaoston toteuttamista on valmisteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja VarsinaisSuomen liiton toimesta mm. mainitun CANEMURE -hankkeen myötä.
Maakunnan yhteistyöryhmän ilmastovastuujaoston tarkoitus on toimia maakunnallisena ilmastomuutoksen torjuntaan ja hillintään liittyvien toimien yhteistyöryhmänä ja samalla neuvoa-antavana
ja koordinoivana valmistelufoorumina erityisesti maakunnan ilmastovaikutuksiin ja hiilineutraaliustavoitteeseen liittyvissä asioissa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen jaoston
tehtäväkenttään kuuluvat monet alueen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat toiminnot kuten
kiertotalous, biotalous, energian tuotanto, liikennejärjestelmä ja maankäyttö. Ilmastonmuutokseen
varautuminen ja sopeutuminen edellyttävät laajaa katsantoa, minkä vuoksi jaoston tehtäväkenttään
kuuluu ilmastokysymysten esiin nostaminen myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen sekä kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä toiminnoissa. Nämä asiat yhdessä muodostavat
merkittävästi alueen kehittämiseen vaikuttavan kokonaisuuden. Esitys ilmastovastuujaoston tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta löytyy oheismateriaalista.

Pöytäkirjantarkastajat
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Ilmastovastuujaoston perustaminen edellyttää maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen päivittämistä (oheismateriaali).
Ehdotus

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja esittelee asian.
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy uuden ilmastovastuujaoston perustamisen ja MYR:n työjärjestyksen vastaavan päivityksen sekä päättää lähettää päivitetyn työjärjestyksen VarsinaisSuomen liiton maakuntahallituksen vahvistettavaksi.

Esittely

Johtaja Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Ilmastovastuujaoston taustalla ovat tarpeet, joita ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja yhteistyö aluetasolla edellyttää. Jaoston tavoitteena on koordinoida varsin laajaa toimijakenttää ilmastonmuutosta hillitsevien alueellisten toimien osalta. Jaoston tehtävät ja kokoonpano on esitetty
MYR:n työjärjestyksessä.
Todettiin MYR:n työjärjestykseen tehtävä tekninen korjaus ilmastovastuujaoston osalta.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi uuden ilmastovastuujaoston perustamisen ja MYR:n työjärjestyksen vastaavan päivityksen sekä teknisen korjauksen sekä päätti lähettää päivitetyn työjärjestyksen Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen vahvistettavaksi.
_____

Lisätietoja

Johtaja Timo Metsä-Tokila, VARELY, E-vastuualue, p. 358 295 022 615,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

§ 21
Asia

YHTEENVETO EAKR -TUKIPÄÄTÖKSISTÄ
Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista (7/2014) 27 §:n mukaan liikeja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan
yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista.
EAKR -päätöksenteon käynnistyttyä 14.1.2015 TEM antoi ohjeen (TEM/70/00.03.05.02/2015) koskien käsittelyssä olevien yritystukihakemusten yhteenvetotietojen viemisestä MYR:iin ennen päätöksentekoa.
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 tietosisällöstä ELY keskuksen sopivat maakuntien yhteistyöryhmien kanssa erikseen. Huomioitava on kuitenkin, että
yhteenveto ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Oheismateriaalina olevassa EAKR -yritystukia koskevassa muistiossa on esitetty julkistettavissa
olevat ammatti- ja liikesalaisuuksia sisältämättömät tiedot 4.12.2018 – 1.5.2019 tehdyistä EAKR –
yritystukipäätöksistä (EAKR). Kokouksessa 19.12.2018 esitettiin vastaavat tiedot ajalta 7.6.2018 –
3.12.2018.
Ehdotus

Johtaja Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Johtaja Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta esitteli asian.
Maakunnalliset rahoituslinjaukset ovat osoittautuneet toimiviksi ja yritysrahoituksen kysyntä on
pysynyt hyvänä. Haasteena on rahoituksen vähyys ja on todennäköistä, että ennen vuoden loppua
ELY-keskus joutuu käyttämään jo vuoden 2020 myöntövaltuutta.
Käydyssä keskustelussa todettiin haasteet yritysrahoituksen alueellisessa kohdentumissa Suomessa ja peräänkuulutettiin asianmukaista edunvalvontaa asian suhteen mm. tulevaan rakennerahastokauteen ja EU -ohjelmavalmisteluun liittyen. Alueelliset erot Suomessa yritysten tukimahdollisuuksissa koetaan epäoikeudenmukaisiksi Varsinais-Suomessa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot

Rahoituspäällikkö Timo Mäkelä, p. 0295 022 619, sp: etunimi.v.sukunimi@ely-keskus.fi

§ 22

Asia

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE PDM2PK - TUOTETIEDON HALLINTAA PKSEKTORILLE
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.

hakemus 104916 PDM2pk - Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille (hakijana Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy).
Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

13.05.2019
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Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104916 PDM2pk - Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille (hakijana Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104916 PDM2pk - Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille (hakijana Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy).
_____

Lisätietoja

§ 23

Asia

Rahoitusasiantuntija Eeva Martikainen, 0295 024 668, eeva.martikainen@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR--HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KIELIVOIMAA! - KILPAILUKYKYÄ KIELI- JA
KULTTUURIOSAAMISESTA MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105063 KIELIVOIMAA! - Kilpailukykyä kieli- ja kulttuuriosaamisesta monikulttuurisessa
toimintaympäristössä (hakijana Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Turun
ammattikorkeakoulu Oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esi-

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä
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tetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105063 KIELIVOIMAA! - Kilpailukykyä kieli- ja kulttuuriosaamisesta monikulttuurisessa
toimintaympäristössä (hakijana Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Turun
ammattikorkeakoulu Oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105063 KIELIVOIMAA! - Kilpailukykyä kieli- ja kulttuuriosaamisesta monikulttuurisessa
toimintaympäristössä (hakijana Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Turun
ammattikorkeakoulu Oy).
_____

Lisätietoja
§ 24

Asia

Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KUDOS - MIKRO- JA PIENYRITYSTEN
UUDISTUMISKYVYKKYYDEN JA ELINVOIMAISUUDEN TUKEMINEN
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105045 KUDOS - mikro- ja pienyritysten uudistumiskyvykkyyden ja elinvoimaisuuden
tukeminen (hakijana Turun yliopisto ja Työterveyslaitos).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Pöytäkirjantarkastajat
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Maakunnan yhteistyöryhmä
Ehdotus
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Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105045 KUDOS - mikro- ja pienyritysten uudistumiskyvykkyyden ja elinvoimaisuuden
tukeminen (hakijana Turun yliopisto ja Työterveyslaitos).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105045 KUDOS - mikro- ja pienyritysten uudistumiskyvykkyyden ja elinvoimaisuuden
tukeminen (hakijana Turun yliopisto ja Työterveyslaitos).
_____

Lisätietoja
§ 25
Asia

Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KREATIV SJÖ / LUOVA MERI
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 104948 Kreativ sjö / Luova Meri (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 29.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104948 Kreativ sjö / Luova Meri (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

Pöytäkirjantarkastajat
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Hakemus 104948 Kreativ sjö / Luova Meri (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK).
_____
Lisätietoja
§ 26
Asia

Rahoitusasiantuntija Marko Muotio, 0295 028592, marko.muotio@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE SATA URAA AMMATILLISESTA!
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105001 Sata uraa ammatillisesta (hakijana Länsirannikon Koulutus Oy ja Satakunnan
koulutuskuntayhtymä Sataedu, Pohjois-Satakunnan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Kankaanpään opisto).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105001 Sata uraa ammatillisesta (hakijana Länsirannikon Koulutus Oy ja Satakunnan
koulutuskuntayhtymä Sataedu, Pohjois-Satakunnan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Kankaanpään opisto).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105001 Sata uraa ammatillisesta (hakijana Länsirannikon Koulutus Oy ja Satakunnan
koulutuskuntayhtymä Sataedu, Pohjois-Satakunnan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Kankaanpään opisto).
_____

Lisätietoja
Rahoitusasiantuntija Johanna Latvala, 0295 027 700, johanna.latvala@ely-keskus.fi
Pöytäkirjantarkastajat
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§ 27

13.05.2019

Sivu 13

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE SIIVET - MAAHANMUUTTANAISTEN
SOSIAALISEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN TUETUN TYÖLLISTYMISEN JA
KANSALAISTOIMINNAN AVULLA

Asia

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105061 SIIVET - Maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen tuetun
työllistymisen ja kansalaistoiminnan avulla (hakija Sateenkaari Koto ry).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105061 SIIVET - Maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen tuetun
työllistymisen ja kansalaistoiminnan avulla (hakija Sateenkaari Koto ry).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105061 SIIVET - Maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen tuetun
työllistymisen ja kansalaistoiminnan avulla (hakija Sateenkaari Koto ry).
_____

Lisätietoja
§ 28

Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KOHTI UUTTA KIERTOTALOUSKULTTUURIA
- UUSI KIERTO

Pöytäkirjantarkastajat
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Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 104966 Kohti uutta kiertotalouskulttuuria - UUSI KIERTO (hakijana Tampereen kaupunki
ja TTS Työtehoseura ry, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Ylöjärven lukio/Ylöjärven kaupunki).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104966 Kohti uutta kiertotalouskulttuuria - UUSI KIERTO (hakijana Tampereen kaupunki
ja TTS Työtehoseura ry, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Ylöjärven lukio/Ylöjärven kaupunki).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104966 Kohti uutta kiertotalouskulttuuria - UUSI KIERTO (hakijana Tampereen kaupunki
ja TTS Työtehoseura ry, Ahlmanin koulun Säätiö sr, Ylöjärven lukio/Ylöjärven kaupunki).
_____

Lisätietoja
§ 29

Asia

Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE MATKA - MAAHANMUUTTAJIEN TIET
TYÖELÄMÄÄN, KOULUTUKSEEN JA AMMATTIIN

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
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määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105037 MATKA - Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin (hakija
Salon kaupunki, osatoteuttaja Salon seudun koulutuskuntayhtymä).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta on pidetty
rahoituskelpoisena. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105037 MATKA - Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin (hakija
Salon kaupunki, osatoteuttaja Salon seudun koulutuskuntayhtymä).

Päätös

Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105037 MATKA - Maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin (hakija
Salon kaupunki, osatoteuttaja Salon seudun koulutuskuntayhtymä).
_____

Lisätietoja
§ 30
Asia

Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE VAST VASTENSA -HANKE
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
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Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 104949 Vast vastensa -hanke (hakija Salon kaupunki, osatoteuttaja Rauman seudun
katulähetys ry)
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta on pidetty
rahoituskelpoisena. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104949 Vast vastensa -hanke (hakija Salon kaupunki, osatoteuttaja Rauman seudun
katulähetys ry)

Päätös

Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104949 Vast vastensa -hanke (hakija Salon kaupunki, osatoteuttaja Rauman seudun
katulähetys ry)
_____

Lisätietoja
§ 31

Asia

Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KEHITTYVÄT YKSILÖT URAPOLULLE –
KELPO
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

13.05.2019

Sivu 17

hakemus 104967 Kehittyvät yksilöt urapolulle - KELPO (hakija Tampereen kaupunki, osatoteuttajat
TTS Työtehoseura ry, Vaasan kaupunki, Turun kaupunki).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104967 Kehittyvät yksilöt urapolulle - KELPO (hakija Tampereen kaupunki, osatoteuttajat TTS Työtehoseura ry, Vaasan kaupunki, Turun kaupunki).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 104967 Kehittyvät yksilöt urapolulle - KELPO (hakija Tampereen kaupunki, osatoteuttajat TTS Työtehoseura ry, Vaasan kaupunki, Turun kaupunki).
_____

Lisätietoja
§ 32

Asia

Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE VAIETUT HAASTEET - MITÄ KAIKKEA SOTEALAN PIENYRITYKSISSÄ PITÄÄ SIETÄÄ
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa (Keski-Suomen ELY-keskus) sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 19 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai pääosin Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 14.12.2018 – 4.3.2019.
hakemus 105049 Vaietut haasteet - mitä kaikkea sote-alan pienyrityksissä pitää sietää (hakija
Työterveyslaitos).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 15.3.2019. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankearviointikokouksessa 2.5.2019 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 10.5.2019.
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Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105049 Vaietut haasteet - mitä kaikkea sote-alan pienyrityksissä pitää sietää (hakija
Työterveyslaitos)

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105049 Vaietut haasteet - mitä kaikkea sote-alan pienyrityksissä pitää sietää (hakija
Työterveyslaitos)
_____

Lisätietoja
§ 33

Asia

Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE KAEV - KESTÄVÄ ALUEELLINEN
ENERGIANTUOTANTO JA -VARASTOINTI
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306620, KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Haettu EAKR-tuki on 349 957 euroa (tukiprosentti 70)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.

Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 56,9/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja käytännönläheinen hanke, joka tarjoaa uudenlaista ratPöytäkirjantarkastajat
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kaisua tiivistä ja kompaktia testikohdetta hyödyntäen. Hanke tarjoaa yrityksille uudenlaisia palvelumalleja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hankkeen tuloksena myös energiavarastojen tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistuu entistä paremmin. Projektin käytännönläheinen toimintatapa auttaa
toimijoita hyödyntämään tulokset myös kaupallisesti. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 3.2.
(Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306620, KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306620, KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
_____

Lisätietoja
§ 34
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE VIHREÄT MATKAKETJUT
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306594, Vihreät matkaketjut (hakijana Turku Science Park Oy)
Haettu EAKR-tuki on 248 219 euroa (tukiprosentti 70)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.

Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 53/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikesPöytäkirjantarkastajat
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kusteluun 15.3.2019. Tarve matkaketjujen ja siihen liittyvän datan kehittämiseen on suuri ja hankkeen tavoitteet ja sisältö tarpeellisia. Käytännönläheinen ja konkreettinen hanke tuo todellisia vaihtoehtoja arjen liikkumisvalintoihin. Alueellisten toimijoiden välinen yhteistyö on hankkeessa vahvaa.
Digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja, luodaan uutta liiketoimintaa alueemme yrityksille. Hanke tukee
vahvasti erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306594, Vihreät matkaketjut

Päätös

Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306594, Vihreät matkaketjut
_____

Lisätietoja
§ 35
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE FOODTECH PLATFORM FINLAND
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306580, FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi (hakijana Turun yliopisto)
Haettu EAKR-tuki on 243 356 euroa (tukiprosentti 70)
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Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.
Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 55/65 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja ajankohtainen hanke, joka tukee erinomaisesti maakuntastrategiaa. Ilmastonmuutoksen aikana on tärkeää lisätä resurssitehokkuutta ruokahävikin välttämiseksi. Hanke tuo uskottavasti toimijat yhteen luomaan uutta liiketoimintaa ruokaketjun ympärille.
Hankkeen myötävaikutuksella syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hanke tukee
vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306580, FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava
ekosysteemi

Päätös

Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306580, FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava
ekosysteemi
_____

Lisätietoja
§ 36
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE TERVEYSALAN VÄLITTÄJÄALUSTA (TERVA)
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
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306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva) (hakijana Turku Science Park Oy)
Haettu EAKR-tuki on 391 650 euroa (tukiprosentti 69,95)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019. Hankerahoitusjaosto puolsi hankkeen rahoittamista.
Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 43,5/55 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeessa on tarkasti rajattu ongelma ja siihen tarjotaan uskottava menetelmä ratkaisuksi. Välittäjäalustan rakentaminen on hyvin kuvattu ja toimenpiteet vaikuttavat perustelluilta. Yritysten ei enää tarvitse etsiä testialustapalveluja, välittäjäalustan tehdessä sen yritysten puolesta. Toiminnan jatkuvuus on turvattu siten, että yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat organisaatiot ovat sitoutuneet ottamaan saadut tulokset jokapäiväiseen käyttöön. Hanke tukee vahvasti
erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva)

Päätös

Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva)
_____

Lisätietoja
§ 37
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE KASVUA KIERTOTALOUDESTA
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia haPöytäkirjantarkastajat
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kemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306549, Kasvua kiertotaloudesta (hakijana Turku Science Park Oy)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019., joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista.
Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 35,3/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointija hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeen perustavoite ei ole selkeä ja uutuusarvo jää
pieneksi suhteessa moniin muihin vastaaviin, jo tehtyihin hankkeisiin. Hankkeen toiminta on lähellä
hakijaorganisaation omaa perustoimintaa vailla hankekumppaneita. Hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306549, Kasvua kiertotaloudesta

Päätös

Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva)
_____

Lisätietoja
§ 38
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TEKNOLOGIAKAMPUS TURKU
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia haPöytäkirjantarkastajat
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kemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306828, Teknologiakampus Turku (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019., joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 48,4/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Ajankohtainen ja tärkeä aihepiiri, mutta toimenpiteiltään hanke on toimijoidensa perustyötä, reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Uutuusarvo jää ohueksi, koska hanke on hyvin lähellä hankkeen toteuttajien perustoimintaa. Hanke
tukee vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306828, Teknologiakampus Turku

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306828, Teknologiakampus Turku
_____

Lisätietoja
§ 39

Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TEOLLISUUDEN MODERNISOINTI JA KASVU
VARSINAIS-SUOMESSA 2019-2021
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.
Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia ha-

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

13.05.2019

Sivu 25

kemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021 (hakijana Yrityssalo
Oy)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019, joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista.
Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 28,9/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointija hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hanke on lähellä tuensaajan omaa toimintaa ja jo olemassa olevia verkostoja. Hankkeen uutuusarvo jää vähäiseksi suhteessa jo toteutettuihin kehittämishankkeisiin. Mahdollisten tulosten pysyvyys hankkeen päätyttyä olisi pääosin veturiyritysten varassa, mikä olisi riskialtista. Kustannuksiltaan kallis hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021

Päätös

Gunilla Granberg ja Raimo Rantanen ilmoittivat olevansa esteellisiä päätöksenteossa
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021
_____

Lisätietoja

§ 40
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE BLUE INDUSTRY NETWORK
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
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yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306581, Blue Industry Network (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019, joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista.
Päätöksen perustelut: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 39,1/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointija hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Aihe ja toimiala ovat tärkeitä, mutta hanke on kallis ja
pieni uutuusarvoltaan. Hankkeen maantieteellinen kohdentuminen ei korreloi hankesuunnitelman
kanssa. Samasta toiminnasta on jo käyty keskusteluja 6Aika-ohjelman kanssa. Hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306581, Blue Industry Network

Päätös

Niko Kyynäräinen ilmoitti olevansa jäävi päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306581, Blue Industry Network
_____

Lisätietoja
§ 41

Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON
YLIMAAKUNNALLISET EAKR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TEKMUKKI TEKNISTEN MUOVIEN KETTERÄT KIERRÄTYSPILOTOINNIT
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä
tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista
ALKE -lain § 27 ja § 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään 200 000 euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty
merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle 200 000 euron hankkeet)
tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä
määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä
antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta.

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 29.10.2018 5.3.2019. Haun painopisteenä Varsinais-Suomen alueella oli älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, Lääke- ja bioteknologia. Haku
oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 29.10.-30.11.2018, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinais-Suomea koskevia ideoita oli
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yhteensä 23 ja näistä kaikista annettiin hakijoille palaute. Toisessa vaiheessa 5.3.2019 mennessä
jätettiin varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä 11. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus on n. 1,8 M
€.
306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Ukipolis Oy)
Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 15.3.2019, joka päätti lähettää
hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa 3.5.2019, joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019, sekä
Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa käytyyn ylimaakunnallisten hankkeiden arviointikeskusteluun 26.3.2019. Etelä-Karjalan liitto suhtautuu hankkeen rahoittamiseen kielteisesti.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit

Päätös

Raimo Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen päätöksenteossa.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit
_____

Lisätietoja
§ 42
Asia

erikoissuunnittelija Ville Roslakka, 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Tiedoksi annettavat asiat
MYR-jaostojen pöytäkirjat.
koulutusjaosto 11.4.2019
maaseutujaosto 9.4.2019
elinkeinojaosto 23.10.2018

Päätös
§ 43

Merkittiin tiedoksi.
_____
MUUT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.
_____

§ 44

SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
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Ehdotus

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 21.10.2019 klo 13.00 Kristillisellä opistolla.

Päätös

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 21.10.2019 klo 13.00 Kristillisellä opistolla.
_____

§ 45

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00
_____
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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:14-21, 42-45
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: 22-41
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.

§

Pöytäkirjantarkastajat

