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§ 1

04.05.2020

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
_____

§ 2

Sivu 5

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kunnallislain mukaan muu kunnan toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hankerahoitusjaosto päätti 13.5.2009, että esityslistat on
toimitettava vähintään 5 päivää ennen kokousta ja 17.3.2014 siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 28.4.2020.

Ehdotus

Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
_____

§ 3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
_____

§ 4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia

Hankerahoitusjaoston 11.11.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja 3/2019 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
_____

§ 5

ALUEKEHITYSJOHTAJAN KATSAUS

Asia

Aluekehitysjohtaja käy läpi rakennerahasto-ohjelman (EAKR) ja Central Baltic-ohjelman ajankohtaisasiat sekä tulevan EU -ohjelmakauden valmistelutilannetta.

Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
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Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio piti ajankohtaisen katsauksen (esitys pöytäkirjan liitteenä).
_____

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 6
Asia

ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET
PÄÄTÖKSET
Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa käytetään maakuntien
liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.
Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa
reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Rahoitusta on mahdollista
kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
-

edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

-

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä

-

vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

-

hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

17.4.2020 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka hillitsevät koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. VarsinaisSuomen liittoon saatiin 26 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 871 852 euroa.
Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 325 000 euroa.
Myönteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Åboland på hösten - Turunmaan syksy (13/2020). Hakija Paraisten kaupunki.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 – 31.1.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on edistää Turunmaan seudulla sijaitsevien matkailusektorin yritysten mahdollisuuksia toipua koronapandemiasta. Tavoitteena on hyödyntää lyhyeksi jäävä matkailusesonki
panostamalla erityisesti syyskauden pidentämiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Yrityksille
järjestetään tuotteistamistyöpajoja sekä tarjotaan sparrausta uusien matkailutuotteiden kehittämiseen. Syksyn matkailijavirtoja kasvatetaan syksyn ja talven olemassa olevia tapahtumia hyödyntäen. Yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa suunnitellen tapahtumiin nivotaan monipuolisesti
erilaisia oheistuotteita ja palveluita, jotta saadaan houkuteltua tapahtumakävijöitä samalla tutustumaan muuhun seudun tarjontaan. Hankkeessa haetaan ja toteutetaan myös muita konkreettisia
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toimia syyssesongin pidentämiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla matkailun syyssesonkia
saadaan pidennettyä pysyvästi.
Perustelut päätösesitykselle:
Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hanke tukee Turunmaan
alueella sijaitsevien matkailusektorin yritysten edellytyksiä toipua koronapandemiasta. Tavoitteena
on myös saariston matkailukauden pidentäminen siten, että syys- ja talvikaudelle kehitettyjä tuotteita voidaan hyödyntää myös tulevina vuosina.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
ERIKORONA (14/2020). Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry
Hankkeen toteutusaika on 20.4. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa käynnistetään Tanssiteatteri ERIn näkyminen sosiaalisessa mediassa sekä markkinointiviestinnän että saavutettavuuden sektoreilla pandemiassa ja siitä toipumisen aikana. Samalla
tullaan korjaamaan muilla resursseilla teatteritila, jotta katsoja kokee esityksen olevan turvallisessa
ympäristössä. Hankkeella vastataan uusiin epidemian aiheuttamiin muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin ja pyritään varmistamaan tulevien tapahtumien, hankkeiden ja projektien toteutuminen.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joilla kulttuurialan toimija voi tavoittaa yleisönsä esityskatkon aikana ja sen jälkeen. Yleisöä tavoitetaan verkkoon vietävien esitysten avulla ja uudenlaista
viestintää kehitetään sosiaaliseen mediaan.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitteita elämisen laadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä
lisää merkittävästi yhtäläisiä mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja osallisuuteen
KohTalo D - kohtaamisen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan (15/2020). Hakija Läntinen tanssin
aluekeskus.
Hankkeen toteutusaika on 9.4.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on tukea vapaan kentän taitelijoiden työskentelyedellytykset poikkeusolosuhteissa digitalisoimalla taiteilijoiden luovaa työtä. Samalla selvitetään, tarkastellaan ja kartoitetaan, millä tavoin digitaaliset ja tekniset elementit voivat tukea ja tuoda lisäarvoa sekä uusi vivahteita taiteen tekemiseen ja kokemiseen Varsinais-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tällöin syntyy konkreettisen hetkellisen esittävän taiteen lisäksi visuaalista liikkuvaa tai still kuvaa, videota ja uusia teknisiä ratkaisuja, joka taas tukee uuden aallon taiteen tekemisen mahdollisuuksia
ja alueen tanssi- ja muun taiteen vapaa vapaan kentän kansainvälistymistä ja arvontuottoa.
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Hankkeessa luodaan konsepteja, joita jaetaan alueen taiteen vapaalle kentälle.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tukee laajavaikutteisesti vapaan kentän taitelijoiden työskentelyedellytykset poikkeusolosuhteissa ja myös niiden jälkeen. Toimenpiteet ovat konkreettisia ja samalla myös monipuolisia.
Hankkeessa luodut konseptit ovat jaettavissa alueen taiteen vapaalle kentälle.
Hanke toteuttaa maakuntaohjelman Luova Varsinais-Suomi kokonaisuutta. Lisäksi arvokärjet vastuullisuus, saavutettavuus ja resurssiviisaus ovat löydettävissä hankkeen perusajatuksesta luoda
uusia, innovatiivisia ja pitkäaikaisia ratkaisuja.
Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali (18/2020). Hakija Naantalin kaupunki.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 31.5.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoitus on rakentaa alueen vahvuuksiin nojaava Ruokaisa Naantali-konsepti. Tavoitteena on Naantalin nousu Suomen merkittävimmäksi Ruokamatkailukaupungiksi. Hankkeella vastataan Naantalin yrittäjien toiveeseen ja käynnistetään todellinen eri osapuolia (alkutuottajat, kahvilat, ravintolat, kaupat, paikallinen väestö) hyödyttävä yhteistyö ja voimien yhdistäminen.
Koronaepidemian jälkeen jaetaan matkailun markkinat uudelleen, mikä voidaan nähdä myös uutena mahdollisuutena. Nyt tartutaan aidosti toimeen yrittäjien tukemiseksi ja yhteisen tekemisen
käynnistämiseksi; nykyisessä tilanteessa tarvitaan tiivistä yhteistä ja interaktiivista tekemistä, joka
ruokkii luovaa, innovoivaa ja positiivista ajattelua ja uudelleen suuntautumista. Näin rakennetaan
tulevaisuuden Naantalin matkailu- ja ruokapalveluja ja se on ainoa keino auttaa yrityksiä.
Perustelut päätösesitykselle:
Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa alueen vahvuuksiin nojaava Ruokaisa Naantali-konsepti. Yrittäjien aloitteesta syntyneen
hankkeen tavoitteena on edistää toipumista koronavirusepidemian aiheuttamista vaikutuksista ja
nopeuttaa ja edistää kriisistä selviytymistä.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen vahvistaminen (22/2020). Hakija Turun kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 27.4. – 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen järjestöjen, yhdistysten,
seurojen sekä kulttuurin vapaan kentän toimijoiden (jatkossa kolmannen sektorin toimijat) osaamis-
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ta uusien ja laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamiseksi siten, että niistä tulee heille vahva ja pysyvä toimintatapa.
Toimijoiden osaamisen vahvistamisen tavoitteena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat saavutettavia monipuolisille, myös haastaville, kohderyhmille. Tuotanto-osaamisen lisäksi projekti mahdollistaa kolmannen sektorin toimijoiden ja toiminnan sisältöjen esittelyn. Näin tuetaan toimijoiden
elinvoimaisuutta, uusien yleisöjen ja harrastajien tavoittamista sekä toimijoiden työllistymistä
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on monipuolinen ja osittain myös haastava kohderyhmä. Toimenpiteet ovat selkeästi
määritelty kahteen eri osioon. Hanke vahvistaa kohderyhmän toimijoiden elinvoiman ja toimintakyvyn ylläpysymistä pandemian aikana ja tukee sen jälkeisestä ajasta selviytymistä mm. osaamista
vahvistamalla.
Maakuntaohjelma painottaa vahvasti kumppanuutta kaikkien maakunnan keskeisten toimijoiden,
myös järjestöjen kanssa. Hanke on kumppanuushanke Turun kaupungin ja kolmannen sektorin
toimijoiden välillä.
Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne (23/2020). Hakija Turun Kaupunkilähetys ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.10.2020.
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa tavoitteena on uusien toimintojen eli maksuttomien etänä toteuttavien digitaalisten
tukimuotojen käynnistämisen suunnittelu ja jatkokehittäminen, tiedottaminen ja markkinointi sekä
koordinointi. Lisäksi kartoitetaan näiden uusien, asiakkaalle maksuttomien palvelujen juurruttamiseen tarvittavia rahoitusvaihtoehtoja sekä laaditaan rahoitushakemuksia, jotta kehitetyt palvelut
ovat poikkeustilanteen jälkeenkin maksuttomasti saatavilla osana yhdistyksen toimintaa.
Toiminnan tavoitteet nuorilla aikuisilla:
1. Tarjota maksutonta ratkaisukeskeistä valmentavaa tukea nuorille, joiden opiskelut ovat vaarassa
keskeytyä tai kohtuuttomasti viivästyä ja jotka ovat riskissä jäädä syrjään työelämästä ja yhteiskunnasta.
Toiminnan tavoitteet senioreilla:
1. Vahvistaa yli 60-vuotiaiden psyykkistä hyvinvointia vaikeaksi tai haasteelliseksi koetussa elämäntilanteessa sekä tarjota heille konkreettista tukea koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.
2. Edistää yli 60-vuotiaiden elämän mielekkyyttä sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää digitaalisia palveluita ja yhteydenpitovälineitä.
3. Vähentää yli 60-vuotiaiden sosiaalista yksinäisyyttä.
4. Vahvistaa yli 60 -vuotiaiden arjessa pärjäämistä ja turvallisuuden tunnetta.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on hyvin kohdennettu kahteen erilaiseen kriisistä kärsivään kohderyhmään: syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin aikuisiin sekä senioreihin. Myös toimenpiteet ovat selkeästi suunnattu kohderyhmien tarpeiden mukaan.
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Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Edesautetaan digitaalisten ja fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista.
Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittäminen (25/2020). Hakija Turku
Science Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 15.5. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on 1) luoda Varsinais-Suomen matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi
ja 2) koota ajantasainen matkailutieto yhteen paikkaan matkailutoimijoiden ja yritysten toiminnan
tueksi sekä 3) tehdä yrityksiä ketterästi osallistavia, nopeita kokeiluja yritysten liiketoiminnan elpymisen ja työllistämisen edistämiseksi. Hankkeessa tullaan tekemään nopeita kokeiluja, tuotekehitystä ja uusien palveluiden testauksia, jotta yritykset ovat valmiina COVID-19 aiheuttamien rajoitusten vähennyttyä elpyvään kysyntään.
Matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi tarkoittaa hankkeessa käyttöön otettavaa lisensoitua
teknistä alustaa, johon kaikilla yrityksillä ja matkailutoimijoilla on sisäänpääsy. Alustalle koottu
ajantasainen matkailutieto ja -tutkimus pyritään muokkaamaan ja analysoimaan siten, että se on
yrityksille helposti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisen tueksi.
Perustelut päätösesitykselle:
Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hanke kohdistuu koko
maakunnan alueella ja hankkeessa luotavaan matkailutoimijoiden digitaaliseen alustaan on sisäänpääsy kaikilla yrityksillä ja matkailutoimijoilla. Hankkeessa tullaan tekemään myös nopeita kokeiluja, tuotekehitystä ja uusien palveluiden testauksia, jotta yritykset ovat valmiina koronaviruksen
aiheuttamien rajoitusten vähennyttyä elpyvään kysyntään.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020 (29/2020). Hakija Yrityssalo
Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen lähtökohtana on tervehdyttää koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin
joutuneita yrityksiä ja palauttaa ne toimintakuntoisiksi saneerausmenettelyn avulla, vaikka niiden
taloustilanne vaikuttaisikin heikolta.
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan saneerausmenettelyyn. Toimintamallia noudattaen velallisen yrityksen on tarkoitus saada taloudellinen tilanteensa korjattua.
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Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tarjoaa uuden näkökulman ja toimintamallin, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan
saneerausmenettelyyn. Hanke kohdistuu koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin
joutuneisiin yrityksiin ja sen avulla tuetaan yritysten selviytymistä kriisiajan yli.
Hanke edistää maakuntaohjelman toimenpiteen Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa toteuttamista.
Etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke (30/2020). Hakija Raision kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 20.4. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Raision kaupunki käynnistää etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämisen yhteistyössä kuntouttavaan työtoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kanssa. Kumppaneita ovat Valo-valmennus,
SPR sekä Otesäätiö.
Tarkoituksena on kehittää malli ja välineet, jolla kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin tehdä etänä.
Erityisen tärkeä tämä on juuri korona-aikana, jolloin kuntouttava työtoiminta on ajettu alas. Etänä
toteutettu toiminta edellyttää verkkoyhteyksien lisäksi sovellusta, jossa verkkovalmennus, etäkonsultaatiot ja etäohjaus, uraohjaus, yksilötehtävät ja yksilöohjeistus ovat mahdollisia.
Perustelut päätösesitykselle:
Jos kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa olevat henkilöt jäävät ilman palveluita pitkäksi aikaa,
kasvaa heidän syrjäytymisriskinsä monikertaiseksi. Hankkeessa kehitetään malli ja välineet, jolla
kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin tehdä etänä myös poikkeustilanteessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntouttavaan työtoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kanssa.
Hanke edistää maakuntaohjelman toimenpiteistä mm. toimenpiteiden ”Edistetään kumppanuutta ja
rohkeita kokeiluja dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa” ja ”Edesautetaan
digitaalisten ja fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista
Luontoliikunnalla kestävyyttä (33/2020). Hakija Paimion Rasti ry
Hankkeen toteutusaika on 1.6. - 30.9.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on psyykkisen ja fyysisen terveyden, hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen luonnossa liikkumalla ja suunnistamalla, suunnistuksen ja luontoliikunnan edellytysten kehittäminen, suunnistustaitojen opettaminen ja näin aloituskynnyksen madaltaminen, suunnistukseen
liittyvän sosiaalisuuden ylläpitäminen mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteessa käytettävillä
olevilla välineillä sekä lasten, nuorten ja perheiden terveellisen luontoliikunnan ja suunnistusharrastuksen edistäminen.
Perustelut päätösesitykselle:
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Pienimuotoinen ja konkreettinen hanke, jolla edistetään psyykkistä ja fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja kestävyyttä luonnossa liikkumalla ja suunnistamalla. Koronavirusepidemian aiheuttamassa
ainutlaatuisessa poikkeustilassa kansalaisten mahdollisuudet ylläpitää liikunnalla suorituskykyään
sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttään ovat hankaloituneet huomattavasti. Hanke parantaa luontoliikunnan ja suunnistuksen edellytyksiä kiinteillä rakenteilla ja koulutuksella.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta tukea ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä
hyvinvointia.
Lasten henkisen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa (35/2020). Hakija Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 - 31.5.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteet:
• Tukea alueen lasten ja perheiden arjessa jaksamista koronaviruksen aiheuttamien haittavaikutusten (mm. sosiaalinen eristäytyminen) voittamisessa
• Tukea alueen lasten henkistä jaksamista kodin muuttuneissa tilanteissa (mm. työttömyys, tulojen väheneminen, huoltajien mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen) ja uudentyyppisessä koulunkäynnissä (etäopetus ja sen tuomat haasteet)
• Kehittää uudenlaista avunmuotoa lapsille verkkoon lasten toiveita ja palautteita kuullen
• Lisätä kriisitilanteessa ja sen jälkeen lasten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja nähdyksi
• Tukea lasten ja nuorten koulukäyntiä tilanteessa, jossa koulun arki on muuttunut ja vastuu tehtävien hoitamisesta on siirtynyt entistä enemmän perheille itselleen.
• Tukea lasten huoltajien vanhemmuuden taitoja ja erityisesti kykyä kuunnella ja tukea lapsiaan
kriisiin nostamien huolien ja murheiden käsittelemisessä
• Hakea toiminnalle jatkoa yhteistyökumppaneiden, kuten Turun tyttöjen talon tai MLL:n kanssa
Tavoitteena on tukea yhteensä 80 lapsen jaksamista syksystä 2020 kevääseen 2021 mennessä
tarjoamalla luotettavan aikuisen läsnäoloa sekä konkreettista keskustelu- ja läksyapua
Perustelut päätösesitykselle:
Konkreettinen hanke, joka tukee Pansio-Perno -alueen lasten ja perheiden arjessa jaksamista
koronaviruksen aiheuttamien haittavaikutusten (mm. sosiaalinen eristäytyminen) voittamisessa.
Kohderyhmänä on niiden perheiden lapsia, jotka ovat jääneet vielä entistä enemmän aikuisten tukea vaille koronakriisin aikana ja jotka myös tarvitsevat erityistä tukea kriisin jälkeen.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta rakentaa tulevaisuuttamme aktiivisesti ja huolehtien
kaikkien ihmisten fyysisesti ja henkisestä hyvinvoinnista luoden samalla perusteet turvalliselle ja
yhdenvertaiselle yhteiskunnalle.
KRIISISTÄ UUDISTUMISPOLULLE - Rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen
(36/2020). Hakija Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
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Kriisin jälkeen moni yrittäjä ja yritys on ajautunut konkurssiin, osa lopettanut yrityksen, osa ajautunut pahoihin maksuvaikeuksiin ja moni on vähentänyt henkilöstöään. Yritysten neuvonta-, kasvu- ja
kehittämispalveluiden on mukauduttava palvelemaan tätä uutta aikaa ja yrittäjää ja yritystä, joka on
kohdannut kovia, mutta haluaa ottaa uuden alun yrittäjänä.
Hankkeen lähtökohtana on ensivaiheessa tavoittaa mahdollisimman laajasti varsinaissuomalaiset
pienyrittäjät olemassa olevia palveluita hyödyntäen. Tarkoituksena on tarjota nopeita ja konkreettisia toimia kriisissä oleville yrittäjille akuutin avun saamiseksi kehittämällä olemassa olevia palveluita mm. toimijoita verkottamalla. Hankkeessa käynnistetään maakunnallinen pk-yritysten uudistamispolku, joka auttaa pk-yrittäjiä kartoittamaan koronakriisin luomat mahdollisuudet liiketoiminnan
uudistamiselle ja käynnistämään jälleenrakennus tai uuden liiketoiminnan luominen uudistamispolun tiekartan avulla.
Hankkeessa syntyvän virtuaaliyhteisön kautta kokeillaan rohkeasti uusia malleja ja työkaluja, yhteisössä jaetaan hyviä käytäntöjä, verkostoidutaan, vertaisopitaan, vahvistetaan viestintää sekä synnytetään kunta- ja toimialakohtaisia sekä läpileikkaavia kehittämistiimejä.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke kohdistuu kattavasti koko maakunnan alueelle. Kohderyhmänä ovat pk-yrittäjät ja eritysesti
yksin- ja pienyrittäjät. Hankkeessa tarjotaan nopeita ja konkreettisia toimia kriisissä oleville yrittäjille
akuutin avun saamiseksi sekä myös haetaan työkaluja kartoittamaan koronakriisin luomat mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamiselle, jälleenrakennuksen käynnistämiselle tai uuden liiketoiminnan luomiselle.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteiden ”Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja
dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa”, ”Edistetään kasvuyrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja innovaatiovalmiuksia sekä yrittäjyyskasvatusta” ja ”Edesautetaan digitaalisten ja
fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 24.4.2020.
Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että

Paraisten kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Åboland på hösten - Turunmaan syksy”
(13/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (31 160 euroa), kuitenkin enintään 21 812 euroa.
Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”ERIKORONA” (14/2020)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (30 962 euroa), kuitenkin enintään 21 672 euroa.
Läntiselle tanssin aluekeskukselle myönnetään hankkeeseen ”KohTalo D - kohtaamisen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan” (15/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (60 425 euroa), kuitenkin enintään 42 298 euroa.
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Naantalin kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali” (18/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (19 500 euroa), kuitenkin enintään 13 650 euroa.
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen
vahvistaminen” (22/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään
35 000 euroa.
Turun Kaupunkilähetys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille
aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne” (23/2020)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 69,6 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (23 000 euroa), kuitenkin enintään 16 000 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen
ekosysteemin kehittäminen” (25/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 65,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (83 730 euroa), kuitenkin enintään 54 411 euroa.
Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020” (29/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (52 360 euroa), kuitenkin enintään 36 652 euroa.
Raision kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke”
(30/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään 35 000 euroa.
Paimion Rasti ry:lle myönnetään hankkeeseen ” Luontoliikunnalla kestävyyttä” (33/2020) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (8 200 euroa), kuitenkin enintään 5 740 euroa.
Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiölle myönnetään hankkeeseen ”Lasten henkisen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa” (35/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (29 500 euroa), kuitenkin enintään 20 650 euroa.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”KRIISISTÄ UUDISTUMISPOLULLE Rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen” (36/2020) Alueiden kestävän kasvun
ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 880 euroa), kuitenkin enintään 38 416 euroa.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET
PÄÄTÖKSET
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Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa käytetään maakuntien
liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.
Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa
reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Rahoitusta on mahdollista
kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
-

edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

-

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä

-

vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

-

hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

17.4.2020 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka hillitsevät koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. VarsinaisSuomen liittoon saatiin 26 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 871 852 euroa.
Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 325 000 euroa.
Kielteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Elinvoimainen seuratoiminta yhteisöllisyyden tukena (08/2020). Hakija Ura Basket ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5.- 31.8.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on turvata elinvoimainen ja laadukas valmennus- ja juniorityö myös koronakevään aiheuttaman toiminnan katkoksen jälkeen. Jatkuvuutta tukevat toimintakykyinen seuran hallinto ja toimisto, sekä yhteydenpito vapaaehtoisiin.
Perustelut päätösesitykselle:
Pienimuotoinen yhden seuran toimintaan kohdistuva hanke, jonka vaikutukset kohdentuvat vain
seuran toiminnassa mukana oleviin.
Yhteisötyö seuroissa (11/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 - 30.6.2021
Hankkeen kuvaus:
Suomessa liigaseurat (seurat) ovat keskittyneet lähes pelkästään urheilullisen suorituskyvyn kehittämiseen ja parantamiseen. Väestön vanheneminen, julkisen sektorin rahoitusvaje ja yhteiskuntavastuullinen ajattelu avaa seuroille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa yhteisötyöhön.
Tärkeimmät tavoitteet:
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- Edistää seurojen elinvoimaisuutta rakentamalla uuden toimintamallin julkisen sektorin, yritysten ja
liigatason seurojen kanssa
- Levittää hankkeessa syntynyttä tietoa ja toimintamalleja alueen liigatason organisaatioihin, julkiselle sektorille ja yrityksiin.
- Ennaltaehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä ja edistää terveellisten elintapojen leviämistä
ja tätä kautta nostaa seurojen yhteiskunnallista merkitystä ja taloudellisia vahvistavia mahdollisuuksia.
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeen tuloksena syntyy dokumenttina julkaistava malli toiminnan laajentamisesta yhteisötoimintaan. Mallia ei testata hankkeen aikana, joten sen toimivuutta käytännössä ei saada hankkeessa selville.
Urapurje (16/2020). Hakija Votty ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on parantaa osallistujien työmarkkinavalmiuksia ja vahvistaa kohdennettua osaamista Urapurjeen omaehtoisen työllistymisprosessin avulla. Kohderyhmänä Urapurjeella
on muuttuvassa ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat varsinaissuomalaiset korkeakoulutetut
tai vastaavat valmiudet työelämässä hankkineet ihmiset, jotka ovat työttömiä tai joutuneet lomautetuksi tai ovat parhaillaan työttömyysuhan alla.
Perustelut päätösesitykselle:
Muuttuvassa ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat varsinaissuomalaisten korkeakoulutettujen
työnhaun edistämiseen on jo tarjolla palveluita. Myös Urapurjeen omaehtoinen työllistymisprosessi
on ollut jo käytössä. Hanke ei tuo selkää lisäarvoa käynnissä olevaan toimintaan.
Pysytään Liikkeessä (17/2020). Hakija Lahjan Tytöt ry
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 - 1.2.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on saada seura takaisin jaloilleen ja pyörimään sekä saada Koronan jäljiltä
ihmiset takaisin liikunnan pariin ja liikkumaan. Tavoitteena on myös saada kaikki vanhat ja nykyiset
jäsenet löytämää takaisin seuran tunneille ja pysymään seuran jäseninä. Tehdään kaikki tarvittavat
toimenpiteet, että saadaan jälleen työllistettyä kaikki ohjaajat, valmentajat, säestäjät, ja kaikki seuran päätoimiset ja osa-aikaiset työntekijät, ja näin vältytään irtisanomisilta.
Perustelut päätösesitykselle:
Kustannusarvioltaan suuri (etenkin puolen vuoden toteutusaikaan suhteutettuna) toimintamenotyyppinen hanke, jonka kustannukset painottuvat palkka- ja vuokrakustannuksiin.
Resilientit luovat alat (19/2020). Hakija Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
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Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
Hanke tähtää luovien alojen toimintaedellytysten tukemiseen koronan vaikeuttamassa tilanteessa.
Toimijoita autetaan mukauttamaan ja/tai uudelleen suuntaamaan toimintaansa sellaiseksi, että
toiminnan jatkaminen on mahdollista ja koronaviruspandemian aiheuttamat peruuttamattomat vauriot toiminnalle olisi mahdollista ehkäistä.
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) tarjoaa osaamista, koulutusta ja opiskelijatyöresurssia
luovan alan käyttöön verkkokoulutuksen, innovointiprojektien sekä tutkimus- ja kehittämistöiden
muodossa. Lisäksi tutkitaan koronapandemian vaikutuksia ja sitä, mitä siitä on ollut mahdollista
oppia. Saatu tieto julkaistaan, jolloin se hyödyttää alaa ja opiskelijoita laajemminkin.
Perustelut päätösesitykselle:
Luovan alan toimijat voivat hyödyntää myös yleisesti tarjolla olevia neuvontapalveluja. Niukkoja
hankeresursseja ei kannata suunnata yhden toimialan selvitystyö- ja julkaisutoimintaan.
Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskuksen Yrityshuoneen perustaminen (20/2020). Hakija Turun
kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 – 31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskus (Työpiste) perustaa Yrityshuoneen nimellä toimivan
yksinyrittäjiä ja pääasiassa pieniä yrityksiä palvelevan toimintakonseptin. Tavoitteena on hillitä koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista. Tavoitteena on myös auttaa työnantajia saamaan osaavaa työvoimaa ja tukea ja neuvoja rekrytointiin ja
erilaisiin avustuksiin ja tukiin liittyvissä kysymyksissä. Yrityshuone voi auttaa ja opastaa hakulomakkeiden täytössä ja kertoa asioista kansantajuisesti tai selkokielellä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille työnantajille. Lisäksi yrityshuone ottaa aktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja tarjoaa palveluita haastavassa tilanteessa.
Perustelut päätösesitykselle:
Yritysten neuvontaan ja osaavan työvoiman saamiseen liittyviä palveluja on jo tarjolla mm. Turku
Science Parkin ja TE-toimiston kautta. Hankkeella on käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden
kohtuullisen suuri kustannusarvio ja pitkä toteutusaika.
LIITO - Liitoa bisnekseen (21/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 20.4.2020 - 28.2.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on:
• tarjota konkreettista apua mikro- ja pk-yrityksille sekä kolmannelle sektorille koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä selviytymiseen kehittämällä näiden liiketoimintaa
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• edistää etätyön prosessien ja etätöissä käytettävien välineiden käyttöä yritysten ja kolmannen
sektorin liiketoiminnassa
• kehittää uusi nopean toiminnan työkalu alueen korkeakoulu-yritysyhteistyöhön, jota voidaan
hankkeen loputtua hyödyntää, esim. Korkeakoulukumppani-palvelussa.
• välillisenä tavoitteena on edistää Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden valmistumista hankkeen toteutuksen aikana
Perustelut päätösesitykselle:
Mikro- ja pk-yrityksille tarjotaan monen eri toimijan kautta apua koronaepidemian aiheuttamasta
taloudellisesta kriisistä selviytymiseen. Korkeakoulu-yritysyhteistyön kehittäminen on sisältynyt
moneen jo rahoitettuun hankkeeseen. Hankkeella on käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden
kohtuullisen suuri kustannusarvio.
ÅIFK Arenan suunnittelu ja projektointi (24/2020). Hakija Fotbollsförening ÅIFK rf
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 - 31.10.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on luoda ympärivuotiset harrastusolosuhteen lähialueelle Turun Hirvensaloon. Suunnitelmissa on rakentaa täysimittainen lämmitettävä keinonurmikenttä ja sen viereen 8v8
kenttä, jonka päälle jollakin aikavälillä tulisi hallirakennus. Kenttien yhteyteen suunnitellaan myös
toimisto/pukukoppi/varastorakennusta.
Suunnitelma on 3-vaiheinen:
• vaihe 1: nykyisen hiekkakentän laajentaminen, lämmitysputkien asentaminen perustuksiin,
keinonurmikenttä 75x170 m, aidat alueen ympärille, valaistus, pysäköintipaikkoja
• vaihe 2: toimisto/pukukoppi/varastorakennus kentän lähettyville
• vaihe 3: 1/3 osa kentän päälle pystytetään halli talviharjoittelua varten
Projekti vaatii osa-aikaisen projektijohtajan ja osa-aikaisen teknisen asiantuntijan. Haettu rahoitus
kohdistuu heidän palkkakustannuksiinsa.
Perustelut päätösesitykselle:
Pelkkä investointihanke. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta ei ole tarkoitettu suurten
investointien tukemiseen.
Uudet liiketoimintamahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutumatkailussa (26/2020). Hakija
ProAgria Länsi-Suomi
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 31.1.2021
Hankkeen kuvaus:
Maaseutumatkailuyritysten toiminta on käytännössä pysähtynyt kuten muukin matkailu- ja ravintolatoiminta. Tavoitteena on tukea ja avustaa maaseutumatkailuyrityksiä käynnistämään toimintansa
uudelleen heti, kun se Korona-epidemian jälkeen on mahdollista
Hankkeen tavoitteet:
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1. Kannustaa ja tukea maaseutumatkailuyrittäjiä selviämään yli kriisivaiheen sekä käynnistämään
toimintansa mahdollisimman pian tilanteen sen salliessa. Neuvoa ja tukea yrittäjiä käynnistysvaiheessa kiinnittämään huomiota toimintaansa, jotta siinä huomioidaan tartuntojen mahdollisuus ja
tehdään tarvittavat toimenpiteet tartuntojen estämiseksi, jotta matkailu kotimaassa on turvallista
2. Kotimaan matkailijoiden kasvattaminen alueella.
3. Kannustaa matkailuyrittäjä tuottamaan palveluita myös paikallisille asukkaille, esim. päivätapahtumat.
4. Auttaa matkailuyrittäjiä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja monipuolistamisessa
5. Auttaa matkailuyrittäjiä mahdollisissa taloudellisissa ongelmissa neuvonnan avulla.
Perustelut päätösesitykselle:
Tällä hakukierroksella on vahva panostus matkailun kehittämiseen kolmen muun rahoitettavaksi
esitettävän hankkeen kautta. Lisäksi maaseutuohjelmasta ollaan rahoittamassa matkailun ja sen
palveluiden kehittämiseen liittyvää hanketta.
Paikallisen valmistamisen verkosto ja muutosjoustavuuden lisääminen (27/2020). Hakija Turku
Science Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.10.2020
Hankkeen kuvaus:
Koronapandemia on johtanut monessa yrityksessä resurssipulaan, jossa tarvittavia komponentteja,
raaka-aineita ja palveluita tarvitaan nopeasti toiminnan jatkamiseksi. Samaan aikaan osa yrityksistä on kysynnän hiipuessa joutunut ajamaan tuotantoaan alas. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmämme joutuu hankkimaan paikallisesti kriittisiä komponentteja nopealla aikataululla ja siihen kykenevien yritysten joukosta on syytä olla olemassa riittävän tarkkaa tietoa.
Turku Science Park Oy alueellisine yhteistyökumppaneineen (Turun ammattikorkeakoulu, Åbo
Akademi, Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus) on käynnistänyt huhtikuun alussa (3.4.2020) tähän tarpeeseen Alihankintaverkosto-palvelun, jonka tavoitteena on lisätä alueen yritysten muutosjoustavuutta ja luoda myös kokonaan uutta paikallisen valmistuksen ja palveluiden verkostoa.
Vasta aloitetun palvelun vaikutukset tulee tehokkaasti saattaa koko maakunnan tasolle sekä tarvittaessa laajemmalle Suomeen. Tämä vaatii resursointia, sisäistä järjestäytymistä ja prosessien
ylösajoa, sekä yhteisen viestinnän suunnittelua. Lisäksi palvelun vaikutusten luotettava seuraaminen ja korona-pandemian jälkeisen talouden palautumisen tukeminen palvelun avulla vaativat yhteistä suunnittelua.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke pohjautuu jo olemassa olevaan Alihankintaverkostopalveluun ja kyseessä on toiminnan laajentaminen. Olemassa olevan toimintamallin laajennus tulisi pystyä rahoittamaan siihen osallistuvien omalla rahoituksella.
Teollisuuden tuotantoketjut ja alihankinnan kehittäminen (28/2020). Hakija Ukipolis Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
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Hankkeen tavoitteena on selvittää pienten yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluitaan kilpailukykyisesti Varsinais-Suomessa ja lähialueilla sekä kartoittaa esim. Alihankintaverkosto -palvelun tarjoamia mahdollisuuksia. Mitä asioita mikro- ja pienten yritysten tulee huomioida tarjotessaan palveluitaan isommille pk-yrityksille ja niiden verkostoille. Tavoitteena on tarjota kehittämisen polkuja
pienille yrityksille uusien päähankkijoiden toimittajina. Tavoitteena on hakea ja testata toimintamalleja, joilla teollisen toiminnan häiriöitä voidaan puskuroida hyödyntämällä lähellä olevia resursseja.
Korkeakouluyhteistyötä on tehty Vakka-Suomessa pitkään ja eri kanavien kautta. Tässä hankkeessa tavoitteena on, että korkeakoulujen tutkimustyö ja palvelut saadaan hyödynnettyä mahdollisimman laajasti.
Perustelut päätösesitykselle:
Aikaisemmin on jo rahoitettu AIKO-rahoituksella Ukipolis Oy:n hanke, jossa tavoitteena oli mm.
tuottaa toimintamalleja valmistavan teollisuuden toimitusketjujen tehostamiseksi.
Uusien ohjaajien kouluttaminen valmennus- ja junioritoimintaan sekä uusien että laajempien junioriryhmien perustaminen (31/2020). Hakija Aura Golf ry
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 - 31.5.2021
Hankkeen kuvaus:
Tavoitteena on taata valmennus- ja junioritoiminnan jatkuvuus ja laajuus kouluttamalla uusia golfohjaajia seuran aktiivisista jäsenistä tukemaan nykyisiä ammattivalmentajia erityisesti aloittelevien
junioriryhmien harjoitusten pitämisessä. Tavoitteena on kouluttaa 2-5 seuran aktiivista jäsentä.
Uusien ohjaajien avulla tavoitteena on kasvattaa junioriryhmien kokoa ja luoda kokonaan uusia erityisesti aloitteleville ryhmille sopivia ryhmiä. Ryhmäkokoja tärkeämpänä tavoitteena on kuitenkin
varmistaa junioritoiminnan jatkuvuus ja laajuus kustannustehokkaasti koronakriisin aiheuttaman
mahdollisesti jopa lähivuosillekin heijastuvan taloudellisen ahdingon aikana.
Perustelut päätösesitykselle:
Pienimuotoinen ja vaikuttavuudeltaan pieni yhden seuran normaalin toiminnan kehittämiseen tähtäävä hanke.
Toivo - toivutaan koronasta (32/2020). Hakija Loimaan kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on Loimaan kaupungin yrityselämän, erityisesti pienyritysten ja yksinyrittäjien, auttaminen ulos koronan aiheuttamasta tilanteesta.
Tavoitteena on myös Loimaalla merkittävän teknologiateollisuuden pidemmän aikavälin kehittymisen edellytysten turvaaminen niiden tarvitsemien alihankintayritysten kautta kuten myös Loimaan
yrityspuiston tunnettuisuuden lisääminen.
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Perustelut päätösesitykselle:
Vaikuttavuudeltaan pieni yhden kunnan alueelle kohdistuva yritysneuvontahanke, Yritysten neuvontapalveluja on tarjolla muutenkin. Hankkeeseen sisältyvä yrityspuiston tunnettuisuuden lisääminen on kaupungin normaalia toimintaa.
Selvityshanke Varsinais-Suomen alueellinen reagointikyky muovituotteiden valmistuksessa
(34/2020). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.6. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Selvityshankkeen suurimpana motivaationa toimii vastaaminen teollisuus 4.0 kasvaviin osaamis- ja
teknologiatarpeisiin sekä kansainvälisen kilpailukyvyn varmistaminen. Yleisenä tavoitteena on teknologiateollisuuden ja erityisesti pk-yritysten lisäävän valmistuksen tuotekehittämistoiminnan aktivointi ja tukeminen Varsinais-Suomessa.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa selvitysraportti Varsinais-Suomen alueellisesta reagointikyvystä muovituotteiden valmistuksessa. Selvityksen pohjalta voidaan luoda aikajana, jonka
avulla voidaan arvioida alueellista 3D-tulostuskapasiteettia ja sen soveltuvuutta eri käyttökohteisiin
sekä saadaan arvio, kuinka kauan muoviosan ruiskuvalumuotin valmistukseen menee nykyaikaisin
valmistusmenetelmin.
Toisena tavoitteena on jakaa käänteiseen suunnittelun ja muovituotteiden valmistuksen parhaita
käytäntöjä ja osaamista alueen oppilaitoksille ja teknologiateollisuuden yrityksille.
Kolmantena tavoitteena on testata tuotantoketjua todellisin esimerkein ja tuottaa samalla tuotteita,
jotka tulevat toimimaan konkreettisena opetusmateriaalina lisäävän valmistuksen mahdollisuuksista.
Perustelut päätösesitykselle:
Muovin hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita on jo rahoitettu useita. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa selvitysraportti Varsinais-Suomen alueellisesta reagointikyvystä muovituotteiden
valmistuksessa. Niukkoja hankeresursseja ei kannata suunnata yhden toimialan selvitystyö- ja julkaisutoimintaan.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 24.4.2020.
Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Elinvoimainen seuratoiminta yhteisöllisyyden tukena (08/2020). Hakija Ura Basket ry
Yhteisötyö seuroissa (11/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Urapurje (16/2020). Hakija Votty ry
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Pysytään Liikkeessä (17/2020). Hakija Lahjan Tytöt ry
Resilientit luovat alat (19/2020). Hakija Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskuksen Yrityshuoneen perustaminen (20/2020). Hakija Turun
kaupunki
LIITO - Liitoa bisnekseen (21/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
ÅIFK Arenan suunnittelu ja projektointi (24/2020). Hakija Fotbollsförening ÅIFK rf
Uudet liiketoimintamahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutumatkailussa (26/2020). Hakija
ProAgria Länsi-Suomi
Paikallisen valmistamisen verkosto ja muutosjoustavuuden lisääminen (27/2020). Hakija Turku
Science Park Oy
Teollisuuden tuotantoketjut ja alihankinnan kehittäminen (28/2020). Hakija Ukipolis Oy
Uusien ohjaajien kouluttaminen valmennus- ja junioritoimintaan sekä uusien että laajempien junioriryhmien perustaminen (31/2020). Hakija Aura Golf ry
Toivo - toivutaan koronasta (32/2020). Hakija Loimaan kaupunki
Selvityshanke Varsinais-Suomen alueellinen reagointikyky muovituotteiden valmistuksessa
(34/2020). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Päätös

Tiina Perho jääväsi itsensä hankkeen Toivo - toivutaan koronasta (32/2020). Hakija Loimaan kaupunki käsittelystä.
Esko Kiviranta esitti hankkeen Toivo – toivutaan koronasta (32/2020) rahoittamista supistettuna 25 000 euroon. Esitystä ei kannatettu.
Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Varsinais-Suomen liitolla on tilillään
aiempien rahoitusinstrumenttien (maakunnan kehittämisraha, AIKO-rahoitus) vapautuneita varoja.
Mikäli työ- ja elinkeinoministeriöstä saadaan lupa käyttää näitä varoja, niin Loimaan kaupungin
Toivo- Toivutaan koronasta -hankkeen mahdolliseen rahoitukseen palataan uudelleen. Mahdollinen uusi rahoituspäätös muokattuine rahoitushakemuksineen käsitellään hankerahoitusjaoston kokouksessa ennen kesäkuun maakuntahallituksen kokousta.
Muiden hankkeiden osalta päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja
§ 8

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Asia

Käydään läpi tiedoksi annettavat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.
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§ 9
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Ei ollut tiedoksi annettavia asioita.
_____
SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin.
_____

§ 10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.22.
_____
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