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Kanerva Ilkka, puheenjohtaja
(§16 pöytäkirjanpitäjä)
Eloranta Eeva-Johanna
Heikkilä Lauri
Häkämies Kari 1.vpj. (intressijäävi
§16)
Lindberg Marko
Ruottu Annina
Söderlund Nina
Virtanen Jarkko
Metsä-Tokila Timo
Madekivi Olli 2. vpj.
Lindholm Hanna
Luukanen Mikael

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

Linna Kristiina
Leinonen Kalle
Tolonen Risto
Myllymäki Paavo
Alvesalo Piia 3.vpj.
Munter Hanna

Asiantuntijat
Åboland
Salon seutukunta
Vakka - Suomen seutukunta
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Suomen metsäkeskus/Lounais-Suomi
Varsinais-Suomen Leader –ryhmät 2016-2017
Maaseutujaoston pj. (VARELY)
Järjestöjaosto pj. (V-S Kylät ry.)
Elinkeino- ja ilmastovastuujaoston pj. (VARELY)

Granberg Gunilla
Mannervesi Mika
Torvinen Katariina
Hannula Mika (intressijäävi §20)
Willför Stefan
Taipale Maria
Rautalin Minna
Teuri Maarit
Skyttä Risto
Linkoranta Tauno
Metsä-Tokila Timo

PÄÄSIHTEERI, ESITTELIJÄ

Nuotio Tarja
§16)

Aluekehitysjohtaja (intressijäävi

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Högblom Esa
vi §16)

Erikoissuunnittelija (intressijää-

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Lauttamäki Salla-Maria
Partanen Petteri
Heinonen Sami
asiamies
Roslakka Ville

KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA

Koivukangas Minna
Villa Mika
Sopenlehto-Jokinen Anna-Mari

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§6

Erikoissuunnittelija
Elinkeinopäällikkö
Maaseutu- ja saaristoErikoissuunnittelija
ESR-koordinaattori KESELY
ESR-koordinaattori KESELY
Asiantuntija, Turun kpi
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§8
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ALLEKIRJOITUKSET
Ilkka Kanerva
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esa Högblom
sihteeri

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

pöytäkirjantarkastaja
Mika Mannervesi

pöytäkirjantarkastaja
Gunilla Granberg
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§ 5

KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avasi kokouksen.
_____

§ 6
Asia

Sivu 5

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 9.6.2020.

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä saman aikaan, Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi äänitunnistuksen perusteella.
_____

§ 7

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen.

Ehdotus

Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
_____

§ 8

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Asia

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

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä siirtyy pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen.
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kokouksen puheenjohtajalle
hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille pöytäkirjan
hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan aluekehitysjohtajalle ja kokouksen sihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.
Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Niko Kyynäräisen ja Gunilla Granbergin.

Pöytäkirjantarkastajat
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Maakunnan yhteistyöryhmä päätti siirtyä pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen esityksen mukaisesti.
Maakunnan yhteistyöryhmä valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Mannerveden ja Gunilla Granbergin.
_____

§ 9

KIRJALLISEN MENETTELYN PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Asia

Maakunnan yhteistyöryhmän 2019 vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman 2020, sekä MYR:n
ja sen jaostojen kokoonpanojen hyväksyminen, on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaisessa kirjallisessa menettelyssä ajalla 23.4.-30.4.2020.
Asiat on hyväksytty kirjallisessa menettelyssä 30.4.2020.
Kirjallista menettelyä koskeva pöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja

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

§ 10
Asia

EU:N RAKENNERAHASTOKAUDEN 2021-2027 VALMISTELUN AJANKOHTAISKATSAUS
Euroopan komissiolta on tulossa uusi EU:n rahoituskehysehdotus 2021-2027 toukokuun lopulla.
Ehdotus ottaa huomioon koronapandemian vaikutukset tulevalle unionin rahoitus- ja ohjelmakaudelle. Kehys määrittää tulevien EU:n ohjelmien sekä niiden rahoituksen ja toiminnan tasot ja komission esitys siirtyy EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.
Korona on vaikuttanut jo nyt voimakkaasti myös EU:n aluekehitysrahastoihin (EAKR): näiden rahastojen kautta on myönnetty viimeisten kuukausien aikana peräti 54 miljardia euroa erityisesti koronaan liittyviin hankkeisiin eri EU:n jäsenmaissa.
Korona-pandemia on hidastanut avoinna olevien EAKR-asetusten työstämistä. EU-asetustyö on
ollut käytännössä pysähdyksissä. Asetustyön odotetaan jatkuvan täysipainoisesti viimeistään syksyllä. Kansallinen valmistelu on keskittynyt mm. aluekehitys- ja rakennerahastolainsäädännön
valmisteluun sekä kansallista rahoitusta koskevaan alueellisen jaon valmisteluun. Valmistelussa on
hyödynnetty ns. sovittelijamallia suuralueiden välillä. Tavoitteena on ollut, että alueiden ehdotus tulisi jättää ministeri Lintilälle 12.6 mennessä. Jos alueet eivät ratkaisuun pääse, niin asia menee poliittiseen päätöksentekoon.

Ehdotus

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee asian.
Merkitään tiedoksi.

Esittely

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esitteli asian.

Pöytäkirjantarkastajat
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Euroopan unioni on antanut toukokuun lopulla uudet kehysesityksen, joka ottaa huomioon korona pandemian vaikutukset tulevalla rahoituskaudella. Pääpaino on ollut laajan elvytyspaketin aikaansaamisessa. EAKR-rahoituksen perustaso on helmikuisen ehdotuksen mukainen. Sisällöt painottavat aiempaa enemmän resilienssiä ja muutosjoustavuutta. Matkailun ja kulttuurin osuutta on
myös vahvistettu. Kansallisella tasolla on merkillepantavaa valtakunnan tason toimien suuruuteen
(EAKR 8 % ja ESR 20% koko kehyksestä). Asetusten valmistelu on jonkin verran hidastunut mutta
on sinänsä jo varsin pitkällä sekä EU- että kansallisella tasolla. Tavoitteena on, että kansallisen tason lait astuisivat voimaan 1.1.2021. Ohjelma-asiakirjan versio 5 on komission epävirallisessa esitarkastuksessa. Ympäristövaikutusten arviointi on edennyt raportointivaiheeseen. Alueellisista rahoituskehyksistä ei ole päästy sopuun TEM:n nimittämien sovittelijoiden kautta. TEM on pyytänyt
maakuntahallitusten puheenjohtajien yhteiskokousten puheenjohtajaa kansanedustaja Ilkka Kanervaa poliittiseksi välittäjäksi alueiden kiistassa. Ratkaisuehdotusta odotetaan lähipäivien aikana.
Kestävä kaupunkikehittäminen tulee perustamaan valtion ja yliopisto(keskus)kaupunkien ekosysteemisopimuksiin painottaen kaupunkien, tutkimusyhteistyön ja innovaatioiden välistä kokonaisuutta. Hankevalinnat tehdään kaupunkien toimesta. Hallintomallin valmistelu on kesken.
Käydyssä keskustelussa pohdittiin EU:n Green Deal toimien ja rahoituksen suhdetta rakennerahastotoimintaan. On ehdotettu, että tätä puolta tulevan ohjelman osana tulee hoitamaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF). On kuitenkin vielä epävarmaa, onko
JTF lopulta osa RR-ohjelmaa.
Komissio arvioinut tammikuussa 2020 tehdyn alkuperäisen arvion mukaan, että Suomessa kokonaisrahoitus JTF-rahastossa (ml. kansallinen osarahoitus) olisi 749 milj. euroa (JTF EU-rahoitus
164,8 milj. sekä vastinrahoitus rakennerahastoista vähintään 247,1 milj.) Komissio on alun perin
esittänyt rahoituksen kohdentamista Itä- ja Pohjois-Suomeen (”turvetuotantomaakunnat”) innovatiivisten ratkaisujen puhtaaseen energiaan ja turvetuotannon kasvihuonepäästöjen pienentämisen
muodossa. Asian valmistelu on kuitenkin kesken.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja

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

§ 11
Asia

MAASEUTUOHJELMAN 2021-2027JA SIIRTYMÄKAUDEN SEKÄ TULEVAN LEADER -TOIMINNAN
VALMISTELUN AJANKOHTAISKATSAUS
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 2019 neljä työryhmää valmistelemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa
(CAP-suunnitelma) EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta. Työssä on kuultu laajasti eri sidosryhmiä. Ahvenanmaata koskevia kysymyksiä käsitellään erillisessä työryhmässä. CAP-suunnitelma
kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyy komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kansallinen, tulevan rahoituskauden valmistelu on käynnissä niin kansallisella, alueellisella kuin
paikallisellakin tasolla. MMM ja Ruokavirasto valmistelevat CAP-strategiasuunnitelman sisältöä ja
toimeenpanoa. ELY-keskukset ovat aloittaneet alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien
laatimisen. Niiden palautusaika on muuttumassa ainakin helmi-maaliskuuhun 2021. MMM ohjeistaa aikataulun myöhemmin muiden aikataulujen varmistumisen yhteydessä. Leadertoimintaryhmiksi hakevat ovat aloittaneet oman, paikallisen tason valmistelunsa. MMM hyväksyy
uuden kauden Leader-ryhmät siirtymäkauden aikana siten, että ne voisivat aloittaa toimintansa heti
Pöytäkirjantarkastajat
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uuden EU:n rahoituskauden alettua eli vuonna 2022 tai 2023. Aiemman suunnitelman mukaan
CAP-strategiasuunnitelma oli tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesällä 2020. Lausuntokierros
tullaan viivästysten vuoksi siirtämään ainakin ensi syksyyn. MMM viestii myöhemmin uudesta
ajankohdasta.
Käynnissä on myös tulevaa rahoituskautta edeltävän siirtymäkauden valmistelu. Siirtymäkaudella
nykyisen kauden maaseutuohjelman välineet sekä rahoitusta on käytettävissä nykyisillä säännöillä
sekä hanke- ja yritysrahoituksessa että Leader-toiminnassa. Esityksen mukaan jäsenmaat saisivat
siirtymäkaudelle rahoituksen uuden kauden kehyksestä (tarkemmat euromäärät selviävät aikaisintaan ensi syksynä). Sen jälkeen MMM voisi jakaa valtuudet ensimmäiselle siirtymäkauden vuodelle
2021. Todennäköisesti siirtymäkauden pituudeksi tulee kaksi vuotta, jolloin siirtymävuosille olisi tulossa valtuuksia ELY-keskusten ja Leader-ryhmien käyttöön. Nykyisen ohjelman toteuttamisaikaa
siis pidennettäisiin kaikilta osin siirtymäkauden pituuden verran. Akuuttia rahoitustilannetta tulevat
helpottamaan myös nykyisen kauden uudelleenbudjetoinnit.
Lisätietoja: https://mmm.fi/cap27
Ehdotus

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

Esittely

Yksikön päällikkö Risto Skyttä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Uuden maaseutuohjelman valmistelu on käynnissä mutta itse ohjelman käynnistyminen siirtyy
vuoden 2022 puolelle. Ohjelma on laaja kokonaisuus kattaen maaseudun -ja maatilatalouden kehittämisen sekä Leader-toiminnan kokonaisuuden. Ohjelman käynnistymisen siirtymisen haittavaikutusten minimoiseksi otetaan käyttöön erillinen siirtymäkauden periodi, jonka aikana rahoitus tapahtuu vanhan ohjelman mukaisesti mutta uuden kauden rahoituskehyksestä. Varsinais-Suomen
maaseudun kehittämisen keskeiset tarpeet rahoituskaudelle 2021-2027 ovat (lista pöytäkirjan ulkopuolelta):
•
•
•

•
•
•
•

Pöytäkirjantarkastajat

Työ maatalouden kustannusten alentamiseksi: tilojen välisen yhteistyön lisääminen / tuottavimmat
menetelmät ja toimintatavat käyttöön / urakoinnin lisääminen / yhtiöittäminen / tilusten vaihto /
maatilojen liiketoiminnan monipuolistaminen / yhteisiä työvoimaresursseja.
Viljelyn monipuolistaminen / maan kasvukunnon kohentaminen viljelykiertoa kehittämällä sekä parantamalla peltomaan vesitalouden hallintaa (pinnan muoto, toimiva/säädettävä ojitus/salaojitus).
Erityisesti öljy- ja typensitojakasvien osuutta tulisi voida lisätä.
Maataloustuotannon kannattavuuden kohentaminen (vastataan kuluttajien erityistarpeisiin erikoistumalla eli avomaan puutarhatuotanto, marjanviljely, erikois- ja lääkekasvit, kasvihuonetuotanto,
terveysvaikutteiset tuotteet, erikoisruokavaliot, luomutuotteet, gourmet-trendit, tuontia korvaavat
vaihtoehdot, perinneruoat jne.)
Uusimman tutkimustiedon ja innovaatioiden nopeampi soveltaminen maataloudessa sekä maaseudun muussa yritystoiminnassa.
Uuden teknologian mahdollisuudet mm. maa- ja kotieläintaloudessa, kasvihuonetuotannossa,
avomaan vihannesviljelyssä, marjanviljelyssä ym.
Maataloustuotteiden/elintarvikejalostuksen kehittäminen, tuotteiden laadun sertifioinnin lisääminen,
kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen ja markkinointiosaamisen parantaminen maaseudun pienissä yrityksissä.
Maatilojen energia- ja ravinneomavaraisuutta/ravinteiden kierrätyksen lisääminen (erityisesti kotieläintilat tai viljatiloilla esim. nurmenviljely + biokaasuntuotanto); aurinkosähköbuumin rinnalla on
edelleen lisättävä myös biokaasun tuotantoa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Päätös

15.06.2020

Sivu 9

Eläinruokinnan valkuaisrehuomavaraisuuden lisääminen valkuais- ja öljykasvien kasvattamiseen
kannustavalla tukipolitiikalla. Lisäksi olisi hyvä saada kannustimia kotieläintiloille lähivalkuaisrehun
käyttämiseen.
Maatilojen liiketaloudellisen osaamisen ja viljelijän hyvinvoinnin parantaminen
Maaseudun muun elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden toimintaedellytysten sekä yritysten välisen yhteistyön (tuotantovälineet, työvoiman käyttö, markkinointi jne.)
Maaseudun/saaristoalueen matkailuelinkeinojen ja -palvelujen toimijaverkostojen vahvistaminen
sekä laadukkaiden luonto- ja ruokamatkailutuotteiden kehittäminen
Pienten yritysten puun jatkojalostuksen kehittäminen
Optimaalisten ratkaisujen hakeminen yhdistelemään maataloutta, hajautettua ja uusiutuvaa energiatuotantoa sekä ravinteiden kierrätystä (mahdollisesti muutakin kiertotaloutta).
Kehittämisavustuksen käyttöönotto maaseudun yritystoiminnan kehittämisen ja uudistamisen tukimuodoksi, jolloin mm. mahdollistuisi yrityskohtainen pk-yritysten monipuolinen kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.
Yritystukien myöntöedellytysten yhtenäistäminen siten, että tuen kohteena olevasta toiminnan
luonteesta riippumatta sovellettaisiin samoja säädöksiä (esim. annex1 vs. muu yritystoiminta).
Käytettävissä olevien voimavarojen kohdentamisen uudelleenarviointi ainakin osittain yksikkökoon
kasvaessa
Laiduntavien kotieläinten kannattavuuden ja tuotannon edellytyksistä huolehtiminen (Tällä on myös
vahva asiayhteys luonnonmonimuotoisuuden ja maiseman ylläpitoon liittyviin tavoitteisiin, näin
esimerkiksi harvinaisten saaristossa ja jokilaaksoissa sijaitsevien luontotyyppien osalta. Lisäksi
nauta- ja lammastiloille luomu on varsin toimiva tuotantotapa. Nurmivaltainen viljelykierto parantaa
myös maan rakennetta, lisää kasvipeitteisyyttä, sitoo hiiltä.)
Varsinais-Suomi on sika- ja siipikarjasektoreilla kaikkein suurin Suomessa. Erityisesti siipikarjan
osalta on mahdollisuuksia kasvuun mm. kananmunan uusien tuoteinnovaatioiden ja siipikarjan lihan kulutuksen kasvun myötä.
Vesien suojelulle vaikuttavia, kustannustehokkaita ratkaisuja, aidon kasvipeitteisyyden lisääminen
(nurmet, syysvilja, kerääjäkasvit ym.), otetaan uudelleen käyttöön kohdennetut suojavyöhykkeet,
kosteikkojen perustaminen jne.
Maisemalliset tavoitteet ovat keskiössä paljon vanhaa avointa perinnemaisemaa käsittävässä Varsinais-Suomessa. Ympäristösopimuksissa voisi nykyistä ohjelmakautta laajemmin olla mukana
maisemaelementti.
Taata jatko ja lisätä arvokkaiden perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoitoa
Maatalouden erilaisten ympäristöön liittyvien toimenpiteiden yhä kasvaessa tulisi sallia nykyistä
laajemmin tietynlaisten luontopalvelujen tuottamisen mahdollisuus ilman varsinaista tuotantoon liittyviä velvoitteita. Lisäksi nykyisen ohjelmakauden kaltaisten luonnonhoitopeltojen, monimuotoisuuspeltojen ja suojavyöhykkeiden korvausnimikkeet ja tukimäärälaskenta olisi hyvä erottaa tuotantoon suunnatuista maataloustuista ja huomioida ne todellisen luonteensa mukaisesti luonnonhoitopalveluna.
Luonnonmonimuotoisuuden runsaudella on suora yhteys maataloustuotantoon ja saataviin satotasoihin. Pölyttäjien vähenemisen estämiseen tulee kiinnittää huomioita ja kannustavalla politiikalla
myötävaikuttaa laaja-alaisiin, erilaisille tiloille sopiviin luonnonhoitopalvelumahdollisuuksiin.
Rakennetukijärjestelmän tulee olemassa olevien resurssien puitteissa edistää myös keskikokoisten
maatilojen kehitystä. Tuen myöntämisessä valmiiksi kannattavaan tuotantoon tulee olla myös tarveharkintaa.
Tarve investoida eettisempään kotieläintuotantoon syntyy kulutuksen ja kaupan ohjaamana. Varsinais-Suomessa tämä tarkoittaa erityisesti peruskorjausinvestointeja vapaaporsitusjärjestelmiin ja
kanaloiden vapaajärjestelmiin. Vanheneva tuotantotapa poistuu tuotannosta, mikä vauhdittaa rakennekehitystä.

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja
Yksikön päällikkö Risto Skyttä VARELY, p. 0295022664, sp: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Pöytäkirjantarkastajat
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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 loppukauden etenemiseen.
Ks myös. https://6aika.fi/

Ehdotus

6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen Turun kaupungilta esittelee asian.
Merkitään tiedoksi

Esittely

6Aika-kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen Turun kaupungilta esitteli asian.
6-Aika kokonaisuudessa on kaiken kaikkiaan käynnistynyt 60 hanketta ja ne jakautuvat eri sektoreille seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

Kiertotalous ja energia 12 hanketta (16 milj.euroa)
Osaamisen kehittäminen ja työllisyys 15 hanketta (19 milj.euroa)
Pk-yritysten osaaminen ja kyvykkyydet 4 hanketta (7 milj. euroa)
Liikkuminen 5 hanketta (5 milj. euroa)
Smart City ratkaisut ja kaupunkitieto 7 hanketta (7 milj. euroa)
Terveys ja hyvinvointi 5 hanketta (4 milj. euroa)
Oppiminen 2 hanketta (6 milj. euroa)

Turun osuus koko EAKR-rahoituksesta (ml. valtio) on 19 % ja on puolestaan suurin 6-Aika ESRrahoituksen hyödyntäjä.
Yritykset toimivat sekä hankkeiden yhteistyökumppaneina että kehittämistoimien kohderyhmänä.
Tämä kaikki tapahtuu kaupunkien innovaatioympäristöjen testaus- ja kehittämisalustojen ja erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Kaupungit tukevat myös yritysten osaamista lukuisin eri keinoin.
Turun 6-Aika kehittämisen hankekärjet kohdistuvat seuraaville painopisteille:






Kiertotalous ja cleantech
PK-yritysten osaaminen
Liikkuminen ja logistiikka
Oppiminen ja oppimisympäristöt
Osaamisen kehittäminen ja työllisyys

Näkyviä tuloksia on saatu mm. Topinpuiston kiertotalouskeskuksen, liikenteen päästöjen vähentämisessä, kaupunkiopastamisen muodossa, keskustan kevytjakelukokeilujen, suurvolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämisessä, matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä,
kestävien kaupunginosien kumppanuusmallien kehittämisessä, koodarikoulutuksen muodossa,
Roboboost-toimilla (robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla), Osaamopalvelun kehittämisellä
(työllisyys, ohjaus) ja ammatillisen paikka -ja aikariippumattoman opiskelun mahdollistamisen kautta.
Pöytäkirjantarkastajat
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Käydyssä keskustelussa toivottiin tarkempaa selvitystä yritysten osallistumisesta ja kokemuksista
yhteistyöstä. Vastauksena todettiin, että tällaista pitkälti jo tehdään (mm. KPMG-malli) ja yritysvaikutusten arviointiin kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätietoja

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

§ 13
Asia

YHTEENVETO EAKR -YRITYSTUKIPÄÄTÖKSISTÄ
Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista (7/2014) 27 §:n mukaan liike
ja 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. Oheismateriaalina olevassa
EAKR-yritystukia koskevassa päätöskoonnissa on esitetty julkistettavissa olevat ammatti- ja liikesalaisuuksia sisältämättömät tiedot 29.11.2019 –1.6.2020 tehdyistä EAKR –yritystukipäätöksistä
(EAKR). Kokouksessa 16.12.2019 esitettiin vastaavat tiedot ajalta 2.5.2019 – 28.11.2019.

Ehdotus

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

Esittely

Johtaja Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Tarkastelujaksolla hankkeita on ollut 27 kpl ja tukien kokonaissumma on runsaat 1 milj. euroa.
Tukien kysyntä on ollut suhteellisen aktiivista myös ns. Korona-lisärahoituksen aikana. Tuensaajayritykset ovat tukimalliin perustuen varsin nuoria (alle 5 v).

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot

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

§ 14

MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMAN YRITYSTUKIKATSAUS -YHTEENVETO

Asia

Maaseudun yritystukien suuntaamisen lähtökohtana ohjelmakaudella 2014-2020 ovat MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma ja siihen pohjautuva Varsinais-Suomen alueellinen maaPöytäkirjantarkastajat
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seudun kehittämissuunnitelma, Leader-ryhmien paikalliset strategiat sekä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja alueen Leader-ryhmien välinen yhteistyösopimus. Säädöspohjan luovat laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014), valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
(80/2015) sekä sovellettavat valtiontukisäännöt.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettava yritystuki on harkinnanvaraista
tukea. Tavoitteena on edistää maatalousalan ja maaseutualueiden kehittymistä, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä ja näin synnyttää maaseutualueelle uusia työpaikkoja. Rahoitettavaksi valitaan
toimenpiteet, jotka parhaiten edistävät maaseutuohjelman, alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tai paikallisten strategioiden tavoitteiden toteutumista. Rahoitettavien toimenpiteiden
tulee vaikuttaa olennaisesti yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kehittymiseen. Rahoitettavat toimenpiteet valitaan valintakriteereiden perusteella. Huomioitava on mm. myös, että tukea myönnettäessä huomioidaan kilpailua vääristävät vaikutukset samoin kuin tukea hakevan yrityksen markkina-alueen laajuus.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on ohjelmakaudella 2014-2020 käytettävissä maaseudun kehittämiseen rahoitusta (Euroopan maaseuturahasto) noin 46 M€, josta ELY-keskuksen päätöksellä
ohjataan yritystukiin 2/3 ja kehittämishankkeisiin 1/3. Yritystukiin on käytettävissä 31 M€, vuositasolla keskimäärin 4,4 M€. Kohderyhmänä ovat maaseutualueella toimivat pienet alle 50 henkilöä
työllistävät yritykset sekä koko maakunnan alueella ne alle 250 henkilöä työllistävät pk-yritykset
joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon. Ohjelmakauden ensimmäiset tukipäätökset tehtiin joulukuussa 2015 päätöksenteon jatkuessa vuoden 2020 loppuun.
Leader-ryhmien toiminta kohdistuu Varsinais-Suomessa kehittämishankkeisiin, yritystuissa kohteena ovat pienemmät, 1-4 hlöä työllistävät mikroyritykset. Ryhmiä Varsinais-Suomessa toimii 5
kpl, joista I samma båt rf – Samassa veneessä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry ja Varsin Hyvä ry esittelevät päätökset Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Näiden kolmen ryhmän
kautta tuetaan yrityshankkeita kuluvalla ohjelmakaudella enintään noin 1,5 M€:lla. Ykkösakseli ry
esittelee päätökset Uudenmaan ELY-keskukseen ja Ravakka ry Satakunnan ELY-keskukseen.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutusta koskevan VarsinaisSuomen ELY-keskuksen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön yritystuista viedään yhteenvetotiedot tehdyistä päätöksistä puolivuosittain.
Viimeisin yhteenveto on esitetty sihteeristön kokouksessa 17.1.2020 koskien ajanjaksoa 15.6.2019
– 31.12.2019. Kokouksessa päätettiin viedä yhteenveto myös seuraavaan Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukseen. Myöhemmin koronavirustilanteen aiheuttamista aikataulumuutoksista johtuen
yhteenveto sovittiin esitettäväksi 15.6.2020 pidettävässä kokouksessa laajennettuna myös kevätkauden 2020 tiedoilla. Sihteeristön 20.5.2020 kokouksessa hyväksyttiin poikkeuksellisesti tiivistetyn yhteenvedon vieminen MYR:n 15.6.2020 kokoukseen johtuen poikkeusrahoitushakemusten
käsittelyn aiheuttamasta ennennäkemättömästä ruuhkasta ELY-keskuksen työtilanteessa.
Sihteeristön kokouksessa esitettävä puolivuotisyhteenveto sisältää aina yritystukien toteutuksen
yleistilanteen ohjelmakauden alusta alkaen sekä koonnin myönnetyistä tuista (tuen saajan nimi,
myönnetty tuki sekä hankkeen toteutuspaikkakunta). Huomioitava on, että yhteenveto ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa (ammatti- ja liikesalaisuudet).
Oheismateriaalina Manner-Suomen maaseutuohjelman Varsinais-Suomen yritystukien tilanneyhteenveto sekä liike- ja ammattisalaisuuksia sisältämätön koonti myönnetyistä tuista 15.6.2019 –
1.6.2020.
Ehdotus

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

Pöytäkirjantarkastajat
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Yksikön päällikkö Risto Skyttä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli asian.
Vireille on tullut kaikkiaan 491 hakemusta (11.5.2015 – 1.6.2020) ja niihin haettu tuki yhteensä
49,1 milj. euroa. Myönteisiä päätöksiä on tehty 1.6.2020 mennessä 317 kpl (alkaen 17.12.2015) ja
tukea on myönnetty 29,0 milj. euroa. Varsinais-Suomen myöntövaltuus yritystukiin vuosille 20142020 on noin 31 milj. euroa (+ uudelleenbudjetoinnin kautta arviolta noin 1,5 milj. euroa)
Leader yritystukiin tehty v. 2014-2019 55 myöntöpäätöstä ja sidottu yht. 1,25 milj. euroa.




I samma båt 21 kpl, 0,73 milj. euroa
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit 17 kpl, 0,32 milj. euroa
Varsin Hyvä 17 kpl, 0,20 milj. euroa

Ohjelmakauden myönnöt päättyvät 31.12.2020 ja jäljellä ovat 31.7.2020 ja 30.9.2020 päättyvät
valintajaksot. Toteutusaika hankkeille on enintään v. 2022 loppuun tämän hetken ohjeiden mukaan. Siirtymäkausi on ilmeinen vuosille 2021-2022, jolloin käytössä olisi nykyisen maaseutuohjelman välineet ja nykyiset säädökset; rahoitus tulisi uuden kauden kehyksestä. Asiasta kuullaan
vuoden lopulla tarkemmat päätökset.
Hankeaktiivisuus on edelleen hyvällä tasolla painostuksen ollessa investointipuolella. Toimialoittain
tarkasteltuna ruokaketjun osuus edelleen merkittävin (maataloustuotteet ja elintarvikkeet). Ympäristöihin ja kiertotalouden sovelluksiin liittyvien hankkeiden osuudet ovat olleet tasaisessa kasvussa.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

Lisätiedot

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

§ 15
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE OPINNOLLISTAMINEN OSATYÖKYKYISEN
KEHITYSVAMMAISEN POLKUNA TYÖELÄMÄÄN
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

15.06.2020

Sivu 14

hakemus 105886 Opinnollistaminen osatyökykyisen kehitysvammaisen polkuna työelämään (hakija Ihme ja Kumma Tuki Ry).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
hakemus 105886 Opinnollistaminen osatyökykyisen kehitysvammaisen polkuna työelämään (hakija Ihme ja Kumma Tuki Ry).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
hakemus 105886 Opinnollistaminen osatyökykyisen kehitysvammaisen polkuna työelämään (hakija Ihme ja Kumma Tuki Ry).
_____

Lisätietoja
§ 16

Asia

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

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE ÄLYKÄS ENNAKOINTI - KESTÄVÄ KASVU
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105683 Älykäs ennakointi - kestävä kasvu 2020-2022 (hakija Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä).

Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Pöytäkirjantarkastajat
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Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105683 Älykäs ennakointi - kestävä kasvu 2020-2022 (hakija Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä).

Päätös

Asian käsittelyssä ja päätöksenteossa esteellisiä olivat Kari Häkämies, Tarja Nuotio ja Esa Högblom. Puheenjohtaja Kanerva toimi asian käsittelyn aikana pöytäkirjanpitäjänä.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105683 Älykäs ennakointi - kestävä kasvu 2020-2022 (hakija Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä).
_____

Lisätietoja
§ 17

Asia

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

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ESRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TSEMPPI - PALUU TYÖELÄMÄÄN
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105253 Tsemppi - paluu työelämään (hakija Turun seudun mielenterveyspalveluyhdistys
ry).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

Pöytäkirjantarkastajat
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Hakemus 105253 Tsemppi - paluu työelämään (hakija Turun seudun mielenterveyspalveluyhdistys
ry).
Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105253 Tsemppi - paluu työelämään (hakija Turun seudun mielenterveyspalveluyhdistys
ry).
_____

Lisätietoja
§ 18

Asia

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

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 2020LUVULLA
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
hakemus 105876 Työllisyyden edistäminen 2020-luvulla (hakija Ekokaarina Oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
hakemus 105876 Työllisyyden edistäminen 2020-luvulla (hakija Ekokaarina Oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
hakemus 105876 Työllisyyden edistäminen 2020-luvulla (hakija Ekokaarina Oy).
_____

Lisätietoja
Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas, 0295 022762, minna.koivukangas@ely-keskus.fi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ESRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE YHDESSÄ KOHTI YRITTÄJÄMÄISEN OSAAMISEN
EKOSYSTEEMIÄ

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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105740 -Yhdessä kohti yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä (hakija salon seudun
koulutuskuntayhtymä).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

Ehdotus

Hakemus 105740 -Yhdessä kohti yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä (hakija salon seudun
koulutuskuntayhtymä).
Asian käsittelyssä ja päätöksenteossa Hanna Munter todettiin esteelliseksi.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105740 -Yhdessä kohti yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemiä (hakija salon seudun
koulutuskuntayhtymä).
_____
Lisätietoja
§ 20

Asia

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

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ESRHANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE YLIOPISTOJEN TYÖELÄMÄPALVELUT
YRITYKSILLE

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
Pöytäkirjantarkastajat
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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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105775 yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille (hakija turun yliopisto).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105775 yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille (hakija turun yliopisto).

Päätös

Asian käsittelyssä ja päätöksenteossa esteelliseksi todettiin Mika Hannula.
Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105775 yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille (hakija turun yliopisto).
_____

Lisätietoja
§ 21

Asia

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

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE PUURAKENTAMISEN TUOTANTOOSAAMINEN UUTEEN NOUSUUN – WOODSKILLS
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 puol-
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tavasta lausunnosta, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä tai jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen.
Keski-Suomen ELY-keskukseen on saatu 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105771 Puurakentamisen tuotanto-osaaminen uuteen nousuun – WoodSkills (hakija
Työtehoseura Oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105771 Puurakentamisen tuotanto-osaaminen uuteen nousuun – WoodSkills (hakija
Työtehoseura Oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105771 Puurakentamisen tuotanto-osaaminen uuteen nousuun – WoodSkills (hakija
Työtehoseura Oy).
_____

Lisätietoja
§ 22

Asia

Rahoitusasiantuntija Satu Tuimala, 0295 024 019, satu.tuimala@ely-keskus.fi

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE RIKSU - RIKOKSISTA IRTAANTUMISTA
TUKEVA SUKUPUOLISENSITIIVINEN KUNTOUTUS
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
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hakemus 105880 RIKSU – rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (hakija
Silta-Valmennusyhdistys ry).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta on esitetty
rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105880 RIKSU – rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (hakija
Silta-Valmennusyhdistys ry)

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105880 RIKSU – rikoksista irtaantumista tukeva sukupuolisensitiivinen kuntoutus (hakija
Silta-Valmennusyhdistys ry)
_____

§ 23
Asia

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE AI-PORTAAT
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105729 AI-portaat (hakija Tampereen ammattikorkeakoulu Oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
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Hakemus 105729 AI-portaat (hakija Tampereen ammattikorkeakoulu Oy).
Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105729 AI-portaat (hakija Tampereen ammattikorkeakoulu Oy).
_____

Lisätietoja
§ 24

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 SOLA-SOSIONOMIT SYSTEEMISEN
LASTENSUOJELUN YTIMESSÄ
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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105811 SOLA – Sosionomit systeemisen lastensuojelun ytimessä (hakija Seinäjoen
ammattikorkeakoulu Oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105811 SOLA – Sosionomit systeemisen lastensuojelun ytimessä (hakija Seinäjoen
ammattikorkeakoulu Oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105811 SOLA – Sosionomit systeemisen lastensuojelun ytimessä (hakija Seinäjoen
ammattikorkeakoulu Oy).
_____

Lisätietoja
Rahoitusasiantuntija Mika Villa, 0295 022 776, mika.villa@ely-keskus.fi
Pöytäkirjantarkastajat
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE SUJUVA - SUJUVUUTTA
MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN, TYÖLLISTYMISEEN JA URAPOLKUIHIN

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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105856 Sujuva – sujuvuutta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen, työllistymiseen ja
urapolkuihin (hakija Turun ammattikorkeakoulu oy).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105856 Sujuva – sujuvuutta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen, työllistymiseen ja
urapolkuihin (hakija Turun ammattikorkeakoulu oy).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105856 Sujuva – sujuvuutta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen, työllistymiseen ja
urapolkuihin (hakija Turun ammattikorkeakoulu oy).
_____

Lisätietoja
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN
ESR-HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE OSAA - OSALLISUUTTA ALUSTOILTA

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/ESRPöytäkirjantarkastajat
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rakennerahastohankkeen 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 16 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevaa, kokonaan tai osittain Varsinais-Suomeen kohdistuvaa hakemusta.
Hakuaika oli 18.12.2019-2.3.2020.
Hakemus 105882 OSAA – osallisuutta alustoilta (hakija Valo-Valmennusyhdistys Ry).
Hakemusta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa 27.3.2020. KeskiSuomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön hankevalintakokouksessa 7.5.2020 hanketta ei ole esitetty rahoitettavaksi. Valintaesitys on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa
5.6.2020.
Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.
Ehdotus

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105882 OSAA – osallisuutta alustoilta (hakija Valo-Valmennusyhdistys Ry).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:
Hakemus 105882 OSAA – osallisuutta alustoilta (hakija Valo-Valmennusyhdistys Ry).
_____

Lisätietoja
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
Tiedoksi annettavat asiat
MYR-jaostojen pöytäkirjat.
- Maaseutujaosto 30.1.2020
- Koulutusjaosto 6.2., 23.4. ja 20.5.
- Järjestöjaosto 2.12.2019 ja 3.2.2020
- Ilmastovastuujaosto 4.12.2019, 7.4.2020 ja 24.4.2020

Lisäksi tiedoksi Varsinais-Suomen painotukset syksyn 2020 ESR:n alueellisessa haussa.
Hakuun toivotaan erityisesti hankehakemuksia, jotka vastaavat alla mainittuihin painotuksiin.
Covid-19 -epidemian työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä palautuminen
Hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon poikkeusolojen perusteella valtion lisätalousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulutuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.
Pöytäkirjantarkastajat
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•

Alueen elinkeinoelämän eri toimialoilta koronatilanteen vuoksi työttömiksi joutuneiden ja lomautettujen aktiivisuuden ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen sekä tarvittaessa
vaihtoehtoisten työllistymismahdollisuuksien selvittäminen ja työllistymistä edistäviin palveluihin ohjaaminen.

•

Toisen asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden, joiden
työllistyminen on vaarassa pitkittyä muun muassa koronatilanteen vuoksi, tilanteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen sekä tarvittaessa vaihtoehtoisiin työllistymismahdollisuuksiin tai ammattitaitoa täydentävään koulutukseen ohjaaminen.

•

Kotouttamisajan ohittaneiden ja erityisesti koronatilanteen vuoksi työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden maahanmuuttajien tilanteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen sekä
vaihtoehtoisiin työllistymis- tai koulutusmahdollisuuksiin ohjaaminen. Tarvittaessa työmarkkinoilla yleisesti tarvittavien tai ammatillisten valmiuksien kehittäminen sekä työllistymistä tukevaan kielikoulutukseen ohjaaminen.

Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen kaupunkialueilla
•

Varsinais-Suomessa haetaan tässä haussa myös hankehakemuksia, joilla edistetään kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä kaupunkialueilla. Hakemukset kohdennetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta” ja sen erityistavoitteeseen 10.1 ”Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen”. Toimintalinjan 5 tähän tarkoitukseen varattua ESR- ja valtion rahoitusta on jäljellä noin 240 000 euroa. Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen toteutusalueena
Varsinais-Suomessa ovat Kaarinan, Raision, Salon ja Turun kaupunkimaiset keskusta-alueet.
Toteutuksessa on oltava mukana paikallisia kolmannen sektorin toimijoita, joilla on oltava omarahoitusosuus hankkeessa. Hankkeen pää- ja osatoteuttajien (tai tuen siirron saajien) on oltava tiedossa jo hankehakemusta jätettäessä. Hanketoimenpiteillä on pyrittävä edistämään syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä työmarkkinoilla kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien etenemistä kohti työmarkkinoita.

Esittely

Tarja Nuotio korosti haun yhteyttä Korona-viruksen aiheuttamaan tilanteeseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_____

§ 28

MUUT ASIAT

Ehdotus

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.
_____

§ 29

SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Ehdotus

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 19.10.2020 klo 13.00 Kristillisellä opistolla.

Päätös

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 19.10.2020 klo 13.00 Kristillisellä opistolla.
_____

Pöytäkirjantarkastajat
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20 ja toivotti kaikille hyvää kesää.

Pöytäkirjantarkastajat
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MUUTOKSENHAKU
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

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

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

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

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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Osoite:
Postiosoite:
Pykälät:

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

§

Pöytäkirjantarkastajat

