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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 20.4.2021. Maakuntahallituksen
jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen
sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille.
Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty
mainitussa kuntalain pykälässä.
Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön luku XII § 97 ja § 98 mukaisesti toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti:
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous pidetään
sähköisesti.
Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.
Päätös
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”
Maakuntahallitus (mh 23.1.2009 § 31) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 § 37, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
seuraavasti:
1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään.
3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan
tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille.
4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja
allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.

Valmistelija

PM/HM

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Juuso Alatalon ja Teija Ek-Marjamäen.
Päätös
Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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AJANKOHTAINEN KATSAUS
Asia

Ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös
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ALUEK: 41/2021

LAUSUNTO EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAEHDOTUKSESTA UUDISTUVA JA OSAAVA
SUOMI 2021-2027
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakunnan liiton lausuntoa (VN/8737/2019) Uudistuva ja
osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä
ympäristöselostuksesta. Lausunto pyydettiin antamaan 16.4.2021 mennessä lausuntopalvelu.fipalveluun.
Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat
toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimia, joiden osalta järjestetään erikseen kuuleminen myöhemmin.
Jäsenmaa laatii kutakin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevan ohjelmaehdotuksen, jossa kuvataan jäsenmaan kehittämistoiminnalle asettamat lähtökohdat, tavoitteet ja toimet
sekä rahoitus EU:n ohjelmakautta koskevien säädösten viitekehyksessä laaditussa muodossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti ohjelmaa valmistelemaan Koheesio 2021+ työryhmän. Työryhmässä ovat olleet mukana keskeiset ministeriöt, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten edustus sekä EU:n kumppanuusperiaatteen mukaisia talous- ja sosiaalipartnerijärjestöjä. Valmistelua ovat tukeneet alueelliset valmisteluryhmät Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Valmistelun alkuvaiheessa kartoitettiin näkemyksiä otakantaa.fi-palvelussa ohjelman toimintaympäristön keskeisistä haasteista. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio toimi työryhmässä Etelä-Suomen maakuntien edustajana.
Osana ohjelman valmistelua on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitettiin ja arvioitiin ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laadittiin ympäristöselostus. Ympäristöarvioinnin järjestämisestä vastasi työ- ja elinkeinoministeriö.
Ohjelmaehdotus on saatavilla Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta https://tem.fi/ohjelmakauden2021-2027-kansallinen-valmistelu Ohjelmaehdotuksen ja sitä koskevan ympäristöselostuksen
ruotsinkielinen versio on myös luettavissa Lausuntopalvelun ruotsinkielisessä osiossa
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=02dea020-f63d-4417-ace3019d3a88745b
Ohjelman toteutus kohdistuu vuosille 2021–2027. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja
kansallisesta rahoituksesta. Ohjelman strategiaosuudessa kuvataan toimintaympäristöä ja haasteita, joihin ohjelman toimin pyritään vastaamaan. Ohjelmassa on EAKR:n ja ESR:n osarahoittamana yhteensä kuusi toimintalinjaa.
EAKR-toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
EAKR-toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
EAKR-toimintalinja 3: Saavutettavampi Suomi
ESR-toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
ESR-toimintalinja 5: Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
ESR-toimintalinja 6: Aineellista puutetta torjuva Suomi
Kukin toimintalinja jakaantuu erityistavoitteisiin, joista kuvataan tarkemmin tilannekuvaa, tavoiteltua
kehitystä, tuettavaa toimintaa, seurantaindikaattoreita ja tavoiteltavia tuloksia ja muita ohjelmalta
EU-asetusluonnoksen mukaan vaadittuja kohtia. Ohjelmaehdotuksessa kuvataan lisäksi esitettäviin toimiin liittyviä kansallisia strategioita, ohjelmia ja lainsäädäntöä toiminnan mahdollistavina
edellytyksinä. Ehdotuksessa todetaan ohjelmasta vastaavat viranomaiset ja käsitellään lisäksi
kumppanuutta valmistelussa ja toimeenpanossa sekä viestintää.

Valmistelija

TN/VR/kk
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ALUEK: 41/2021

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus hyväksyy seuraavan lausunnon Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n
alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta:
Yleistä:
Varsinais-Suomen liitto toteaa ohjelmaluonnoksen olevan hyvin valmistellun ja alueen näkökulmasta monipuolisesti ohjelmakauden tavoitteet huomioiva. Liitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota
alla esitettyihin seikkoihin:
Ohjelman kansalliset tavoitteet korostavat jatkuvan oppimisen ja oppimisjärjestelmän kehittämistä,
työllisyyden edistämistä ja työhön osallistumisen laajentamista, elinkeinolähtöistä innovaatiopolitiikkaa ja kestävää kasvua sekä toimia, jotka edistävät hiilineutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan
siirtymistä. Nämä tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi valitut painopisteet erityistavoitteineen tukevat
myös Varsinais-Suomen alueellista strategiaa. Älykkään erikoistumisen strategiatyö on otettu keskeiseksi välineeksi ohjelman toteuttamisessa. Myös tämä tukee vahvasti Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa ja on linjassa Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden kanssa. Ohjelma mahdollistaa eri alueiden erityispiirteiden mukaisen toiminnan tukemisen
ohjelman toimeenpanossa, vaikkakin Itä- ja Pohjois-Suomen erityistarpeita korostetaan edelleen
selvästi liikaa suhteessa Etelä- ja Länsi-Suomen erityistarpeisiin.
Sisältötekstien osalta onkin todettava, että ohjelma-asiakirjaluonnoksessa on nostettu yleisellä
tasolla esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä myös muutoin kuin tiettyjen kohdealueiden ja käyttökohteiden osalta. Myös Etelä- ja Länsi-Suomen erityispiirteitä olisi perusteltua
nostaa tekstissä samalla tapaa esille. Tästä esimerkkinä toimii keskeisenä haasteena kuvattu ilmastonmuutos, jonka vaikutukset eivät ulotu vain arktiselle alueelle, kuten ohjelma-asiakirjassa
kuvataan, vaan koko Suomeen fyysisen ympäristön, ekosysteemien ja elinkeinoelämän näkökulmasta.
Maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) roolin korostaminen keskeisenä kumppanuuselimenä ja eri
kumppaneiden koollekutsujana on ohjelmaluonnoksessa hyvin mukana. Varsinais-Suomessa toimii
aktiivinen MYR jaostoineen ja näemme MYR:n roolin rakennerahasto-ohjelman toimeenpanossa ja
koordinaatiossa keskeiseksi.
Ohjelmaluonnoksessa määritellyt tuotos- ja tulosindikaattorit sekä tukitoimiluokat ovat relevantteja,
mutta kaipaavat tuekseen vahvaa rahoituksen hakijoille ja rahoituspäätösten valmistelijoille suunnattua ohjeistusta. Ohjelmaluonnoksesta pitää olla selvästi todennettavissa minkälaiseen toimintaan rahoitusta voidaan kohdentaa. EURA-järjestelmän pitää jatkossa tukea tätä nykyistä enemmän. Järjestelmän pitää myös mahdollistaa indikaattorien vaihtaminen esim. muutoshakemuksen
yhteydessä, jos hankkeen toiminta muuttuu oleellisesti. Toivomme myös, että EURA2021seurantajärjestelmää voitaisiin uudella ohjelmakaudella kehittää numeeristen indikaattoreiden listaamisen lisäksi enemmän hankkeiden tulosten ja vaikuttavuuden levittämiseen ja laadullisten mittareiden kuvaamiseen.
Toimintalinjakohtaiset huomiot:
EAKR-toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
Avainroolissa koko Suomen aluekehitystoiminnassa tulee olemaan koronapandemiasta selviäminen ja talouden elpyminen sekä työpaikkojen luominen. Koronan jälkeiseen aikaan on valmistauduttava nyt ja ohjelman on tuettava tätä kehitystä. Tätä tukeekin mm. TL1:n erityistavoite Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Kokonaisuutena
TL1:llä voidaan osaltaan paikata ohjelmarahoituksella myös alueemme TKI- vajetta.
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Kuten ohjelma-asiakirjaluonnoksessakin todetaan, Suomen yrityskentälle tyypillistä on mikroyritysvaltaisuus ja yksinyrittäjyys. On hyvä, että myös mikroyritykset on nyt mainittu varsinaisena kohderyhmänä pääasiallisissa tuensaajissa.
EAKR-toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
Toimintalinjalla 2 halutaan edistää vähähiilisyyttä. On tärkeää luoda samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia esim. kiertotaloudessa. Ohjelmaluonnos tukeekin vähähiilisyyden edistämistä ja siihen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista. Varsinais-Suomessa on potentiaalia
nopeaankin siirtymään vähähiilisempään teollisuuteen. Tämä vaatii kuitenkin myös taloudellista tukea niin yrityksille kuin työntekijöille. Varsinais-Suomessa on kiertotalousajattelu jo pitkällä. Tätä
kehitystä pitää tukea myös tämän ohjelman puitteissa voimakkaasti. Digitalisaatio tukee myös osaltaan kestävään kehitykseen siirtymistä.
EAKR-toimintalinja 3: Saavutettavampi Suomi
Toimintalinja 3 on kokonaisuutena tärkeä Suomelle. Liikenneyhteyksien parantaminen lisää yritysten kilpailukykyä ja lisää työllisyyttä myös rakentamisen osalta. Saavutettavuuden lisäksi älykkäillä
ja digitaalisilla ratkaisuilla edistetään myös liikenteen puhtautta ja alhaista melutasoa eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Tällä hetkellä tämä toimintalinja on ohjelmaluonnoksen mukaan käytetävissä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa. Toimintalinjan pitäisi ehdottomasti olla myös Etelä- ja LänsiSuomen käytössä.
ESR-osio
Varsinais-Suomen näkökulmasta tulee ohjelman kautta olla tarjolla työkaluja äkillisten rakennemuutostilanteiden tukemiseen. Esimerkiksi Nesteen jalostamosta työttömäksi jääneet tarvitsevat
koulutusta ja mahdollisuuden uuteen työhön. ESR-toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava
Suomi ja sen Erityistavoite: Polkuja töihin tukee tätä tavoitettamme.
Koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyötä on tiivistettävä osaavan työvoiman saatavuuden
takaamiseksi. Koulutusjärjestelmän pitää pystyä reagoimaan nykyistä nopeammin elinkeinoelämän
muutostarpeisiin. ESR-toimintalinja 4:n tavoitteena onkin räätälöidyillä palveluilla vastata työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutusja osaamisvaatimuksiin, esimerkiksi digitalisaation mukanaan tuomat tarpeet, yhteistyössä työnantajien kanssa.
ESR-rahoituksen kohdentumisessa alueille, tulee huomioida työttömien määrä ja kohdentaa varoja
enemmän tarveperusteisesti eikä maantieteellisen sijainnin perusteella.
Muita kommentteja:
Ohjelman hallinnoinnin suhteen Varsinais-Suomen liitto on ollut tyytyväinen sen keskittämisestä
koordinoivaan maakunnan liittoon kuitenkin siten, että käytännössä hankkeiden tuki, rahoituspäätösten valmistelu ja valinta on tapahtunut alueilla. Uudella ohjelmakaudella hallintomalli tulee monien alueiden osalta valitettavasti pirstaloitumaan aiempaakin enemmän. Hallinnon keskittäminen
joihinkin organisaatioihin tehostaisi toimintaa ja mahdollistaisi entistä tehokkaammin rajallisten resurssien kohdentamisen hanketukeen, tulosten levitykseen ja vaikuttavuuteen hallinnollisten prosessien hoitamisen sijasta. Myös maksatushakemusten käsittelyssä keskittäminen takaa hankkeiden tasavertaisen kohtelun.
Päätös
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p. 050 5920404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSISTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA EU:N ALUE- JA
RAKENNEPOLITIIKASTA 2021–2027
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikasta 2021 - 2027 ke 28.4.2021 mennessä.
Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen (HE 47/2021 vp) laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki).
Ehdotettavan toimeenpanolain nojalla annettaisiin valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanoasetus). Ehdotettavan
rahoituslain nojalla annettaisiin kaksi asetusta: valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus) sekä valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus).
Toimeenpanoasetuksessa säädettäisiin tarkemmin aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä aluekehittämisen yhteistyöelimien tehtävistä. Lisäksi
asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä ohjelmatyöstä ja ohjelmien (maakuntaohjelma, EU:n
alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Interreg-ohjelmat ja Interreg-ulkorajaohjelmat) toimeenpanosta,
hallinnoinnista ja yhteistyömenettelyistä.
Rahoitusasetuksessa säädettäisiin tarkemmin rahoituslain nojalla myönnettävän tuen käyttökohteista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi asetukseen otettaisiin tarkempia säännöksiä eri
tukilajien ja Interreg-ohjelmien hankkeisiin myönnettävän kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta, tuen myöntämisestä, tuen enimmäismääristä ja maksamisesta. Rahoitusasetuksessa säädettäisiin myös kansallisista alueiden kehittämisen varoista rahoitettujen hankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta.
Tukikelpoisuusasetuksessa säädettäisiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettavien hankkeiden kustannusten korvausperusteista, eli käytettävissä olevista kustannusmalleista ja rahoitusmuodoista, kustannusten tukikelpoisuuden yleisistä edellytyksistä sekä hyväksyttävistä kustannuksista ja niihin liittyvistä menettelyistä. Asetusta sovellettaisiin kaikkiin avustusmuotoisiin tukiin, joita rahoitetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista ohjelmakaudella
2021–2027, ellei siitä muualla toisin säädetä.
Hallituksen esitys on ollut valtioneuvoston käsittelyssä 8.4.2021 ja annettu eduskunnalle sen jälkeen. Esityksessä ehdotettavia lakeja ja niiden nojalla annettavia, nyt lausunnolla olevia asetusluonnoksia sovellettaisiin kansallisen aluepolitiikan sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman
toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027. Asetukset tulisivat voimaan ehdotettujen rahoituslain
ja toimeenpanolain kanssa samanaikaisesti syyskuussa 2021.
Luonnokset asetuksista sekä niihin liittyvät muistiot ovat luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cac74a60-9946-4801-986567261169ab50&respondentId=8ae906b2-133d-4912-ab46-37ae1a41daed

Valmistelijat

TN/PP/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi alueiden kehittämisestä
ja EU:n alue- ja rakennepolitiikasta 2021 - 2027 seuraavan lausunnon:
Toimeenpanoasetus
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Toimeenpanoasetuksessa esitetään, että rakennerahasto-ohjelman välittävän toimielimen tehtävät
kootaan Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen osalta
Uudenmaan liittoon. Tehtävien kokoamista tukee ohjelmakauden 2014-2020 hyvät kokemukset.
Vaikka välittävän toimielimen tehtävät on hoidettu Uudenmaan liitossa, niin käytännössä hankkeiden valmistelu ja rahoitettavien hankkeiden valinta on tehty Varsinais-Suomen liitossa. Monen
maakunnan maksatustehtävien kokoamien yhteen maakunnan liittoon takaa hanketoteuttajien tasavertaisen kohtelun ja osaamisen vahvistumisen maksatushakemusten käsittelyssä.
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valtakunnallisen teeman johtoryhmän tehtävänä on huolehtia valtakunnallisen teeman strategisesta ohjaamisesta sekä seurata, arvioida ja
muutoin tukea teeman toteutumista. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisten teemojen toteuttaminen on jäänyt irralliseksi alueellisesta hanketoiminnasta. Varsinais-Suomen liiton mielestä johtoryhmältä tulisi edellyttää tiiviimpää yhteistyötä alueiden ja niidenmaakunnan yhteistyöryhmien kanssa.
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan tulee edelleen olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö. Yhteistyöryhmän kokoonpano noudattelee nykyistä käytäntöä ja Varsinais-Suomen liitto
pitää hyvänä, että asetus ottaa huomioon mahdollisuudet huomioida alueen erityspiirteet mm. yhteistyöryhmässä edustettuina olevia järjestöjä ja muita tahoja nimettäessä.
Valtioneuvoston aluekehittämispäätös valmistellaan hallituskauden ensimmäisen vuoden loppuun
mennessä. Päätöksen sisältö olisi keskeisiltä osin samanlainen kuin aiemmin, mutta alueiden kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt eivät enää erikseen määrittelisi hallinnonalansa aluekehittämistavoitteita tai keskeisiä toimenpiteitä aluekehittämispäätöksen yhteydessä, vaan nämä sisältyisivät erikseen tehtävään toimeenpanosuunnitelmaan. Muutos parantaa aluekehittämispäätöksen
roolia valtioneuvoston aluekehittämisen strategisia linjauksia määrittävänä asiakirjana.
Maakuntaohjelmien sisällön rakenteelle haetaan yhtenäisyyttä niiden sisällön keskinäisen vertailtavuuden takia. Asetuksessa määritetään sisällöt, joita maakuntaohjelmissa on vähintään oltava.
Tämä muotoilu jättää kuitenkin hyvin tilaa sille, että maakuntaohjelmat voidaan tehdä alueiden
omista lähtökohdista käsin kunkin maakunnan erityspiirteet huomioiden.
Valtion ja alueiden välisistä alueiden kehittämisen keskusteluista asetuksen muistiossa todetaan,
että ELY-keskukset olisivat mukana alueella keskusteluja valmistelevassa maakunnan tilannekuvatyössä. Muutoksena aikaisempaan ELY-keskukset osallistuisivat itse keskusteluun valtioneuvoston
edustajina samoin kuin mahdolliset TE-toimistojen edustajat. ELY-keskuksilla on substanssiosaamista ja näkemystä maakuntien aluekehittämiseen ja viime syksynä pidetyissä Varsinais-Suomen
ja valtion välisissä keskusteluissa ELYn edustajat olivat vahvasti mukana alueen näkökulmien ja
toiveiden esittämisessä. On välttämätöntä, että ELYjen ja TE-toimistojen edustajat osallistuvat
keskusteluun maakuntien eikä valtioneuvoston edustajana.
Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region- ja Urbact -ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on tarkoitus koota Uudenmaan liittoon. Ohjelmat on luontevaa sijoittaa samaan
maakunnan liittoon, koska ohjelmien maantiede ja sitä kautta niiden tuen saajat sekä temaattiset
valinnat ovat osittain samankaltaisia. Maakuntien liittojen tehtävien kokoaminen kansallisen vastinrahoituksen osalta perustuu maakuntien liittojen väliseen sopimukseen, joten tätä myötä Interreg
Central Baltic -ohjelman kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi Varsinais-Suomen liitossa lakkaa.
Rahoitusasetus
Maakunnan liiton myöntämän alueellisen kehittämistuen yhteydessä todetaan, että maakunnan
liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä on
osoittautunut käytännön toimintaa hankaloittavaksi linjaukseksi laajemmissa kehittämishankkeissa,
joihin osallistuu myös yrityksiä.
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Asia voidaan korjata niin, että rahoitusasetuksen kielto, joka koskee liittojen tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, poistetaan tai korvataan ehdolla, jonka mukaan tukea voidaan
myöntää myös yksittäiselle yritykselle osana laajempaa kehittämishanketta hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tämä ei muuttaisi liittojen ja ELYjen välistä työnjakoa. Liitot toimisivat edelleen
laajempien kehittämishankkeiden rahoittajina ja päävastuu suorien yritystukien myöntämisestä olisi
ELY-keskuksilla. Muutoksen myötä liittojen hankkeilla saavutettaisiin vaikuttavampia tuloksia ja
päästäisiin tavoitteisiin, joita ohjelmatyölle on konkreettisten indikaattoreiden valossa asetettu.
Tukikelpoisuusasetus
Tavoite yksinkertaistettujen kustannusmallien laajemmasta käyttöönotosta ja seurannan painopisteen siirtämisestä tuloksiin tosiallisesti toteutuneiden kustannusten sijaan on erittäin kannatettava.
Tarvittaessa tukikelpoisuusasetuksen yksityiskohtaiset muotoilut antavat tukea tukikelpoisuuden
määrittelylle ja osaltaan ne myös varmistavat hankkeiden toteuttajien tasavertaisen kohtelun eri
alueilla. Mutta tämä uudistus vaatii myös selkeää ohjeistusta ja tukea hallintoviranomaisilta, jotta
käytännöt olisivat yhtenäiset koko maassa ja kaikkein välittävien viranomaisten kohdalla.
Lausunto lähetetään: Lausuntopalvelu.fi
Päätös
Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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LAUSUNTO LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUONNONTIETEISIIN PAINOTTUVAN
LUKION ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN ALUEELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA
Asia

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä LSKKY (jatkossa Novida) on pyytänyt 23.3.2021 VarsinaisSuomen liiton lausuntoa lukiolle haettavasta erityisestä luonnontieteitä painottavasta koulutustehtävästä. Koulutuskuntayhtymä on hakenut vastaavaa lupaa aiemmin vuosina 2017. 2018 ja 2019.
Tällöin lupaa on haettu elintarvikealaan liittyvällä painotuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole
aiemmin lupaa myöntänyt. Varsinais-Suomen liitto on antanut 23.4.2018 §60 hakemuksesta myönteisen lausunnon.
Novidan lukiossa aloitettiin syksyllä 2018 luonnontiedelinjan, jonka opetuksessa korostuvat ns.
LUMA-aineet eli matematiikka, fysiikka ja kemia ja opetuksen toteutuksessa yhteistyökumppaneina
ovat Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Kansainvälisesti näistä oppiaineista puhutaan nimellä STEM tai STEAM (science, technology, engineering, mathematics, täydennettynä usein taideaineiden A:lla, eli Arts). Suomessa peruskoulun tuntijaossa STEAM-aineita
on noin kolmannes kaikista oppitunneista.
Lausuntopyynnössä on pyydetty tarkasteltavan seuraavanlaisia näkökohtia:
Onko luonnontieteisiin painottuvalle lukiolle Loimaalla olemassa selkeästi osoitettava alueellinen
tai maakunnallinen tarve?
Mitä lisäarvoa luonnontieteisiin perustuva lukio tuo Loimaan seudulle ja/tai koko maakunnalle?
Mitä lisäarvoa luonnontiedelukio voi tuoda edustamallenne alalle ja mitä yhteistyötä voisitte tehdä
lukion kanssa?
Lisätietoa lukion erityisistä koulutustehtävistä:
http://minedu.fi/erityinen-koulutustehtava
Lausunto on pyydetty osoittamaan suoraan Loimaan seudun koulutuskuntayhtymälle 30.4.2021
mennessä (antti.virtanen@novida.fi tai Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/kuntayhtymäjohtaja,
PL 124, 32201 Loimaa). Kuntayhtymän hakemus OKM:lle tulee jättää 30.6.2021 mennessä.

Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Matematiikan kirjoittajien määrä on ylioppilaskirjoituksissa tasaisesti kasvanut 2000-luvulla. Pitkän
matematiikan kirjoittajien määrä on kasvanut kuluneiden viiden vuoden aikana peräti viidenneksellä koko maassa. Hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskokeen suoritti viime vuonna 12600
nuorta, kun vuonna 2016 kirjoittajia oli yli 2000 vähemmän. Myös muiden luonnontieteiden kirjoittajien määrä on ollut trendinomaisessa kasvussa opetushallinnon tilastojen perusteella. Vastaavasti
kielten opiskelu on huolestuttavasti kaventunut painottuen englannin kieleen heijastuen jopa vientiteollisuuden tilanteeseen (vrt. puutteet saksan kielen taidoissa). Samanaikaisesti suomalaisten oppimistulokset esimerkiksi LUMA-osaamisen puolella ovat kuitenkin olleet yleisesti laskusuunnassa
2010-luvulla PISA-tutkimusten mukaan.
LUMA- osaamisen lasku on nostettu esille valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa, mutta
konkreettisia toimenpiteitä osaamistason nostoon ei ole ehdotettu. Varsinais-Suomen liitto katsoo,
että olisi perusteltua erikseen kansallisen ja alueellisenkin kilpailukyvyn näkökulmasta panostaa
juuri LUMA ja kielitaito-osaamisen kehittämiseen lisätoimenpitein. Myös opettajien ainepedagogiset taidot, ajantasaisuus ja monipuolisuus ovat tässä tärkeässä roolissa.
Lausunnon lähtökohtana on LUMA-aineiden merkitys Varsinais-Suomen keskeisten teknologia- ja
kasvualojen näkökulmasta. Tärkeä taustatekijä jatko-opintojen näkökulmasta on myös Turun yliopiston uusi teknillinen tiedekunta, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa. LUMA-
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aineiden vahva osaaminen muodostaa maakunnan kilpailukyvyn tärkeän perustekijän jatkoopintoihin hakeutumisen näkökulmasta.
LUMA-opintojen tilannetta korkeakouluissa tarkasteltaessa on hyvä huomata alan hakijamäärissä
ja ensisijaisesti valittujen opintoalojen muutoksissa tapahtuva kehitys. Lisäksi on huomattava, että
teknisen korkeakoulutuksen määriä on lisätty koko maassa. Matemaattisluonnontieteellisen osalta
haaste on ollut paitsi hakijamäärissä myös opiskelijoiden pysyvyydessä. Siirtymää on esimerkiksi
lääketieteen alalle kesken opintojen (opiskelijoiden sivuvirrat). Yleisellä tasolla (Suomessa) pitkän
matematiikan kirjoittaneista on kova kilpailu tekniikan, matemaattisluonnontieteellisen ja lääketieteellisen kesken. Esimerkiksi Turun yliopisto ei tässä merkittävästi poikkea koko Suomen tilanteesta.
Varsinais-Suomen toimialarakenne ja työpaikkojen määrä erityisesti teknologia-aloilla sekä kemian
ja logistiikan aloilla puoltavat tähän sektoriin liittyvän opetuksen vahvistamista maakunnassa. Tässä tarkastelussa painopiste on erityisesti ohjelmisto- ja tietopalveluissa, metallituotteiden – ja koneiden, sähkö- ja elektronisten laitteiden ja edelleen kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja logistiikan tehtävissä ja näitä tukevissa palveluissa ja tutkimuksessa. Maakunnan työpakoista noin
30 % on mainituilla aloilla muodostaen tärkeän lohkon maakunnan kehityksen ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Lisäksi on huomattava, että LUMA-aineet korostuvat myös maakunnallisesti vahvan
lääke- ja terveysteknologia-klusterin näkökulmasta.
Poistumat eli eläköitymiset ovat maakunnassa merkittäviä lähivuosina perinteisillä vahvoilla aloilla
kuten teollisuus, sote-ala, kauppa, rakentaminen ja logistiikka-ala. Alat ovat samalla suurimpia
työllistäjiä. Joillakin aloilla eläköityminen koskettaa joka viidettä ao. alalla olevaa vuoteen 2030
mennessä. Teknologiateollisuudessa eläköityminen on kasvussa erityisesti juuri toimihenkilöiden
osalta, mikä lisännee entisestään korkeakoulutettujen kysyntää. Lisäksi teknologiateollisuuden
henkilöstörakenteessa niin kansallisesti kuin myös Varsinais-Suomessa on ollut jo vuosikymmenen
ajan käynnissä muutos, jossa korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä kasvaa. Viimeisimpien valtakunnallisten arvioiden mukaan teknologiateollisuus tarvitsee vuosittain runsaat 10 000 uutta
osaajaa, joista 70 % juuri tekniikan aloilta. Tilanne on suhteellisesti vastaava myös VarsinaisSuomessa.
Toisaalta koulutusmäärätarpeita tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä myös ikäluokkien pieneminen ja sen heijastuminen koulutusmääriin ja työvoimapulaan. On selvää, ettei nykyinen ikäluokkakehitys riitä vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja työvoimapulan välttämiseksi osaamis- ja
työperäisen maahanmuuton kehittäminen nousee avainasemaan myös Varsinais-Suomen näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että alan osaajatarpeisiin vastaaminen edellyttää vahvan matemaattisluonnontieteellisen pohjan luomista niin peruskoulussa kuin II asteen oppilaitoksissa mutta
erityisesti lukioissa. Alakohtaisen vetovoiman ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen on myös
keskeisessä roolissa osaavan henkilöstön saatavuuden kannalta.
Hyvänä esimerkkinä perus- ja erityisesti lukio-opetuksen LUMA-opintojen vahvistamisessa ja teknologia-alojen osaajien saatavuuden turvaamisessa on Turun kaupungin STEAM-toimintamalli.
Toimintamallin tavoitteena on nostaa tekniikan ja luonnontieteiden aloille jatkoopintoihin hakeutuvien määrää Turussa. Vaikutuksia on ollut nähtävissä jo esimerkiksi syksyllä
2020 Turun yliopiston uusilla tekniikan aloilla ja Turun ammattikorkeakoulun tekniikan aloilla. Varsinais-Suomen liitto katsoo tämänkin esimerkin valossa olevan perusteltua vahvistaa LUMAaineiden asemaa maakunnan lukioiden opetusohjelmissa.
Varsinais-Suomen liitto tarkastelee asiaa ennen kaikkea maakunnallisesti näkökulmasta ja korostaa samalla LUMA-painotteista koulutusta antavien järjestäjien keskinäistä yhteistyötä mutta myös
yhteistyötä ja korkeakoulujen asiassa. Varsinais-Suomen liitto katsoo Novidan hakemuksen tukevan maakunnan teknologiasektorin kehittymistä ja keskeisten alan koulutusketjujen vahvistumista
maakunnassa. Loogiset koulutusketjut eli johdonmukaiset koulutusketjut perusasteelta korkeaasteelle ovat keskeinen tapa alasta riippumatta varmistaa osaamisen ns. kriittisen massan synty-
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minen. Tämä osaltaan luo edellytyksiä niin alan yritystoiminnan kehittymiselle ja uuden syntymiselle sekä luo houkuttimia koulutetun henkilöstön sijoittumiselle alueelle. Lisäksi ao. erityistehtävä
asemoi maakuntaa myönteisesti myös valtakunnallisesti ja vahvistaa alan II asteen koulutuksen
toimintaa luoden sille aiempaa kilpailukykyisemmät olosuhteet.
Päätös
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 7760 310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 19.4.2021 § 5
Asia

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja
elinkeinoministeriön 22.10.2020 päätöksen mukaisesti koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.
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. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia
hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista
5.3.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät VarsinaisSuomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin
33 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 1 569 758 euroa. Myönteisten päätösesitysten tukisumma yhteensä on 964 864 euroa. Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa.
Myönteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Ennakoinnin palvelualusta (8/2021). Hakija Turun yliopisto
Hankkeen toteutusaika on 01.08.2021- 31.7.2022
Hankkeen kuvaus:
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja resilienssiä laajasti mittaava malli, joka pitää sisällään resilienssi- ja riski-indikaattoritietoa sekä selainpohjaisen ennakointityökalun. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva laajeneva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta sekä ennakoinnin käytännön työkalu.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
1. hanke lisää toimenpiteiden kohteiden kykyä havaita toimintaympäristön mahdollisesti tulossa olevia muutoksia ja siten niiden resilienssiä äkillisissä tapahtumissa
2. hanke lisää osallistuvien tahojen strategista osaamista ja ennakointikyvykkyyttä sekä auttaa toimijoita
suuntaamaan toimintojaan aiempaa vähemmän suhdanneherkille alueille
3. kerättävä ja päivittyvä data yhdistettynä ennakoinnin työkaluihin mahdollistaa paitsi kärkialojen olemassa
olevan liiketoiminnan suuntaamista, myös tukee tuotekehitystä, innovointia ja kokonaan uusien liiketoimintamallien luomista

Perustelut päätösesitykselle:
Elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta
sekä ennakoinnin käytännön työkalu tuovat lisäarvoa maakunnalliseen ennakointitoimintaan. Yritysten ennakointikyvykkyyden kasvattaminen parantaa niiden uudistumispotentiaalia ja siten toimintaedellytyksiä myös erilaisissa kriisitilanteissa. Hankkeen tulee toimia kiinteässä yhteistyössä
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Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian kanssa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman
toteuttamista
Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina (16/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Vuoden 2021 aikana hakuun auenneet ja aukeavat koronakriisistä selviämiseen tähtäävät erilaiset
rahoitusmahdollisuudet tarjoavat oikein käytettynä ja kohdennettuna laajoja yhteistyömahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille.
Tavoitteena on:
1. Perustaa Varsinais-Suomen alueelle TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
2. Varmistaa, että alueellinen elvytysrahoitus tukee laaja-alaisesti Varsinais-Suomen alueelle perustettavia
TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
3. Varmistaa, että myöhemmin kansallisesti hakuun aukeavasta RRF-rahoituksesta saadaan merkittävä
osuus Varsinais-Suomeen.
4. Huolehtia, että valmisteltavissa laajoissa kokonaisuuksissa on mukana kaikki tarvittava alueellinen asiantuntemus ja osaaminen niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin.
5. Varmistaa eri osapuolten sitoutuminen.

Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hankerahoituksella suunniteltavat ja haettavat TKI-ekosysteemit ja hankekokonaisuudet edistävät
suoraan kaikkien maakunnan kärkialojen toimintaa, sillä ne keskittyvät erityisesti teollisuuden uusiin toimintamalleihin, digitaalisen teknologian hyödyntämiseen, lisäämiseen ja käyttöönottoon eri
aloilla sekä lääketeollisuuden prosessien kehittämiseen.
Perustelut päätösesitykselle:
Yhteistyön koordinointi ja laajojen yritysten ja korkeakoulujen välisten TKI-ekosysteemien luominen
palvelee alueen kilpailukyvyn kehittämistä. Voimien yhteen kokoaminen ja teemallinen keskittyminen tukee EU:n elpymisrahoituksen kotiuttamista maakuntaan. Hakijatahon lisäksi muut alueen
korkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa
(12/2021). Hakija Turun yliopiston Brahea-keskus
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmius. Samalla saadaan tuntumaa COVID19 ajan jälkeisestä valmiudesta aluetalouden elpymisen ja muutosjoustavuuden kannalta keskeisiin
toimiin. Hankkeen taustatyönä muodostettiin kokonaiskuva kuntien digivalmiuteen ja tämän ensivaikutelman todenmukaisuutta lähdetään nyt tarkentamaan. Samalla nostetaan keskusteluun asioita, joita ei ole vielä ehditty, osattu tai ymmärretty edistää tai ottaa huomioon. Osaamisen edistäminen ja tuen tarve mukaan lukien. Lisäksi tunnistetaan hyviä esimerkkejä, kehittämisen ja kokeilun
paikkoja, piileviä ideoita ja innovatiivisuutta sekä kipupisteitä ja pullonkauloja.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
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Tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista tarkistamalla ja varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmiutta. Samalla saadaan tuntumaa kuntien
valmiudesta aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeisiin toimiin sekä paikallisen ja
alueellisen muutosjoustavuuden vahvistamiseen.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on ajankohtainen ja tarpeeseen perustuva. Taustaksi on jo tehty perusselvitys aiheesta.
Toiminta kohdistuu kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin ja on tärkeää, että myös pienet kunnat ovat
vahvasti ja saumattomasti osa digiyhteiskuntaa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman
toteuttamista.
Tarpeista Tuotteiksi, TarTu (6/2021). Hakija Turun yliopiston Brahea-keskus
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.8.2022
Hankkeen kuvaus:
Hanke keskittyy elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen
omalla panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Kohderyhmänä
ovat maakunnassa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset ravintolat sekä paikalliset elintarvikeyritykset.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hankkeen pyrkimyksenä on vuoropuhelua syventämällä lisätä taloudellista ja sosiaalista hyötyä koronapandemian kurittamaan ruokaverkostoon maakunnassa. Paikallisen ruoan käyttö tuo maakuntaan hyvinvointia ja auttaa ruokaverkoston toimijoita takaisin jaloilleen. Varsinais-Suomessa tuotettu ja jalostettu ruoka linkittyy sekä siniseen että vihreään biotalouteen. Ruokaketjun toimintatapojen
kehittäminen on merkittävässä roolissa myös ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Vastuullisesti
tuotetun paikallisen ruoan rooli korostuu entisestään tulevaisuudessa
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on syntynyt Kuluttajat ruokatalouden -hankkeen toiminnan aikana havaituista tarpeista sekä
maakunnassa käydyistä älykkään erikoistumisen keskusteluista. Hanke tukee pienten yritysten
pandemiasta toipumista, lisää lähiruoan käyttöä ja edistää hyvin Varsinais-Suomen roolia kiinnostavana ruokamatkailukohteena. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen
18(/2021). Hakija Turun Ydinkeskustayhdistys ry
Hankkeen toteutusaika on 4.3.-31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
Ydinkeskustojen perinteinen vahvuus eli erikoiskauppa on ollut haasteiden edessä jo pidempään,
Turussa erityisesti keskustan remonttien vuoksi. Lähtökohtana on tukea keskustayrittäjien liiketoimintaa ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. Tarkoituksena on lanseerata Turun kaupallisen keskusten yhteisen brändin uusi verkkosivusto ja ottaa käyttöön oma mobiilikortti. Näiden työkalujen lisäksi tarjotaan myös verkostoitumista ja mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteisellä
viestinnällä vahvistetaan keskustan vetovoimaa
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
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Selviytymissuunnitelman mukaan tehokkaiksi koettuja toimenpiteitä koronapandemiasta selviytymiseen ovat mm. uudenlaisten liiketoimintamallien löytäminen, digitaalisten palvelujen, tuotteiden
ja alustojen kehittäminen sekä omien tuotteiden ja myyntiverkostojen vahvistaminen.
Perustelut päätösesitykselle:
Turun keskustan erikoiskauppa on kärsinyt sekä keskustan remontista että pandemiasta. Hanke
on kustannusarvioltaan kohtuullinen ja siinä on konkreettiset sekä selkeästi rajatut toimenpiteet.
Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen
(15/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Varsinais-Suomessa on eri toimialoilla tunnistettu tarve hyödyntää ja ottaa käyttöön uudenlaista
virtuaalitekniikkaa, joka mahdollistaa nopeamman ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen, palvelee kansainvälisesti toimivia vientiyrityksiä, koulutusta ja tutkimusta, sekä tarjoaa tapahtuma-, viihde- ja elokuvatuotannoille kansainväliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden mm. kuvausten toteuttamiseen ja visuaalisten efektien tuottamiseen. Virtuaalistudio -hanke vastaa suoraan näihin
tarpeisiin virtuaalisen studion kokonaisuudella. Hankkeen tuloksena syntyy laaja hankesuunnitelma
virtuaalistudion perustamiseksi.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Selviytymissuunnitelman mukaan keskeisimpiä tuettavia toimenpiteitä ovat uutta liiketoimintaa ja
kasvua luovat investointi- ja kehittämishankkeet, kansainvälistymisen ja digitalisaation edistäminen
sekä työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden kasvun edellä.
Perustelut päätösesitykselle:
Virtuaalistudiolle on olemassa laajasti kysyntää monelta eri toimialalta. Toteutuessaan studio loisi
merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja alueellista kilpailuetua. Studion on ajateltu olevan osa
Teknologiakampus Turkua ja sen palveluita. Suomessa ei ole vielä yhtään LED-seinäteknologiaan
nojaavaa virtuaalistudiota. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Yksinäisyydestä osallisuuteen (9/2021). Hakija Tukenasi ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 28.2.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on edistää eri ikäisille, yksinäisyyttä kokeville henkilöille mahdollisuuksia
saada sosiaalisia, vuorovaikutusta edistäviä kontakteja sekä osallisuuden kokemuksia.
Tavoitteet:
1. Vähentää yksinäisyyttä lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä
rohkaisemalla yksittäisiä kuntalaisia ja organisaatioita toteuttamaan omien resurssiensa puitteissa konkreettisia yksinäisyyttä vähentäviä tekoja.
2. Edistää aitoa, konkreettisia yksinäisyyden ehkäisykeinoja tuottavia yhteistyön muotoja eri organisaatioiden välillä.
3. Tukea kuntia yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävässä työssä esittelemällä jo kehitettyjä
toimivia malleja sekä tarjoamalla esimerkkejä siitä, miten vastaavaa toimintaa voi lähteä kehittämään omassa kunnassaan yhteistyössä poikkisektorillisesti eri toimijoiden kanssa.
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Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke vastaa pandemian aiheuttamiin negatiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten mm. etätyön/opiskelun, lomautusten, työttömyyden, kotikaranteeniolosuhteiden, vähentyneiden sosiaalisten
kontaktien sekä harrastusmahdollisuuksien vähenemisen aiheuttamiin yksinäisyyden kokemuksiin
ja mielialan haasteisiin.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tukee erittäin hyvin alueellisen selviytymissuunnitelman osion ”Sosiaaliset vaikutukset – yksinäisyyttä torjuttava ja sosiaalisten kontaktien säilymistä tuettava” toteuttamista. Toimintaan kutsutaan mukaan kaikki varsinaissuomalaiset kunnat.
Co working –tila Ukin Solmu (23/2021). Hakija Ukipolis Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.9.2022
Hankkeen kuvaus:
Vakka-Suomen alueelta puuttuvat mahdollisuudet ja ratkaisut etätöiden tai yksinyrittäjien tarpeisiin
työskennellä yhteisöllisessä ympäristössä. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun eri yrityspalveluiden (TE-palvelut, ELY, Vero jne.), elinkeinoelämän sidosryhmien, yritysten, yksinyrittäjien ja yrittäjäksi suunnittelevien tarpeita. Hankkeessa suunnitellaan eri toimintoja sekä niiden vaatimia tilakonsepteja, kehitetään palvelutarjontaa, tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettyjä palveluita suunnitellaan vastaamaan kysyntää
hyödyntäen palvelumuotoilua. Hankkeessa rakennetaan eri konsepteille ansaintamallit, jotta toiminnalle saadaan kannattava pohja edelleen kehittämiselle ja pysyvälle toiminnalle.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Co-working-tila kehittää ja tehostaa seudullisten yrityspalveluiden (Seutu YP-toiminta) yhteistyötä
ja toimintaa. Koronaepidemian aikana yrittäjien toimintakyky ja jaksaminen ovat äärirajoilla. Yhteisöllinen toiminta-, neuvonta- ja työskentely-ympäristö varmistavat erityisesti yksinyrittäjille (myös
muille) vertaistuen toisista yrittäjistä, unohtamatta työergonomiaa ja työ/vapaa-ajan erottamisen
tärkeyttä. Palveluiden äärellä oleminen ja palveluiden löytyminen ns. "yhden pysähdyksen taktiikalla" tuo yrittäjälle laajemman neuvojaryhmän samalla kertaa saavutettavaksi
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on hyvä kytkentä muuttuneeseen toimintaympäristöön asiakasryhmien osalta. Mukana on myös matkailullista elementtiä co-working tilan mahdollistaessa muualta tulleen työntekijän
tai hänen perheensä lomailun alueella. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista
Opiskelijasta omistajaksi (25/2021). Hakija Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
81 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrityksensä vetovastuusta seuraavan
viiden vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on
varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esitetään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavia Jatkajakouluja, joissa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista
omistajanvaihdoksiin liittyen. Opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.
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Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee selviytymissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä erityisesti yrittäjyyden vahvistamista, yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyön kehittämistä entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi sekä kuntien ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämistä.
Perustelut päätösesitykselle:
Toisen asteen opiskelijat ovat uusi ja tärkeä kohderyhmä omistajanvaihdoshankkeissa. VarsinaisSuomen Yrittäjillä on kokemusta omistajanvaihdosten edistämisestä ja Raseko on oikea taho toteuttamaan pilotoinnin. Myös tulosten levittäminen muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille sisältyy hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
World Trade Centre International Scaler (26/2021). Hakija Turku Science Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen vientiyritysten uusien kansainvälisten asiakkaiden hankintaa pilotoimalla jo aikaisemmin toimivaksi todistettuun ”vientirengas” -malliin pohjautuvaa uudentyyppistä International Scaler -toimintamallia. Mallilla identifioidaan maakunnan kärkialojen yritysten ryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään yhteiseen vientiponnisteluun. Yritysryhmiä valmistetaan
yhteiseen vientihankkeeseen tarjoamalla PreScaler-ohjelma, missä yritysten edustajat tutustuvat
toisiinsa ja tekevät vientihankkeen toteutussuunnitelman. Tavoitteena on myös kehittää maakunnan kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden ja yritysten yhteistyötä entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Hankkeen tuloksena WTC Turku International Scaler -toimintamalli ja
Pre Scaler -ohjelma on pilotoitu ja dokumentoitu vakiinnutettavaksi WTC Turun toimintaan.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Alueen toimijoiden parempi kyvykkyys auttaa vientiyrityksiä sekä yritysten kohentunut kyky ottaa
käyttöön uusia, digitaalisia työmenetelmiä ja toimia yhdessä uusille vientimarkkinoille mennessä
kohottaa alueen muutosjoustavuutta.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke täydentää alueen yrityksille saatavissa olevaa kansainvälistymispalveluntarjontaa ja tiivistää
Team Finland-kumppanuusverkoston toimintaa. Hanke mahdollistaa nykyistä parempia synergiaetuja julkisten toimijoiden, ml. Team Finland ja seudulliset toimijat, yksityisten palveluntarjoajien ja
ohjelmassa mukana olevien vientiyritysten välillä. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman
toteuttamista.
Terveysturvallinen meriklusteri (27/2021). Hakija Turun yliopisto
Hankkeen toteutusaika on 01.04.2021 - 31.03.2022
Hankkeen kuvaus:
Varsinais-Suomessa meriklusterin yritysten toiminta on vaikeutunut COVID-19 -pandemian seurauksena. Vastaaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin on varauduttava myös jatkossa, ja tästä syystä on
tärkeää kehittää yrityksille toimintatapoja, jotka edesauttavat selviämistä tämänkaltaisista markkinahäiriötilanteista. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutusja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja, mukaan lukien tila- ja materiaaliratkaisut. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviämään nykyisestä ja mahdollisesti tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöstä.
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Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Selviytymissuunnitelma rakentuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisten kärkialojen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Maakunnan älykkään erikoistumisen strategian
mukaisista kärkialoista hanketoimenpiteet vahvistavat sekä sinisen kasvun ja teollisuuden modernisaation että lääke- ja terveysteknologian kilpailukykyä ideoimalla uusia innovaatioita digitaali- ja
terveysteknologian keinoin meriklusterin toimintaympäristöön sovellettaviksi.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke yhdistää hyvin kahden älykkään erikoistumisen kärjen (Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio sekä lääke- ja terveysteknologia) osaamista meriklusterin toimijoiden menestymisen
turvaamiseksi. Se tarjoaa mahdollisuuksia toimialarajat ylittäviin uudistuksiin myös kansainvälisillä
markkinoilla. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista
Ruissalo – The First Island (39/2021). Hakija Sylvi Salonen Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.4.-30.9.2021
Hankkeen kuvaus:
Alueen esiin tuomiseksi ja yritysten tukemiseksi Turun kaupunki on lähtenyt rahoittamaan kesälle
2021 mainoskampanjaa ”100 syytä matkailla Suomessa” yhteistyössä alueen elinkeinotoimijoiden
kanssa. Kampanjassa on mukana kaikki Ruissalon toimijat. Hankkeen tavoite on sitouttaa kaikki
Ruissalon toimijat yhteistyömalliin, joka mahdollistaa yhteistyön jatkon myös kampanjan jälkeen.
Malliin on tarkoitus sisään rakentaa rahoitusmalli, joka pystyy ylläpitämään yhteistoimintaa. Hankkeessa rakennetaan Ruissalo-nettisivusto, joka jää elämään ympärivuotisesti ja kehittymään Ruissalon yleisesitteenä.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke edistää matkailu-, elämys- ja palveluntuottajien toimintakykyä korona-aikana ja sen jälkeen.
Hanke tukee sekä lähi- että kotimaanmatkailun kilpailukykyä ja pitkällä tähtäimellä myös laajempaa
kohderyhmää kansainvälisen matkailun auettua.
Perustelut päätösesitykselle:
Tiivis ja kompakti puolen vuoden mittainen hanke, jossa on konkreettiset tavoitteet. Tavoitteena on
yhteistyön malli, joka jatkuu hankkeen jälkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin
kanssa ja Ruissalon alueen yrittäjät ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti (29/2021). Hakija SHIFT Ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4.–30.9.2021
Hankkeen kuvaus:
Matkustusrajoitusten vuoksi fyysiset kohtaamiset hoidetaan yhä useammin digitaalisesti. Erityisesti
messut ja erilaiset yritystapahtumat ovat kokeneet valtavan murroksen viimeisen puolentoistavuoden aikana. Kansainväliset yritystapahtumat ovat etenkin startup- ja kasvuvaiheen yrityksille olleet
tehokas kanava tavata potentiaalisia rahoittajia ja asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaampia toteuttamistapoja houkutella kansainvälisiä vieraita digitaaliseen tapahtumaan ja lisätä
alueen yritysten kansainvälisiä kohtaamisia. Yhteistyötä tehdään Viron Tartossa järjestettävän
Startup Day-tapahtuman kanssa.
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Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Varsinais-Suomessa pk-yritysten selviytymisen tukemiseksi covid19 -pandemian aiheuttamasta
markkinahäiriöstä ja uuden kasvun aikaansaamiseksi sekä kilpailukyvyn kehittämiseksi on panostettava kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseen huomioiden
mahdolliset pandemian aiheuttamat toimintatapojen muutosvaatimukset.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke vastaa muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin yritysten kansainvälistymisessä ja tapahtumatuotannossa. Mukana on myös konkreettista kansainvälistä yhteistyötä Tarton Startup Daytapahtuman kanssa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa (30/2021). Hakija Loimaan kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Hanke selvittää ratkaisuja, jossa seudulle sijoittuva yritys voi hyödyntää paikallista moniulotteista
osaamista yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on mallintaa pilotoitu toimintatapa, joka on monistettavissa oleva konsepti pienempien kaupunkien hyödynnettäväksi paikallistalouden edistämiseksi. Tämän kokeilu- ja kehittämishankkeen tulosten pohjalta voi syntyä tarve rakentaa räätälöity digitaalinen ja laatuvarmistettu verkostokonsepti, joka on skaalattavissa suurempiin sijoittumisympäristöihin ja myös eri toimialoille.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee seuraavien toimenpiteiden toteuttamista:
kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen
t&k -työ ja uusien innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista edesauttavat uudet kiertotalouden liiketoimintamallit
uusien teknologioiden osaamisen lisääminen
yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyön kehittäminen entistä tehokkaammaksi ja
tuloksellisemmaksi
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke kokoaa monipuolisesti sekä julkisen että yksityisen puolen palveluja pilottialueelle sijoittuvalle yritykselle. Palvelun laadun kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun eri työskentelytapoja. Tavoitteena on, että pilotoitava toimintamalli on monistettavissa muillekin alueille. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1 (32/2021). Hakija Talous ja
Nuoret TAT ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-28.2.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuvaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020 sekä heikentyneestä työllistymistilanteesta selviytymiseen että palautumiseen. Suunnitelma sisältää nopean vaikutuksen toimenpiteitä pitkäkestoisia toimenpiteitä ja uuden toimintamallin pilotointia, käynnistämistä ja jalkauttamista. Lisäksi hanke tuottaa konkreettisia työkaluja, edistää nuorten parempaa työllistymistä ja vastaa sitä
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kautta alueen nuorten työllistymisen kohtaanto-ongelmaan. Rakennetaan nuorten tehokas työllistämistä tukeva valmennuskokonaisuus Duunikoutsi-sovelluksen ympärille.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Pandemian aiheuttamat lomautukset kohdentuivat erityisesti alle 30-vuotiaisiin nuoriin VarsinaisSuomessa. Lisäksi pandemian sosiaaliset vaikutukset nuoriin nousivat esille merkittävinä negatiivisina vaikutuksina. Hankkeen kautta tuetaan nuorten hyvinvointia ja ylläpidetään esimerkiksi koronatilanteen jatkuessa nuorten työelämätaitoja.
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeen tavoite nuorisotyöttömyyden vähentäminen on tärkeä etenkin COVID19 -tilanteessa.
Hakijalla on laajat verkostot valmiina. Nuorille suunnatun Duunikoutsi-sovelluksen jatkokehittäminen on saanut laajaa tukea eri toimijoilta. Toiminnan jatkuvuutta hankkeen jälkeen varmistetaan
TATin yrityskylätoimintojen ja asiantuntijoiden yhteistyöllä. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta (33/2021). Hakija Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (Brahea-keskus)
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 28.2.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin
(erityisesti Turku/Naantali -reiteillä). Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta
logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke kohdistuu erityisesti maakunnan kärkitoimialoihin (elintarvikesektori, lääke- ja terveysteollisuus ja meriteollisuus). Näiden sektorien resilienssin vahvistaminen on keskeisessä roolissa maakunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin takaamisessa.
Perustelut päätösesitykselle:
Hyvin rakennettu hanke, jossa ovat mukana sekä yritykset että viranomaistoimijat. Yritysten tarpeita kartoitetaan kohdennetusti älykkään erikoistumisen kärkitoimialoilta. Saaristomeren väylänosien
mahdollisten kehittämiskohteiden esiin nosto taas palvelee koko maakunnan huoltovarmuuden turvaamista. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
KESTÄVÄLLÄ MATKAILULLA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TURUNMAAN SAARISTOON
(34/2021). Hakija Paraisten kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.7.2021-30.6.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää, vastuullista ja terveysturvallista matkailua Turunmaan
seudulla, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään valtakunnallisesti Visit Finlandin toimesta Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman avulla. Sekä Paraisilla että Kemiönsaaressa on yrityksiä, jotka voivat kouluttautumisen ja kehittämistyön kautta saavuttaa
kestävän matkailun sertifikaatin ja päästä tulevaisuudessa osaksi STF-ohjelmaa. Ohjelmassa on
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myös destinaatiotaso, joka tarkoittaa, että kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatiot tai -yksilöt
ovat mukana ohjelmassa.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Liikevaihdolla mitattuna koronakevään suurin kärsijä oli matkailuala, jonka liikevaihto puolittui huhti–toukokuussa 2020. Yöpymisten määrä romahti Varsinais-Suomen majoitusliikkeissä keväällä, ja
vaikka saariston matkailuyrittäjät hyötyivät kasvaneesta kotimaanmatkailusta kesällä, on ala kokonaisuudessaan vaikeuksissa. Hankkeen avulla pyritään ratkaisemaan esteitä nopeaan elpymiseen
saaristossa, sillä kestävä, vastuullinen ja terveysturvallinen matkailu ovat edellytyksiä matkailun elpymiselle tulevaisuudessa.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke vastaa (saariston) matkailualan tarpeisiin erityisesti korona-aikana ja sen jälkeen koska tavoitteena on vastata kestävän matkailun tarpeisiin etenkin kansainvälisen matkailun osalta ja lisätä
yrittäjien sekä kuntien matkailusektoreiden osaamista turvallisen ja kestävän matkailun kehittämisessä. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä (35/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.5.2023
Hankkeen kuvaus:
Tutkimusten mukaan vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä korjuuleikkauksilla. Hankkeen tavoitteena on poistaa pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edistämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin
pois vesistöstä hyötykäyttöön. Yksi pullonkaula on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden
kaupallinen hyödyntäminen parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maaja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maastohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen
määrää isoilla alueilla.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Toimenpiteet kohdistuvat alueellisen selviytymissuunnitelmassa mainittuun yritysten toimintaympäristöön. Ruovikoiden hyödyntämisen pullonkaulojen poistaminen edesauttaa laajamittaisen ruokoliiketoiminnan syntymistä, joka on alueella uutta. Korjuuketjut tulevat työllistämään monenlaisia yrityksiä leikkuuyrittäjistä loppukäyttäjiin. Toteutettava ruokoverkosto mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön. Pullonkaulojen poistaminen ruokoliiketoiminnasta edesauttaa muidenkin kiertotaloushankkeiden käynnistymistä.
Perustelut päätösesitykselle:
Konkreettinen omalta osaltaan Saaristomeren tilan parantamiseen tähtäävä hanke. Mukana on
ruokoliiketoiminnan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joista yhtenä keskeisenä luvitusprosessissa auttaminen sekä järviruokoesiintymien kartoituksia ja biomassojen arviointia pilottialueilla
(500-2000 hehtaaria). Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista
RekrySalo 2021-2023 37(/2021). Hakija Yrityssalo Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
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Rekrytoinnin digitalisoituminen on ollut nopeaa ja digitaalisten kanavien ja työkalujen merkitys on
edelleen kasvussa. Hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä kannustetaan
digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin, koska työnantajamielikuvan merkitys on entistä
merkityksellisempi rekrytoinneissa.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Pienten- ja mikroyritysten osaaminen ja valmiudet selviytyä lomautusten aiheuttamista vaikutuksista ovat keskisuuria- ja suuria yrityksiä heikommat ja siksi hankkeella pyritään tukemaan pieniä- ja
mikroyrityksiä huolehtimaan työsuhteista, lomautetuista ja omasta yrityskuvastaan. Kriisi aiheuttaa
myös vaihtuvuutta työvoimassa ja työvoimatarpeen ja osaamisvajeen korjaaminen vaatii uusia onnistuneita rekrytointeja.
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeen kohderyhmällä mikro- ja pienyrityksillä on aito tarve rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, koska niillä ei ole resursseja erilliseen henkilöstöhallintoon. Hanke täydentää TE-toimiston
työnantajapalveluiden tarjontaa ja tuo lisäresurssia etenkin tiedonjakamiseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 26.3.2021.
Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että
Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Ennakoinnin palvelualusta” (8/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (113 832 euroa), kuitenkin enintään 79 683 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn
kasvattajina” (16/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (85 080 euroa), kuitenkin enintään 59
556 euroa.
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Kuntien digiyhteiskunta- ja postCOVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa” (12/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (56 597 euroa), kuitenkin enintään 39 618 euroa.
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Tarpeista Tuotteiksi, TarTu”
(6/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (49 810 euroa), kuitenkin enintään 34 867 euroa.
Turun Ydinkeskustayhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen
keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen” (18/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(14 130 euroa), kuitenkin enintään 9 891 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy myönnetään hankkeeseen ”Virtuaalistudio liiketoimintakeskus –
toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen” (15/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (72 720 euroa), kuitenkin enintään 50 904 euroa.
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Tukenasi ry myönnetään hankkeeseen ”Yksinäisyydestä osallisuuteen” (9/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 69,6 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (29 760 euroa), kuitenkin enintään 20 713 euroa.
Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Co working –tila Ukin Solmu” (23/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (112 421 euroa), kuitenkin enintään 78 695 euroa.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Opiskelijasta omistajaksi” (25/2021)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (61 580 euroa), kuitenkin enintään 43 106 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”World Trade Centre International Scaler”
(26/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (98 120 euroa), kuitenkin enintään 68 684 euroa.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Terveysturvallinen meriklusteri” (27/2021) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (97 079 euroa), kuitenkin enintään 67 955 euroa.
Sylvi Salonen Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Ruissalo – The First Island” (39/2021) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (39 760 euroa), kuitenkin enintään 27 832 euroa.
SHIFT Ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti” (29/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (42 560 euroa), kuitenkin enintään 29 792 euroa.
Loimaan kaupungille myönnetään hankkeeseen ”WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa”
(30/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään 35 000 euroa.
Talous ja Nuoret TAT ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1” (32/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (99 344 euroa), kuitenkin enintään 69 541 euroa. Hankkeella haetaan rahoitusta myös 7.5.2021 päättyvän VarsinaisSuomen ELYn ReactEU ESR -haun kautta. AKKE-rahoituksen käyttöönoton ehtona on rahoituksen
saaminen myös ReactEU -hausta, jolloin hankekokonaisuus on toteuttamiskelpoinen.
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskukselle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta” (33/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 052 euroa), kuitenkin enintään 37 836 euroa.
Paraisten
kaupungille
myönnetään
hankkeeseen
”KESTÄVÄLLÄ
MATKAILULLA
KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TURUNMAAN SAARISTOON” (34/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (94 701 euroa), kuitenkin enintään 66 290 euroa.
Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat
Saaristomerellä” (35/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (95 000 euroa), kuitenkin enintään
66 500 euroa.
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Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”RekrySalo 2021-2023” (37/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (112 000 euroa), kuitenkin enintään 78 400 euroa.
Päätös

Teija Ek-Marjamäki ja Tiina Perho jääväsivät itsensä hankkeen WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa (30/2021) käsittelystä ja he poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Tarja Nuotio jääväsi itsensä hankkeiden Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa” (12/2021), Tarpeista Tuotteiksi, TarTu (6/2021), Terveysturvallinen meriklusteri (27/2021) ja Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta (33/2021) käsittelystä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Näiden hankkeiden esittelijänä toimi elinkeinopäällikkö Petteri Partanen.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 26.4.2021
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Ennakoinnin palvelualusta” (8/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (113 832 euroa), kuitenkin enintään 79 683 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn
kasvattajina” (16/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (85 080 euroa), kuitenkin enintään 59
556 euroa.
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Kuntien digiyhteiskunta- ja postCOVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa” (12/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (56 597 euroa), kuitenkin enintään 39 618 euroa.
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Tarpeista Tuotteiksi, TarTu”
(6/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (49 810 euroa), kuitenkin enintään 34 867 euroa.
Turun Ydinkeskustayhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen
keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen” (18/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
(14 130 euroa), kuitenkin enintään 9 891 euroa.
Turun ammattikorkeakoulu Oy myönnetään hankkeeseen ”Virtuaalistudio liiketoimintakeskus –
toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen” (15/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (72 720 euroa), kuitenkin enintään 50 904 euroa.
Tukenasi ry myönnetään hankkeeseen ”Yksinäisyydestä osallisuuteen” (9/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 69,6 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (29 760 euroa), kuitenkin enintään 20 713 euroa.
Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Co working –tila Ukin Solmu” (23/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (112 421 euroa), kuitenkin enintään 78 695 euroa.
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Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Opiskelijasta omistajaksi” (25/2021)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (61 580 euroa), kuitenkin enintään 43 106 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”World Trade Centre International Scaler”
(26/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (98 120 euroa), kuitenkin enintään 68 684 euroa.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Terveysturvallinen meriklusteri” (27/2021) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (97 079 euroa), kuitenkin enintään 67 955 euroa.
Sylvi Salonen Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Ruissalo – The First Island” (39/2021) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (39 760 euroa), kuitenkin enintään 27 832 euroa.
SHIFT Ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti” (29/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (42 560 euroa), kuitenkin enintään 29 792 euroa.
Loimaan kaupungille myönnetään hankkeeseen ”WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa”
(30/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään 35 000 euroa.
Talous ja Nuoret TAT ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1” (32/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (99 344 euroa), kuitenkin enintään 69 541 euroa. Hankkeella haetaan rahoitusta myös 7.5.2021 päättyvän VarsinaisSuomen ELYn ReactEU ESR -haun kautta. AKKE-rahoituksen käyttöönoton ehtona on rahoituksen
saaminen myös ReactEU -hausta, jolloin hankekokonaisuus on toteuttamiskelpoinen.
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskukselle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta” (33/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 052 euroa), kuitenkin enintään 37 836 euroa.
Paraisten
kaupungille
myönnetään
hankkeeseen
”KESTÄVÄLLÄ
MATKAILULLA
KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TURUNMAAN SAARISTOON” (34/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (94 701 euroa), kuitenkin enintään 66 290 euroa.
Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat
Saaristomerellä” (35/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (95 000 euroa), kuitenkin enintään
66 500 euroa.
Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”RekrySalo 2021-2023” (37/2021) Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (112 000 euroa), kuitenkin enintään 78 400 euroa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 19.4.2021 § 6
Asia

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja
elinkeinoministeriön 22.10.2020 päätöksen mukaisesti koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.
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. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia
hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista
5.3.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät VarsinaisSuomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin
33 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 1 569 758 euroa. Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa Alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa.
Kielteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Akkukierrätysliiketoiminnan edellytykset - liiketoimintamahdollisuudet ja sitä tukeva teknologia
(17/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.4 - 31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
Alkuselvityksen tarkoitus on käydä läpi relevantti kirjallisuus, julkaisut sekä olemassa olevat tilastot, haastatella alalla olevat potentiaaliset yritykset sekä muut toimijat ja alan vaikuttajat sekä tutkijat. Tässä hankkeessa saadun tiedon pohjalta rakennetaan kumppaniverkosto akkukierrätysliiketoiminnan ja akkukierrätyksen teknologian kehitykseen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Selviytymissuunnitelman mukaan keskeisimpiä tuettavia toimenpiteitä ovat uutta liiketoimintaa ja
kasvua luovat investointi- ja kehittämishankkeet, kansainvälistymisen ja digitalisaation edistäminen
sekä työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden kasvun edellä. Akkuteknologian tunteminen aina primäärikierrosta toisiokäyttöön ja kierrätysmenetelmiin sekä tarvittavaan liiketoiminnalliseen osaamiseen, mukaan lukien materiaalien kierrätys ja tarvittava teknologia, vastaa selviytymissuunnitelman kuvausta.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke lähtee liikkeelle perusselvityksen tekemisestä, mitä on jo jonkin verran tehty. VarsinaisSuomen liiton rahoittamassa Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 EAKR –
hankkeessa rakennetaan myös kumppaniverkostostoa akkuliiketoimintaan
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Perusinfrastruktuurin verkosto kuntoon Saaristomerellä kestävän vesistömatkailun mahdollistamiseksi (10/2021). Hakija Pidä Saaristo Siistinä ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.12.2022
Hankkeen kuvaus:
Pidä Saaristo Siistinä ry:n hallinnoimista kelluvista imutyhjennysasemista suurin osa on hankittu
vuosien 2006-2009 aikana. Näiden asemien käyttöikä on tullut vastaan ja verkosto tulisi uusia.
Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta kelluvaa imutyhjennyslaitetta Saaristomeren alueelle
ja siten parantaa olemassa olevaa veneille tarkoitettua käymäläjätteiden imutyhjennyslaitteiden
verkostoa ja nostaa vastaanottokapasiteettia sekä turvata kestävän vesistömatkailun mahdollisuudet tulevaisuudessakin.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee kestävää lähimatkailua, sen kehittämistä sekä saaristossa elämisen sekä sen elinvoimaisuuden kehittämistä.
Perustelut päätösesitykselle:
Pelkkä investointihanke. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta ei ole tarkoitettu suurten
investointien tukemiseen.
Yhteinen työelämän oppimisympäristö -selvitys- ja kokeiluhanke (13/2021). Hakija Valtakunnallinen
YES ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.1.2021
Hankkeen kuvaus:
Hanke on selvitys- ja ketterä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on valmistella laajempi, valtakunnallinen hankekokonaisuus uudelle EU-rahoituskaudelle työelämälähtöisen oppimisympäristön kehittämiseksi. Konkreettiset tavoitteet selvitys- ja kokeiluhankkeessa:
-

Kartoittaa elinkeinoelämän mahdollisuuksia ja tarpeita uudenlaiseen sekä fyysiseen että virtuaaliseen työelämäyhteistyöhön Varsinais-Suomessa.
Tunnistaa yritysten hyödyt, osaamistarpeet, haasteet ja mahdollisuudet oppilaitosyhteistyöstä,
jotta yhteistyö on aidosti hyödyllistä sekä oppilaitoksille, oppijoille, työelämälle että yrityksille.
Tunnistaa opetussuunnitelmien ja muiden koulutusta ohjaavien asiakirjojen laaja-alaisen
osaamisen osaamistavoitteet ja muut tarpeet; yrittäjyys, työelämäyhteistyö, ilmiöoppiminen,
yhteistoiminnallinen oppiminen, digitaalisuus.
Rakentaa yhdessä opetushenkilöstön ja yritysten edustajien kanssa koulutuksen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavien toimintamallien aihioita, joilla voidaan monipuolisesti varautua
myös uusiin korona- tai muihin pandemioihin.
Pilotoida valitut toimintamalliaihiot Salon perusopetuksessa yhdessä työelämän kanssa.

Koota yhteistyöverkosto jatkohanketta varten ja laatia hankesuunnitelma laajemmalle kehittämishankkeelle
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Nuorten aseman turvaaminen sekä opiskeluvaiheessa että työelämään siirtymisen yhteydessä
sekä elinkeinoelämän osaamistarpeiden varmistaminen ovat keskeisiä tulevaisuuden kasvun tekijöitä. Edistämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä sekä lisäämällä ja kehittämällä nuorten työelämätietoutta, voidaan turvata työllisyyttä.
Perustelut päätösesitykselle:
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Hankkeen yhtenä päätavoitteena on valmistella laajempi valtakunnallinen hankekokonaisuus uudelle EU-rahoituskaudelle. Jatkohankkeen tuloksia ja malleja jalkautetaan laajemmin valtakunnallisen YES-verkoston toiminnassa. Hankkeen päättymisen jälkeinen maakunnallinen hyöty jää
ohueksi.
Bioenergian paikallinen tuottaminen Somerolla (/2021). Hakija Someron kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
Somero on maaseutuelinkeinojensa ja suuren peltopinta-alansa tuottamien sivuvirtojen johdosta
erityisen hyvin biopolttoaineiden tuotantoon soveltuva paikkakunta. Hankkeessa selvitetään bioenergian tuotantomahdollisuuksia Somerolla. Tavoitteena on tuottaa tarvittava tieto ja suunnitelma,
jonka pohjalta biokaasun tuotantoa voidaan Somerolla lähteä viemään käytäntöön.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke edistää paikallisen elinkeinoelämän siirtymistä kohti kestävämpää toimintamallia sekä sivuvirtojen hyödyntämisessä että uusiutuvan energian käytön lisäämisessä.
Perustelut päätösesitykselle:
Suppea paikallinen hanke, jossa etsitään sopivaa konsulttia hahmottamaan suunnitelmaa/sisältöä
hankkeelle ja mahdollista toteutusmallia. Melko ohut kytkentä alueelliseen selviytymissuunnitelmaan. Tämän tyyppisiä selvityksiä ja esimerkkejä on jo olemassa.
Varsinais-Suomen alueen energiatoimijoiden osaamisverkosto (19/2021). Hakija Turku Science
Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.7.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoite on käynnistää ja laajentaa energia-alan osaamisverkoston toimintaa sekä juurruttaa se organisaatioiden normaaliin toimintaan. Verkoston tavoite on tuoda teollisuusyritykset,
kasvuyritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori saman pöydän ääreen ja löytää
tavoitteiden edistämiselle yhteinen foorumi, josta ajan myötä rakentuu toimiva businessekosysteemi.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee ja edistää osaltaan toimenpiteitä kuten uutta liiketoimintaa ja uusia kehittämishankkeita, kansainvälistymistä ja digitalisaation edistämistä sekä työvoiman osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä uuden kasvun edellä. Alueen resilienssin kannalta on tärkeää vahvistaa aloja, joilla suhdannevaihtelut eivät yleensä ole jyrkkiä.
Perustelut päätösesitykselle:
Varsinais-Suomen energiaosaamisverkosto on jo käynnistänyt toimintansa ja on myös jo järjestänyt alan toimijoita kokoavia tilaisuuksia. Hankkeen kohdealue on erittäin laaja kattaen koko energiasektorin.
Someron viljankäsittelyn yhteistoiminta -hankkeen esiselvitys (21/2021). Hakija Someron kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2021
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Hankkeen kuvaus:
Tarkoitus on kehittää etenkin pienempien tilojen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa isommat
investoinnit eivät ole enää järkevä vaihtoehto. Hankkeessa kehitetään viljan kuivaukseen yhteiskuivurimallia, jossa viljelijä voi tuoda märän viljan kuivattavaksi ja hakea sen kuivana pois. Tuloksena syntyy valmis hankesuunnitelma, jonka pohjalta Someron viljankäsittelyn yhteistoimintahanketta voidaan toteuttaa.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee innovatiivisen ruokaketjun alkutuottajia sopeutumaan muuttuvaan tuotantoympäristöön ja osaltaan edistää huoltovarmuutta mahdollistamalla tilarakenteen, jossa on useampia toimijoita.
Perustelut päätösesitykselle:
Malleja toimivasta yhteiskuivurikäytöstä on Suomessa jo olemassa ja niitä voidaan hyödyntää ilman erillistä hanketta. Ohut kytkentä alueelliseen selviytymissuunnitelmaan.
Salo Circus Festival (22/2021). Hakija Poikki Taideyhdistys Ry
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.8.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on järjestää, kehittää ja laajentaa Poikki Taideyhdistyksen vuotuisen toiminnan päätapahtumaa Salo Circus Festivalia. Kehittämisen kohteena on festivaalin näkyvyyden ja
esittävän taiteen saavutettavuuden parantaminen sekä Poikki Taideyhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke laajentaa Varsinais-Suomen esittävän taiteen ammattilaisten toimintaverkostoa sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti. Hanke parantaa tapahtuma- ja matkailualan työskentelymahdollisuuksia Salossa merkittävästi tuomalla kansainvälistä osaamista Saloon ja lisäämällä Salon kulttuurillista vetovoimaa.
Perustelut päätösesitykselle:
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoituksella ei tueta yksittäisten tapahtumien järjestämistä.
Start Up ja Speed Up yrityspalvelut, - yritykset kasvuun (24/2021). Hakija Ukipolis Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.3.2023
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, kehittää, jalkauttaa ja kokeilla eri tuki- ja kehittämistyökaluja
sekä konsepteja yritysten kasvun tukemiseksi. Näiden avulla pystytään auttamaan eri elinkaarivaiheessa olevia yrityksiä: yritysten alku- ja Start-up vaiheesta kehitys-, kiihdytys- ja Speed-Up- vaiheen kautta kasvuyrityksiksi. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun elinkaaren eri vaiheessa olevien yritysten lähtötilanne, haasteet ja ongelmat kasvulle. Hankkeessa pyritään kehittämään seudulle Siemenraha-konsepti, jolla tulevaisuudessa voidaan auttaa kasvuhaluisia yrityksiä tai hyviä
ideoita menestyviksi yrityksiksi
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Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hankkeessa tehdään vahvasti yhteistyötä seudun eri yritysneuvojaorganisaatioiden, oppilaitosten
ja muiden sidosryhmien kanssa. Start-up ja Speed-up seudullisten yrityspalvelutoimijoiden ja yritysten yhteistyössä tehtyjen palvelukonseptin eri osa-alueet kokoavat ja aktivoivat konkreettisesti
yrityspalveluiden (Seutu YP-toiminta) yhteistyötä ja toimintaa. Hanke tuo nykyiseen työkalupakkiin
huomattavasti enemmän työkaluja auttamisen ja yritysten jaksamisen suhteen.
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeen idea ei ole uusi. Vastaavia palvelukokonaisuuksia on toteutettu ympäri maata monella
eri tavalla. On lähellä Ukipolis Oy;n normaalia toimintaa.
Tutkimuksen kaupallistamistuen digitalisoiminen (40/2021). Hakija Turun yliopisto
Hankkeen toteutusaika on 1.6-31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
COVID19:n vuoksi tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet ovat vähentyneet merkittävästi. Toistaiseksi ei ole järjestelmällistä tapaa esitellä kaupallistamista tutkijoille digitaalisessa maailmassa.
Tavoitteet:
1) Löytää digitaalisia ratkaisuja, jotka saavat tutkijat kiinnostumaan kaupallistamisesta mahdollisimman pian uransa aikana.
2) Tarjoa tutkijoille digitaalista opetus- ja motivoivaa sisältöä kaupallistamisaihoiden edistämiseksi
3) Luoda selkeä digitaalinen sisältökokonaisuus video- ja tekstivastauksilla yleisimpiin kysymyksiin kaupallistamisen yhteydessä
4) Luoda toistettava digitaalinen kaupallistamisaihoiden seurantajärjestelmä (lead nurturing)ohjelma, jota mahdollista hyödyntää useita vuosia eteenpäin ja integroituu nykyiseen prosessiin
saumattomasti.

Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Covid19:n vuoksi kaupallistamisen tuki akateemisessa maailmassa on hidastunut. Jos mitään ei
tehdä, tämä aiheuttaa aaltoilevan vaikutuksen, joka johtaa pahimmillaan akateemisten (ja yleensä
korkean teknologian ja korkean marginaalin) yritysten perustamisen merkittävään vähenemiseen.
Tämä projekti kääntää tämän negatiivisen kehityksen ylösalaisin toteuttamalla tehokkaita digitaalisia työkaluja ja sisältöä, jotta voidaan luoda tehokkaampi tapa aktivoida ja kouluttaa tutkijoita kaupallistamiseen kuin ennen pandemiaa.
Perustelut päätösesitykselle:
Teema on tärkeä, mutta hankesuunnitelma on vielä liian yleisellä tasolla. Kustannusarvio on suuri
puolen vuoden hankkeelle. Toteutusaika on haasteellinen myös tavoitteen täysin automatisoidun
kaupallistamisaihioiden tukijärjestelmän luominen suhteen
Metsämäki areenan lähiruokakonsepti (28/2021). Hakija Turun Hippos ry
Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.1.2022
Hankkeen kuvaus:
Metsämäen ravintolatoiminnan konseptiuudistuksen kärkenä tulee olemaa yhteistyö alueen tuottajien kanssa ja lähiruoan esiin nosto. Tavoitteena on rakentaa Metsämäkeen uusi lähiruokakonsepti, hakea alueen tuottajista siihen yhteistyökumppanit ja testata sitä muutamassa yhteistapahtu-
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massa loppukesästä 2021. Samalla kehitetään jo olemassa olevaa Metsämäki-sovellusta informaation jakamiseen, tilausten tekemiseen ja asiakkaiden tavoittamiseen.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hankkeen keskiössä ovat:
innovatiivinen ja uudenlainen lähiruokakonsepti
digitalisaation kehittäminen lähiruokakonseptin tukemiseen
aktiivinen yhteistyöverkosto lähituottajien kesken
yritysten toimintakyvyn edistäminen Covid19 -tilanteessa

Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on yhtenä osa-alueena Metsämäen ravintolatoiminnan konseptiuudistus. VarsinaisSuomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Erilaisia lähiruokatapahtumia on maakunnassa jo olemassa.
Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021).
Hakija Turun yliopisto
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aalloilla, vahvistamaan muutosjoustavuutta, tunnistamaan omaa kasvupotentiaaliaan ja kehittämään uutta, innostavien kokemusten ja
hyvien käytänteiden siivittämänä. Tavoitteena on edistää yritysten muutosvalmiuksia ja palvelujen
sekä innovaatioiden ketterää kehittämistä tuottamalla tietopaketeista ja materiaaleista koottu digitaalinen resurssipankki, joka on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen yritysten itsenäiseen
käyttöön ja itseopiskeluun.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tarjoaa yrityksille tukea ja resursseja, jotka edistävät yritysten osaamisen, palvelujen, innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, sekä tukee eri toimijoiden ja toimialojen yhteistyötä
ja verkostoitumista keskenään.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on liian laaja-alainen, eikä toimintaa ole mitenkään kohdennettu. Kohderyhmänä ovat kaikki
Varsinais-Suomen yritykset. Henkilökustannuksiin on sisällytetty viiden eri henkilön palkkoja
Uudet B2B-markkinat digitaalisella myynnillä (36/2021). Hakija Yrityssalo Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen avulla vahvistetaan B2B - yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia ja teknologian käyttöä myynnin ja markkinoinnin tunnistamiseen, seurantaan, automatisointiin sekä johtamiseen. Tavoitteena on lisätä tiedonvälityksen keinoin sekä verkkojulkaisujen ja
vertaistuen avulla yritysten ymmärrystä digitalisaation hyödyntämiseen sekä teknologian mahdollisuuksiin myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeessa järjestetään asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia tietoiskuja, yritysryhmäkohtaista sparrausta ja osallistavia businesscoaching -ohjelmia, joiden
tuloksena yrityksissä voidaan käyttöönottaa uusia myyntimenetelmiä.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
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Selviytymissuunnitelmassa on todettu, että elvytysrahoitusta on suunnattava yritysten uudistumiseen ja kansainvälistymistä edistäviin toimiin. Tässä hankkeessa kannustetaan teknologian käyttöönottoon, datan hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä laajemmille ja uusille markkinaalueille –kansainvälisille markkinoille –pääsyyn. Toimenpiteet edellyttävät yrityksissä strategisia
muutoksia, uusia visioita ja tavoitteita sekä investointitarpeita.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on konsultointipainotteinen ja monet digimarkkinointiin keskittyvät yritykset jo tarjoavat palveluja auttamaan yritysten ymmärrystä digitalisaation hyödyntämisessä sekä teknologian mahdollisuuksissa myynnissä ja markkinoinnissa.
Digitaalisuus meriteollisuuden toimittajaverkostossa -DIMET (38/2021). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2021
Hankkeen kuvaus:
Koneteknologiakeskus Turku Oy on ja on ollut mukana hankkeissa, joissa on selvitetty valmistavan
teollisuuden digitalisaation tasoa – tulokset ovat huolestuttavia. Alan pk-yritysten digitalisaation taso on neliportaisella asteikolla 1-2. Digitalisaation haasteiden ratkaisemiseksi tällä selvityshankkeella etsitään tarkennettuja tarpeita, esteitä ja ratkaisumahdollisuuksia.
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan:
Hanke tukee selviytymissuunnitelmaa, koska pitää varautua seuraaviin seikkoihin:
- Meri- ja muun valmistavan teollisuuden tilauskanta nousee koronan jälkeen
- Samaan aikaan Suomen meriteollisuuden osaajien tarve kasvaa, koska alalta eläköityy paljon
väkeä
- Työn teettäminen muualla (esim. lohkovalmistus, suunnittelutyö) ei ole suomalaisen työllisyyden
kannalta hyvä ratkaisu. Varsinkin ydintoimintojen säilyminen Suomessa olisi erittäin tärkeää, siksi
on elintärkeää ylläpitää ja vahvistaa suomalaista teollisuusosaamista
- kilpailu todennäköisesti kiristyy esim. risteilijärakentamisessa, joten tuottavuuden parantamiseen
ja laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota
Perustelut päätösesitykselle:
Tutkimushankkeen tuloksena syntyy raportti, jonka pohjalta mm. kehitetään uusia hankkeita.
Hankkeen aikana ei tehdä mitään pilotointeja tai kokeiluja. Valmistavan teollisuuden osalta on jo
olemassa tietoa alan digitalisaatiovalmiuksista.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 26.3.2021.
Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Akkukierrätysliiketoiminnan edellytykset - liiketoimintamahdollisuudet ja sitä tukeva teknologia
(17/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Perusinfrastruktuurin verkosto kuntoon Saaristomerellä kestävän vesistömatkailun mahdollistamiseksi (10/2021). Hakija Pidä Saaristo Siistinä ry
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Yhteinen työelämän oppimisympäristö -selvitys- ja kokeiluhanke (13/2021). Hakija Valtakunnallinen
YES ry
Bioenergian paikallinen tuottaminen Somerolla (/2021). Hakija Someron kaupunki
Varsinais-Suomen alueen energiatoimijoiden osaamisverkosto (19/2021). Hakija Turku Science
Park Oy
Someron viljankäsittelyn yhteistoiminta -hankkeen esiselvitys (21/2021). Hakija Someron kaupunki
Salo Circus Festival (22/2021). Hakija Poikki Taideyhdistys Ry
Start Up ja Speed Up yrityspalvelut, - yritykset kasvuun (24/2021). Hakija Ukipolis Oy
Tutkimuksen kaupallistamistuen digitalisoiminen (40/2021). Hakija Turun yliopisto
Metsämäki areenan lähiruokakonsepti (28/2021). Hakija Turun Hippos ry
Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021).
Hakija Turun yliopisto
Uudet B2B-markkinat digitaalisella myynnillä (36/2021). Hakija Yrityssalo Oy
Digitaalisuus meriteollisuuden toimittajaverkostossa -DIMET (38/2021). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Päätös

Tarja Nuotio jääväsi itsensä hankkeen Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021) käsittelystä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn
ajaksi. Hankkeen esittelijänä toimi elinkeinopäällikkö Petteri Partanen.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 26.4.2019
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Akkukierrätysliiketoiminnan edellytykset - liiketoimintamahdollisuudet ja sitä tukeva teknologia
(17/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy
Perusinfrastruktuurin verkosto kuntoon Saaristomerellä kestävän vesistömatkailun mahdollistamiseksi (10/2021). Hakija Pidä Saaristo Siistinä ry
Yhteinen työelämän oppimisympäristö -selvitys- ja kokeiluhanke (13/2021). Hakija Valtakunnallinen
YES ry
Bioenergian paikallinen tuottaminen Somerolla (/2021). Hakija Someron kaupunki
Varsinais-Suomen alueen energiatoimijoiden osaamisverkosto (19/2021). Hakija Turku Science
Park Oy
Someron viljankäsittelyn yhteistoiminta -hankkeen esiselvitys (21/2021). Hakija Someron kaupunki
Salo Circus Festival (22/2021). Hakija Poikki Taideyhdistys Ry
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Start Up ja Speed Up yrityspalvelut, - yritykset kasvuun (24/2021). Hakija Ukipolis Oy
Tutkimuksen kaupallistamistuen digitalisoiminen (40/2021). Hakija Turun yliopisto
Metsämäki areenan lähiruokakonsepti (28/2021). Hakija Turun Hippos ry
Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021).
Hakija Turun yliopisto
Uudet B2B-markkinat digitaalisella myynnillä (36/2021). Hakija Yrityssalo Oy
Digitaalisuus meriteollisuuden toimittajaverkostossa -DIMET (38/2021). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös
Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITON UUSIEN TOIMITILOJEN AV-JÄRJESTELMÄN HANKINTA
Asia

Varsinais-Suomen liitto on tehnyt maakuntahallituksen 15.6.2020 § 88 päätöksen valtuuttamana
vuokrasopimuksen KEVA:n kanssa liiton uusista toimitiloista Kiinteistö Oy Kaakelinnan tiloissa
(Linnankatu 52 B, 20100 Turku).
Uusien toimitilojen suunnittelun yhtenä tavoitteena on ollut mahdollistaa koronapandemian jälkeisenä aikana mahdollisimman sujuva hybridityöskentely, jossa etätyöskentely limittyy saumattomasti toimistolla tehtävään työhön. Tilojen AV-suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta kaikkiin liiton tiloissa järjestettyihin kokouksiin ja tilaisuuksiin on mahdollista osallistua helposti etäyhteydellä.
Varsinais-Suomen liitto vastaa tilojen sisustamisesta, kalustamisesta ja teknisestä varustelusta.
Tilojen AV-suunnittelun on toteuttanut SoundWaves Group, joka on vastannut myös AVjärjestelmän kilpailutuksen teknisestä valmistelusta ja tulee vastaamaan laiteasennusten valvonnasta.
AV-järjestelmän hankinnan kilpailutusasiakirjat julkaistiin Hilmassa 9.3.2021, ja tarjousaika päättyi
9.4.2021. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 9 tarjousta, joista kolme sisälsi kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa. Yksi tarjous hylättiin myöhästyneenä. Tarjousten hinnat vaihtelivat 104 000 ja
144 000 euron välillä.
Tarjouspyynnön mukaan tarjousten arvioinnissa hinnan painoarvo oli 50 %, projektisuunnitelman ja
tarjottujen AV-laitteiden soveltuvuuden painoarvo 30 % ja tarjoajan osaamisen sekä aiempien referenssikohteiden painoarvo 20 %. Tarjousten arviointiin osallistuivat Antti Vasanen, Petra Määttänen ja Heikki Saarento sekä Tuukka Heikkinen (SoudWaves Group) ja Timo Tuominen (CBRE Finland).
Arvioinnin perusteella hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen jätti Audico Systems Oy, jonka
tarjoamana uusien toimitilojen AV-järjestelmän laitteet asennettuna ja käyttövalmiina maksavat
135 746 € (ALV 0). Tarjousten tarkka pisteytys on eritelty alla.
Hinta
Projektisuunnitelma
Tarjoaja
(50 %)
(30 %)
Audico Systems 38,28
30,00
Caverion
39,66
24,00
Studiotec
41,74
21,00
Electro Waves
1 36,02
24,00
Electro Waves
2 40,20
12,00
Pro Sonic
39,10
15,00
Katinala 1
44,93
12,00
Katinala 2
50,00
6,00
Tecline 2
40,00
9,00
Tecline 1
40,97
6,00
Aku's Factory
37,58
6,00
Atea
41,17
6,00
DG Sata It
Tarjous hylätty myöhästyneenä

Referenssit
(20 %)
20,00
20,00
20,00

Kokonaispisteet
88,28
83,66
82,74

20,00

80,02

20,00
16,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00

72,20
70,10
64,93
64,00
57,00
54,97
51,58
51,17

Aikataulun mukaan uusien tilojen rakennusurakka valmistuu kesäkuun lopussa. AV-laitteiden
asennus alkaa heti tilojen valmistuttua kalustetoimituksen ja muiden sähköasennustöiden aikataulut huomioiden. Tarjouspyynnön mukaan AV-järjestelmä valmistuu 31.8.2021 mennessä.
Valmistelija

PM/AV
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Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää valita Varsinais-Suomen liiton uusien toimitilojen AV-järjestelmän toimittajaksi Audico Systems Oy sekä valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja allekirjoittamaan sopimukset.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös
Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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CENTRAL BALTIC 2021–2027 -OHJELMAN UUDEN VERKKOSIVUSTON, YLLÄPIDON JA KÄYTTÖTUEN
TUOTTAJAN VALINTA
Asia

Central Baltic 2021–2027 -ohjelman hallintoviranomainen, Varsinais-Suomen liitto, toteutti tarjouskilpailun uuden ohjelman verkkosivujen, ylläpidon ja käyttötuen tuottajan valitsemiseksi. Hankinta
perustuu kansalliseen lakiin julkisista hankinnoista (29.12.2016/1397) ja Varsinais-Suomen liiton
hankintasääntöön (mh 25.6 2007 § 191).
Tarjousta pyydettiin uudesta, saavutettavasta verkkosivustosta sekä hankkeiden verkkosivutilasta.
Lisäksi tarjoajia pyydettiin erittelemään sivuston ylläpidon, käyttötuen, lisenssien ja saavutettavuuden uudelleenarvioinnin vuosittaiset kustannukset sekä liittämään mukaan Central Baltic 2014–
2020 -ohjelman verkkosivuston ylläpidon vuosittaiset kustannukset aikavälille 2022-2028.
Tarjouspyyntö lähetettiin 5.3.2021 viidelle potentiaaliseksi katsotulle toimijalle sähköpostitse. Määräaikaan 24.3.2021 klo 15 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kolme toimijaa aakkosellisessa järjestyksessä:
1.
KMG Oy
2.
Poutapilvi Oy
3.
Å Communications Oy Ab
Tarjoukset on arvioitu vahvistettujen valintakriteerien perusteella. Yksi tarjous (Poutapilvi Oy) suljettiin pois, koska se ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja kriteerejä (kriteerit 16.1 & 17).
Tarjouksen tekijöistä KMG Oy:n tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarjouksen kokonaishinta on 54 280 euroa. Esitys on arviointikomitean ja hallintoviranomaisen yhteinen.
Kustannus katetaan Central Baltic 2014–2020 sekä Central Baltic 2021–2027-ohjelmien teknisistä
tuista.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina on hakemusten pisteytystaulukko.

Valmistelija

TN/MN/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä KMG Oy:n tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman verkkosivun toteutuksen ja
vuosittaisen ylläpidon ja käyttötuen vuoden 2028 loppuun asti kokonaishintaan 54 280 euroa
(ALV 0).
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset sekä sopimuksen palveluntarjoajan kanssa.
Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan
osalta kokouksessa.
Päätös
Lisätietoja

Head of Managing Authority Merike Niitepõld, p. 040 742 0302,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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OHEISMATERIAALI
Central Baltic 2021–2027 -ohjelman uuden verkkosivuston, ylläpidon ja käyttötuen tuottajan valinta
Central Baltic 2021–2027 -ohjelman hallintoviranomainen, Varsinais-Suomen liitto, toteutti tarjouskilpailun
uuden ohjelman verkkosivujen, ylläpidon ja käyttötuen tuottajan valitsemiseksi.
Tarjouspyyntö lähetettiin 5.3.2021 viidelle potentiaaliseksi katsotulle toimijalle sähköpostitse. Kolme toimijaa
jätti tarjouksensa ja täydelliset tarjoukset arvioitiin neljän ohjelmahenkilöstön jäsenen itsenäisinä arviointeina
ennalta määritellyn ja sovitun arviointikriteeristön mukaisesti.
Toimijat saivat arvioinnissa seuraavat kokonaispistemäärät (maksimi 500):

1. KMG Oy 458
2. Å Communications Oy Ab 454
3. Poutapilvi Oy Suljettiin pois, koska ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnön kriteerejä

Alla olevassa taulukossa esitetään arviointi kriteerien mukaisesti ositettuna.

Pisteet kriteeri A: Hinta

Painotus

Max
pisteet

40 %

200

hinta euroina

KMG

Å Communications

200

176

54280 61520

Pisteet kriteeri B: Kyky luoda tarvittavat verkkosivuston
osat

25 %

125

112

114

Pisteet kriteeri C: Suunnittelun houkuttelevuus

25 %

125

103

115

Pisteet kriteeri D: Tarjotun tiimin kokemus

5%

25

24

25

Pisteet kriteeri E: Referenssit

5%

25

20

24

YHTEENSÄ

100 %

500

458

454
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YRITYSTEN ILMASTOTEOT KASVUUN JA NÄKYVIIN – YRITYSTEN HIILIJALANJÄLKIPOLUT -HANKKEEN
KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeen (VN/3272/2021) käynnistäminen
Ympäristöministeriö on myöntänyt Kuntien ilmastohankkeet -hankehaussa valtionavustuksen Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hankkeen toteutukselle. Hankkeen päähakijana toimii
Valonia ja se toteutetaan yhteistyössä Turun AMK:n ja Varsinais-Suomen Yrittäjien sekä kuuden
Varsinais-Suomen kunnan kanssa. Kuntayhteistyössä mukana ovat hankkeen alkaessa Naantali,
Raisio, Masku, Loimaa, Lieto ja Somero, ja yhteyshenkilöinä toimivat kuntien yritysneuvonnasta
vastaavat henkilöt.
Hankkeessa kehitetään mukana olevien kuntien yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien alueella toimivia yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetään kuntien ja
yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä yhteisiin ilmastotoimiin liittyen. Hankkeessa uutuusarvoa tuo yritysneuvojien tunnistaminen kuntien ilmastotyön edistäjinä.
Hanke koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä vahvistetaan kuntien yrityspalveluista ja
elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamista vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi. Toisessa osiossa järjestetään erityisesti pksektorin yrityksille suunnattuja yrityskoulutuksia päästövähennyksiin, kestävyyssiirtymään ja liiketoiminnan uudistamiseen liittyen. Kolmannen vaiheen kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vahvistaa luottamushenkilöiden valmiuksia vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävään päätöksentekoon.
Kokonaisuus suunnitellaan mukana olevien kuntien tarpeiden pohjalta, mutta koulutukset ovat
avoimia myös muille Varsinais-Suomen kunnille ja yrityksille. Koulutuksissa hyödynnetään muissa
Varsinais-Suomessa käynnissä olevissa kuntien ja yritysten ilmastotyön edistämishankkeissa
(Kaarinan yritysten ilmastoteot, CarbonWise, HNRY, Hiilineutraalit ratkaisut) luotuja työkaluja ja
toimintamalleja sekä mm REIVI-hankkeen ja Motivan materiaaleja. Sisältöä suunnitellaan yhdessä
kuntien yritysneuvojien kanssa.
Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa seuraavia kohtia: TP R1. Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä
uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen. TP R2. Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän edistämiseksi. TP Y1. Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä
rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021–30.11.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 90 000 euroa,
josta ympäristöministeriön tukiosuus kattaa max 70 % (63 000 euroa). Valonian omarahoitusosuus
on 24 000 euroa. Lisäksi Turun AMK osallistuu 3000 euron omarahoitusosuudella. Hankkeen toteutuksesta vastaa projektiasiantuntija Anna von Zweygbergk.

Valmistelija

HS/RL/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin – yritysten hiilijalanjälkipolut -hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös allekirjoittaa hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Päätös

§ 11, MH 26.4.2021 10:00
Lisätietoja
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Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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NUORET ILMASTO- JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN KIRITTÄJINÄ -HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN
Asia

Varsinais-Suomen liitto/Valonia toteutti 05/2019–12/2019 välisenä aikana Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä -hankkeen (VN/2295/2019). Hanke sai osarahoituksen (60 %) ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma kokeiluhausta.
Kokeiluhankkeen tavoitteena oli nuorten osallisuuden edistäminen ilmasto- ja kestävän kehityksen
päätöksenteossa nuorten ja päättäjien välisten kohtaamisten kautta. Pilotoinnin kautta muodostettiin monistettava ja muokattava toimintamallipaketti opetuksen tueksi, hyödynnettäväksi esimerkiksi lukiokurssien osana. Kokeilu käsitteli ilmastoteemaa yhteiskuntakehityksen, ilmiöoppimisen ja demokratiakasvatuksen kautta ja konkretisoi kuntatason päätöksenteon vaikutusta ja mahdollisuuksia. Lisäksi kokeilulla vastattiin päättäjien kiinnostukseen kuulla nuoria ilmasto- ja
kestävyysteemojen päätöksenteossa.
Kokeiluryhmässä oli mukana 14 nuorta, joista kaksi oli 9. luokkalaisia ja loput lukion eri vuosikursseilta. Kuntavaltuutettuja oli mukana kahdeksan, ja heidät valittiin nuorten toimesta. Tärkeä tulokulma kokeilussa oli nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen myös kokeilun kulun suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kokeilussa osallistujat kohtasivat kolmen eri tilaisuuden puitteissa loka–marraskuussa 2019. Ensimmäinen kohtaaminen oli kaupunkikävely, joka ruokki oman kaupunkiympäristön kehittämiseen
liittyvää ideointia ja toimi helposti lähestyttävänä tapana keskustelun käynnistämiseen ja jään murtamiseen. Toinen tilaisuus oli työpaja, johon tuotiin mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita syventämään osallistujien tietotasoa valituista teemoista sekä fasilitoimaan pienryhmäkeskusteluja. Viimeiseen tilaisuuteen nostettiin nuorten toiveesta teemoiksi tämän hetken ilmastotyö Salossa sekä
nuorten vaikuttamismahdollisuudet.
Hankkeen toteutti Valonia. Toteuttamisessa olivat mukana kolme salolaista koulua: Salon lukio,
Halikon lukio sekä Armfeltin peruskoulu. Lisäksi hankkeen kulusta on viestitty Salon kaupungin
kanssa. Sidosryhmätyötä on tehty myös Allianssin sekä BMOLin (Open ilmasto-opas) kanssa materiaalipaketin koonnin suhteen sekä hankkeen tulosten viestimiseksi. Molemmat tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa mallia kohtaan ja lupautuneet levittämään sitä verkostoissaan.
Hankkeen myötä koostettu toimintamalli otetaan osaksi Valonian ympäristökasvatusmateriaaleja.
Hankkeen kautta Valonian syventynyttä roolia osallisuuden parissa kehitetään eteenpäin muiden
hankkeiden sekä kuntayhteistyön muodossa. Hankkeen tuloksena syntynyt materiaalipaketti on
sellaisenaan käytettävissä ja muokattavissa eri opetustilanteisiin tai järjestötoimintaan sopivaksi. Malli on pyritty kasaamaan niin, että se on toteuttamiskelpoinen esimerkiksi lukiokurssin aikataulun puitteissa, eikä vaadi ulkoista rahoitusta.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 18 700 euroa, josta ympäristöministeriön tukiosuus oli 11 220 euroa
(60 %). Valonian omarahoitusosuus hankkeelle oli 7480 euroa. Toteutuneet kokonaiskustannukset
olivat 19 526,48 euroa. Alijäämää hankkeen kustannuspaikalle jäi 224,58 euroa. Alijäämä katetaan Valonian tililtä (kustannuspaikka 6010)

Valmistelija

HS/RL/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Ilmastokirittäjät -hankkeen tulokset ja hyväksyy alijäämän kattamisen Valonian tililtä (kustannuspaikka 6010).
Päätös
Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen puh. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ERIKOISSUUNNITTELIJAN (LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ) TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Asia

Erikoissuunnittelijan (liikennejärjestelmätyö) toimi on tulossa avoimeksi 1.5.2021 alkaen. Toimea
hoitava Mari Sinn on ollut opintovapaalla 21.8.2019 alkaen. Opintovapaan oli määrä päättyä
20.8.2021. Toimen sijaisuutta hoitanut HM Noora Mäki-Arvela on siirtynyt Varsinais-Suomen ELYkeskuksen palvelukseen 1.4.2021.
Maankäytön ja ympäristön vastuualueella avautuva liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijan
toimi täytetään toimenkuvalla:
1) maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu (liikenteen teemavastuu),
2) liikennejärjestelmätyö ja liikenneteeman lausuntojen valmistelu ja
3) liikenteen hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin liittyvät tehtävät.
Toimen kelpoisuusehtona ovat teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomiinsinöörin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön työkokemus maakuntakaavoituksesta tai muusta maankäytön ja liikenteen suunnittelusta. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä liikennejärjestelmätyöhön, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään
tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Muu kielitaito sekä paikkatieto-osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.
Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan ja hakijoita pyydetään
esittämään palkkatoivomuksensa. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3795 euroa/kk.

Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. valtuuttaa maakuntajohtajan käynnistämään erikoissuunnittelijan (liikennejärjestelmätyö) toimen
täyttämisen,
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään toimen täyttöä koskevan päätöksen,
3. että, toimen palkkaus määritellään kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan (tehtäväkohtainen
palkka 3795 euroa/kk) ja
4. että, työsuhteen koeaika on kuusi kuukautta.
Päätös
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON MUUTOSTEN VAHVISTAMINEN
Asia

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa. Asiasta on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
7/2014, § 24 (ALKE- laki). Varsinais-Suomen maakuntahallitus on asettanut maakunnan yhteistyöryhmän ja päättänyt sen kokoonpanon 16.10.2017 § 145 ja vahvistanut kokoonpanon 23.3.2020 §
41.
Oheismateriaalina on maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano edellisen vahvistamisen jälkeen.

Valmistelija

TN/EH/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää vahvistaa maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon
Päätös
Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 776 0310, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MYR puheenjohtaja
MYR esittelijä
MYR sihteeri

Varsinais-Suomen liitto / MH pj Kanerva Ilkka
Varsinais-Suomen liitto / Nuotio Tarja
Varsinais-Suomen liitto / Högblom Esa

Ryhmä 1: Kunta-jäsenet (8 kpl)*
1. Kuntajäsen
2. Kuntajäsen
3. Kuntajäsen
4. Kuntajäsen
5. Kuntajäsen
6. Kuntajäsen (vpj.)
7. Kuntajäsen
8. Kuntajäsen
(*nimetty kunnallisvaalikauden loppuun)

Jäsen
Eloranta Eeva-Johanna
Haijanen Pauliina
Heikkilä Lauri
Häkämies Kari (1. vpj)
Lindberg Marko
Ruottu Annina
Söderlund Nina
Virtanen Jarkko

Varajäsen
Sjölund Janne
Perho Tiina
Lampi Pirjo
Määttänen Petra
Välke Olli
Sirkiä Anna
Katajainen Timo
Alatalo Juuso

Ryhmä 2: Valtion aluehallintoviranomaiset (5 kpl)
1. ELY-keskus
2. ELY-keskus
3. ELY-keskus
4. ELY-keskus
5. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Jäsen
Metsä-Tokila Timo
Madekivi Olli (2 vpj)
Päiviö Tuovi
Lausti Pekka
Luukanen Mikael

Varajäsen
Liven Harri
Liippo Lassi
Lindholm Hanna
Pusila Juha
Hurskainen Raija

Ryhmä 3: Työmarkkina -ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisjärjestöt ym. (8 kpl)

Jäsen
Linna Kristiina
Leinonen Kalle
Tolonen Risto
Myllymäki Paavo
Alvesalo Piia (3 vpj)
Leiwo Kaisa
Munter Hanna
Viljanen Carita

Varajäsen
Rannikko Outi
Karjalainen Riitta
Knifsund Ulla
Fabritius Helena
Virta Teppo
Forsman Pauliina

Jäsen

Varajäsen
Raninen Teija
Eklund Tomas
Suikkanen Sami(Somero)
Kallio Ulla

1. SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus
2. STTK Varsinais-Suomen aluetoimikunta
3. AKAVA Varsinais-Suomi
4. MTK Varsinais-Suomi
5. Elinkeinoelämän keskusliitto EK
6. Turun kauppakamari
7. Varsinais-Suomen yrittäjät
8. Sondip Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
(huom: III vpj kiertävä)
Pysyvät asiantuntijajäsenet (21 kpl)
1.Turun seutukunta
2.Turunmaan seutukunta
3. Salon seutukunta
4. Vakka-Suomen seutukunta

Kyynäräinen Niko
Mannervesi Mika (Salo)
Torvinen Katariina
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5. Loimaan seutukunta
6.Turun ammattikorkeakoulu
7.Turun yliopisto
8. Åbo Akademi
9. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
10.Opiskelijajärjestöt
11.Turku Science Park
12.Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
13. Pro Agria Länsi-Suomi
14. Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi
15.Taiteen edistämiskeskus Varsinais-Suomi
16.Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi
17. Varsinais-Suomen Leader-ryhmät 2018 -2020 (vaihtuva)
18. Uudenmaan liitto
19. Koulutusjaoston pj. (VARELY)
20. Maaseutujaoston pj. (VARELY)
21. Järjestöjaosto pj. (V-S Kylät ry.)
22. Elinkeino- ja ilmastovastuujaoston pj. (VARELY)
23. Varsinais-Suomen TE-toimisto

Joki Mika (Aura)
Taatila Vesa
Hannula Mika
Willför Stefan
Taipale Maria (Raseko)
Rinne Tero
Piispanen Tero
Nokelainen Mika
Iltanen Sami
Rautalin Minna
Terho Henri
Toivola Mikko
Teuri Maarit
Huotari Tiina
Rantala Martti
Skyttä Risto
Linkoranta Tauno
Metsä-Tokila Timo
Henrichson Kjell
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Tunkkari Matti (Loimaa)
Soini Juhani
Björn Piia
Ilmonen Otto
Virtanen Antti (LSKKY)
Simonen Emmi
Puhtila Marko
Ajosenpää Terhi
Somerpalo Jussi
Dahlsten Annika
Hägglund Martin
Sainio Taina
Taronen Antti
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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoonpano
MYRS puheenjohtaja
MYRS sihteeri

Varsinais-Suomen liitto / Nuotio Tarja (jäsen)
Varsinais-Suomen liitto / Roslakka Ville (jäsen) / RR-hankevalmistelu

Rahoittajaviranomaiset
1. Varsinais-Suomen liitto / elinkeinoelämä
2. Varsinais-Suomen liitto / maakuntaohjelma
3. Varsinais-Suomen liitto / ennakointi ja koulutus
4. Varsinais-Suomen liitto / saaristo ja maaseutu
5. ELY-keskus Varsinais-Suomi / aluekehitys
6. ELY-keskus Varsinais-Suomi / E-vastuualue
7. ELY-keskus Varsinais-Suomi / E-vastuualue / maaseutuohjelma
8. ELY-keskus Varsinais-Suomi / L-vastuualue
9. ELY-keskus Varsinais-Suomi / Y-vastuualue
10. ELY-keskus Keski-Suomi / RR-hankevalmistelu
11. ELY-keskus Keski-Suomi / RR-hankevalmistelu

Jäsen
Partanen Petteri
Lauttamäki Salla-Maria
Högblom Esa
Heinonen Sami
Metsä-Tokila Timo vpj.
Mäkelä Timo
Jaakonmäki Seppo
Puurunen Pekka
Lammila Jyrki
Koivukangas Minna
Villa Mika
Bryggman Carola
Taronen Antti

12. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto /ruotsinkielinen

13. Uudenmaan liitto
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Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston kokoonpano
Puheenjohtaja (Varsinais-Suomen ELY -keskus)
Sihteeri (Varsinais-Suomen liitto)

Jäsen
Lehti Hannu
Roslakka Ville

Varajäsen
Metsä-Tokila Timo

Pusila Juha
Högblom Esa (vpj)
Nieminen Ullakaisa (VARTET)
Bryggman Carola
Hakala Mika
Alvesalo Piia
Lang Kimmo

Myllynen Hanna
Partanen Petteri
Järvinen Petri (VARELY)
Anders Levin
Kuhmonen Pirkko (OAJ)
Annevirta Jukka
Virta Teppo

Osallistuva taho

1.Varsinais-Suomen ELY-keskus
2. Varsinais-Suomen liitto
3.Varsinais-Suomen ELY-keskus (TE-toimisto)
4. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto /Axxell Utbildning
5. AKAVA
6. EK (Sivistystyönantajat ry / Infra ry)
7. Talonrakennusteollisuus ry /Teknologiateollisuus ry
8. SAK
9. STTK
11. VS yrittäjät
12.Varsinais-Suomen yrittäjät
13a.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi) 2020 TSO
13b.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi) 2021 (Salon seutu)
13c.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi) 2022 (Loimaa/Vakka-Suomi)
13d.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi) 2023 (Turunmaa)
14.Ammatillinen nuorisoaste
15.Ammatillinen aikuiskoulutus
16.Turun AMK /Novia
17.Yliopistot (TY ja ÅA)
18.Vapaa sivistystyö
19.Oppisopimusjärjestelmä
20. Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry
Turun Kauppakamari
21. Novida (kutsuttu asiantuntija)
22. Turun kaupunki (kutsuttu asiantuntija)
23 Varsinais-Suomen liitto (Edu)
Kutsuttu asiantuntija, ELY
Kutsuttu asiantuntija, Turun kaupunki

Rannikko Outi
Rönholm Jaana
Vainio Johanna
Oikarinen Tarja, Disne Oy
täydentyy myöh.

Lundberg Ulrika/Parainen
Juhantila Olli-Pekka (SSKKY)
Harkkila Ilkka (Livia)
Kantola Mauri
Björn Piia (TY)
Aamurusko Tuula
Koivisto Pekka (Turku)
Hietanen Sari
Kaisa Leiwo
Virtanen Antti
Parantainen Anu
Rannikko-Laine Malla
Timo Vahtonen
Päivi Lehtinen

Erkamaa Hanna
Karjalainen Riitta

Stepanoff Mika , Nuorisopalvelu Katujätkät Oy
täydentyy myöh.

Johansson Mats /Kemiö
Immonen Hannu (Turku)
Laukkanen Osku, Turun AKK
Sandberg-Kilpi Eva
Lindfelt Mikael
Nurmio Mari
Taipale Maria
Nurmi Armi

Miro Laaksonen

§ 14, MH 26.4.2021 10:00 / Liite: Myr ja jaostot kokoonpano

Sivu 52

Maakunnan yhteistyöryhmän elinkeinojaston kokoonpano

Puheenjohtaja (Varsinais-Suomen ELY -keskus)
Sihteeri (Varsinais-Suomen ELY -keskus)
Osallistuva taho
Varsinais-Suomen liitto
Teknologiateollisuus ry /RT
Turun kauppakamari
Varsinais-Suomen Yrittäjät
SAK
Finnvera
MTK
STTK
AKAVA
Salo/Yrityssalo
Uusikaupunki
Turku Science Park
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Turun koneteknologiakeskus
Turun kaupunki/seutu
Yritykset / elinkeinoelämä:

COFI

K-Rauta
Anders Inno Oy
Ledil Oy
Melodia Oy
Allaine Oy
Forendo Pharma Ltd (ennen Hormos Medical Oy)
Elomatic Oy
YIT Oyj
Uucap Oy (ennen Uutechnic Oy)
Turku Science Park Oy (ennen Analystica Oy)
Dometal Oy

Jäsen
Metsä-Tokila Timo
Mäkelä Timo

Varajäsen

Partanen Petteri
Virta Teppo

Högblom Esa
Leppälehto Markku
Miro Laaksonen

Leiwo Kaisa

Munter Hanna
Kramsu Jari
Pelkonen Seija
Myllymäki Paavo
Leinonen Kalle
Tolonen Risto (Akavan erityisalat)
Moilanen Jyrki
Heinonen Jarkko

Kyynäräinen Niko
Marjamäki Anne
Brännback Malin
Virkki Erkki
Sundman Pekka
Meristö Tarja
Aalto Sami
Alipaattikoski Tomi
Huovinen Rami
Laaksonen Markku
Laine Anna-Liisa
Lammintausta Risto
Manner Olli
Meri Jyrki
Peräaho Jouko
Lindholm Michael
Mäkimattila Mikko

Rannikko Outi
Kiuru Pia
Rintala Tapio

Luoto Riku-Pekka
Knifsund Ulla (SEFE)
Pirvola Maija
Antola Jouko
Palenius Tom
Suominen Kalle-Antti

Magnus Gustafsson

Karlsson Jussi
Tuomisto Esa
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Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaston kokoonpano

Puheenjohtaja (Varsinais-Suomen ELY -keskus, maatalousyksikkö)
Sihteeri (Varsinais-Suomen ELY -keskus, maaseutupalvelut)

Jäsen
Livén Harri
Jaakonmäki Seppo

Varajäsen
Jaatinen Antti
Anttila Marja

Osallistuva taho
Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö -ja luonnonvarat
Varsinais-Suomen liitto
Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK
Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK, Metsälinja
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.
Maaseudun työntekijäliitot (STTK, SAK ja AKAVA; kiertävä)
Pro Agria Länsi-Suomi
Suomen Talousseura
Maaseudun Työnantajaliitto MTA
Suomen metsäkeskus, Lounais-Suomi
Kuntien maaseutuasiamiesten edustus
Turunmaan seutu
Loimaan seutu
Turun seutu
Salon seutu
Vakka-Suomi
Varsin Hyvä ry
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit
I samma båt – Samassa veneessä ry rf.
Ykkösakseli ry
Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka
Varsinais-Suomen yrittäjät
Varsinais-Suomen kylätoiminta
Turun yliopiston Brahea-keskus

Jaatinen Antti
Jaakkola Mikko
Heinonen Sami (vara-pj.)
Launto-Tiuttu Aino
Ikonen Juho
Fabritius Helena
Karjalainen Riitta
Iltanen Sami
Grandell Jörgen
Heikkilä Timo
Rautalin Minna
Wirberg Taina
Nurmio Mats
Joki Mika
Määttänen Markku
Heinonen Jukka
Torvinen Katariina
Poikonen Pia
Sainio Taina
Boström Minna
Teuri Maarit
Kallio Ulla
Markula Pasi
Linkoranta Tauno
Mattila Johanna

Livén Harri
Koskinen Mirja
Partanen Petteri
Halkilahti Jaakko
Mäki-Hakola Marko
Johansson Andreas
Knifsund Ulla
Ajosenpää Terhi
Pettersson Riitta-Liisa
Silén Urban
Somerpalo Jussi
Pohjanpalo Nina
Eklund Tomas
Tunkkari Matti
Vainikainen Kyösti
Moilanen Jyrki
Jaakkola Heidi
Mettala-Willberg Eeva
Simola Taina
Hermansson Hanna
Pekanniemi Anu
Seikola Juuliska
Tolvi Janne
Tantarimäki Sami
Erälinna Leena
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Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston kokoonpano 2019-2021
Puheenjohtaja
Sihteeri

Jäsen
Tauno Linkoranta
Salla-Maria Lauttamäki

Osallistuva taho

Jäsen

Osallistuva taho

Eija-Riitta Hilska, toiminnanjohtaja
Katja Suominen, toiminnanjohtaja
Päivi Kukkonen, toiminnanjohtaja (edustaa myös
Lounatuulet Yhteisötalo ry:tä)
Regina Strandberg, toiminnanjohtaja
(edustaa myös Varsinais-Suomen
Lastensuojelujärjestöt ry:tä)
Nina Pietikäinen, johtaja

1. Salon seudun romanit ry
2. Turun Seudun Vanhustuki ry
3. Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry

Mari Kousa-Kuusisto, toiminnanjohtaja
Pekka Potinkara, aluejohtaja

6. Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset
7. Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys

Tauno Linkoranta, toiminnajohtaja

8. Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Maija Willman, toiminnanjohtaja
Ville Viitanen, toimitusjohtaja

9. Varsin Hyvä ry
10.Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

Sanna Meska, toiminnanjohtaja
Erika Halonen, hallituksen puheenjohtaja

11.Turun taiteilijaseura ry
12.Taito Varsinais-Suomi ry

Kalle-Pekka Mannila, toiminnanjohtaja

13. Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY

Osmo Suominen, toiminnanjohtaja

14. Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta /
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Tero Rinne, toiminnanjohtaja

15. Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

Hülya "Hissu" Kytö, toiminnanjohtaja

16.Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Katriina Murto, aluepäällikkö

17.MTK-Varsinais-Suomi

Sosiaali -ja terveysjärjestöt
1. Salon SYTY ry
2. Turun Kaupunkilähetys ry
3. Varsinais-Suomen Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
4. Folkhälsans Förbund rf.
5. Auralan Nuoret Ry / Turun tyttöjen talo
Vapaa-aika -ja harrastusjärjestöt
6. Lounais-Suomen Partiopiiri ry
7. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Kylä -ja asukasjärjestöt
8. Varsinais-Suomen Kylät ry
Neuvontajärjestöt
9. ProAgria Länsi-Suomi/LS MKN
10. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Kultuurijärjestöt
11. Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
12.Uuden Muotoilun Yhdistys
Palvelujärjestöt
13. SPR Varsinais-Suomen piiri
Eläkeläis -ja veteraanijärjestöt
14. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Nuoriso -ja opiskelijajärjestöt
15.Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta -TUO
Kehitys-, ystävyys- ja etniset järjestöt
16.DaisyLadies ry
Ympäristöjärjestöt
17. Pidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry

18. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Saija Porramo, puheenjohtaja
20. Varsinais-Suomen liitto
Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija

4. Invalidiliitto ry
5. Länsi Suomen etävanhemmat ry

18. Aurajokisäätiö sr
20. Varsinais-Suomen liitto
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Viranomaiset
19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto
20. Varsinais-Suomen liitto

Katja Ärling, erikoissuunnittelija
Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija
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19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto
20. Varsinais-Suomen liitto
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Varajäsen
Regina Strandberg
Esa Högblom
Varajäsen

Tuula Lindgren, yhteisöpedagogi
Maarit Kulmala, puheenjohtaja
Veijo Lehtonen, hallituksen jäsen
Sanna Leppäjoki-Tiistola, järjestöasiantuntija
Kari Karanko, puheenjohtaja
Marjut Aalto, hallituksen puheenjohtaja
Ilmari Hunsa, puheenjohtaja
Harri Nurmi, puheenjohtaja
Pia Poikonen, toiminnanjohtaja
Minna Rosendahl, aluejohtaja
Sanna Vainionpää, toiminnanjohtaja
Tiina Aalto, toiminnanjohtaja
Ainokaisa Saarinen, hallituksen jäsen
Juhani Tynjälä, jäsen neuvottelukunnassa
Tove Salovaara, verksamhetsledare
Juha Laine, hallituksen jäsen
Olli-Pekka Aalto, MTK-Marttilan johtokunnan
puheenjohtaja
Sinikka Paulin, toiminnanjohtaja
Esa Högblom, erikoissuunnittelija
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Anne Taulu, ylitarkastaja
Esa Högblom, erikoissuunnittelija
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Maakunnan yhteistyöryhmän ilmastovastuujaoston kokoonpano
Puheenjohtaja
Sihteeri
Osallistuva taho
Vakka-Suomen Voima
Turun kauppakamari
Uusikaupunki
Gasum Oy
Turku Energia
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry. (SKAL)
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO)
Turun seudun joukkoliikenne FÖLI
Laitilan kaupunki
Loimaan kaupunki
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Maskun kunta
Metsäkeskus – Läntinen palvelualue  
MTK – Varsinais-Suomi  
Pro Agria Länsi Suomi
Qvidja Kraft Ab
Salon kaupunki   
Teknologiateollisuus
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun ammattikorkeakoulu  
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto

Jäsen
Timo Metsä-Tokila (VARELY)
Riikka Leskinen (VSL/Valonia)

Varajäsen
Mirva Koskinen (VARELY)

Jäsen
Antti Jyväkorpi
Tiina Vainio
Jarkko Heinonen
Matti Ojapää
Jari Kuivanen
Juuso Kallio
Tero Siitonen
Risto Veivo
Maria Aspala
Sirpa Korte

Varajäsen
Rami Tähtinen
Miro Laaksonen
Jari Nikkari

Tiina Perho
Jyri Metsänranta
Tatu Puottula

Maarit Koivisto
Cati Huhta
Irma Saloniemi

Aino Launto-Tiuttu
Satu Paananen
Pekka Heikkinen
Heidi Veck
Teppo Virta
Juha Kaskinen
Samuli Ranta
Jasmin Luomavuori
Hanna Lindholm
Markku Alm
Heikki Saarento

Lauri Tapio
Satu Näykki
Anni Alitalo

Tuija Kailaste

Jussi Somerpalo

Antto Kulla
Mats Almgrén
Ralf Hellsberg
Miika Meretoja
Teppo Heinonen
Lauri Jorasmaa

Mika Raula

Minna Rautalin

Jaana Hänninen
Anna Kirveennummi
Juha Kääriä
Niina Anttila
Tuija Levola
Aleksis Klap
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Varsinais-Suomen liitto, maakuntavaltuusto
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Yrityssalo Oy – Yrittäjyyden palvelukeskus  

Pekka Myllymäki
Jutta Virén
Jyrki Moilanen

Asiantuntijajäsenet
VSL/Valonia
VS Ely-keskus

Liisa Harjula
Merja Haliseva-Soila
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Johanna Vainio
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MAANKÄYTTÖJAOSTON 15.3.2021 ANTAMAT LAUSUNNOT JA KÄSITTELEMÄT ASIAT
Asia

Maankäyttöjaoston 15.3.2021 pöytäkirja:
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan hyväksyminen
Lausunto OKM työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen:
1. ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 189 parantamiseksi rakentamalla kiertoliittymä "Aurinkotuuli"kadun kohdalle Naantalissa (M7/2021)
2. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaari-Grängnäs ranta-asemakaavan muutos 2:n (M18/2021)
3. Kemiönsaaren kunta: Kemiönsaaren Santasaaren ranta-asemakaavanmuutos ja laajennus 3:n luonnos
(M19/2021)
4. Kustavin kunta: Kustavin Kluuskerin ranta-asemakaavan muutosluonnos (M27/2021)
5. Laitilan kaupunki: Laitilan vt8 pohjoisen risteyksen asemakaavanmuutos (M16/2021)
6. Laitilan kaupunki: Laitilan Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos (38/2021)
7. Liikenne- ja viestintäministeriö: Taajuusasetuksen muuttaminen (M22/2021)
8. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/2021)
9. Loimaan kaupunki: Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (M9/2021)
10. Naantalin kaupunki: Naantalin Vennanpaltan ranta-asemakaava (M10/2021)
11. Paimion kaupunki: Paimion Urheilupuiston asemakaavanmuutos (M39/2021)
12. Paraisten kaupunki: Paraisten Lehtiniemen kaupunginosan korttelin 1 vaiheasemakaava (M13/2021)
13. Paraisten kaupunki: Paraisten "Norra Famnen" asemakaavamuutos (M29/2021)
14. Pöytyän kunta: Pöytyän Pajamäen alueen asemakaavanmuutos ja laajennus (M190/2020)
15. Pöytyän kunta: Pöytyän Kyrön taajaman korttelien 9 ja 13 asemakaavanmuutos (M12/2021)
16. Salon kaupunki: Hirsjärvi-Sammalon ranta-asemakaavanmuutos (M23/2021)
17. Turun kaupunki: Turun Merilinjan asemakaavanmuutos (37/2021)

Ilmoitukset Varsinais-Suomen liiton luottamustoimielimien päätöksistä ovat olleet nähtävillä
pöytäkirjojen tarkastusten jälkeen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi otsikon ”Päätöksenteko /
Esityslistat ja pöytäkirjat” alla.
Tämän lisäksi maankäyttöjaoston pöytäkirjan paperiversio on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija

HS/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maankäyttöjaoston pöytäkirjan 15.3.20121 tiedoksi eikä käytä ottooikeuttaan.
Päätös
Lisätietoja

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Asia

Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset:
Maakuntajohtajan päätökset:
- muut B § 44-52
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 16-18
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen maksatuspäätökset C1 § 5-6
Head of Managing Authority päätökset A1 § 52-63
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

ml/kk/mbl/kn/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan.
Päätös
Lisätietoja

Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntajohtajan ehdotus
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös
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