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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asia

Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu 5.5.2020. 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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli 18
maakuntahallituksen jäsentä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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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 Janina Anderssonin.
Päätös

Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Johanna Elorannan ja Janina Anderssonin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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HALL: 54/2020

MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUS 1.6.2020
Asia

Maakuntavaltuuston kokous pidetään maanantaina 1.6.2020 klo 10.30 sähköisenä kokouksena.
Kokouksen läsnäolijat todetaan sähköisesti klo 10.00 alkaen. Maakuntavaltuuston jäsenille, joilla ei
ole mahdollista osallistua kokoukseen sähköisenä järjestetään mahdollisuus osallistua kokoukseen
liiton tiloissa.
Asialuettelo:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen
4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Ääntenlaskijain valitseminen
6. Salon kaupungin päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta
7. Kemiönsaaren kunnan päätös maakuntavaltuuston varajäsenen valinnasta
8. Kustavin kunnan päätös maakuntavaltuuston jäsenen valinnasta
9. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
10. Vuoden 2019 arviointikertomus
11. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
12. Maakunnan tila kevät 2020 -katsaus
13. Merialuesuunnitelmien valmistelutilanne ja luonnosvaiheen kuuleminen
14. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2018
.1 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien sote-uudistuksen maakunnallista
valmistelua
.2 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien yksityishenkilöiden tuen mahdollistamista Kurjenrahkan kansallispuistolle ja muille varsinaissuomalaisille retkeilykohteille
15. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet 2019
.1 Aloite puurakentamisen edistämisestä Varsinais-Suomessa strategisena tavoitteena
16. Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet
17. Valtuutetun kyselyt
18. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee maakuntavaltuuston 1.6.2020 kokouksen tiedoksi.
Päätös

Esittelijän ehdotuksesta maakuntavaltuuston asialistaan lisätään asiaksi 9 Tuulia Suomisen ero
Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

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

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Valmistelija

KH/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
Päätös

Maakuntajohtaja Kari Häkämies
Varsinais-Suomen työllisyysaste ennen koronakriisiä lähes 74 %
Varsinais-Suomen lähtötilanne koronakriisiin oli työllisyyden näkökulmasta hyvä. Vuodesta 2015
jatkunut työllisyysasteen kasvu näytti jatkuvan, ja maakunnan työllisyysasteen trendi oli tammi–
maaliskuussa 73,9 %. Myös työllisten määrän trendi nousi yli 225 000:een, eli samalle tasolle vuoden 2008 ennätyslukujen kanssa.
Koronakriisin alettua maaliskuun lopulla lomautusten määrä Varsinais-Suomessa on kasvanut
merkittävästi. Lomautukset eivät kuitenkaan välttämättä laske maakunnan työllisyysastetta radikaalisti, sillä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen määritelmän mukaan määräaikaisesti alle
kolmeksi kuukaudeksi lomautettu henkilö lasketaan työlliseksi. Lyhyet lomautukset eivät siis yksistään näy työllisyysasteen kehityksessä, mutta koronakriisin vaikutukset tulevat muuten näkymään
maakunnan työllisyystilanteen heikkenemisenä.
Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen
pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin
trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294
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EU-aiheinen taidekilpailu varsinaissuomalaisille nuorille
Europe Direct Varsinais-Suomi järjestää maakunnan yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille #EUjaminä -taidekilpailun, joka haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa heidän elämäänsä ja miten se näkyy heidän arjessaan. Tällä hetkellä yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevat opiskelijat ovat syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin kansalaisiksi ja heille unioni
on ollut olemassa koko heidän elämänsä ajan. Nyt käynnistyvän taidekilpailun tausta-ajatuksena
on saada nuoret pohtimaan sitä, mitä EU-kansalaisuus merkitsee juuri heille ja mitä kaikkea EU
mahdollistaa. Kilpailu kannustaa nuoria osallistumaan millä tahansa itselleen parhaiten sopivalla
taidemuodolla ja käyttämään kilpailutyössä hyödyksi kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja. Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020. Kolme parasta osallistujaa palkitaan nuorten harrastamista tukevilla palkinnoilla.
Tällä taidekilpailulla Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspiste haluaa osaltaan nostaa esiin
Suomen 25-vuotista EU-jäsenyyttä ja toisaalta tarjota nuorille kiinnostavaa lisää etäopiskeluun.
Luova ajattelu ja taiteen tuottaminen tukevat nuoren tapaa ilmaista itseään myös poikkeusoloissa.
Kilpailun toivotaan innostavan nuoria etäpulpeteissaan pohtimaan ympäröivää yhteiskuntaa ja
omaa kokemustaan siitä. Europe Direct -tiedotuspiste on perinteisesti järjestänyt Eurooppapäivänä ohjelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Tänä keväänä on poikkeusolojen vuoksi kasvokkain kohtaamisen sijaan luvassa taidekilpailu.
#EUjaminä -taidekilpailun suojelijana toimii varsinaissuomalainen Euroopan parlamentin jäsen,
MEP Ville Niinistö. Niinistö on mukana myös palkintoraadissa valitsemassa kilpailun voittajia. Voittajat selviävät toukokuun lopussa.
Mikä:
#EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailu varsinaissuomalaisille
yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille
Kilpailuaika 15.4.-21.5.2020
Kilpailutyö tai kuva siitä toimitetaan s-postilla osoitteeseen europedirect@varsinaissuomi.fi
Osallistua voi millä tahansa taidemuodolla, esim. videolla, runolla, piirroksella, tanssilla,
maalauksella, novellilla, laululla, sarjakuvalla, käsityöllä tai veistoksella. Kilpailutyö tulee
tehdä yksilönä ja siinä kannustetaan käyttämään kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja. Työn
tulee olla hyvän maun mukainen ja osoittaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, puh. 0400 251 771
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Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn tulokset julkaistu
Marraskuussa 2019 selvitettiin Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden näkemyksiä muun muassa
kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen kehittämistoimenpiteisiin liittyen.
Kyselyyn saivat vastata Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon yli 15-vuotiaat asukkaat.
Vastauksia saatiin 3038. Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kyselyn ensimmäisen kerran
keväällä 2017. Tarkoituksena on, että jatkossa kysely toistetaan muutaman vuoden välein. Kyselyn
tulosten avulla saadaan arvokasta tietoa asukkaiden asenteista ja liikkumistottumuksista sekä pohjatietoa seudun liikennesuunnitteluun.
Koko kaupunkiseudulla tärkeimmäksi koettiin joukkoliikenteen, toisena pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen. Myös autoilevat ja autojen omistajat pitivät joukkoliikenteen kehittämistä tärkeimpänä
toimenpiteenä. Keskusta-alueen kehittämisessä myös kävelyn olosuhteet priorisoitiin korkealle. Kyselystä nousi esiin tyytymättömyys oman alueen liikennesuunnittelun vaikutusmahdollisuuksiin. Lähes puolet vastaajista (48 %) oli tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa
osallistua liikennesuunnitteluun ja 61 % vastaajista koki, että he eivät voi vaikuttaa alueensa kävely-, pyöräily- tai jalankulkuolosuhteiden kehittämiseen.

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn raportti
Mediatiedote 27.4.
Kyselyn toteutus oli osa kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta
Lisätiedot: Kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola, puh. 040 832 8515
Varsinais-Suomen kunnilta ja kulttuuritoimikunnalta palautetta THL:n Kulttuurin
TEAviisarista
Kulttuurialalla on pitkään toivottu työvälinettä kuntien kulttuuritoiminnan vertailutiedon keräämiseksi
ja tiedolla johtamisen tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastasi tähän toiveeseen Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruulla (Kulttuurin TEAviisari), keräten keväällä 2019 ensimmäisen kerran kaikista Suomen kunnista tietoa kuntien terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta. Tiedonkeruulla selvitettiin hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. Kaikki Varsinais-Suomen kunnat vastasivat tiedonkeruuseen. THL:n tarkoituksena on jatkossa kerätä vastaavalla tavalla tiedot kahden vuoden välein parittomina vuosina.
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Koska Varsinais-Suomessa halutaan osaltaan vaikuttaa siihen, että kulttuurin TEAviisari tiedonkeruut palvelisivat tarvettaan mahdollisimman hyvin, päätti Varsinais-Suomen kulttuuritoimikunta kerätä Varsinais-Suomen kunnilta palautetta ja kehitysehdotuksia kulttuurin TEAviisarista ja
toimittaa ne THL:lle huomioitavaksi seuraavan tiedonkeruukierroksen valmistelussa.
Varsinais-Suomen kuntien ja kulttuuritoimikunnan mielestä kulttuurin TEAviisari on hyvä ja uskottava työkalu, jonka teho paranee entisestään, kun dataa saadaan useammalta vuodelta ja sitä opitaan käyttämään kunnissa entistä paremmin hyödyksi. TEAviisarin tietoja on mahdollista hyödyntää kunnissa monella tapaa. Tärkeimpänä näistä on lisätä päättäjien tietoisuutta kulttuurisen hyvinvoinnin merkityksestä: kunnan oman toiminnan suunnittelun tukena, apuna resurssien kohdentamisessa ja säännöllisemmin tiedoksi päätöksentekijöille (esimerkiksi lautakunnille). Aineiston kautta on mahdollisuus tuoda asiaa entistä vahvemmin esiin kuntien hyvinvointikertomuksissa. Tiedonkeruutuloksia on mahdollista käyttää myös epäkohtien havainnointiin ja kehittämistoimien kohdentamiseen, resurssien esille tuomiseen, heikkouksiin ja vahvuuksiin sekä vertailuun muiden kuntien
kanssa. Jo nyt ensimmäisellä kierroksella tiedonkeruu sai kuntia miettimään esimerkiksi omia organisaatiorakenteitaan ja tulevia kehittämissuuntia. Toisaalta moni kunta ei vielä ole hyödyntänyt TEAviisarin materiaalia, vaan siihen tutustuminen on edelleen kesken. Vaikka hyöty tiedonkeruulle koetaan jo suureksi, on kehitystyötä tiedonkeruun suhteen tarpeen tehdä koko ajan. Keruun
lähestymistapa koettiin kaikkiaan hyvin hallinnolliseksi. Varsinainen toiminta, joka tuottaa kuntalaisille hyvinvointia, jäi varsinaissuomalaisten kuntien ja kulttuuritoimikunnan mielestä kyselyssä
huomiotta. Erityisesti osallisuusnäkökulmasta kaivataan muutosta. Jotta kyselyllä voidaan todella
selvittää osallisuusasioita ja niiden toteutumista, on kyselyn kohdistuttava enemmän kunnassa tapahtuvaan varsinaiseen toimintaan. Jatkossa tiedonkeruun toteuttajalta toivotaankin tarkempaa perehtymistä kunnan kulttuuritoimintaan konkreettisella tasolla.
Kulttuurin TEAviisari -tiedonkeruu on Varsinais-Suomen kuntien mielestä rakennettu kysymysrakenteeltaan melko loogiseksi ja/tai loogisesti eteneväksi ja suurin osa kysymyksistä melko relevanteiksi tai täysin relevanteiksi, mutta kysymysten tulkinta oli osin haastavaa. Seuraavissa tiedonkeruissa olisi tarpeen määritellä käytettävät käsitteet ja termit tarkemmin. Kehitystyötä toivotaan tehtävän erityisesti sen osalta, miten käsitteet saataisiin mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisiksi ja
helposti tulkittaviksi. Haastavaksi koettiin myös määrittely siitä, mikä on kunnan yleisen kulttuuritoimen toimintaa. Kunnat haluavat muistuttaa, että myös se, missä kulttuuritoimi sijaitsee kunnan
organisaatiossa (sivistys, hyvinvointi tai vapaa-aika) vaikuttaa sen toimintaan ja asemaan. Tiedonkeruu keskittyi kuntaorganisaation sisäisiin suhteisiin. Kulttuuritoiminnan luonne huomioiden sen
tulisi ottaa huomioon myös sidosryhmiä, esimerkiksi kunnassa toimivia yhdistyksiä ja muita eikunnallisia kulttuuritoimijoita, sillä näiden kanssa tehtävä yhteistyö on kunnan kulttuuritoiminnan
merkittävimpiä tehtäviä. Myös vapaan sivistystyön ja kulttuurialan ns. vapaan kentän toimijoiden
rooli voisi olla näkyvämpi, samoin kotiseutu- ja museotyön.
Kunnan kulttuuritoimen resurssit ja voimavarat koettiin tiedonkeruun ratkaisevaksi vedenjakajaksi.
Se, miten hyvin ne tulivat näkyviin tiedonkeruussa, jakaa kunnissa mielipiteitä. Kiitosta annettiin
erityisesti siitä, että henkilöstön määrä ja työpanos sekä rakenteet (työryhmät, muut rakenteet) ja
resurssien kohdentaminen (voimavarat) oli mahdollista kohtuullisesti kertoa. Sen sijaan 90 % V-S
liiton toteuttamaan palautekyselyyn vastanneista kunnista oli sitä mieltä, että kuntakoon tulisi näkyä kulttuurin TEAviisari -tiedonkeruussa vahvemmin. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että
pienen kunnan henkilöstö- ja talousresurssit eivät ole vertailukelpoisia kaupunkien kanssa. Voimavarat ovat niin ohuella pohjalla ja haavoittuvaisia, resursointi ja palvelutaso niin erilaisia. Ilman kuntakoon esiin tuomista vastaukset eivät ole keskenään vertailtavissa.
On tärkeää, että tulevissa Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruissa huomioidaan jo vastausohjeissa entistä vahvemmin kunnan eri toimialojen yhteistyö vastausten laadinnassa. Kunnissa toivottiin myös edellytystä tiedonkeruun laajemmasta käsittelystä kunnan työyhteisössä, jotta tämän laajan tiedonkeruun tarkoitus ymmärrettäisiin paremmin ja sen tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään
mahdollisimman monipuolisesti, niin kunnan kulttuuritoiminnan kehittämisessä kuin tiedolla johtamisessa. Maakunnan kannalta äärettömän tärkeää on saada tämänkaltaisilla tiedonkeruilla tietoa
kuntien kulttuuritoimen nykytilanteesta, jotta on mahdollista entistä paremmin kanavoida yhteistyö-
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tä ja maakunnan liiton osalta tukea kunnissa tehtävää kulttuurityötä. Kaikkien toimijatasojen yhteistyö ja sitoutuminen on tarpeen, jotta kulttuurin TEAviisarista saadaan mahdollisuudet ja hyöty irti.
Mahdollisuuksia ja potentiaalia sillä on, ja kehitystyöllä siitä on mahdollista tehdä vieläkin parempi
työkalu kunnille.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruun aineistoon ja
tuloksiin voi käydä tarkemmin tutustumassa osoitteessa
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL#.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, puh. 0400 251 771
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN
KEHITTÄMISESTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN RAHOITTAMISESTA
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö on 7.4.2020 pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan
rahoittamisesta.
Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (ns. toimeenpanolaki) sekä laiksi alueiden kehittämisen ja
Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (ns. rahoituslaki). Tarve nykyisen lainsäädännön muuttamiseen johtuu eräistä aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeista sekä
EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämistä sääntelytarpeista.
Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021. Sitä sovelletaan
kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Euroopan sosiaalirahaston ESR+ ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon aikataulu tulee uuden ohjelmakauden aikataulusta. Samalla kumotaan nykyisin voimassa olevat aluekehityslainsäädäntöön liittyvät lait 7/2014 (ns hallintolaki), 8/2014 (ns. rahoituslaki) ja 657/2015 (ns. ENI-laki) sekä näitä täydentävät asetukset 356/2014, 357/2014 358/2014.
Maakunnan liiton kannalta keskeisimmät ehdotukset ja muutokset lausuntopyynnön mukaisesti
Esityksessä ehdotetaan, että nykyinen alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä toimijoineen säilyisi pääosin entisellään kuitenkin siten, että alueiden kehittämisen tavoitteita, suunnittelua ja toimintatapoja uudistettaisiin toimintaympäristön muutosten sekä Euroopan Unionin ja kansallisten tavoitteiden
mukaisesti. Hankkeiden rahoittamisen osalta viranomaisten toimivalta ja tukimenettely säilyisi pääosin
ennallaan ja siihen tehtäisiin tarvittavat Euroopan Unionin asetusten mahdollistamat muutokset ja täsmennykset. Molempien lakien rakennetta on pyritty selkeyttämään.
Alueiden kehittämisen tavoitteita tarkistettaisiin vastaamaan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksia ottamalla huomioon erityisesti kestävän kehityksen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimukset aluekehittämisessä. Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan sijaan ehdotetaan työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen alueiden uudistumisen neuvottelukuntaa, jonka tehtävät olisivat aikaisempaa
strategisemmin määritelty. Myös neuvottelukunnan kokoonpanoa uudistettaisiin. Neuvottelukunta toimisi edelleen Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan kumppanuuselimenä kansallisella tasolla.
Maakuntien liittojen tehtävistä säädettäisiin nykyistä yleisemmin, mutta kuitenkin niin, että säännöksessä kuvattaisiin liiton aluekehittämisen ja siihen liittyvien tehtävien kokonaisuus sekä tarkemmin aluekehittämistehtävät ja niihin liittyvät yhteistyön tarpeet ja keskeiset tahot. Säännös olisi osittain informatiivinen, koska osasta maakuntien liittojen aluekehittämiseen liittyvistä tehtäviä säädetään muualla lainsäädännössä.
Esityksessä ehdotetaan, että maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta, tehtävistä
ja menettelyistä luovuttaisiin tarpeettomana. Maakuntien liittojen välisen vapaaehtoisen yhteistyön järjestämisestä säädettäisiin nykyistä vastaavasti.
Maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä päätöksentekoja hallintomenettelyistä säädettäisiin nykyistä yleisemmin. Yhteistyöryhmät olisivat kuitenkin edelleen
keskeinen aluekehittämistoiminnan toimeenpanon yhteensovittamisen kumppanuuselin maakunnassa.
Aluekehittämisen suunnittelujärjestelmää ehdotetaan kevennettäväksi. Valtioneuvoston alueiden kehittämisen painopisteet (aluekehittämispäätös) olisi edelleen keskeinen eri hallinnonalojen ja maakuntien
alueiden kehittämistä ohjaava asiakirja. Nykyisestä menettelystä, jossa alueiden kehittämisen kannalta
keskeiset ministeriöt määrittelevät osana aluekehittämispäätöstä hallinnonalaansa varten aluekehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet, ehdotetaan luovuttavan. Samoin ehdotetaan luovuttavan tarpeettomana aluekehittämispäätöksen toteuttamiseksi valtioneuvoston erikseen käynnistämien erityisohjelmien
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käytännöstä. Tällaisia erityisohjelmia ovat olleet osaamiskeskusohjelma (OSKE, vuosina 1994–2013),
aluekeskusohjelma (AKO, v. 2001–2009) ja viimeisimpänä koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO, v.
2010–2013).
Aluejakoja koskevassa säännöksessä ehdotetaan luovuttavan äkillisten rakennemuutosalueiden määrittelystä, koska erillisiä äkillisen rakennemuutoksen valtuuksia ei enää talousarviossa ole ja äkillistä rakennemuutosta voidaan tukea olemassa olevien määrärahojen ja toimintatapojen puitteissa. Äkillisten
rakennemuutosten ennakoiva ja reaktiivinen toimintamalli alueilla on vakiintunut toimintatapa.
Maakuntatason alueiden kehittämisen suunnittelussa säädettäisiin nykyistä yleisemmin pitkän aikavälin
strategisten linjausten ja maakuntaohjelman laatimisesta sekä luovuttaisiin maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien laatimisesta. Myös maakuntaohjelman asemasta säädettäisiin nykyistä yleisemmin.
Uutena aluekehittämisen toimintamallina ehdotetaan valtion ja maakuntien välisen säännöllisen vuorovaikutuksen menettelyn, aluekehittämiskeskustelujen, käyttöönottamista.
Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan osalta täsmennettäisiin ja täydennettäisiin ohjelmakautta
2021–2027 koskevan Euroopan Unionin lainsäädännön kansallista soveltamista.
Jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien tulee täyttää yleisasetuksessa asetetut vaatimukset ja
edellytykset. Hallinto- ja valvontajärjestelmän eri toimielinten tehtävät ja vastuut esitetään aiempaa selkeämmin yleisasetuksessa. EU-säännöksillä pyritään edistämään olemassa olevien hallinto- ja valvontajärjestelmien säilyttämistä, jotta ohjelmien toteutus käynnistyisi nopeasti. Hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten väliset järjestelyt olisi edelleen vahvistettava kirjallisesti.
Välittävien toimielimien nimeämismenettelystä luovutaan, mutta jäsenvaltioiden on laadittava hallintoja valvontajärjestelmän kuvaus viimeistään 30.6.2023 mennessä. Välittävällä toimielimellä tulee olla
sekä Euroopan Unionin, että kansallisen lainsäädännön mukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen.
Laissa todettaisiin ne viranomaiset, joita hallintoviranomainen voisi nimetä välittäviksi toimielimiksi edellytysten täyttyessä. Näitä olisivat maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. Maakuntien liittojen
ja ELY-keskusten toimivaltaan tai keskinäiseen työnjakoon välittävinä toimieliminä ei esitetä muutoksia.
Muutoksena ohjelmakauteen 2014–2020 nähden sosiaali- ja terveysministeriö sekä Business Finland
eivät enää toimisi välittävinä toimieliminä ohjelmakaudella 2021–2027. Ruokavirasto olisi uusi välittävä
toimielin Euroopan sosiaalirahaston vähävaraisten materiaalisen tuen osalta.
Uuden yleisasetuksen sääntelyn lähtökohtana on nykyistä huomattavasti laajempi tukeutuminen kansallisiin hallinto- ja valvontajärjestelmiin sekä -menettelyihin. Tämä tarkoittaa muun muassa tarkastusten määrän vähentämistä ja yhden tarkastuksen periaatteen laajentamista.
Yleisasetus edellyttää digitaalisen palvelujärjestelmän käyttöä tuensaajien ja rahoittavan viranomaisen
sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän eri viranomaisten välillä. Tähän esitykseen sisältyvät säännökset
Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sähköisestä asioinnista ja digitaalisista palveluista. Keskeisenä muutoksena on digitaalisten palveluiden kokoaminen entistä kattavammin yhteen hallintoviranomaisen seurantajärjestelmään. Samalla tietojärjestelmää koskevaa sääntelyä on täsmennetty.
Alueiden kehittämisen ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden tukimenettelyyn ei
esitetä merkittäviä muutoksia. Esitettävillä muutoksilla pyritään selkeyteen, hallinnollisen taakan vähentämiseen ja tuensaajien ja -hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseen. Tavoitteena on selkeyden lisäksi vähentää tuensaajan sekä rahoittavien viranomaisten hallinnollista taakkaa toimeenpanossa.
Euroopan alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien yhteishankkeiden hallinnointimallia esitetään muutettavaksi. Rahastoista tuettavien hankkeiden viestintävelvoitteiden laiminlyönnin vaikutuksesta tuen myöntämiseen ja takaisinperinnän perusteena sekä laiminlyönnissä noudatettavasta menettelystä säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Liikaa maksetun ja palautettavan tai takaisinperittävän tuen alarajaksi esitetään 250 euroa nykyisen 100 euron sijaan.
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Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) rahoitettavien hankkeiden seurantatietojen kerääminen ja
raportoiminen Euroopan komissiolle muutettaisiin henkilötietojen osalta rekisteripohjaiseksi, mikä on
komission ensisijainen suositus.
Kaikki Interreg-ohjelmia ja Interreg-ulkorajaohjelmia koskevat erityissäännökset ehdotetaan koottavaksi
nyt käsillä oleviin lakiehdotuksiin. Interreg-ohjelmien osalta toimeenpanolaissa ehdotetaan, että yhteistyöohjelman tarkastusviranomaisena voisi jatkossa toimia Suomessa ainoastaan valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto. Sääntelyn selkeyttämiseksi Interreg- ja Interreg-ulkorajaohjelmien
osalta rahoituslakiin ehdotetaan otettavaksi erillinen luku kansallisesta vastinrahoituksesta. Samanaikaisesti sääntelyä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi eri yhteistyöohjelmien välillä

Pohjaesitys lausuntoehdotukseen on valmistelu maakuntien yhteisenä kannanottona, jota on täydennetty ja muokattu Varsinais-Suomen maakunnan kannalta keskeisillä kommenteilla ja erityishuomioilla. Pääosa lausuntoon sisällytetyistä kannanotoista ja muutosesityksistä koskee nimenomaan toimeenpanolakia. Rahoituslain osalta kirjaukset ovat lähinnä teknisiä tarkennuksia ja lisäyksiä.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä ja lausunnot pyydetään antamaan viimeistään
19.5.2020 klo 16.15 mennessä. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://tem.fi/lausuntopyynnöt
Valmistelija

TN/PP/EH/SML/SH/VR/MN/kk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon asiasta:

I Keskeiset ehdotukset
Kommentteja ja näkemyksiä lakiuudistuksen keskeisistä ehdotuksista
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että uudistus on kohtuullisen selkeä ja ajantasainen. Molempien
lakien rakenteen uudistamisessa ja selkeyttämisessä on onnistuttu. Oikeudenmukaisen siirtymän
rahaston (JTF) sekä Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien säädösten kokoaminen rakennerahastojen kanssa samaan lainsäädäntöön on kannatettava ratkaisu ja selkeyttää osaltaan
aluekehittämisen kokonaisuutta.
Varsinais-Suomen liitto näkee tärkeänä, että aluekehityksen prosessit ovat selkeät, vaikuttavat ja
läpinäkyvät sekä vahvistavat aluekehittämisjärjestelmän aluelähtöisyyttä. Lakiluonnoksia tulee joiltain osin vielä työstää.
Maakunnan liitolla on itsenäinen rooli aluekehitysviranomaisena. Tämä tulee selkeästi kuvata toimeenpanolain tarkoituksessa, alueiden kehittämisen vastuiden määrittelyssä ja maakunnan liiton
tehtävissä.
Uutena aluekehittämisen toimintamallina on ehdotettu valtion ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen aluekehittämiskeskustelu-menettelyn kautta. Uudistus on tervetullut ja kannatettava. Aluekehittämiskeskustelujen tavoitteellisuutta tulee laissa edelleen lisätä ja keskusteluihin
liittyvää systemaattista prosessia kehittää valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelman vaikuttavan toimeenpanon edistämiseksi.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman poistuminen lakisääteisenä asiakirjana on sinällään
kannatettavaa suunnittelujärjestelmän keventämistä. Toimeenpanolakiin tulee kuitenkin sisältyä
kirjaus siitä, että maakunnan liitot vastaavat nykyiseen tapaan alue- ja rakennepolitiikan ohjelman
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alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Alue- ja rakennepolitiikan rahastojen kumppanuuselimenä maakunnan yhteistyöryhmän tulee hyväksyä maakunnalliset rahoitussuunnitelmat.
Nykyisessä laissa säädetään maakuntien liittojen vastuusta alueellisten suunnitelmien valmistelussa osana rakennerahasto-ohjelmien valmistelua. Vaikka alueellisia suunnitelmia ei sellaisenaan
valmistella, maakunnan liitoilla on yhteistyössä ELY-keskusten kanssa keskeinen vastuu koordinoida Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien valmistelua omalla alueellaan. Tämä
tulisi kirjata toimeenpanolakiin.
Yksilöidymmät kommentit ja muutosesitykset jäljempänä pykälittäin.

II Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja
rakennepolitiikan toimeenpanosta (Toimeenpanolaki)
1 luku Yleiset säännökset
Ovatko lain tarkoitus ja soveltamisalat selkeät? (1 ja 3 §)
Maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena on keskeinen toimija, joka tulee mainita, kun
nykyisen lain 1§:n muotoilua ”eri toimijoista” lakiluonnoksessa avataan.
1§ 2 mom tulee kirjata ”Alueiden kehittäminen on valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa, laaja-alaista ja monitasoista …”
Ovatko alueiden kehittämisen tavoitteet selkeät ja kestävät pitkällä aikavälillä? (2 §)
Tavoitteet ovat selkeät ja aikaa kestävät.
Alueiden älykkään erikoistumisen strategia ja innovaatioihin perustuva kasvu on varsin ohuesti
esillä, vaikka se on keskeinen näkökulma sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikassa että kansallisessa aluekehittämisessä.
Muutosesitykset:
2§ 2 mom 1. kohtaa tulisi täydentää seuraavasti ”1) vahvistetaan kasvua tukevaa elinkeino- ja
innovaatiorakennetta, alueiden älykästä erikoistumista ja taloudellista tasapainoa, kestävää….”
Lain perusteluissa sivulla 2 voisi virkettä ”Suurten kaupunkiseutujen rooli kansallisen innovaatiostrategian toteuttajina ja innovaatioiden kasvualustoina on keskeinen” jatkaa seuraavasti:
Maakuntien älykkään erikoistumisen strategiat ja kansallinen innovaatiopolitiikka vahvistavat
erityisesti kaupunkiseutujen roolia innovaatioihin ja kansainvälistymiseen perustuvassa kasvussa.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 1
5§ Määritelmät on lakiluonnoksessa suppeampi kuin nykyisessä laissa. Erityisesti lakiluonnoksessa on poistettu aluenäkökulmaan liittyviä määritelmiä, kuten alue ja välittävä toimielin.
5§ määritelmiin esitetään seuraavat lisäykset:
1. alueella maakuntajakolain (1159/1997) mukaisia maakunnan alueita tai valtion aluehallintoviranomaisten toimialueita sekä valtakunnallisessa toiminnassa koko Suomen aluetta
p.l. Ahvenanmaan maakunta;
2. maakuntien omaehtoisella kehittämisellä kehittämistyötä, joka perustuu maakunnan
omiin tarpeisiin;
3. välittävällä toimielimellä viranomaista, joka hoitaa hallintoviranomaisen puolesta sen
tehtäviä;
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2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
Ovatko viranomaisten vastuut ja roolit selkeästi määritelty?
Lakiluonnoksen 6§ korostaa valtion ja työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysvastuuta ja hämärtää jonkin verran alueellista vastuuta nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Lakiluonnoksen perusteluissa kuitenkin todetaan, että pykälän sisältö vastaa voimassa olevan lain 5§:ä.
Valtion ja kunnan roolien täsmällisempi kirjaaminen ei saa johtaa maakunnan liiton roolin hämärtymiseen ja siksi seuraavat täsmennykset ovat välttämättömiä:.
6 §:n 1 momentti tulee kirjata muotoon: Alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena. Maakunnan
liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä.”. Vastaavasti lakiluonnoksen
6§:än uutena esitetty 3 mom tulee muuttaa muotoon: ”Kunnat vastaavat alueiden kehittämisestä omalla alueellaan
Maakuntaohjelma on tärkein aluekehittämisen strateginen suunnitelma maakuntatasolla. Siksi
sen roolia tulisi korostaa. Maakunnissa vakiintuneen käytännön mukaisesti maakuntaohjelmat
sisältävät maakunnan pitkän aikavälin kehittämisen strategiset linjaukset, joten lakiluonnosta
esitetään muutettavaksi tältä osin: 7§ 2 mom tulee tarkentaa muotoon: ”Maakuntien liitot edistävät alueensa kehittämistä laatimalla maakuntaohjelman, johon sisältyvät maakunnan pitkän
aikavälin kehittämisen strategiset linjaukset”
Saako 15 §:stä kokonaiskuvan maakuntien liittojen alueiden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä?
Varsinais-Suomen liitto on pääosin tyytyväinen lakiluonnoksen 15 §:n muotoiluihin ja siinä sisällön osalta tehtävät ja niiden hoitamiseen liittyvät muodot on kuvattu kattavasti. Nykylain yksityiskohtia ja osin vaikeaselkoisia tehtäväkuvauksia on päivitetty ja ne on nyt kuvattu selkeästi strategisemmalla ja vaikuttavammalla tavalla. Kuvaus on itse lakiluonnoksessa yleisemmällä
tasolla, mutta lain perusteluosassa kattavammin. Lakitekstissä on myös joitakin puutteita tai
epäselviä ilmauksia, jotka vaativat tarkennusta aluekehittämisen kokonaisuuden ja maakunnan liiton toimivallan näkökulmasta.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että lakiin nyt ensimmäistä kertaa kirjattu edunvalvonnallinen
näkökulma ja tehtävä on kannatettava ja todentaa jo vallalla olevan proaktiivisen toimintatavan
maakuntien liitoissa.
Lain perusteluissa on esitetty maakuntaliitolle siirrettäväksi merkittävää uutta kustannusvastuuta välittävän toimielimen tehtävien hoitamiseen liittyen. Maakunnan liitot ja Suomen Kuntaliitto ovat jo asian valmisteluvaiheessa 4.12.2019 kannanotossaan todenneet, että EUohjelmien hallinnon rahoitusta ei voida määrätä hoidettavaksi kuntarahoituksella, vaan maakuntaliittojen välittävän viranomaisen tehtävät on rahoitettava kokonaisuudessaan teknisellä
tuella ja valtion rahoituksella.
Muutosesitykset:
1 mom alku tulee muuttaa ” Aluekehittämisviranomaisena maakunnan liitto vastaa maakunnan
yleisestä kehittämisestä ja siinä tehtävässä:”
1 mom 1) kohta: valmistelee ja toimeenpanee sekä hyväksyy maakuntaohjelman ja siihen sisältyvät maakunnan pitkän aikavälin strategiset linjaukset ja edistää niiden toimeenpanoa
1 mom 3 kohtaan tulee lisätä maininta älykkään erikoistumisen strategian laadinnasta ja sen
toimeenpanon edistämisestä: ”edistää alueensa elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä ja
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osaamisen kehittämistä sekä vastaa alueen älykkään erikoistumisen strategian laadinnasta ja
edistämisestä.”
1 mom 4 kohtaan tulee lisätä: ”Vastaa Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien
alueellisesta valmistelusta ja alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta, sekä hoitaa sille
(alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa – lain uusi
nimi) laissa säädetyt tehtävät;”
1 mom 4 kohtaan liittyvästä lakiluonnoksen perustelutekstistä tulee poistaa maakunnan liiton
välittävän toimielimen rooliin liitetty kustannusvastuun siirtämistä kunnille tarkoittava maininta.
Onko maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) rooli, tehtävät ja päätöksenteko selkeästi määritelty? (17, 18 ja 19 §)
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että maakunnan yhteistyöryhmällä tulee säilyä päätösvalta
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja vastaavan kansallisen rahoituksen suuntaamisessa maakunnassa. Lakiluonnosta tulee tältä osin tarkentaa sisällyttämällä MYR:n tehtäviin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien hyväksyminen sekä lausunnonantomenettely valtakunnallisista teemoista ja maaseutuohjelmasta.
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävissä tulee mainita myös yhteisten maakunnallisten strategisten tavoitteiden yhteensovittaminen. Yhteiset strategiset tavoitteet/painopisteet ohjaavat
niin alue- ja rakennepolitiikan varojen, kansallisen rahoituksen kuin maaseuturahoituksenkin
kohdentamista maakunnan kannalta tärkeisiin painopisteisiin.
Muutosesitykset:
17§:ssä tulisi nykyisen lain tapaan mainita, että MYR voi asettaa jaostoja ja kutsua asiantuntijoita, etenkin kun ko. pykälässä viitataan jaoston jäsenen oikeudelliseen asemaan. Lisäksi lakiin tulisi edelleen kirjata, että MYR:llä tulee olla sihteeristö, joka koostuu ohjelmia rahoittavista
viranomaisista.
18§:än tulisi lisätä 1 mom uudeksi 2 kohdaksi: ”hyväksyä vuosittain alue- ja rakennepolitiikan
ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet.”
Yhteistyöryhmän tehtäviin (18§) tulee edelleen sisällyttää myös mm. lausuntojen antaminen
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston
tai muista aluekehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista, ja yhteistyöryhmälle tulee toimittaa säännöllisesti tiedot (20§) näiden ohjelmien toimeenpanon edistymisestä sekä
rahoitetuista hankkeista.

3 luku Ohjelmatyö ja yhteistyömenettelyt
Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että luovutaan erityisohjelmista. Näitä erillisohjelmia ovat olleet
osaamiskeskusohjelma (OSKE, vuosina 1994 2013), aluekeskusohjelma (AKO, v.
2001 2009) ja viimeisimpänä koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO, v. 2010 2013). Näkemyksiä ehdotuksesta tai ohjelmien tarpeesta jatkossa? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 30 §)
Muutosehdotus selkeyttää aluekehittämisjärjestelmää ja vähentää päällekkäisyyttä. Vaikka
tarvetta erillisohjelmille erillisinä instrumentteina ei ole, maakuntaohjelmien toimeenpanoon tulee kohdentaa kansallista aluekehitysrahoitusta pitkäjänteisesti hallituskausien vaihdoksista
riippumatta.
Onko maakuntaohjelman asemasta säädetty riittävästi? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 34 §)
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Maakuntaohjelma on tärkein aluekehittämisen strateginen suunnitelma maakuntatasolla. Siksi
sen roolia tulisi korostaa. Maakunnissa vakiintuneen käytännön mukaisesti maakuntaohjelmat
sisältävät maakunnan pitkän aikavälin kehittämisen strategiset linjaukset, joten lakiluonnosta
esitetään muutettavaksi tältä osin.
Muutosehdotukset:
22§ 1 mom tulisi muotoilla seuraavasti: ”Maakunnan liitto laatii maakuntaohjelman, joka sisältää maakunnan pitkän aikavälin strategiset linjaukset. Maakuntaohjelma tarkentaa maakunnan
aluekehittämiseen liittyvät tavoitteet ja niiden toimeenpanon lähivuosina. Maakuntaohjelmaan
sisältyy tai sen yhteydessä laaditaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategia.
22§ 3 momentin viimeistä virkettä tulisi täydentää: ”Valtion viranomaisten on pyydettävä maakunnan liitolta lausunto sellaisista suunnitelmista tai toimenpiteistä, jotka poikkeavat merkittävästi maakuntaohjelmasta tai saattavat heikentää palvelujen saatavuutta, työllisyyttä tai elinvoimaa alueella.”
Näkemyksiä ehdotuksesta luopua maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta? (vrt.
nykyisen 7/2014 lain 33 §)
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta voidaan
sellaisenaan luopua, mutta sen poistaminen laista ei kuitenkaan saa heikentää rakennerahastotoiminnan aluelähtöisyyttä ja siirtää toimivaltaa alueilta valtionhallinnolle. Alue- ja rakennerahastopolitiikan rahastojen alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu tulee toimeenpanolaissa kirjata maakunnan liiton tehtäviin ja sen hyväksyminen maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin.
Alue- ja rakennepolitiikan rahastojen alueellisesta rahoitussuunnitelmasta (sis. myös painopisteet rahoituksen suuntaamiseksi) tulee tehdä oma pykälänsä lukuun 3 ja sen hyväksymisestä
tulee olla maininta maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviä määrittelevässä pykälässä (18§)
Uutena aluekehittämisen toimintamallina ehdotettu valtion ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen aluekehittämiskeskustelu-menettelyn kautta on tervetullut ja perusteltu
uudistus. Aluekehittämiskeskustelujen tavoitteellisuutta tulisi laissa edelleen lisätä ja keskusteluihin liittyvää systemaattista prosessia kehittää valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja
maakuntaohjelman vaikuttavan toimeenpanon edistämiseksi.
Lakiluonnoksen § 26 käsittelee kestävää kaupunkikehittämistä. On valitettavaa, että prosessi
on irrotettu aluekehittämisen kokonaisuudesta eikä maakunnan liitoille ole kirjattu roolia tässä
(pl. ESR-rahoituskehysvaraukset). Välttämätöntä olisi ainakin kirjata rahoitettavien hankkeiden
yhteensovittaminen ja saumaton tiedonkulku eri rahoittavien viranomaisten kesken. Maakunnan liitoilla tulee olla alueillaan mahdollisuus antaa lausunto kestävään kaupunkikehittämiseen
sisällytettävistä kaupunkikohtaisista ekosysteemisopimuksista.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 3
Muutosehdotukset:
23§ Alueiden kehittämisen keskustelut 2 mom tulisi muuttaa seuraavasti: ”Keskustelujen tarkoituksena on edistää valtion ja alueiden välistä vuorovaikutusta ja tukea maakuntien omaehtoista kehittämistä, Tavoitteena on saavuttaa valtion ja maakunnan yhteinen näkemys alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä otettavaksi huomioon eri toimijoiden toiminnan ja talouden suunnittelussa.”
24§:n 1 mom tulisi lisätä: ”Alueiden kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan laatia yhteistyösopimuksia valtion, maakunnan, kunnan, toimenpiteiden rahoittamiseen
osallistuvien muiden viranomaisten ja muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen
kanssa.
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24§:n 2 mom tulisi muuttaa muotoon ”Valtion ja kaupunkien ja muiden tahojen välisten sopimusten yhteensopivuuden varmistamiseksi asianomaisen maakunnan liiton tulee osallistua
sopimuksen valmisteluun, jotta varmistetaan sopimuksen yhdenmukaisuus maakuntaohjelman
kanssa.
25§ sisältää alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmisteluun liittyviä viittauksia yleisasetuksen
artikloihin. Pykälään (esim. toisen momentin loppuun) tulisi lisätä ”Maakuntien liitoilla yhteistyössä ELY-keskusten kanssa on vastuu koordinoida ohjelmavalmistelua omalla alueellaan.”
26§ Lisäys pykälään ” Kestävään kaupunkikehittämiseen liittyvien suunnitelmien ja rahoituspäätösten yhteensovittamiseksi maakunnan yhteistyöryhmällä on lausunnonanto-oikeus
suunnitelmien hyväksymisvaiheessa ja tiedoksisaantioikeus hankkeiden rahoituspäätöksistä”.

4 luku Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hallinnointi
Ovatko eri viranomaistahot ja yhteistyöohjelmien hallinnointi määritelty selkeästi?
Lakiluonnokseen kirjatut määritelmät ovat selkeitä. Positiivista on, että kaikki EU:n sisä- ja ulkorajaohjelmien säädösperusta on koottu samaan lakiin. Hallintoviranomaisen vastuut on
määritelty riittävällä tavalla ja kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi on uuden lakiehdotuksen mukaan mahdollista osoittaa myös hallintoviranomaisen tehtäväksi. Tämä selkeyttää ja
yksinkertaistaa prosesseja verrattuna nykykäytäntöön.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että kaikkien ohjelmien tarkastustoiminnan keskittäminen Valtiovarainministeriön controller-yksikköön selkeyttää ja yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä. Tällä
hetkellä Varsinais-Suomen liitto on toiminut Central Baltic Interreg -ohjelman tarkastusviranomaisena, mutta tuemme esitystä yhtenäisestä tarkastustoiminnasta. Tämä lisää tasapuolisuutta ja toisaalta vähentää tarkastusjärjestelmän haavoittuvuutta nykyiseen verrattuna.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 4

5 luku Erinäiset säännökset
Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että luovutaan äkillisten rakennemuutosalueiden nimeämisestä. Näkemyksiä luopua äkillisten rakennemuutosalueiden nimeämisestä? (vrt. nykyisen
7/2014 lain 47 §:n 2 mom.)
Sinänsä luopuminen varsinaisista äkillisten rakennemuutosalueiden (ÄRM) nimeämisprosesseista on linjassa lain perustavoitteen eli selkeyden lisäämisen kannalta perusteltua. Toisaalta
ÄRM menettely ja siihen kytkeytyvät taloudelliset tuki-instrumentit ovat tuoneet välttämätöntä
resurssia sellaisille alueille (kuten Varsinais-Suomelle), joilla normaalitilanteessa on varsin
niukasti käytössään EU:n rakennevaroja. Tällaisten äkillisten ja ennakoimattomien muutosten
haitallisten vaikutusten torjuntaan tulisi olla kansallisia joustavia tuki-instrumentteja.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 5

III Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (Rahoituslaki)
- Pyydämme antamaan vastaukset luvuittain ja pykälittäin alla olevan ryhmittelyn mukaisesti

1 luku Yleiset säännökset
Ovatko lain tarkoitus ja soveltamisalat selkeät? (1 ja 2 §)
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Lain tarkoitus ja soveltamisalan kuvaukset ovat pääosin selkeät huomioiden seuraavassa
kohdassa esitetyt tarkennukset.
Onko viranomaisten toimivalta määritelty selkeästi?
Toimivaltakysymykset on määritelty kohtuullisen selkeästi. Jotta rahoituslaki olisi yhteneväinen
ja linjassa toimeenpanolain kanssa, tulee myös rahoituslakiin ottaa maininta maakunnan liiton
toimivallasta älykkään erikoistumisen osalta. Seuraavat tarkennukset lakitekstiin olisivat perusteltuja. Nämä eivät sinänsä muuta määriteltyjä toimivaltasuhteita,
Maakunnan liiton toimivallan osalta lakiluonnokseen seuraavat muutosesitykset:
10§ 1 mom 1a) kohdan teksti muotoon ”alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa sekä älykästä
erikoistumista edistäviin kehittämishankkeisiin (alueellinen kehittämistuki). Kehittämishankkeessa investointien osuus voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
10§ 1 mom 2) kohdan teksti muotoon: ”tukea kansallisista varoista ja Euroopan aluekehitysrahaston varoista kuntien ja kunnallisten organisaatioiden toteuttamiin alueiden kestävää kasvua
ja elinvoimaa sekä älykästä erikoistumista edistäviin perusrakenteen investointihankkeisiin
(perusrakenteen investointituki)
Onko toimivallasta välittävänä toimielimenä säädetty riittävästi?
10§ 1 mom 1b) kohdassa säädettyjen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien
hankkeiden osalta on varmistettava se, että samaan hankkeeseen voidaan sisällyttää sekä
kehittämistä että investointeja ylimääräisen hallinnon vähentämiseksi ja tarkoituksenmukaisien
kokonaisuuksien rahoittamiseksi. Ohjelmakauden 2014-2020 osalta ylimääräistä hallintoa on
syntynyt vaatimuksesta rahoittaa ao. sisällöt erillisissä hankkeissa.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 1
12§ 1 mom tarkoittama maakunnan liiton tehtävien kokoaminen perustuu maakuntien väliseen
sopimukseen. 12§ 1 mom lisäys: ”Maakunnan liiton tehtävien kokoaminen perustuu maakuntien väliseen sopimukseen.”
Lakiesitystä on syytä tarkentaa siltä osin, että kansallisen vastinrahoituksen myöntäminen koko ohjelma-alueella koskee nimenomaan Suomen ohjelma-aluetta.

2 luku Tukimenettely
Onko tukimenettelystä säädetty selkeästi ja riittävällä tasolla?
Tukimenettely on kuvattu riittävän kattavasti ja selkeästi.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 2

3 luku Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevat erityissäännökset
Kommentteja ja näkemyksiä lukuun 3
Alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevat erityissäännökset ovat tiiviisti ja selkeästi kuvattuja.
40§ säädetään tuen myöntämisestä yhteishankkeelle Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista. Uuden yhteishankemallin tavoitteena on helpottaa yhteishankkeiden hallin-
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nointia hakijoiden näkökulmasta. Uudessa mallissa uhkana on, että se kannustaa hanketoimijoita toimimaan yksin, mikä voi vähentää halukkuutta aitoon yhteistyöhön ja vaikuttavien hankekokonaisuuksien rakentamiseen.
Yleisenä periaatteena EURA-järjestelmän kehittämisessä tulisi olla se, että järjestelmää kehitetään toiminnan tarpeista ja toimintaa varten – ei seuranta- ja hallinnointijärjestelmän lähtökohdista käsin.

4 luku Kansallista vastinrahoitusta koskevat erityissäännökset
Onko erillinen luku kansallisen vastinrahoituksen erityissäännöksistä tarpeellinen?
Luku on ehdottoman tarpeellinen ja selkeyttää sekä yhtenäistää kansallisen vastinrahoituksen
myöntämistä.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 4

5 luku Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien valvonta
Onko eri viranomaisten tarkastusoikeudet määritelty selkeästi?
Tarkastusoikeudet on kuvattu riittävällä ja selkeällä tavalla.
Muita huomioita ja kommentteja lukuun 5

6 luku Erinäiset säännökset
Kommentteja ja näkemyksiä lukuun 6

IV Mitä muuta haluatte sanoa alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja
rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta?
Tehdyt rakenteelliset ja sisällölliset muutokset nykylainsäädäntöön nähden antavat aiempaa
selkeämmän kuvan alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan kokonaisuudesta.
Sääntelyä on jonkin verran kevennetty ja yksityiskohtaisuutta on karsittu, mikä tukee alueiden
erilaisista lähtökohdista tehtävää omaehtoista kehittämistyötä. Tosin asetustasolle siirtyy
enemmän sääntelyä, joten kokonaisuuden tarkempi arviointi on mahdollista vasta myöhemmässä vaiheessa.
Valmisteluprosessi on koettu suhteellisen avoimeksi, ja myös lausuntomenettelylle on varattu
kohtuullinen aika. Vastaavaa avoimuutta toivotaan tulevaan asetusvalmisteluun.
Tulevaisuutta ajatellen lainsäädännön uudistamistyölle on hyvä varata reilusti aikaa, jolloin
uudistustyön pohjaksi olisi mahdollisuus kerätä nykyistä prosessia kattavammin tietoa voimassa olevan lainsäädännön ja sen nojalla tehtävän toiminnan vaikuttavuudesta.
Päätös

Esittelijän ehdotuksesta lisätään täydennys rahoituslakia koskevaan kohtaan 2 luku, § 20:
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että tuen siirtomenettelyn poistaminen lainsäädännöstä ja yhtenä
tuen kanavoimismallina ei ole kannatettavaa. Nykyinen lakiehdotus heikentää pienten toimijoiden
mahdollisuutta olla mukana alueiden kehittämisessä. Aiemman ohjelmakauden aikana käytössä olleiden tuen siirtojen avulla on kehitetty mm. kansalaistoimijalähtöistä toimintaa, joka on edistänyt
osallisuutta ja hyvinvointia. Alueilla on paljon pieniä toimijoita, joilla on merkittävä rooli alueen hy-
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vinvoinnin ja elinvoiman kannalta: vapaaehtoisvoimin pidetään erilaisia kerhoja, toteutetaan tapahtumia ja tuetaan vertaisia. Lisäksi järjestöt toimivat siltoina palveluiden ja kansalaisten välillä tavoittaen myös niitä, joita virallinen palvelujärjestelmä ei tavoita. Kaikilla järjestöillä ei kuitenkaan ole riittävää osaamista tai muuta mahdollisuutta ottaa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoihin liittyvän hankkeen hallinnollista taakkaa kantaakseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 4.5.2020 § 6
Asia

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

edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

-

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä

-

vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

-

hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

17.4.2020 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka hillitsevät koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. VarsinaisSuomen liittoon saatiin 26 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 871 852 euroa.
Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 325 000 euroa.
Myönteiset päätösesitykset (oheismateriaali):
Åboland på hösten - Turunmaan syksy (13/2020). Hakija Paraisten kaupunki.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 – 31.1.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on edistää Turunmaan seudulla sijaitsevien matkailusektorin yritysten mahdollisuuksia toipua koronapandemiasta. Tavoitteena on hyödyntää lyhyeksi jäävä matkailusesonki
panostamalla erityisesti syyskauden pidentämiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Yrityksille
järjestetään tuotteistamistyöpajoja sekä tarjotaan sparrausta uusien matkailutuotteiden kehittämiseen. Syksyn matkailijavirtoja kasvatetaan syksyn ja talven olemassa olevia tapahtumia hyödyntäen. Yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa suunnitellen tapahtumiin nivotaan monipuolisesti
erilaisia oheistuotteita ja palveluita, jotta saadaan houkuteltua tapahtumakävijöitä samalla tutustumaan muuhun seudun tarjontaan. Hankkeessa haetaan ja toteutetaan myös muita konkreettisia
toimia syyssesongin pidentämiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla matkailun syyssesonkia
saadaan pidennettyä pysyvästi.
Perustelut päätösesitykselle:
Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hanke tukee Turunmaan
alueella sijaitsevien matkailusektorin yritysten edellytyksiä toipua koronapandemiasta. Tavoitteena
on myös saariston matkailukauden pidentäminen siten, että syys- ja talvikaudelle kehitettyjä tuotteita voidaan hyödyntää myös tulevina vuosina.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakun-
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nan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
ERIKORONA (14/2020). Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry
Hankkeen toteutusaika on 20.4. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa käynnistetään Tanssiteatteri ERIn näkyminen sosiaalisessa mediassa sekä markkinointiviestinnän että saavutettavuuden sektoreilla pandemiassa ja siitä toipumisen aikana. Samalla
tullaan korjaamaan muilla resursseilla teatteritila, jotta katsoja kokee esityksen olevan turvallisessa
ympäristössä. Hankkeella vastataan uusiin epidemian aiheuttamiin muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin ja pyritään varmistamaan tulevien tapahtumien, hankkeiden ja projektien toteutuminen.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joilla kulttuurialan toimija voi tavoittaa yleisönsä esityskatkon aikana ja sen jälkeen. Yleisöä tavoitetaan verkkoon vietävien esitysten avulla ja uudenlaista
viestintää kehitetään sosiaaliseen mediaan.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitteita elämisen laadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä
lisää merkittävästi yhtäläisiä mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja osallisuuteen
KohTalo D - kohtaamisen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan (15/2020). Hakija Läntinen tanssin
aluekeskus.
Hankkeen toteutusaika on 9.4.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on tukea vapaan kentän taitelijoiden työskentelyedellytykset poikkeusolosuhteissa digitalisoimalla taiteilijoiden luovaa työtä. Samalla selvitetään, tarkastellaan ja kartoitetaan, millä tavoin digitaaliset ja tekniset elementit voivat tukea ja tuoda lisäarvoa sekä uusi vivahteita taiteen tekemiseen ja kokemiseen Varsinais-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tällöin syntyy konkreettisen hetkellisen esittävän taiteen lisäksi visuaalista liikkuvaa tai still kuvaa, videota ja uusia teknisiä ratkaisuja, joka taas tukee uuden aallon taiteen tekemisen mahdollisuuksia
ja alueen tanssi- ja muun taiteen vapaa vapaan kentän kansainvälistymistä ja arvontuottoa.
Hankkeessa luodaan konsepteja, joita jaetaan alueen taiteen vapaalle kentälle.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tukee laajavaikutteisesti vapaan kentän taitelijoiden työskentelyedellytykset poikkeusolosuhteissa ja myös niiden jälkeen. Toimenpiteet ovat konkreettisia ja samalla myös monipuolisia.
Hankkeessa luodut konseptit ovat jaettavissa alueen taiteen vapaalle kentälle.
Hanke toteuttaa maakuntaohjelman Luova Varsinais-Suomi kokonaisuutta. Lisäksi arvokärjet vastuullisuus, saavutettavuus ja resurssiviisaus ovat löydettävissä hankkeen perusajatuksesta luoda
uusia, innovatiivisia ja pitkäaikaisia ratkaisuja.
Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali (18/2020). Hakija Naantalin kaupunki.
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Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 31.5.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tarkoitus on rakentaa alueen vahvuuksiin nojaava Ruokaisa Naantali-konsepti. Tavoitteena on Naantalin nousu Suomen merkittävimmäksi Ruokamatkailukaupungiksi. Hankkeella vastataan Naantalin yrittäjien toiveeseen ja käynnistetään todellinen eri osapuolia (alkutuottajat, kahvilat, ravintolat, kaupat, paikallinen väestö) hyödyttävä yhteistyö ja voimien yhdistäminen.
Koronaepidemian jälkeen jaetaan matkailun markkinat uudelleen, mikä voidaan nähdä myös uutena mahdollisuutena. Nyt tartutaan aidosti toimeen yrittäjien tukemiseksi ja yhteisen tekemisen
käynnistämiseksi; nykyisessä tilanteessa tarvitaan tiivistä yhteistä ja interaktiivista tekemistä, joka
ruokkii luovaa, innovoivaa ja positiivista ajattelua ja uudelleen suuntautumista. Näin rakennetaan
tulevaisuuden Naantalin matkailu- ja ruokapalveluja ja se on ainoa keino auttaa yrityksiä.
Perustelut päätösesitykselle:
Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa alueen vahvuuksiin nojaava Ruokaisa Naantali-konsepti. Yrittäjien aloitteesta syntyneen
hankkeen tavoitteena on edistää toipumista koronavirusepidemian aiheuttamista vaikutuksista ja
nopeuttaa ja edistää kriisistä selviytymistä.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen vahvistaminen (22/2020). Hakija Turun kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 27.4. – 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen järjestöjen, yhdistysten,
seurojen sekä kulttuurin vapaan kentän toimijoiden (jatkossa kolmannen sektorin toimijat) osaamista uusien ja laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamiseksi siten, että niistä tulee heille vahva ja pysyvä toimintatapa.
Toimijoiden osaamisen vahvistamisen tavoitteena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat saavutettavia monipuolisille, myös haastaville, kohderyhmille. Tuotanto-osaamisen lisäksi projekti mahdollistaa kolmannen sektorin toimijoiden ja toiminnan sisältöjen esittelyn. Näin tuetaan toimijoiden
elinvoimaisuutta, uusien yleisöjen ja harrastajien tavoittamista sekä toimijoiden työllistymistä
Perustelut päätösesitykselle:
Hankkeessa on monipuolinen ja osittain myös haastava kohderyhmä. Toimenpiteet ovat selkeästi
määritelty kahteen eri osioon. Hanke vahvistaa kohderyhmän toimijoiden elinvoiman ja toimintakyvyn ylläpysymistä pandemian aikana ja tukee sen jälkeisestä ajasta selviytymistä mm. osaamista
vahvistamalla.
Maakuntaohjelma painottaa vahvasti kumppanuutta kaikkien maakunnan keskeisten toimijoiden,
myös järjestöjen kanssa. Hanke on kumppanuushanke Turun kaupungin ja kolmannen sektorin
toimijoiden välillä.

§ 64, MH 11.5.2020 10:00

Sivu 25

Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne (23/2020). Hakija Turun Kaupunkilähetys ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.10.2020.
Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa tavoitteena on uusien toimintojen eli maksuttomien etänä toteuttavien digitaalisten
tukimuotojen käynnistämisen suunnittelu ja jatkokehittäminen, tiedottaminen ja markkinointi sekä
koordinointi. Lisäksi kartoitetaan näiden uusien, asiakkaalle maksuttomien palvelujen juurruttamiseen tarvittavia rahoitusvaihtoehtoja sekä laaditaan rahoitushakemuksia, jotta kehitetyt palvelut
ovat poikkeustilanteen jälkeenkin maksuttomasti saatavilla osana yhdistyksen toimintaa.
Toiminnan tavoitteet nuorilla aikuisilla:
1. Tarjota maksutonta ratkaisukeskeistä valmentavaa tukea nuorille, joiden opiskelut ovat vaarassa
keskeytyä tai kohtuuttomasti viivästyä ja jotka ovat riskissä jäädä syrjään työelämästä ja yhteiskunnasta.
Toiminnan tavoitteet senioreilla:
1. Vahvistaa yli 60-vuotiaiden psyykkistä hyvinvointia vaikeaksi tai haasteelliseksi koetussa elämäntilanteessa sekä tarjota heille konkreettista tukea koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.
2. Edistää yli 60-vuotiaiden elämän mielekkyyttä sekä heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää digitaalisia palveluita ja yhteydenpitovälineitä.
3. Vähentää yli 60-vuotiaiden sosiaalista yksinäisyyttä.
4. Vahvistaa yli 60 -vuotiaiden arjessa pärjäämistä ja turvallisuuden tunnetta.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke on hyvin kohdennettu kahteen erilaiseen kriisistä kärsivään kohderyhmään: syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin aikuisiin sekä senioreihin. Myös toimenpiteet ovat selkeästi suunnattu kohderyhmien tarpeiden mukaan.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Edesautetaan digitaalisten ja fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista.
Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittäminen (25/2020). Hakija Turku
Science Park Oy
Hankkeen toteutusaika on 15.5. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on 1) luoda Varsinais-Suomen matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi
ja 2) koota ajantasainen matkailutieto yhteen paikkaan matkailutoimijoiden ja yritysten toiminnan
tueksi sekä 3) tehdä yrityksiä ketterästi osallistavia, nopeita kokeiluja yritysten liiketoiminnan elpymisen ja työllistämisen edistämiseksi. Hankkeessa tullaan tekemään nopeita kokeiluja, tuotekehitystä ja uusien palveluiden testauksia, jotta yritykset ovat valmiina COVID-19 aiheuttamien rajoitusten vähennyttyä elpyvään kysyntään.
Matkailutoimijoiden digitaalinen ekosysteemi tarkoittaa hankkeessa käyttöön otettavaa lisensoitua
teknistä alustaa, johon kaikilla yrityksillä ja matkailutoimijoilla on sisäänpääsy. Alustalle koottu
ajantasainen matkailutieto ja -tutkimus pyritään muokkaamaan ja analysoimaan siten, että se on
yrityksille helposti hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisen tueksi.
Perustelut päätösesitykselle:
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Matkailu on yksi koronavirusepidemiasta eniten kärsineistä toimialoista. Hanke kohdistuu koko
maakunnan alueella ja hankkeessa luotavaan matkailutoimijoiden digitaaliseen alustaan on sisäänpääsy kaikilla yrityksillä ja matkailutoimijoilla. Hankkeessa tullaan tekemään myös nopeita kokeiluja, tuotekehitystä ja uusien palveluiden testauksia, jotta yritykset ovat valmiina koronaviruksen
aiheuttamien rajoitusten vähennyttyä elpyvään kysyntään.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteen ”Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaaaikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden” toteuttamista.
Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020 (29/2020). Hakija Yrityssalo
Oy
Hankkeen toteutusaika on 1.5. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen lähtökohtana on tervehdyttää koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin
joutuneita yrityksiä ja palauttaa ne toimintakuntoisiksi saneerausmenettelyn avulla, vaikka niiden
taloustilanne vaikuttaisikin heikolta.
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan saneerausmenettelyyn. Toimintamallia noudattaen velallisen yrityksen on tarkoitus saada taloudellinen tilanteensa korjattua.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke tarjoaa uuden näkökulman ja toimintamallin, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan
saneerausmenettelyyn. Hanke kohdistuu koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin
joutuneisiin yrityksiin ja sen avulla tuetaan yritysten selviytymistä kriisiajan yli.
Hanke edistää maakuntaohjelman toimenpiteen Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa toteuttamista.
Etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke (30/2020). Hakija Raision kaupunki
Hankkeen toteutusaika on 20.4. - 31.12.2020
Hankkeen kuvaus:
Raision kaupunki käynnistää etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämisen yhteistyössä kuntouttavaan työtoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kanssa. Kumppaneita ovat Valo-valmennus,
SPR sekä Otesäätiö.
Tarkoituksena on kehittää malli ja välineet, jolla kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin tehdä etänä.
Erityisen tärkeä tämä on juuri korona-aikana, jolloin kuntouttava työtoiminta on ajettu alas. Etänä
toteutettu toiminta edellyttää verkkoyhteyksien lisäksi sovellusta, jossa verkkovalmennus, etäkonsultaatiot ja etäohjaus, uraohjaus, yksilötehtävät ja yksilöohjeistus ovat mahdollisia.
Perustelut päätösesitykselle:
Jos kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa olevat henkilöt jäävät ilman palveluita pitkäksi aikaa,
kasvaa heidän syrjäytymisriskinsä monikertaiseksi. Hankkeessa kehitetään malli ja välineet, jolla
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kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin tehdä etänä myös poikkeustilanteessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntouttavaan työtoimintaan erikoistuneiden kumppaneiden kanssa.
Hanke edistää maakuntaohjelman toimenpiteistä mm. toimenpiteiden ”Edistetään kumppanuutta ja
rohkeita kokeiluja dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa” ja ”Edesautetaan
digitaalisten ja fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista
Luontoliikunnalla kestävyyttä (33/2020). Hakija Paimion Rasti ry
Hankkeen toteutusaika on 1.6. - 30.9.2020
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on psyykkisen ja fyysisen terveyden, hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen luonnossa liikkumalla ja suunnistamalla, suunnistuksen ja luontoliikunnan edellytysten kehittäminen, suunnistustaitojen opettaminen ja näin aloituskynnyksen madaltaminen, suunnistukseen
liittyvän sosiaalisuuden ylläpitäminen mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteessa käytettävillä
olevilla välineillä sekä lasten, nuorten ja perheiden terveellisen luontoliikunnan ja suunnistusharrastuksen edistäminen.
Perustelut päätösesitykselle:
Pienimuotoinen ja konkreettinen hanke, jolla edistetään psyykkistä ja fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja kestävyyttä luonnossa liikkumalla ja suunnistamalla. Koronavirusepidemian aiheuttamassa
ainutlaatuisessa poikkeustilassa kansalaisten mahdollisuudet ylläpitää liikunnalla suorituskykyään
sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttään ovat hankaloituneet huomattavasti. Hanke parantaa luontoliikunnan ja suunnistuksen edellytyksiä kiinteillä rakenteilla ja koulutuksella.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta tukea ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä
hyvinvointia.
Lasten henkisen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa (35/2020). Hakija Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020 - 31.5.2021
Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteet:
Tukea alueen lasten ja perheiden arjessa jaksamista koronaviruksen aiheuttamien haittavaikutusten (mm. sosiaalinen eristäytyminen) voittamisessa
Tukea alueen lasten henkistä jaksamista kodin muuttuneissa tilanteissa (mm. työttömyys, tulojen väheneminen, huoltajien mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen) ja uudentyyppisessä koulunkäynnissä (etäopetus ja sen tuomat haasteet)
Kehittää uudenlaista avunmuotoa lapsille verkkoon lasten toiveita ja palautteita kuullen
Lisätä kriisitilanteessa ja sen jälkeen lasten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja nähdyksi
Tukea lasten ja nuorten koulukäyntiä tilanteessa, jossa koulun arki on muuttunut ja vastuu tehtävien hoitamisesta on siirtynyt entistä enemmän perheille itselleen.
Tukea lasten huoltajien vanhemmuuden taitoja ja erityisesti kykyä kuunnella ja tukea lapsiaan
kriisiin nostamien huolien ja murheiden käsittelemisessä
Hakea toiminnalle jatkoa yhteistyökumppaneiden, kuten Turun tyttöjen talon tai MLL:n kanssa
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Tavoitteena on tukea yhteensä 80 lapsen jaksamista syksystä 2020 kevääseen 2021 mennessä
tarjoamalla luotettavan aikuisen läsnäoloa sekä konkreettista keskustelu- ja läksyapua
Perustelut päätösesitykselle:
Konkreettinen hanke, joka tukee Pansio-Perno -alueen lasten ja perheiden arjessa jaksamista
koronaviruksen aiheuttamien haittavaikutusten (mm. sosiaalinen eristäytyminen) voittamisessa.
Kohderyhmänä on niiden perheiden lapsia, jotka ovat jääneet vielä entistä enemmän aikuisten tukea vaille koronakriisin aikana ja jotka myös tarvitsevat erityistä tukea kriisin jälkeen.
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta rakentaa tulevaisuuttamme aktiivisesti ja huolehtien
kaikkien ihmisten fyysisesti ja henkisestä hyvinvoinnista luoden samalla perusteet turvalliselle ja
yhdenvertaiselle yhteiskunnalle.
KRIISISTÄ UUDISTUMISPOLULLE - Rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen
(36/2020). Hakija Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 - 30.4.2021
Hankkeen kuvaus:
Kriisin jälkeen moni yrittäjä ja yritys on ajautunut konkurssiin, osa lopettanut yrityksen, osa ajautunut pahoihin maksuvaikeuksiin ja moni on vähentänyt henkilöstöään. Yritysten neuvonta-, kasvu- ja
kehittämispalveluiden on mukauduttava palvelemaan tätä uutta aikaa ja yrittäjää ja yritystä, joka on
kohdannut kovia, mutta haluaa ottaa uuden alun yrittäjänä.
Hankkeen lähtökohtana on ensivaiheessa tavoittaa mahdollisimman laajasti varsinaissuomalaiset
pienyrittäjät olemassa olevia palveluita hyödyntäen. Tarkoituksena on tarjota nopeita ja konkreettisia toimia kriisissä oleville yrittäjille akuutin avun saamiseksi kehittämällä olemassa olevia palveluita mm. toimijoita verkottamalla. Hankkeessa käynnistetään maakunnallinen pk-yritysten uudistamispolku, joka auttaa pk-yrittäjiä kartoittamaan koronakriisin luomat mahdollisuudet liiketoiminnan
uudistamiselle ja käynnistämään jälleenrakennus tai uuden liiketoiminnan luominen uudistamispolun tiekartan avulla.
Hankkeessa syntyvän virtuaaliyhteisön kautta kokeillaan rohkeasti uusia malleja ja työkaluja, yhteisössä jaetaan hyviä käytäntöjä, verkostoidutaan, vertaisopitaan, vahvistetaan viestintää sekä synnytetään kunta- ja toimialakohtaisia sekä läpileikkaavia kehittämistiimejä.
Perustelut päätösesitykselle:
Hanke kohdistuu kattavasti koko maakunnan alueelle. Kohderyhmänä ovat pk-yrittäjät ja eritysesti
yksin- ja pienyrittäjät. Hankkeessa tarjotaan nopeita ja konkreettisia toimia kriisissä oleville yrittäjille
akuutin avun saamiseksi sekä myös haetaan työkaluja kartoittamaan koronakriisin luomat mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamiselle, jälleenrakennuksen käynnistämiselle tai uuden liiketoiminnan luomiselle.
Hanke tukee maakuntaohjelman toimenpiteiden ”Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja
dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa”, ”Edistetään kasvuyrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja innovaatiovalmiuksia sekä yrittäjyyskasvatusta” ja ”Edesautetaan digitaalisten ja
fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua” toteuttamista.
Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 24.4.2020.
Valmistelija

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

Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Maakuntahallitus 11.5.2020
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että
Paraisten kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Åboland på hösten - Turunmaan syksy”
(13/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (31 160 euroa), kuitenkin enintään 21 812 euroa.
Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”ERIKORONA” (14/2020)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (30 962 euroa), kuitenkin enintään 21 672 euroa.
Läntiselle tanssin aluekeskukselle myönnetään hankkeeseen ”KohTalo D - kohtaamisen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan” (15/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (60 425 euroa), kuitenkin enintään 42 298 euroa.
Naantalin kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali” (18/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (19 500 euroa), kuitenkin enintään 13 650 euroa.
Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen
vahvistaminen” (22/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään
35 000 euroa.
Turun Kaupunkilähetys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille
aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne” (23/2020)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 69,6 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (23 000 euroa), kuitenkin enintään 16 000 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen
ekosysteemin kehittäminen” (25/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 65,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (83 730 euroa), kuitenkin enintään 54 411 euroa.
Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020” (29/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta
70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (52 360 euroa), kuitenkin enintään 36 652 euroa.
Raision kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Etäkuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke”
(30/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään 35 000 euroa.
Paimion Rasti ry:lle myönnetään hankkeeseen ” Luontoliikunnalla kestävyyttä” (33/2020) Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (8 200 euroa), kuitenkin enintään 5 740 euroa.
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Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiölle myönnetään hankkeeseen ”Lasten henkisen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa” (35/2020) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (29 500 euroa), kuitenkin enintään 20 650 euroa.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”KRIISISTÄ UUDISTUMISPOLULLE Rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen” (36/2020) Alueiden kestävän kasvun
ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (54 880 euroa), kuitenkin enintään 38 416 euroa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Hankerahoitusjaosto 4.5.2020 §7
Asia

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

edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

-

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä

-

vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

-

hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

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

TN/PP/kk

Ehdotus

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

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

Maakuntahallitus 11.5.2020
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, ettei seuraaville hankkeille myönnetä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta:
Elinvoimainen seuratoiminta yhteisöllisyyden tukena (08/2020). Hakija Ura Basket ry
Yhteisötyö seuroissa (11/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
Urapurje (16/2020). Hakija Votty ry
Pysytään Liikkeessä (17/2020). Hakija Lahjan Tytöt ry
Resilientit luovat alat (19/2020). Hakija Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskuksen Yrityshuoneen perustaminen (20/2020). Hakija Turun
kaupunki
LIITO - Liitoa bisnekseen (21/2020). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy
ÅIFK Arenan suunnittelu ja projektointi (24/2020). Hakija Fotbollsförening ÅIFK rf
Uudet liiketoimintamahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutumatkailussa (26/2020). Hakija
ProAgria Länsi-Suomi
Paikallisen valmistamisen verkosto ja muutosjoustavuuden lisääminen (27/2020). Hakija Turku
Science Park Oy
Teollisuuden tuotantoketjut ja alihankinnan kehittäminen (28/2020). Hakija Ukipolis Oy
Uusien ohjaajien kouluttaminen valmennus- ja junioritoimintaan sekä uusien että laajempien junioriryhmien perustaminen (31/2020). Hakija Aura Golf ry
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Toivo - toivutaan koronasta (32/2020). Hakija Loimaan kaupunki
Selvityshanke Varsinais-Suomen alueellinen reagointikyky muovituotteiden valmistuksessa
(34/2020). Hakija Koneteknologiakeskus Turku Oy
Päätös

Merkittiin, että Teija Ek-Marjamäki ja Tiina Perho ilmoittivat olevansa esteellisiä Loimaan kaupungin Toivo – toivutaan koronasta -hankkeen osalta ja poistuivat kokouksesta hankkeen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Hanna Vuola saapui kokoukseen tämän hankkeen käsittelyn ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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YRITYSTEN ILMASTOTEOT KASVUUN JA NÄKYVIIN – YRITYSTEN HIILIJALANJÄLKIPOLUT -HANKKEEN
KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS
Asia

Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin – yritysten hiilijalanjälkipolut -hankkeen (VN/1950/2020)
käynnistäminen
Ympäristöministeriö on myöntänyt Kuntien ilmastohankkeet -hankehaussa valtionavustuksen Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin – yritysten hiilijalanjälkipolut -hankkeen toteutukselle. Hankkeessa on päähakijana Kaarinan kaupunki ja hankekumppanina Valonia, ja se toteutetaan yhteistyössä Kaarinan Kehitys Oy:n kanssa.
Hankkeen tavoitteena on kunnan ilmastotyön edistäminen tukemalla kunnan alueella toimivien
yritysten päästövähennystoimia. Hankkeen kautta tuodaan esiin hyviä esimerkkejä alueen yritysten
ilmastotoimista sekä kannustetaan yrityksiä kohti vähähiilisiä toimintamalleja. Tavoitteena on edistää kunnan ja yritysten yhteistyötä ilmastotyössä, sitouttaa yrityksiä ilmastotyöhön ja tuoda
näkyvyyttä sekä mitattavuutta ilmastotoimille. Näin saadaan myös tietoa yritysten ilmastotoimien
vaikutuksesta Kaarinan päästövähennyksiin ja -tavoitteisiin ja tuetaan Kaarinan kaupungin ilmastoohjelman valmistelua. Hankkeessa parannetaan yritysten välistä yhteistyötä mentoroinnin muodossa ja edistetään kestäviä julkisia hankintoja markkinavuoropuheluiden kautta.
Hanke toteutetaan Kaarinan kaupungin ja Valonian tiiviinä yhteistyönä ja Valonia on mukana hankkeen jokaisessa osavaiheessa. Hankkeen alussa kartoitetaan mukaan lähtevät yritykset sekä tehdään tarkennettu etenemissuunnitelma Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehityksen kesken. Valonian vastuulla on koota yritysten hiilijalanjälkipolkujen laatimisesta, yritysten välisestä tiedonvaihdosta ja mentoroinnista, ilmastotekojen mittaroinnista sekä johdonmukaisesta viestinnästä
toimintamallikokonaisuus myös muissa kunnissa hyödynnettäväksi. Valonian osaamista hyödynnetään markkinavuoropuheluita järjestettäessä ja viestintäsuunnitelman teossa ja toteutuksessa.
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 1.5.2020-30.11.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 83 200 euroa,
josta Ympäristöministeriön tukiosuus kattaa max 60 % (50 000 euroa). Valonian omarahoitusosuus
on 9000 euroa. 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

Merkittiin, että Hannu Rautanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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SAARISTOMEREN RANNIKON PIENVEDET -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Saaristomeren rannikon
pienvedet -hankkeelle. Hankkeessa kartoitetaan Saaristomeren rannikon fladojen, kluuvien ja matalien lahtien sekä pienten virtavesien tilaa ja kunnostustarpeita. Rahoittajana toimii VarsinaisSuomen ELY-keskus (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen, Vesiensuojelun tehostamisohjelma).
Hankkeessa kartoitetaan Saaristomeren rannikkoalueelta kunnostustarpeessa olevia pienvesiä ja
matalia merenlahtia. Valittuihin kohteisiin laaditaan kunnostussuunnitelmat. Tavoitteena on löytää
kohteita, joissa kunnostuksilla pystytään kohentamaan vesistöjen ekologista tilaa ja erityisesti parantamaan kalaston lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Saaristomeren rannikkovesiin, jotka ovat ekologiselta tilaltaan luokassa huono, välttävä tai tyydyttävä.
Viestinnän ja tilaisuuksien avulla hankkeessa osallistetaan vesialueiden omistajia, vesistöjen virkistyskäyttäjiä ja muita paikallistoimijoita. Hankekumppanina toimii Länsi-Suomen kalatalouskeskus.
Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V1: Luodaan toimintamalleja,
joilla on mahdollista näyttää kuluttajavalintojen ja käyttäytymisen voima muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä, TP V3: Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta
maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi,. TP R4: Tuetaan avoimen tiedon
käyttöä ja asiantuntijoiden välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja päätösten
kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia
Päähakijana on Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen kesto on 1.5.2020–30.11.2021. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus on 50% hankkeen kokonaiskustannuksista ja
enintään 31 000 euroa. Valonian omarahoitusosuus on 4000 euroa ja se katetaan Valonian vesiensuojelu ja vesihuolto kustannuspaikalta. Hankkeelle on haettu rahoitusta myös Saaristomeren
Suojelurahastolta. Muu omarahoitus katetaan kalatalousalueiden rahoituksella. Hankkeelle perustetaan uusi kustannuspaikka.
Lisätiedot: Vesiasiantuntija Janne Tolonen, p.050 518 7755 (etunimi.sukunimi@valonia.fi)

Valmistelija

JT/RL

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Saaristomeren rannikon pienvedet -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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KALATALOUDEN YMPÄRISTÖOHJELMA -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Asia

Luonnonvarakeskus (LUKE) on saanut Maa- ja metsätalousministeriöstä myönteisen rahoituspäätöksen Kalatalouden ympäristöohjelma hankkeelle vuosille 2020-2022. Valonia/Varsinais-Suomen
liitto on hankkeessa partnerina.
Kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteena on parantaa kalavarojen elinkykyä ja kestävää hyödyntämistä luontaista lisääntymistä tukemalla sekä aluesuunnittelulla ja kalastuksen säätelyllä,
luoda kalavarojen kunnostuksille tietopohjaa meri- ja sisävesialueilla sekä tukea verkostomaista
toimintaa ja uudenlaisia tutkimuksen / kansalaisten yhteistyömalleja.
Valonia/Varsinais-Suomen liitto osallistuu hankkeen toteuttamiseen työpaketeilla 1) virtavesikunnostuskurssi - tiedot taidoiksi! ja 2) Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen ja paikkatietomenetelmien hyödyntäminen taimenkantojen hoidossa. Hankkeessa järjestetään virtavesien kunnostuskoulutuksia, edistetään vesistökunnostustentoimijoiden osaamista ja tunnistetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita kalakannoille ja erityisesti vaelluskaloille. Valonia toteuttaa työpaketteja yhdessä Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.
Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V1: Luodaan toimintamalleja,
joilla on mahdollista näyttää kuluttajavalintojen ja käyttäytymisen voima muuttaa elinympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä, TP V3: Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta
maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi.
Päähakijana on Luonnonvarakeskus ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto on hankkeessa partnerina.
Hankkeen kesto on 1.5.2020–31.12.2022. Valonialle myönnetty rahoitusosuus on 75 000 euroa.
Omarahoitusta ei hankkeelle tarvita. Hankkeelle perustetaan uusi kustannuspaikka. Hankkeen toteutuksesta laaditaan erillinen partnerisopimus Luonnonvarakeskuksen kanssa.
Lisätiedot: Vesiasiantuntija Janne Tolonen, p.050 518 7755 (etunimi.sukunimi@valonia.fi)

Valmistelija

HS/RL/JT

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää
1. käynnistää Kalatalouden ympäristöohjelma -hankkeen
2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain
3. että hankkeen tilivelvollinen on suunnittelujohtaja Heikki Saarento, joka myös alle-kirjoittaa
hankkeeseen liittyvät sopimukset ja sitoumukset.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.f
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MAAKUNNAN TILA KEVÄT 2020 -KATSAUS
Asia

Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa katsaus maakunnan viimeaikaisesta
kehityksestä. Kevään 2020 katsauksessa pureudutaan ilmastomuutoksen kysymyksiin VarsinaisSuomen näkökulmasta. Lisäkasi katsauksessa tarkastellaan työllisyyden viimeaikaista kehitystä
koronakriisin varjossa sekä uusimpia väestökehityksen trendejä.

Valmistelija

JV/AV

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää, että katsaus esitellään maakuntavaltuustolle.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, p. 050 410 2294, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMIEN ALOITE PUURAKENTAMISEN
EDISTÄMISESTÄ VARSINAIS-SUOMESSA STRATEGISENA TAVOITTEENA
Asia

Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät maakuntavaltuuston joulukuun kokouksessa 9.12.2020 (§ 35) seuraavan aloitteen:
”Aloite puurakentamisen edistämisestä Varsinais-Suomessa strategisena tavoitteena
Ympäristöministeriö on nyt syksyllä yhdessä maakuntaliittojen ja muiden alueellisten yhteistyökumppanien kanssa järjestänyt puurakentamista ja rakentamisen ilmastokysymyksiä käsittelevien tapahtumien sarjan. Varsinais-Suomea lähin tilaisuus oli Porissa.
Ympäristöministeriöllä on puurakentamisen ohjelma. Se pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Se edistää alan osaamista ja tarjoaa faktatietoa puurakentamisesta.
Puurakentaminen on ekologista. Se on kotimaista ja työllistää paljon. Puurakentaminen on
tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea
metsien kestävää ja järkevää kehitystä.
Maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten merkityksen kasvaessa,
puurakentamista pyritään entisestään lisäämään myös Suomessa. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700
kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet ovat hiilivarastoja.
Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat kerrostalorakentamisessa,
julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa ja myös omakotirakentamisessa.
Suomeen tulivat voimaan 1.1.2018 alkaen uudet lämmöneristystä koskevat energiamääräykset. Näiden säädösten myötä pyritään ohjaamaan käyttämään yhä enemmän vähäpäästöisiä
ja uusiutuvia energiaa rakennusten lämmittämisessä ja jäähdyttämisessä.
EU:n komissio julkaisee 11.12.2019 Green Deal -ehdotuksensa, jonka yhtenä keskeisenä ajatuksena on ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän rakentamisen ohjelma. Se tarjoaa mahdollisuuksia ja rahoitusta, jota on Suomessa ja maakunnassa tärkeä hyödyntää.
Puurakentaminen voi olla Varsinais-Suomen liiton ja toiminnan painopiste, informaatiota voidaan jakaa mm. tilaisuuksien kautta ja kuntia voidaan kannustaa puurakentamiseen eri toimin.
Esitämme, että Varsinais-Suomen liitto strategiassaan ja toiminnassaan pyrkii tehostetusti eri
toimenpitein edistämään puurakentamista Varsinais-Suomessa.
Turussa 9.12.2019
Keskustan valtuustoryhmä ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä”

Valmistelija

HS/AK/em

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle seuraavaa:
Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston hyväksymien Maakuntastrategian 2035+ (16.6.2014 § 15)
ja päivitetyn Maakuntaohjelman 2018–2021 (11.12.2017 § 44) neljä kärkeä ovat vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus.
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Neljännen kärjen Resurssiviisaus – Innovoivaa edelläkävijyyttä tavoitteiden mukaan VarsinaisSuomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta, jossa
avoin tieto on kaikkien käytössä. Maakunnassa hyödynnetään kestävästi luonnon- ja kulttuuriympäristön, aluerakenteen ja ihmisten sekä organisaatioidenkin voimavaroja yhdessä tulevaisuuteen
tähdäten. Resursseja kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla Varsinais-Suomesta tulee kiertotalouden
ja resurssiviisauden edelläkävijä ja mallialue. Toiminta yhteisten voimavarojen hyväksi on tapa ajatella ja kykyä nähdä kaikille osapuolille toimintatavasta tuleva suuri hyöty.
Maakuntaohjelman resurssiviisauden ensimmäinen toimenpide – tuetaan materiaali-, energia-,
ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä hiilineutraaleja ratkaisuja Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan mukaisesti – on ollut lähtökohtana laaditun kiertotalouden tiekartan toteuttamisessa.
Painopiste on ollut teknisten materiaalikiertojen toteutuksessa edistämällä kaikessa rakentamisessa energiatehokkuuden ja kiertotalouden huomioimista. Kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta johtuen puurakentamista ei ole mainittu erillisenä kärkenä. Tiekarttaa toteuttavassa Circwaste hankkeessa edistetään kestävää ja kiertotaloutta tukevaa rakentamista konkreettisin toimenpitein
ja esimerkein.
Varsinais-Suomen liitto edistää käytössä olevilla lakisääteisillä työkaluillaan osaltaan valtakunnallisia ja globaaleja resurssiviisauden ja ilmastonmuutoksen tavoitteita. Tavoitteet ovat lähtökohtana
kaikelle maakunnan suunnittelulle, myös nyt käynnissä oleville merialuesuunnittelulle, maakuntakaavoitukselle ja liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Samalla on kuitenkin tunnistettava näiden välineiden rooli, vaikuttavuus ja tehtävä eri suunnittelutasojen, teemojen ja sektoreiden yhteensovittamisessa. Lakisääteisten tehtävien lisäksi Varsinais-Suomen liitto tekee paljon yhteistyötä kuntien
kanssa alue- ja yhdyskuntarakenteen ja myös rakentamisen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.
Valonialla on useita hankkeita sekä tiivistä yhteistyötä mm. kuntien hankintaosaamisen kehittämiseksi.
Maakuntastrategian – maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman – päivitystyö käynnistyy tulevana syksynä. Vuorovaikutteisessa prosessissa tullaan hyödyntämään myös maakuntavaltuutettujen näkemyksiä. Tämä valtuustoaloite voitaneen kirjata myös niihin.
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se pitää edellä esitettyä vastausta
riittävänä ja että aloite on loppuun käsitelty.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia, Aleksis Klap puh. 040 721 3137,
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
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MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN RAHOITUKSEN LOPPURAPORTTI JA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEEN
AVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN
Asia

Maakunnissa valmisteltiin valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta vuosina 2015–2019. Uudistuksen esivalmistelu jatkui vielä alkuvuoden 2019 ja sen hallittu alasajo alkoi hallituksen kaaduttua
maaliskuussa 2019.
Valtiovarainministeriö on maksanut päätöstensä (VM/256/02.02.06.09/2017) mukaan VarsinaisSuomen liitolle yhteensä 6 354 633 euroa avustusta niihin kustannuksiin, joita sille aiheutuu maakuntien yleisestä esivalmistelusta. Valtiovarainministeriön Varsinais-Suomen liitolta saaman selvityksen perusteella maakuntien yleisestä esivalmistelusta on aiheutunut Varsinais-Suomen liitolle
hyväksyttäviä kustannuksia yhteensä 4 207 279,52 euroa, josta valtiovarainministeriö korvaa 3 827
178,44 euroa. Avustusta on jäänyt näin ollen käyttämättä 2 527 454,56 euroa. Maakunta- ja soteuudistuksen loppuraportti valmistui maaliskuussa 2020.
Varsinais-Suomen liitto on palauttanut valtiovarainministeriön tekemän päätöksen
(VN/10681/2019) mukaisesti käyttämättä jääneen esivalmisteluavustuksen 2 527 454,56 euroa
21.4.2020.
Uudistuksen valmistelu ja sen alasajo katsotaan päättyneeksi Varsinais-Suomessa.
Oheismateriaali: Maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituksen loppuraportti

Valmistelija

PM/mk

Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituksen loppuraportin
ja käyttämättä jääneen esivalmisteluavustuksen palauttamisen valtiovarainministeriön päätöksen
(VN/10681/2019) mukaisesti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, 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 § 52-61
Aluekehitysjohtajan päätökset:
- CB hankerahoituspäätökset Q § 2-46
Edunvalvontajohtajan päätökset:
- CB valtion vastinraha maksatuspäätökset X § 20-24
Head of Managing Authority päätökset A1 § 64-77
Oheismateriaalina ovat päätösluettelot.

Valmistelija

mk

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

Ehdotus hyväksyttiin.
_____

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

Puheenjohtaja Ilkka Kanerva päätti kokouksen klo 11.46.
_____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 59-63, 66-73
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 64-65
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja kieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 64-65
Oikaisuvaatimusviranomainen

Aika
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

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

Valitusaika

päivää

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

