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§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 _____ 
   
§ 2 OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Asia Kunnallislain mukaan muu kunnan toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hankerahoitusjaosto päätti 13.5.2009, että esityslistat on 
toimitettava vähintään 5 päivää ennen kokousta ja 17.3.2014 siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön. 

 
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 13.4.2021. 

 
Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Todettiin kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 _____ 
   
§ 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Asia Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille. 
 
Ehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 _____ 
   
§ 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Asia Hankerahoitusjaoston 4.5.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2020 toimitetaan oheismateriaali-
na. 

 
Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 _____ 
   
§ 5 ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, MYÖNTEISET 

PÄÄTÖKSET 

Asia Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja 
elinkeinoministeriön 22.10.2020 päätöksen mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleen-
rakennukseen liittyviin toimenpiteisiin. 

 
Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehit-
tämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa 
reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteen-
sa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia 
hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja. 

 
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä: 
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• perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja  
• edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai  
• edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista 

 
5.3.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät Varsinais-
Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin 
33 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 1 569 758 euroa. Myönteisten päätös-
esitysten tukisumma yhteensä on 964 864 euroa. Varsinais-Suomen liitolla on käytettävissä maa-
kunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tuke-
minen -rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa. 

 
 Myönteiset päätösesitykset (oheismateriaali): 
 

Ennakoinnin palvelualusta (8/2021). Hakija Turun yliopisto 
 

 Hankkeen toteutusaika on 01.08.2021- 31.7.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja resilienssiä laajasti mit-
taava malli, joka pitää sisällään resilienssi- ja riski-indikaattoritietoa sekä selainpohjaisen ennakoin-
tityökalun. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva laaje-
neva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta sekä ennakoinnin käytännön työkalu. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 

1. hanke lisää toimenpiteiden kohteiden kykyä havaita toimintaympäristön mahdollisesti tulossa olevia muu-
toksia ja siten niiden resilienssiä äkillisissä tapahtumissa 
2. hanke lisää osallistuvien tahojen strategista osaamista ja ennakointikyvykkyyttä sekä auttaa toimijoita 
suuntaamaan toimintojaan aiempaa vähemmän suhdanneherkille alueille 
3. kerättävä ja päivittyvä data yhdistettynä ennakoinnin työkaluihin mahdollistaa paitsi kärkialojen olemassa 
olevan liiketoiminnan suuntaamista, myös tukee tuotekehitystä, innovointia ja kokonaan uusien liiketoimin-
tamallien luomista 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta 
sekä ennakoinnin käytännön työkalu tuovat lisäarvoa maakunnalliseen ennakointitoimintaan. Yri-
tysten ennakointikyvykkyyden kasvattaminen parantaa niiden uudistumispotentiaalia ja siten toi-
mintaedellytyksiä myös erilaisissa kriisitilanteissa. Hankkeen tulee toimia kiinteässä yhteistyössä 
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian kanssa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman 
toteuttamista 

 
 
 Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina (16/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
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 Vuoden 2021 aikana hakuun auenneet ja aukeavat koronakriisistä selviämiseen tähtäävät erilaiset 
rahoitusmahdollisuudet tarjoavat oikein käytettynä ja kohdennettuna laajoja yhteistyömahdollisuuk-
sia Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille. 

 
 Tavoitteena on: 

1. Perustaa Varsinais-Suomen alueelle TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
yhteiskehittämisen ympäristöiksi. 
2. Varmistaa, että alueellinen elvytysrahoitus tukee laaja-alaisesti Varsinais-Suomen alueelle perustettavia 
TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi. 
3. Varmistaa, että myöhemmin kansallisesti hakuun aukeavasta RRF-rahoituksesta saadaan merkittävä 
osuus Varsinais-Suomeen. 
4. Huolehtia, että valmisteltavissa laajoissa kokonaisuuksissa on mukana kaikki tarvittava alueellinen asian-
tuntemus ja osaaminen niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin. 
5. Varmistaa eri osapuolten sitoutuminen. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 

 Hankerahoituksella suunniteltavat ja haettavat TKI-ekosysteemit ja hankekokonaisuudet edistävät 
suoraan kaikkien maakunnan kärkialojen toimintaa, sillä ne keskittyvät erityisesti teollisuuden uu-
siin toimintamalleihin, digitaalisen teknologian hyödyntämiseen, lisäämiseen ja käyttöönottoon eri 
aloilla sekä lääketeollisuuden prosessien kehittämiseen. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Yhteistyön koordinointi ja laajojen yritysten ja korkeakoulujen välisten TKI-ekosysteemien luominen 
palvelee alueen kilpailukyvyn kehittämistä. Voimien yhteen kokoaminen ja teemallinen keskittymi-
nen tukee EU:n elpymisrahoituksen kotiuttamista maakuntaan. Hakijatahon lisäksi muut alueen 
korkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman to-
teuttamista. 
 

 Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa 
(12/2021). Hakija Turun yliopiston Brahea-keskus 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteutta-
mista varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmius. Samalla saadaan tuntumaa COVID19 - 
ajan jälkeisestä valmiudesta aluetalouden elpymisen ja muutosjoustavuuden kannalta keskeisiin 
toimiin. Hankkeen taustatyönä muodostettiin kokonaiskuva kuntien digivalmiuteen ja tämän ensi-
vaikutelman todenmukaisuutta lähdetään nyt tarkentamaan. Samalla nostetaan keskusteluun asioi-
ta, joita ei ole vielä ehditty, osattu tai ymmärretty edistää tai ottaa huomioon. Osaamisen edistämi-
nen ja tuen tarve mukaan lukien. Lisäksi tunnistetaan hyviä esimerkkejä, kehittämisen ja kokeilun 
paikkoja, piileviä ideoita ja innovatiivisuutta sekä kipupisteitä ja pullonkauloja. 

  
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 

Tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista tarkis-
tamalla ja varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmiutta. Samalla saadaan tuntumaa kuntien 
valmiudesta aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeisiin toimiin sekä paikallisen ja 
alueellisen muutosjoustavuuden vahvistamiseen. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
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Hanke on ajankohtainen ja tarpeeseen perustuva. Taustaksi on jo tehty perusselvitys aiheesta. 
Toiminta kohdistuu kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin ja on tärkeää, että myös pienet kunnat ovat 
vahvasti ja saumattomasti osa digiyhteiskuntaa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman 
toteuttamista. 
 
Tarpeista Tuotteiksi, TarTu (6/2021). Hakija Turun yliopiston Brahea-keskus 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.8.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

Hanke keskittyy elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen 
omalla panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventä-
mään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Kohderyhmänä 
ovat maakunnassa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset ravintolat sekä paikalliset elintarvikeyri-
tykset. 
 
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
  
Hankkeen pyrkimyksenä on vuoropuhelua syventämällä lisätä taloudellista ja sosiaalista hyötyä ko-
ronapandemian kurittamaan ruokaverkostoon maakunnassa. Paikallisen ruoan käyttö tuo maakun-
taan hyvinvointia ja auttaa ruokaverkoston toimijoita takaisin jaloilleen. Varsinais-Suomessa tuotet-
tu ja jalostettu ruoka linkittyy sekä siniseen että vihreään biotalouteen. Ruokaketjun toimintatapojen 
kehittäminen on merkittävässä roolissa myös ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Vastuullisesti 
tuotetun paikallisen ruoan rooli korostuu entisestään tulevaisuudessa 
 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke on syntynyt Kuluttajat ruokatalouden -hankkeen toiminnan aikana havaituista tarpeista sekä 
maakunnassa käydyistä älykkään erikoistumisen keskusteluista. Hanke tukee pienten yritysten 
pandemiasta toipumista, lisää lähiruoan käyttöä ja edistää hyvin Varsinais-Suomen roolia kiinnos-
tavana ruokamatkailukohteena. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen 
18(/2021). Hakija Turun Ydinkeskustayhdistys ry 
 

 Hankkeen toteutusaika on 4.3.-31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Ydinkeskustojen perinteinen vahvuus eli erikoiskauppa on ollut haasteiden edessä jo pidempään, 

Turussa erityisesti keskustan remonttien vuoksi. Lähtökohtana on tukea keskustayrittäjien liiketoi-
mintaa ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. Tarkoituksena on lanseerata Turun kaupallisen keskus-
ten yhteisen brändin uusi verkkosivusto ja ottaa käyttöön oma mobiilikortti. Näiden työkalujen li-
säksi tarjotaan myös verkostoitumista ja mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteisellä 
viestinnällä vahvistetaan keskustan vetovoimaa 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
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 Selviytymissuunnitelman mukaan tehokkaiksi koettuja toimenpiteitä koronapandemiasta selviyty-
miseen ovat mm. uudenlaisten liiketoimintamallien löytäminen, digitaalisten palvelujen, tuotteiden 
ja alustojen kehittäminen sekä omien tuotteiden ja myyntiverkostojen vahvistaminen. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Turun keskustan erikoiskauppa on kärsinyt sekä keskustan remontista että pandemiasta. Hanke 
on kustannusarvioltaan kohtuullinen ja siinä on konkreettiset sekä selkeästi rajatut toimenpiteet. 
Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen 
(15/2021). Hakija Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Varsinais-Suomessa on eri toimialoilla tunnistettu tarve hyödyntää ja ottaa käyttöön uudenlaista 

virtuaalitekniikkaa, joka mahdollistaa nopeamman ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen, palve-
lee kansainvälisesti toimivia vientiyrityksiä, koulutusta ja tutkimusta, sekä tarjoaa tapahtuma-, viih-
de- ja elokuvatuotannoille kansainväliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden mm. kuvausten to-
teuttamiseen ja visuaalisten efektien tuottamiseen. Virtuaalistudio -hanke vastaa suoraan näihin 
tarpeisiin virtuaalisen studion kokonaisuudella. Hankkeen tuloksena syntyy laaja hankesuunnitelma 
virtuaalistudion perustamiseksi. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Selviytymissuunnitelman mukaan keskeisimpiä tuettavia toimenpiteitä ovat uutta liiketoimintaa ja 

kasvua luovat investointi- ja kehittämishankkeet, kansainvälistymisen ja digitalisaation edistäminen 
sekä työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden kasvun edellä. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Virtuaalistudiolle on olemassa laajasti kysyntää monelta eri toimialalta. Toteutuessaan studio loisi 
merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja alueellista kilpailuetua. Studion on ajateltu olevan osa 
Teknologiakampus Turkua ja sen palveluita. Suomessa ei ole vielä yhtään LED-seinäteknologiaan 
nojaavaa virtuaalistudiota. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
Yksinäisyydestä osallisuuteen (9/2021). Hakija Tukenasi ry 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 28.2.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

Hankkeen tarkoituksena on edistää eri ikäisille, yksinäisyyttä kokeville henkilöille mahdollisuuksia 
saada sosiaalisia, vuorovaikutusta edistäviä kontakteja sekä osallisuuden kokemuksia. 

 Tavoitteet: 
1. Vähentää yksinäisyyttä lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä 

rohkaisemalla yksittäisiä kuntalaisia ja organisaatioita toteuttamaan omien resurssiensa puit-
teissa konkreettisia yksinäisyyttä vähentäviä tekoja. 

2. Edistää aitoa, konkreettisia yksinäisyyden ehkäisykeinoja tuottavia yhteistyön muotoja eri or-
ganisaatioiden välillä.  
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3. Tukea kuntia yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävässä työssä esittelemällä jo kehitettyjä 
toimivia malleja sekä tarjoamalla esimerkkejä siitä, miten vastaavaa toimintaa voi lähteä kehit-
tämään omassa kunnassaan yhteistyössä poikkisektorillisesti eri toimijoiden kanssa. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 

Hanke vastaa pandemian aiheuttamiin negatiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten mm. etätyön/-
opiskelun, lomautusten, työttömyyden, kotikaranteeniolosuhteiden, vähentyneiden sosiaalisten 
kontaktien sekä harrastusmahdollisuuksien vähenemisen aiheuttamiin yksinäisyyden kokemuksiin 
ja mielialan haasteisiin. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke tukee erittäin hyvin alueellisen selviytymissuunnitelman osion ”Sosiaaliset vaikutukset – yk-
sinäisyyttä torjuttava ja sosiaalisten kontaktien säilymistä tuettava” toteuttamista. Toimintaan kutsu-
taan mukaan kaikki varsinaissuomalaiset kunnat. 
 
Co working –tila Ukin Solmu (23/2021). Hakija Ukipolis Oy 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-30.9.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Vakka-Suomen alueelta puuttuvat mahdollisuudet ja ratkaisut etätöiden tai yksinyrittäjien tarpeisiin 

työskennellä yhteisöllisessä ympäristössä. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun eri yrityspalvelui-
den (TE-palvelut, ELY, Vero jne.), elinkeinoelämän sidosryhmien, yritysten, yksinyrittäjien ja yrittä-
jäksi suunnittelevien tarpeita. Hankkeessa suunnitellaan eri toimintoja sekä niiden vaatimia tilakon-
septeja, kehitetään palvelutarjontaa, tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä neuvontaorganisaatioi-
den ja yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettyjä palveluita suunnitellaan vastaamaan kysyntää 
hyödyntäen palvelumuotoilua. Hankkeessa rakennetaan eri konsepteille ansaintamallit, jotta toi-
minnalle saadaan kannattava pohja edelleen kehittämiselle ja pysyvälle toiminnalle. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
  
 Co-working-tila kehittää ja tehostaa seudullisten yrityspalveluiden (Seutu YP-toiminta) yhteistyötä 

ja toimintaa. Koronaepidemian aikana yrittäjien toimintakyky ja jaksaminen ovat äärirajoilla. Yhtei-
söllinen toiminta-, neuvonta- ja työskentely-ympäristö varmistavat erityisesti yksinyrittäjille (myös 
muille) vertaistuen toisista yrittäjistä, unohtamatta työergonomiaa ja työ/vapaa-ajan erottamisen 
tärkeyttä. Palveluiden äärellä oleminen ja palveluiden löytyminen ns. "yhden pysähdyksen taktiikal-
la" tuo yrittäjälle laajemman neuvojaryhmän samalla kertaa saavutettavaksi 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hankkeessa on hyvä kytkentä muuttuneeseen toimintaympäristöön asiakasryhmien osalta. Muka-
na on myös matkailullista elementtiä co-working tilan mahdollistaessa muualta tulleen työntekijän 
tai hänen perheensä lomailun alueella. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteutta-
mista 
 
Opiskelijasta omistajaksi (25/2021). Hakija Varsinais-Suomen Yrittäjät ry 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022 
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 Hankkeen kuvaus: 
 
 81 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrityksensä vetovastuusta seuraavan 

viiden vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on 
varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esite-
tään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavia Jatkajakouluja, joissa luo-
puva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista 
omistajanvaihdoksiin liittyen. Opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatka-
jaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke tukee selviytymissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä erityisesti yrittäjyyden vahvista-

mista, yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyön kehittämistä entistä tehokkaammaksi ja tu-
loksellisemmaksi sekä kuntien ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämistä. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Toisen asteen opiskelijat ovat uusi ja tärkeä kohderyhmä omistajanvaihdoshankkeissa. Varsinais-
Suomen Yrittäjillä on kokemusta omistajanvaihdosten edistämisestä ja Raseko on oikea taho to-
teuttamaan pilotoinnin. Myös tulosten levittäminen muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille si-
sältyy hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
World Trade Centre International Scaler (26/2021). Hakija Turku Science Park Oy 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen vientiyritysten uusien kansainvälisten asiakkaiden hankin-

taa pilotoimalla jo aikaisemmin toimivaksi todistettuun ”vientirengas” -malliin pohjautuvaa uuden-
tyyppistä International Scaler -toimintamallia. Mallilla identifioidaan maakunnan kärkialojen yritys-
ten ryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään yhteiseen vientiponnisteluun. Yritysryhmiä valmistetaan 
yhteiseen vientihankkeeseen tarjoamalla PreScaler-ohjelma, missä yritysten edustajat tutustuvat 
toisiinsa ja tekevät vientihankkeen toteutussuunnitelman. Tavoitteena on myös kehittää maakun-
nan kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden ja yritysten yhteistyötä entistä tehokkaam-
maksi ja tuloksellisemmaksi. Hankkeen tuloksena WTC Turku International Scaler -toimintamalli ja 
Pre Scaler -ohjelma on pilotoitu ja dokumentoitu vakiinnutettavaksi WTC Turun toimintaan. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Alueen toimijoiden parempi kyvykkyys auttaa vientiyrityksiä sekä yritysten kohentunut kyky ottaa 

käyttöön uusia, digitaalisia työmenetelmiä ja toimia yhdessä uusille vientimarkkinoille mennessä 
kohottaa alueen muutosjoustavuutta. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke täydentää alueen yrityksille saatavissa olevaa kansainvälistymispalveluntarjontaa ja tiivistää 
Team Finland-kumppanuusverkoston toimintaa. Hanke mahdollistaa nykyistä parempia synergia-
etuja julkisten toimijoiden, ml. Team Finland ja seudulliset toimijat, yksityisten palveluntarjoajien ja 
ohjelmassa mukana olevien vientiyritysten välillä. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman 
toteuttamista. 
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Terveysturvallinen meriklusteri (27/2021). Hakija Turun yliopisto 
 

 Hankkeen toteutusaika on 01.04.2021 - 31.03.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

Varsinais-Suomessa meriklusterin yritysten toiminta on vaikeutunut COVID-19 -pandemian seu-
rauksena. Vastaaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin on varauduttava myös jatkossa, ja tästä syystä on 
tärkeää kehittää yrityksille toimintatapoja, jotka edesauttavat selviämistä tämänkaltaisista markki-
nahäiriötilanteista. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutus- 
ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturval-
lisia toimintatapoja, mukaan lukien tila- ja materiaaliratkaisut. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviä-
mään nykyisestä ja mahdollisesti tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöstä. 
 
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
Selviytymissuunnitelma rakentuu maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisten kär-
kialojen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen. Maakunnan älykkään erikoistumisen strategian 
mukaisista kärkialoista hanketoimenpiteet vahvistavat sekä sinisen kasvun ja teollisuuden moder-
nisaation että lääke- ja terveysteknologian kilpailukykyä ideoimalla uusia innovaatioita digitaali- ja 
terveysteknologian keinoin meriklusterin toimintaympäristöön sovellettaviksi. 
 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke yhdistää hyvin kahden älykkään erikoistumisen kärjen (Sininen kasvu ja teollisuuden mo-
dernisaatio sekä lääke- ja terveysteknologia) osaamista meriklusterin toimijoiden menestymisen 
turvaamiseksi. Se tarjoaa mahdollisuuksia toimialarajat ylittäviin uudistuksiin myös kansainvälisillä 
markkinoilla. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista 
 
Ruissalo – The First Island (39/2021). Hakija Sylvi Salonen Oy 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.-30.9.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Alueen esiin tuomiseksi ja yritysten tukemiseksi Turun kaupunki on lähtenyt rahoittamaan kesälle 

2021 mainoskampanjaa ”100 syytä matkailla Suomessa” yhteistyössä alueen elinkeinotoimijoiden 
kanssa. Kampanjassa on mukana kaikki Ruissalon toimijat. Hankkeen tavoite on sitouttaa kaikki 
Ruissalon toimijat yhteistyömalliin, joka mahdollistaa yhteistyön jatkon myös kampanjan jälkeen. 
Malliin on tarkoitus sisään rakentaa rahoitusmalli, joka pystyy ylläpitämään yhteistoimintaa. Hank-
keessa rakennetaan Ruissalo-nettisivusto, joka jää elämään ympärivuotisesti ja kehittymään Ruis-
salon yleisesitteenä. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke edistää matkailu-, elämys- ja palveluntuottajien toimintakykyä korona-aikana ja sen jälkeen. 

Hanke tukee sekä lähi- että kotimaanmatkailun kilpailukykyä ja pitkällä tähtäimellä myös laajempaa 
kohderyhmää kansainvälisen matkailun auettua. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Tiivis ja kompakti puolen vuoden mittainen hanke, jossa on konkreettiset tavoitteet. Tavoitteena on 
yhteistyön malli, joka jatkuu hankkeen jälkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin 
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kanssa ja Ruissalon alueen yrittäjät ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hanke tukee alueellisen selviy-
tymissuunnitelman toteuttamista. 
 
Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti (29/2021). Hakija SHIFT Ry 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.–30.9.2021 
 

Hankkeen kuvaus: 
 
Matkustusrajoitusten vuoksi fyysiset kohtaamiset hoidetaan yhä useammin digitaalisesti. Erityisesti 
messut ja erilaiset yritystapahtumat ovat kokeneet valtavan murroksen viimeisen puolentoistavuo-
den aikana. Kansainväliset yritystapahtumat ovat etenkin startup- ja kasvuvaiheen yrityksille olleet 
tehokas kanava tavata potentiaalisia rahoittajia ja asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on löytää te-
hokkaampia toteuttamistapoja houkutella kansainvälisiä vieraita digitaaliseen tapahtumaan ja lisätä 
alueen yritysten kansainvälisiä kohtaamisia. Yhteistyötä tehdään Viron Tartossa järjestettävän 
Startup Day-tapahtuman kanssa. 
 
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
Varsinais-Suomessa pk-yritysten selviytymisen tukemiseksi covid19 -pandemian aiheuttamasta 
markkinahäiriöstä ja uuden kasvun aikaansaamiseksi sekä kilpailukyvyn kehittämiseksi on panos-
tettava kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseen huomioiden 
mahdolliset pandemian aiheuttamat toimintatapojen muutosvaatimukset. 
 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke vastaa muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin yritysten kansainvälistymisessä ja tapah-
tumatuotannossa. Mukana on myös konkreettista kansainvälistä yhteistyötä Tarton Startup Day-
tapahtuman kanssa. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa (30/2021). Hakija Loimaan kaupunki 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.12.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hanke selvittää ratkaisuja, jossa seudulle sijoittuva yritys voi hyödyntää paikallista moniulotteista 

osaamista yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on mallintaa pilotoitu toimintatapa, joka on mo-
nistettavissa oleva konsepti pienempien kaupunkien hyödynnettäväksi paikallistalouden edistä-
miseksi. Tämän kokeilu- ja kehittämishankkeen tulosten pohjalta voi syntyä tarve rakentaa räätälöi-
ty digitaalinen ja laatuvarmistettu verkostokonsepti, joka on skaalattavissa suurempiin sijoittumis-
ympäristöihin ja myös eri toimialoille. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke tukee seuraavien toimenpiteiden toteuttamista: 

 kansainvälistymisvalmiuksien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen 
 t&k -työ ja uusien innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen 
 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista edesauttavat uudet kiertotalouden liiketoimin-

tamallit 
 uusien teknologioiden osaamisen lisääminen 
 yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyön kehittäminen entistä tehokkaammaksi ja 

tuloksellisemmaksi 
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Perustelut päätösesitykselle: 
 

 Hanke kokoaa monipuolisesti sekä julkisen että yksityisen puolen palveluja pilottialueelle sijoittu-
valle yritykselle. Palvelun laadun kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun eri työskentelyta-
poja. Tavoitteena on, että pilotoitava toimintamalli on monistettavissa muillekin alueille. Hanke tu-
kee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista.  

 
Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1 (32/2021). Hakija Talous ja 
Nuoret TAT ry 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-28.2.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista johtu-

vaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020 sekä heikentyneestä työllistymistilantees-
ta selviytymiseen että palautumiseen. Suunnitelma sisältää nopean vaikutuksen toimenpiteitä pit-
käkestoisia toimenpiteitä ja uuden toimintamallin pilotointia, käynnistämistä ja jalkauttamista. Li-
säksi hanke tuottaa konkreettisia työkaluja, edistää nuorten parempaa työllistymistä ja vastaa sitä 
kautta alueen nuorten työllistymisen kohtaanto-ongelmaan. Rakennetaan nuorten tehokas työllis-
tämistä tukeva valmennuskokonaisuus Duunikoutsi-sovelluksen ympärille. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Pandemian aiheuttamat lomautukset kohdentuivat erityisesti alle 30-vuotiaisiin nuoriin Varsinais-

Suomessa. Lisäksi pandemian sosiaaliset vaikutukset nuoriin nousivat esille merkittävinä negatiivi-
sina vaikutuksina. Hankkeen kautta tuetaan nuorten hyvinvointia ja ylläpidetään esimerkiksi ko-
ronatilanteen jatkuessa nuorten työelämätaitoja. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hankkeen tavoite nuorisotyöttömyyden vähentäminen on tärkeä etenkin COVID19 -tilanteessa. 
Hakijalla on laajat verkostot valmiina. Nuorille suunnatun Duunikoutsi-sovelluksen jatkokehittämi-
nen on saanut laajaa tukea eri toimijoilta. Toiminnan jatkuvuutta hankkeen jälkeen varmistetaan 
TATin yrityskylätoimintojen ja asiantuntijoiden yhteistyöllä. Hanke tukee alueellisen selviytymis-
suunnitelman toteuttamista. 
 
Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta (33/2021). Ha-
kija Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (Brahea-keskus) 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021- 28.2.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin 

(erityisesti Turku/Naantali -reiteillä). Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta 
logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden val-
miuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaris-
tomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja noste-
taan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
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 Hanke kohdistuu erityisesti maakunnan kärkitoimialoihin (elintarvikesektori, lääke- ja terveysteolli-

suus ja meriteollisuus). Näiden sektorien resilienssin vahvistaminen on keskeisessä roolissa maa-
kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin takaamisessa. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hyvin rakennettu hanke, jossa ovat mukana sekä yritykset että viranomaistoimijat. Yritysten tarpei-
ta kartoitetaan kohdennetusti älykkään erikoistumisen kärkitoimialoilta. Saaristomeren väylänosien 
mahdollisten kehittämiskohteiden esiin nosto taas palvelee koko maakunnan huoltovarmuuden tur-
vaamista. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
KESTÄVÄLLÄ MATKAILULLA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TURUNMAAN SAARISTOON 
(34/2021). Hakija Paraisten kaupunki 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.7.2021-30.6.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää, vastuullista ja terveysturvallista matkailua Turunmaan 

seudulla, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään valtakunnalli-
sesti Visit Finlandin toimesta Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman avulla. Sekä Paraisilla et-
tä Kemiönsaaressa on yrityksiä, jotka voivat kouluttautumisen ja kehittämistyön kautta saavuttaa 
kestävän matkailun sertifikaatin ja päästä tulevaisuudessa osaksi STF-ohjelmaa. Ohjelmassa on 
myös destinaatiotaso, joka tarkoittaa, että kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatiot tai -yksilöt 
ovat mukana ohjelmassa. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Liikevaihdolla mitattuna koronakevään suurin kärsijä oli matkailuala, jonka liikevaihto puolittui huh-

ti–toukokuussa 2020. Yöpymisten määrä romahti Varsinais-Suomen majoitusliikkeissä keväällä, ja 
vaikka saariston matkailuyrittäjät hyötyivät kasvaneesta kotimaanmatkailusta kesällä, on ala koko-
naisuudessaan vaikeuksissa. Hankkeen avulla pyritään ratkaisemaan esteitä nopeaan elpymiseen 
saaristossa, sillä kestävä, vastuullinen ja terveysturvallinen matkailu ovat edellytyksiä matkailun el-
pymiselle tulevaisuudessa. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke vastaa (saariston) matkailualan tarpeisiin erityisesti korona-aikana ja sen jälkeen koska ta-
voitteena on vastata kestävän matkailun tarpeisiin etenkin kansainvälisen matkailun osalta ja lisätä 
yrittäjien sekä kuntien matkailusektoreiden osaamista turvallisen ja kestävän matkailun kehittämi-
sessä. Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 
 
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä (35/2021). Hakija Turun ammattikorkea-
koulu 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.5.2023 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Tutkimusten mukaan vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä korjuu-

leikkauksilla. Hankkeen tavoitteena on poistaa pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edis-
tämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin 
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pois vesistöstä hyötykäyttöön. Yksi pullonkaula on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leik-
kuualueiden hyödyntämiseen. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden 
kaupallinen hyödyntäminen parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- 
ja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maas-
tohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen 
määrää isoilla alueilla. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Toimenpiteet kohdistuvat alueellisen selviytymissuunnitelmassa mainittuun yritysten toimintaympä-

ristöön. Ruovikoiden hyödyntämisen pullonkaulojen poistaminen edesauttaa laajamittaisen ruoko-
liiketoiminnan syntymistä, joka on alueella uutta. Korjuuketjut tulevat työllistämään monenlaisia yri-
tyksiä leikkuuyrittäjistä loppukäyttäjiin. Toteutettava ruokoverkosto mahdollistaa uudenlaisen yh-
teistyön. Pullonkaulojen poistaminen ruokoliiketoiminnasta edesauttaa muidenkin kiertotalous-
hankkeiden käynnistymistä. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Konkreettinen omalta osaltaan Saaristomeren tilan parantamiseen tähtäävä hanke. Mukana on 
ruokoliiketoiminnan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joista yhtenä keskeisenä luvitusproses-
sissa auttaminen sekä järviruokoesiintymien kartoituksia ja biomassojen arviointia pilottialueilla 
(500-2000 hehtaaria). Hanke tukee alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista 
 
RekrySalo 2021-2023 37(/2021). Hakija Yrityssalo Oy 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Rekrytoinnin digitalisoituminen on ollut nopeaa ja digitaalisten kanavien ja työkalujen merkitys on 

edelleen kasvussa. Hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvat-
tamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä kannustetaan 
digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa keskitytään työn-
antajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin, koska työnantajamielikuvan merkitys on entistä 
merkityksellisempi rekrytoinneissa. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Pienten- ja mikroyritysten osaaminen ja valmiudet selviytyä lomautusten aiheuttamista vaikutuksis-

ta ovat keskisuuria- ja suuria yrityksiä heikommat ja siksi hankkeella pyritään tukemaan pieniä- ja 
mikroyrityksiä huolehtimaan työsuhteista, lomautetuista ja omasta yrityskuvastaan. Kriisi aiheuttaa 
myös vaihtuvuutta työvoimassa ja työvoimatarpeen ja osaamisvajeen korjaaminen vaatii uusia on-
nistuneita rekrytointeja. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hankkeen kohderyhmällä mikro- ja pienyrityksillä on aito tarve rekrytointiosaamisen kasvattami-
seen, koska niillä ei ole resursseja erilliseen henkilöstöhallintoon. Hanke täydentää TE-toimiston 
työnantajapalveluiden tarjontaa ja tuo lisäresurssia etenkin tiedonjakamiseen. Hanke tukee alueel-
lisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. 

 
 Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 26.3.2021. 
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Valmistelija  TN/PP/kk 
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että  
 

Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Ennakoinnin palvelualusta” (8/2021) Alueiden kestä-
vän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista (113 832 euroa), kuitenkin enintään 79 683 euroa. 

 
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn 
kasvattajina” (16/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 pro-
senttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (85 080 euroa), kuitenkin enintään 59 
556 euroa. 

 
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Kuntien digiyhteiskunta- ja post-
COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa” (12/2021) Alueiden kestävän kas-
vun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista (56 597 euroa), kuitenkin enintään 39 618 euroa. 

 
Turun yliopiston Brahea-keskukselle myönnetään hankkeeseen ”Tarpeista Tuotteiksi, TarTu” 
(6/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (49 810 euroa), kuitenkin enintään 34 867 euroa. 
 
Turun Ydinkeskustayhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen 
keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen” (18/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elin-
voiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 
(14 130 euroa), kuitenkin enintään 9 891 euroa. 
 
Turun ammattikorkeakoulu Oy myönnetään hankkeeseen ”Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – 
toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen” (15/2021) Alueiden kestävän kas-
vun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista (72 720 euroa), kuitenkin enintään 50 904 euroa. 
 
Tukenasi ry myönnetään hankkeeseen ”Yksinäisyydestä osallisuuteen” (9/2021) Alueiden kestä-
vän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 69,6 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista (29 760 euroa), kuitenkin enintään 20 713 euroa. 

 
Ukipolis Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Co working –tila Ukin Solmu” (23/2021) Alueiden kestä-
vän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista (112 421 euroa), kuitenkin enintään 78 695 euroa. 
 
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Opiskelijasta omistajaksi” (25/2021) 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyt-
tävistä kokonaiskustannuksista (61 580 euroa), kuitenkin enintään 43 106 euroa. 
 
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”World Trade Centre International Scaler” 
(26/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (98 120 euroa), kuitenkin enintään 68 684 euroa. 
 
Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Terveysturvallinen meriklusteri” (27/2021) Alueiden 
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista (97 079 euroa), kuitenkin enintään 67 955 euroa. 
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Sylvi Salonen Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Ruissalo – The First Island” (39/2021) Alueiden 
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista (39 760 euroa), kuitenkin enintään 27 832 euroa. 

 
SHIFT Ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digi-
taalisesti” (29/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia 
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (42 560 euroa), kuitenkin enintään 29 792 eu-
roa. 
 
Loimaan kaupungille myönnetään hankkeeseen ”WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa” 
(30/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (50 000 euroa), kuitenkin enintään 35 000 euroa. 

 
Talous ja Nuoret TAT ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Nuorten digitaalinen työelämätaitojen val-
mennuskokonaisuus osa 1” (32/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -
rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (99 344 euroa), kui-
tenkin enintään 69 541 euroa. Hankkeella haetaan rahoitusta myös 7.5.2021 päättyvän Varsinais-
Suomen ELYn ReactEU ESR -haun kautta. AKKE-rahoituksen käyttöönoton ehtona on rahoituksen 
saaminen myös ReactEU -hausta, jolloin hankekokonaisuus on toteuttamiskelpoinen. 
 
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskukselle myönnetään hankkeeseen ”Var-
sinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta” (33/2021) Aluei-
den kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävis-
tä kokonaiskustannuksista (54 052 euroa), kuitenkin enintään 37 836 euroa. 

 
Paraisten kaupungille myönnetään hankkeeseen ”KESTÄVÄLLÄ MATKAILULLA 
KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄ TURUNMAAN SAARISTOON” (34/2021) Alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista (94 701 euroa), kuitenkin enintään 66 290 euroa. 

 
Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat 
Saaristomerellä” (35/2021) Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 
prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (95 000 euroa), kuitenkin enintään 
66 500 euroa. 
 
Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”RekrySalo 2021-2023” (37/2021) Alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 70,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista (112 000 euroa), kuitenkin enintään 78 400 euroa. 

 
Päätös Teija Ek-Marjamäki ja Tiina Perho jääväsivät itsensä hankkeen WIN WIN – yritysyhteistyöllä veto-

voimaa (30/2021) käsittelystä ja he poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi. 
 
 Tarja Nuotio jääväsi itsensä hankkeiden Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoite-

tila ja todellisuus Varsinais-Suomessa” (12/2021), Tarpeista Tuotteiksi, TarTu (6/2021), Terveys-
turvallinen meriklusteri (27/2021) ja Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistii-
kan häiriöiden varalta (33/2021) käsittelystä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Näiden hank-
keiden esittelijänä toimi elinkeinopäällikkö Petteri Partanen. 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin. 
 _____ 
   
Lisätietoja Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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§ 6 ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN RAHOITUS, KIELTEISET 

PÄÄTÖKSET 

Asia Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja 
elinkeinoministeriön 22.10.2020 päätöksen mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleen-
rakennukseen liittyviin toimenpiteisiin. 

 
Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehit-
tämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa 
reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteen-
sa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia 
hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja. 

 
Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä: 

• perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja  
• edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai  
• edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista 

 
5.3.2021 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka edistävät Varsinais-
Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin 
33 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 1 569 758 euroa. Varsinais-Suomen lii-
tolla on käytettävissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa Alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa. 

 
 Kielteiset päätösesitykset (oheismateriaali): 
  
 Akkukierrätysliiketoiminnan edellytykset - liiketoimintamahdollisuudet ja sitä tukeva teknologia 

(17/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy 
 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4 - 31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

Alkuselvityksen tarkoitus on käydä läpi relevantti kirjallisuus, julkaisut sekä olemassa olevat tilas-
tot, haastatella alalla olevat potentiaaliset yritykset sekä muut toimijat ja alan vaikuttajat sekä tutki-
jat. Tässä hankkeessa saadun tiedon pohjalta rakennetaan kumppaniverkosto akkukierrätysliike-
toiminnan ja akkukierrätyksen teknologian kehitykseen. 
 
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
Selviytymissuunnitelman mukaan keskeisimpiä tuettavia toimenpiteitä ovat uutta liiketoimintaa ja 
kasvua luovat investointi- ja kehittämishankkeet, kansainvälistymisen ja digitalisaation edistäminen 
sekä työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden kasvun edellä. Akkuteknologian tunte-
minen aina primäärikierrosta toisiokäyttöön ja kierrätysmenetelmiin sekä tarvittavaan liiketoiminnal-
liseen osaamiseen, mukaan lukien materiaalien kierrätys ja tarvittava teknologia, vastaa selviyty-
missuunnitelman kuvausta. 
 
Perustelut päätösesitykselle: 
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Hanke lähtee liikkeelle perusselvityksen tekemisestä, mitä on jo jonkin verran tehty. Varsinais-
Suomen liiton rahoittamassa Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 EAKR –
hankkeessa rakennetaan myös kumppaniverkostostoa akkuliiketoimintaan 
 
Perusinfrastruktuurin verkosto kuntoon Saaristomerellä kestävän vesistömatkailun mahdollista-
miseksi (10/2021). Hakija Pidä Saaristo Siistinä ry 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.12.2022 
 

Hankkeen kuvaus: 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n hallinnoimista kelluvista imutyhjennysasemista suurin osa on hankittu 
vuosien 2006-2009 aikana. Näiden asemien käyttöikä on tullut vastaan ja verkosto tulisi uusia. 
Hankkeen tavoitteena on hankkia kaksi uutta kelluvaa imutyhjennyslaitetta Saaristomeren alueelle 
ja siten parantaa olemassa olevaa veneille tarkoitettua käymäläjätteiden imutyhjennyslaitteiden 
verkostoa ja nostaa vastaanottokapasiteettia sekä turvata kestävän vesistömatkailun mahdollisuu-
det tulevaisuudessakin. 
 
Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
Hanke tukee kestävää lähimatkailua, sen kehittämistä sekä saaristossa elämisen sekä sen elin-
voimaisuuden kehittämistä. 
 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Pelkkä investointihanke. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta ei ole tarkoitettu suurten 
investointien tukemiseen. 
 
Yhteinen työelämän oppimisympäristö -selvitys- ja kokeiluhanke (13/2021). Hakija Valtakunnallinen 
YES ry 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.1.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hanke on selvitys- ja ketterä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on valmistella laajempi, valtakunnalli-

nen hankekokonaisuus uudelle EU-rahoituskaudelle työelämälähtöisen oppimisympäristön kehit-
tämiseksi. Konkreettiset tavoitteet selvitys- ja kokeiluhankkeessa: 

 
- Kartoittaa elinkeinoelämän mahdollisuuksia ja tarpeita uudenlaiseen sekä fyysiseen että virtu-

aaliseen työelämäyhteistyöhön Varsinais-Suomessa.  
- Tunnistaa yritysten hyödyt, osaamistarpeet, haasteet ja mahdollisuudet oppilaitosyhteistyöstä, 

jotta yhteistyö on aidosti hyödyllistä sekä oppilaitoksille, oppijoille, työelämälle että yrityksille. 
- Tunnistaa opetussuunnitelmien ja muiden koulutusta ohjaavien asiakirjojen laaja-alaisen 

osaamisen osaamistavoitteet ja muut tarpeet; yrittäjyys, työelämäyhteistyö, ilmiöoppiminen, 
yhteistoiminnallinen oppiminen, digitaalisuus.  

- Rakentaa yhdessä opetushenkilöstön ja yritysten edustajien kanssa koulutuksen ja elinkei-
noelämän tarpeita vastaavien toimintamallien aihioita, joilla voidaan monipuolisesti varautua 
myös uusiin korona- tai muihin pandemioihin.  

- Pilotoida valitut toimintamalliaihiot Salon perusopetuksessa yhdessä työelämän kanssa.  

 Koota yhteistyöverkosto jatkohanketta varten ja laatia hankesuunnitelma laajemmalle kehittämis-
hankkeelle 
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 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Nuorten aseman turvaaminen sekä opiskeluvaiheessa että työelämään siirtymisen yhteydessä 

sekä elinkeinoelämän osaamistarpeiden varmistaminen ovat keskeisiä tulevaisuuden kasvun teki-
jöitä. Edistämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä sekä lisäämällä ja kehittämällä nuor-
ten työelämätietoutta, voidaan turvata työllisyyttä. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hankkeen yhtenä päätavoitteena on valmistella laajempi valtakunnallinen hankekokonaisuus uu-
delle EU-rahoituskaudelle. Jatkohankkeen tuloksia ja malleja jalkautetaan laajemmin valtakunnalli-
sen YES-verkoston toiminnassa. Hankkeen päättymisen jälkeinen maakunnallinen hyöty jää 
ohueksi. 
 
Bioenergian paikallinen tuottaminen Somerolla (/2021). Hakija Someron kaupunki 
 

 Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Somero on maaseutuelinkeinojensa ja suuren peltopinta-alansa tuottamien sivuvirtojen johdosta 

erityisen hyvin biopolttoaineiden tuotantoon soveltuva paikkakunta. Hankkeessa selvitetään bio-
energian tuotantomahdollisuuksia Somerolla. Tavoitteena on tuottaa tarvittava tieto ja suunnitelma, 
jonka pohjalta biokaasun tuotantoa voidaan Somerolla lähteä viemään käytäntöön. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke edistää paikallisen elinkeinoelämän siirtymistä kohti kestävämpää toimintamallia sekä sivu-

virtojen hyödyntämisessä että uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. 
 

Perustelut päätösesitykselle: 
 
Suppea paikallinen hanke, jossa etsitään sopivaa konsulttia hahmottamaan suunnitelmaa/sisältöä 
hankkeelle ja mahdollista toteutusmallia. Melko ohut kytkentä alueelliseen selviytymissuunnitel-
maan. Tämän tyyppisiä selvityksiä ja esimerkkejä on jo olemassa. 
 
Varsinais-Suomen alueen energiatoimijoiden osaamisverkosto (19/2021). Hakija Turku Science 
Park Oy 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.7.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoite on käynnistää ja laajentaa energia-alan osaamisverkoston toimintaa sekä juur-

ruttaa se organisaatioiden normaaliin toimintaan. Verkoston tavoite on tuoda teollisuusyritykset, 
kasvuyritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori saman pöydän ääreen ja löytää 
tavoitteiden edistämiselle yhteinen foorumi, josta ajan myötä rakentuu toimiva businessekosys-
teemi. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke tukee ja edistää osaltaan toimenpiteitä kuten uutta liiketoimintaa ja uusia kehittämishankkei-

ta, kansainvälistymistä ja digitalisaation edistämistä sekä työvoiman osaamisen ylläpitoa ja kehit-
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tämistä uuden kasvun edellä. Alueen resilienssin kannalta on tärkeää vahvistaa aloja, joilla suh-
dannevaihtelut eivät yleensä ole jyrkkiä. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Varsinais-Suomen energiaosaamisverkosto on jo käynnistänyt toimintansa ja on myös jo järjestä-
nyt alan toimijoita kokoavia tilaisuuksia. Hankkeen kohdealue on erittäin laaja kattaen koko ener-
giasektorin. 
 
Someron viljankäsittelyn yhteistoiminta -hankkeen esiselvitys (21/2021). Hakija Someron kaupunki 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Tarkoitus on kehittää etenkin pienempien tilojen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa isommat 

investoinnit eivät ole enää järkevä vaihtoehto. Hankkeessa kehitetään viljan kuivaukseen yhteis-
kuivurimallia, jossa viljelijä voi tuoda märän viljan kuivattavaksi ja hakea sen kuivana pois. Tulok-
sena syntyy valmis hankesuunnitelma, jonka pohjalta Someron viljankäsittelyn yhteistoimintahan-
ketta voidaan toteuttaa. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke tukee innovatiivisen ruokaketjun alkutuottajia sopeutumaan muuttuvaan tuotantoympäris-

töön ja osaltaan edistää huoltovarmuutta mahdollistamalla tilarakenteen, jossa on useampia toimi-
joita. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Malleja toimivasta yhteiskuivurikäytöstä on Suomessa jo olemassa ja niitä voidaan hyödyntää il-
man erillistä hanketta. Ohut kytkentä alueelliseen selviytymissuunnitelmaan. 

 
Salo Circus Festival (22/2021). Hakija Poikki Taideyhdistys Ry 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.8.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on järjestää, kehittää ja laajentaa Poikki Taideyhdistyksen vuotuisen toimin-

nan päätapahtumaa Salo Circus Festivalia. Kehittämisen kohteena on festivaalin näkyvyyden ja 
esittävän taiteen saavutettavuuden parantaminen sekä Poikki Taideyhdistyksen toiminnan jatku-
vuuden varmistaminen. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke laajentaa Varsinais-Suomen esittävän taiteen ammattilaisten toimintaverkostoa sekä Suo-

men sisällä että kansainvälisesti. Hanke parantaa tapahtuma- ja matkailualan työskentelymahdolli-
suuksia Salossa merkittävästi tuomalla kansainvälistä osaamista Saloon ja lisäämällä Salon kult-
tuurillista vetovoimaa. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoituksella ei tueta yksittäisten ta-
pahtumien järjestämistä. 
 
Start Up ja Speed Up yrityspalvelut, - yritykset kasvuun (24/2021). Hakija Ukipolis Oy 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.3.2023 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, kehittää, jalkauttaa ja kokeilla eri tuki- ja kehittämistyökaluja 

sekä konsepteja yritysten kasvun tukemiseksi. Näiden avulla pystytään auttamaan eri elinkaarivai-
heessa olevia yrityksiä: yritysten alku- ja Start-up vaiheesta kehitys-, kiihdytys- ja Speed-Up- vai-
heen kautta kasvuyrityksiksi. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun elinkaaren eri vaiheessa ole-
vien yritysten lähtötilanne, haasteet ja ongelmat kasvulle. Hankkeessa pyritään kehittämään seu-
dulle Siemenraha-konsepti, jolla tulevaisuudessa voidaan auttaa kasvuhaluisia yrityksiä tai hyviä 
ideoita menestyviksi yrityksiksi 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hankkeessa tehdään vahvasti yhteistyötä seudun eri yritysneuvojaorganisaatioiden, oppilaitosten 

ja muiden sidosryhmien kanssa. Start-up ja Speed-up seudullisten yrityspalvelutoimijoiden ja yri-
tysten yhteistyössä tehtyjen palvelukonseptin eri osa-alueet kokoavat ja aktivoivat konkreettisesti 
yrityspalveluiden (Seutu YP-toiminta) yhteistyötä ja toimintaa. Hanke tuo nykyiseen työkalupakkiin 
huomattavasti enemmän työkaluja auttamisen ja yritysten jaksamisen suhteen. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hankkeen idea ei ole uusi. Vastaavia palvelukokonaisuuksia on toteutettu ympäri maata monella 
eri tavalla. On lähellä Ukipolis Oy;n normaalia toimintaa. 

 
Tutkimuksen kaupallistamistuen digitalisoiminen (40/2021). Hakija Turun yliopisto 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.6-31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 

COVID19:n vuoksi tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet ovat vähenty-
neet merkittävästi. Toistaiseksi ei ole järjestelmällistä tapaa esitellä kaupallistamista tutkijoille digi-
taalisessa maailmassa. 

 
 Tavoitteet: 

1) Löytää digitaalisia ratkaisuja, jotka saavat tutkijat kiinnostumaan kaupallistamisesta mahdolli-
simman pian uransa aikana. 
2) Tarjoa tutkijoille digitaalista opetus- ja motivoivaa sisältöä kaupallistamisaihoiden edistämisek-
si 
3) Luoda selkeä digitaalinen sisältökokonaisuus video- ja tekstivastauksilla yleisimpiin kysymyk-
siin kaupallistamisen yhteydessä 
4) Luoda toistettava digitaalinen kaupallistamisaihoiden seurantajärjestelmä (lead nurturing)-
ohjelma, jota mahdollista hyödyntää useita vuosia eteenpäin ja integroituu nykyiseen prosessiin 
saumattomasti. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
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Covid19:n vuoksi kaupallistamisen tuki akateemisessa maailmassa on hidastunut. Jos mitään ei 
tehdä, tämä aiheuttaa aaltoilevan vaikutuksen, joka johtaa pahimmillaan akateemisten (ja yleensä 
korkean teknologian ja korkean marginaalin) yritysten perustamisen merkittävään vähenemiseen. 
Tämä projekti kääntää tämän negatiivisen kehityksen ylösalaisin toteuttamalla tehokkaita digitaali-
sia työkaluja ja sisältöä, jotta voidaan luoda tehokkaampi tapa aktivoida ja kouluttaa tutkijoita kau-
pallistamiseen kuin ennen pandemiaa. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Teema on tärkeä, mutta hankesuunnitelma on vielä liian yleisellä tasolla. Kustannusarvio on suuri 
puolen vuoden hankkeelle. Toteutusaika on haasteellinen myös tavoitteen täysin automatisoidun 
kaupallistamisaihioiden tukijärjestelmän luominen suhteen 

 
Metsämäki areenan lähiruokakonsepti (28/2021). Hakija Turun Hippos ry 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.1.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Metsämäen ravintolatoiminnan konseptiuudistuksen kärkenä tulee olemaa yhteistyö alueen tuotta-

jien kanssa ja lähiruoan esiin nosto. Tavoitteena on rakentaa Metsämäkeen uusi lähiruokakonsep-
ti, hakea alueen tuottajista siihen yhteistyökumppanit ja testata sitä muutamassa yhteistapahtu-
massa loppukesästä 2021. Samalla kehitetään jo olemassa olevaa Metsämäki-sovellusta infor-
maation jakamiseen, tilausten tekemiseen ja asiakkaiden tavoittamiseen. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hankkeen keskiössä ovat: 

 innovatiivinen ja uudenlainen lähiruokakonsepti 
 digitalisaation kehittäminen lähiruokakonseptin tukemiseen 
 aktiivinen yhteistyöverkosto lähituottajien kesken 
 yritysten toimintakyvyn edistäminen Covid19 -tilanteessa 

Perustelut päätösesitykselle: 
 
 Hankkeessa on yhtenä osa-alueena Metsämäen ravintolatoiminnan konseptiuudistus. Varsinais-

Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Erilaisia lähiruokata-
pahtumia on maakunnassa jo olemassa. 

 
Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021). 
Hakija Turun yliopisto 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aalloilla, vahvistamaan muutosjous-

tavuutta, tunnistamaan omaa kasvupotentiaaliaan ja kehittämään uutta, innostavien kokemusten ja 
hyvien käytänteiden siivittämänä. Tavoitteena on edistää yritysten muutosvalmiuksia ja palvelujen 
sekä innovaatioiden ketterää kehittämistä tuottamalla tietopaketeista ja materiaaleista koottu digi-
taalinen resurssipankki, joka on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen yritysten itsenäiseen 
käyttöön ja itseopiskeluun. 
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 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 
 Hanke tarjoaa yrityksille tukea ja resursseja, jotka edistävät yritysten osaamisen, palvelujen, inno-

vaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, sekä tukee eri toimijoiden ja toimialojen yhteistyötä 
ja verkostoitumista keskenään. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke on liian laaja-alainen, eikä toimintaa ole mitenkään kohdennettu. Kohderyhmänä ovat kaikki 
Varsinais-Suomen yritykset. Henkilökustannuksiin on sisällytetty viiden eri henkilön palkkoja 
 
Uudet B2B-markkinat digitaalisella myynnillä (36/2021). Hakija Yrityssalo Oy 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022 
 
 Hankkeen kuvaus: 
 
 Hankkeen avulla vahvistetaan B2B - yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä digitalisaation mahdolli-

suuksia ja teknologian käyttöä myynnin ja markkinoinnin tunnistamiseen, seurantaan, automati-
sointiin sekä johtamiseen. Tavoitteena on lisätä tiedonvälityksen keinoin sekä verkkojulkaisujen ja 
vertaistuen avulla yritysten ymmärrystä digitalisaation hyödyntämiseen sekä teknologian mahdolli-
suuksiin myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeessa järjestetään asiantuntijoiden kanssa ajankoh-
taisia tietoiskuja, yritysryhmäkohtaista sparrausta ja osallistavia businesscoaching -ohjelmia, joiden 
tuloksena yrityksissä voidaan käyttöönottaa uusia myyntimenetelmiä. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
 Selviytymissuunnitelmassa on todettu, että elvytysrahoitusta on suunnattava yritysten uudistumi-

seen ja kansainvälistymistä edistäviin toimiin. Tässä hankkeessa kannustetaan teknologian käyt-
töönottoon, datan hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä laajemmille ja uusille markkina-
alueille –kansainvälisille markkinoille –pääsyyn. Toimenpiteet edellyttävät yrityksissä strategisia 
muutoksia, uusia visioita ja tavoitteita sekä investointitarpeita. 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Hanke on konsultointipainotteinen ja monet digimarkkinointiin keskittyvät yritykset jo tarjoavat pal-
veluja auttamaan yritysten ymmärrystä digitalisaation hyödyntämisessä sekä teknologian mahdolli-
suuksissa myynnissä ja markkinoinnissa. 
 
Digitaalisuus meriteollisuuden toimittajaverkostossa -DIMET (38/2021). Hakija Koneteknologiakes-
kus Turku Oy 

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2021 
 
 Hankkeen kuvaus:  
 
 Koneteknologiakeskus Turku Oy on ja on ollut mukana hankkeissa, joissa on selvitetty valmistavan 

teollisuuden digitalisaation tasoa – tulokset ovat huolestuttavia. Alan pk-yritysten digitalisaation ta-
so on neliportaisella asteikolla 1-2. Digitalisaation haasteiden ratkaisemiseksi tällä selvityshank-
keella etsitään tarkennettuja tarpeita, esteitä ja ratkaisumahdollisuuksia. 

 
 Yhteys alueelliseen selviytymissuunnitelmaan: 
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 Hanke tukee selviytymissuunnitelmaa, koska pitää varautua seuraaviin seikkoihin: 
- Meri- ja muun valmistavan teollisuuden tilauskanta nousee koronan jälkeen 
- Samaan aikaan Suomen meriteollisuuden osaajien tarve kasvaa, koska alalta eläköityy paljon 
väkeä 
- Työn teettäminen muualla (esim. lohkovalmistus, suunnittelutyö) ei ole suomalaisen työllisyyden 
kannalta hyvä ratkaisu. Varsinkin ydintoimintojen säilyminen Suomessa olisi erittäin tärkeää, siksi 
on elintärkeää ylläpitää ja vahvistaa suomalaista teollisuusosaamista 
- kilpailu todennäköisesti kiristyy esim. risteilijärakentamisessa, joten tuottavuuden parantamiseen 
ja laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota 

 
Perustelut päätösesitykselle: 
 
Tutkimushankkeen tuloksena syntyy raportti, jonka pohjalta mm. kehitetään uusia hankkeita. 
Hankkeen aikana ei tehdä mitään pilotointeja tai kokeiluja. Valmistavan teollisuuden osalta on jo 
olemassa tietoa alan digitalisaatiovalmiuksista. 

 
 Hankkeet on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 26.3.2021. 
  
 
Valmistelija  TN/PP/kk 
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta: 
 
 Akkukierrätysliiketoiminnan edellytykset - liiketoimintamahdollisuudet ja sitä tukeva teknologia 

(17/2021). Hakija Turun Ammattikorkeakoulu Oy 
 

Perusinfrastruktuurin verkosto kuntoon Saaristomerellä kestävän vesistömatkailun mahdollista-
miseksi (10/2021). Hakija Pidä Saaristo Siistinä ry 

 
 

Yhteinen työelämän oppimisympäristö -selvitys- ja kokeiluhanke (13/2021). Hakija Valtakunnallinen 
YES ry 

 
Bioenergian paikallinen tuottaminen Somerolla (/2021). Hakija Someron kaupunki 

 
Varsinais-Suomen alueen energiatoimijoiden osaamisverkosto (19/2021). Hakija Turku Science 
Park Oy 

 
Someron viljankäsittelyn yhteistoiminta -hankkeen esiselvitys (21/2021). Hakija Someron kaupunki 

 
Salo Circus Festival (22/2021). Hakija Poikki Taideyhdistys Ry 

 
Start Up ja Speed Up yrityspalvelut, - yritykset kasvuun (24/2021). Hakija Ukipolis Oy 

 
Tutkimuksen kaupallistamistuen digitalisoiminen (40/2021). Hakija Turun yliopisto 
 
Metsämäki areenan lähiruokakonsepti (28/2021). Hakija Turun Hippos ry 
 
Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvistaminen Varsinais-Suomessa (31/2021). 
Hakija Turun yliopisto 
 
Uudet B2B-markkinat digitaalisella myynnillä (36/2021). Hakija Yrityssalo Oy 
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Digitaalisuus meriteollisuuden toimittajaverkostossa -DIMET (38/2021). Hakija Koneteknologiakes-
kus Turku Oy 

 
Päätös Tarja Nuotio jääväsi itsensä hankkeen Innovaatiot koronan aalloilla – yritysten resilienssin vahvis-

taminen Varsinais-Suomessa (31/2021) käsittelystä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn 
ajaksi. Hankkeen esittelijänä toimi elinkeinopäällikkö Petteri Partanen. 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin. 
 _____ 
   
Lisätietoja Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 
  
§ 7 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Asia Käydään läpi tiedoksi annettavat asiat. 
 
Ehdotus Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös Ei ollut tiedoksi annettavia asioita. 
 _____ 
   
§ 8 SEURAAVA KOKOUS 

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous ma 31.5.2021 klo 9.30. 
 _____ 
   
§ 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.50. 
 _____ 
   
 


	Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 13.4.2021.

