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§ 10 KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 _____ 
   
§ 11 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 24.5.2021. 

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

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

Asia Hankerahoitusjaoston 19.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2021 toimitetaan oheismateriaa-
lina. 

 
Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 _____ 
   
§ 14 ALUEKEHITYSJOHTAJAN KATSAUS 

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

  
Valmistelija TN/PP/kk 
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. 
 
Päätös Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio piti ajankohtaisen katsauksen (esitys pöytäkirjan liitteenä). 
 _____ 
   
Lisätietoja Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
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§ 15 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET 

(EAKR), MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET 

Asia Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-
yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistä-
minen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. 

 
 Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.- 

31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen 
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja ter-
veysteknologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU-
toimintalinja 8 ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se, 
miten ne tukivat maakunnan selviytymissuunnitelmaa (pisteet 1-5). Varsinais-Suomen liiton käy-
tössä oleva myöntövaltuus on toimintalinja 2:n osalta 710 682 € ja toimintalinja 8:n osalta 4 526 
000 €. 

   
 Haku oli yksivaiheinen ja päättyi 31.3.2021. Hakemukset jätettiin sähköisessä EURA2014-

järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi 
ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi.  

 
 Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 
 
 Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
 
 309627, Hankkeen nimi: Food Hub -elämystori (hakijana Turun yliopisto, osatoteuttajana Turun 

kaupunki) 
 
 Hankkeen kuvaus: Hankkeessa pilotoidaan digitaalista lähi- ja luomuruoan jakelukanavakonseptia 

“Food Hub -elämystoria” Turun kaupunkiympäristössä. Food Hub – noutopisteen toimintaperiaate 
on, että kuluttajat voivat tilata paikallisilta lähiruokatuottajilta elintarvikkeita rekisteröidyttyään Food 
Hub -käyttäjäksi verkkosivuston kautta. Tilauksen saatuaan lähiruokatuottajat toimittavat tilatut 
tuotteet noutopisteelle sovitun aikaikkunan sisällä. Asiakkaat noutavat maksetut ja tilatut tuotteen-
sa itselleen sopivimpana aikana. Noutopiste toimii älylukolla ja kulunvalvonnalla, joten toimitus ja 
nouto ovat joustavia, eivätkä ole sidottuja tiettyyn päivään ja kellonaikaan. Hankkeen toteutusaika 
on 1.9.2021 – 31.8.2023.  

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 41/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Ajankohtainen, innovatiivinen ja hyvin konkreet-
tinen hanke yhdistää maakunnan ruokaketjun kehittämistarpeet. Hankkeessa on huomioitu sekä 
ruuan tuottajien että kuluttajien tarpeet. Hanke tukee ruokamatkailua, vahvistaa maaseutu-
kaupunki vuorovaikutusta sekä tukee uudenlaista yrittäjyyttä. Hanke tukee vahvasti erityistavoit-
teen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita. 

 
 Toimintalinja 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet 
 
 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta 
 
 309608, Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) (hakijana Turun ammattikor-

keakoulu Oy, osatoteuttajana Turun yliopisto) 
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 Hankkeen kuvaus: 4K:n päätavoitteena on varsinaissuomalaisten pk-yritysten kyberturvallisuus-
valmiuksien ja kyvykkyyksien kehittäminen. Hankkeessa saavutettava toimintatapamuutos on pk-
yritysten siirtyminen pelkästä kyberpoikkeamiin varautumisesta kokonaisvaltaiseen kyberturva-
ajatteluun, mikä lisää yritysten kilpailukykyä markkinoilla ja parantaa mahdollisuuksia selvitä ky-
berhyökkäyksistä. Nykytilanne on se, että kyberturvallisuudesta olemassa oleva avoin data on 
myös pk-sektorilla käytettävissä. Pk-sektorilla ei kuitenkaan ole kyvykkyyksiä hyödyntää tarjolla 
olevaa dataa, sillä hyödyntäminen vaatii aikaa, resurssia ja erityisosaamista, jotta se voidaan kyt-
keä pk-yrityksen kyberympäristön monitoroinnin piiriin. Tähän nykytilaan hanke hakee muutosta 
automatisoinnin ja pilotoinnin kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.8.2023. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 64/80, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Hanke on erittäin ajankohtainen ja sille on sel-
keä tarve yrityksissä, jotka ovat mukana hanketoimijoiden lisäksi vahvasti. Yritysten kiinnostus 
hanketta kohtaan on selvitetty jo etukäteen. Hanke on konkreettinen ja se tukee erinomaisesti 
maakuntastrategiaa sekä Varsinais-Suomen selviytymissuunnitelmaa. Hanke tuo uskottavasti toi-
mijat yhteen luomaan uutta liiketoimintaa kyberturvallisuuden ympärille. Hanke tukee vahvasti eri-
tyistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden 
näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yh-

teiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 
 
 309822, Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (hakijana Turun ammattikorkea-

koulu Oy, osatoteuttajina Turun yliopisto ja Åbo Akademi) 
 
 Hankkeen kuvaus: Hanke perustuu bio- ja lääketeollisuuden yritysten tarpeisiin, joihin lisäävä val-

mistus/3D-tulostus tulee lähitulevaisuudessa tarjoamaan mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja 
liiketoimintaan. Hankkeessa parannetaan ja nopeutetaan yritysten tuotekehitystä uusien lääkeval-
misteiden, hammasproteesien, lääkinnällisten instrumenttien ja in vitro-diagnostiikan testijärjestel-
mien osalta 3D-tulostuksen avulla. Hankkeessa monipuolisesti toteutetut 3D-tulostustestaukset eri 
laitteilla ja materiaaleilla tuottavat tietoa, jota kohdeyritykset hyödyntävät tuotekehityksessä ja 
suunnittelussa. Näitä ovat esim. käytännön tieto erilaisten bio- ja lääkesovelluksissa tarvittavien 
materiaalien 3D-tulostettavuudesta ja valmistusprosesseista. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 
31.8.2023. 

 
 Hanke tullaan jakamaan kehittämisosioon (max. tuki 80 %) ja investointiosioon (max. tuki 70 %), 

koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja. 
 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 58/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Hankkeen kohderyhmällä on ajankohtainen tar-
ve sekä osaamisen, materiaalien että laitteistojen kehittämiseen 3D-tekniikassa. Hankkeessa on 
erinomaista substanssi- ja verkosto-osaamista ja hankkeella edistetään 3D-tekniikan hyödyntämis-
tä alueellamme. Alueen substanssiyritykset ovat sitoutuneet voimakkaasti tähän hankkeeseen. 
Hanke on innovatiivinen ja konkreettinen ja sillä on vahva potentiaali kehittää uutta liiketoimintaa 
alueemme yrityksissä. 

    
 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021. 
 
 Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset 

EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.  
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 Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia 
hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enim-
mäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 80 % hankkeen koko-
naiskustannuksista. 

 
Valmistelija     TN/VR/kk   
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 

2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja 
REACT EU-lisärahoituksesta.  

 
 Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”Food Hub -elämystori” (309627) EAKR ja valtion rahoi-

tusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (301 478 euroa), kuitenkin enintään 
241 182 euroa. (Normaali EAKR-rahoitus) 

 
 Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus 

kestävälle kasvulle (4K)” (309608) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista (721 220 euroa), kuitenkin enintään 576 976 euroa. (REACT EU-rahoitus) 

 
 Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja 

lääketeollisuudelle” (309822) EAKR ja valtion rahoitusta 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista (756 385 euroa), kuitenkin enintään 605 108 euroa. Lisäksi myönnetään EAKR ja 
valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (78 
000), kuitenkin enintään 54 600 euroa. (REACT EU-rahoitus) 

 
   
Päätös Tarja Nuotio jääväsi itsensä (yhteisöjäävi) hankkeen Food Hub -elämystori (309627) käsittelystä ja 

poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ajaksi. Hankkeen esitteli erikoissuunnittelija Ville Roslak-
ka. 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin. 
 _____ 
   
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
 
  
§ 16 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET 

(EAKR), KIELTEISET PÄÄTÖKSET 

Asia Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-
yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistä-
minen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. 

 
 Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.- 

31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen 
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja biotek-
nologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU-toimintalinja 8 
ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se, miten ne tuki-
vat maakunnan selviytymissuunnitelmaa (pisteet 1-5). Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva 
myöntövaltuus on toimintalinja 2:n osalta 710 682 € ja toimintalinja 8:n osalta 4 526 000 €. 
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 Haku oli yksivaiheinen ja päättyi 31.3.2021. Hakemukset jätettiin sähköisessä EURA2014-
järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi 
ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi. 

 
 Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 
 
 Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vah-

vuuksien pohjalta 
 
 309645, Start-up ja Speed-up - yrityspalvelut (hakijana Ukipolis Oy, tuen siirron saajana Oulun 

yliopisto) 
 
 Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää, jalkauttaa ja kokeilla eri tuki- ja kehittämistyöka-

luja sekä -konsepteja yritysten kasvun tukemiseksi. Näiden avulla pystytään auttamaan eri elinkaa-
rivaiheessa olevia yrityksiä: yritysten alku- ja Start-up vaiheesta kehitys-, kiihdytys- ja Speed-Up- 
vaiheen kautta kasvuyrityksiksi. Start-up ja Speed-up yrityspalvelut -hankkeen avulla tuetaan seu-
dun elinkaaren eri vaiheessa olevien yritysten mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden kehittämi-
selle, uusien ideoiden eteenpäin viemiselle ja kasvulle.  Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 
31.8.2023. 

 
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-
temäärään 28/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Hankkeella ei ole uutuusarvoa ja sen toiminta 
on suurelta osin hakijaorganisaation normaalin perustoiminnan lisäresursointia. Vastaavia palvelu-
kokonaisuuksia on toteutettu ympäri Suomea jo monella eri tavalla. 
Omistajanvaihdos-hankkeita on jo rahoitettu myös Varsinais-Suomen liiton kautta. Hanke tukee 
vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alu-
eellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 309739, Lounapuisto Power to X (hakijana Yrityssalo Oy, osatoteuttajana Turun ammattikorkea-

koulu Oy) 
 
 Hankekuvaus: Hankkeen lähtökohtana on kehittää Salon alueella sijaitsevaa jo toiminnassa olevaa 

Korvenmäen jätekeskusta kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi ympäristöksi ja aikaansaada yhteis-
työssä Lounapuisto Power to X-toimintamalli. Tavoitteena on perustaa kiertotalousekosysteemi, jo-
ka vahvistaa jo alueen olemassa olevia ns. ankkuriyrityksiä, hyödyntää lähialueen hukkamateriaa-
livirtoja, kehittää uusia energiamuotoja hyödyntäen alueen ICT-osaamista. Toimenpiteiden avulla 
edistetään ja mahdollistetaan osaltaan teollisuuden ja energiantuotannon siirtymä hiilineutraaliu-
teen. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.8.2021. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 38/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Suunnitelma on hyvin laaja ja pyrkii vastaa-
maan liian moneen tavoitteeseen. Tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet eivät kohtaa. Tulokset 
jäävät liian pieniksi. Hanke kaipaa enemmän fokusointia. Hanke tukee vain osittain erityistavoitteen 
4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjal-
ta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021. 
 
 Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. 

Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on 
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priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä ra-
hoitettaviksi. 

 
Valmistelija TN/VR/kk 
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä 

rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä: 
 
 Ukipolis Oy: 309645, Start-up ja Speed-up - yrityspalvelut 
 
 Yrityssalo Oy: 309739, Lounapuisto Power to X 
 
Päätös Hankkeen Lounapuisto Power to X toteutusajaksi täsmennettiin 1.6.2021 – 31.8.2023. Hankkeen 

hakijatahoa on kehotettu palaamaan seuraavalla hakukierroksella tarkennetun hakemuksen kans-
sa. 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin. 
 _____ 
   
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi  
 
  
§ 17 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 

YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR) MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET 

Asia Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-
yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistä-
minen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. 

 
 Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.- 

31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen 
kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja biotek-
nologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU-toimintalinja 8 
ja siihen kohdistuvat hankkeet. Näiden hankkeiden arvioinnissa lisäkriteerinä oli se, miten ne tuki-
vat maakunnan selviytymissuunnitelmaa (pisteet 1-5). Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva 
myöntövaltuus on toimintalinja 2:n osalta 710 682 € ja toimintalinja 8:n osalta 4 526 000 €. 

   
 Haku oli yksivaiheinen ja päättyi 31.3.2021. Hakemukset jätettiin sähköisessä EURA2014-

järjestelmässä. Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi 
ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi. 

   
 Toimintalinja 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet 
 
 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta 
 
 309579, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi (hakijana Helsingin kaupunki, osatoteut-

tajina Forum Virium Helsinki Oy, Turku Science Park Oy, Enter Espoo Oy) 
 
 Hankkeen kuvaus: Hankkeen ydintavoite on vahvistaa koronapandemiasta kärsivien matkailu- ja 

elämysteollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa ja palautumista koronakriisistä. Tämä 
tapahtuu luomalla uusia, kestäviä, inklusiivisia, turvallisia ja Suomen luontaisiin vahvuuksiin nojaa-
via matkailutuotteita yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on näiden uusien tuotteiden avulla 
saavuttaa kriisiä edeltävää aikaa merkittävämpi markkinaosuus ja toisaalta tukea yritysten palau-
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tumista. Tuotteet luodaan suoraan uusiin digitaalisiin kanaviin sopiviksi. Matkailun myynti- ja mark-
kinointi on siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Hankkeen tavoitteena on ohjata yritykset täysimääräi-
sesti sähköisiin ympäristöihin. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.8.2023. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 67/85, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnalli-
sen hankkeen rahoittamista.  Kohteena on matkailuala, joka on vahvasti koronasta kärsinyttä. 
Toimialaa ja sen haasteita lähestytään konkreettisesti ja laajalla rintamalla ja uudistetaan matkai-
lualaa digitaalisuuteen. Hankkeella pyritään tarttumaan moneen matkailualaa koskevaan kehittä-
mishaasteeseen konkreettisella tasolla. Matkailutoimialan -ja elinkeinon yrittäjät sekä em. toimia-
lasta välillisesti toimeentulonsa saavat (liikenne, logistiikka, hyte-sote, kulttuuri, tapahtumatuotanto, 
liikunta/urheilu, kauppa jne.) hyötyvät hankkeen toimenpiteistä merkittävästi elinkeinotoimintaansa 
ja sen kehittämiseen. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistami-
nen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 309794, Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia (ha-

kijana Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy) 

 
 Hankkeen kuvaus: Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmistelemassa kahden vuoden 

hankkeessa tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosi-
aalisia ja fyysisiä tekijöitä. Hankkeessa tutkitaan ja ennakoidaan näihin perustuvia liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja kasvuhaasteita pandemian asettamissa rajoissa nyt ja sen jälkeen, etenkin 
matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa. Tutki-
muksen perusteella hankkeessa yhteiskehitetään systemaattisesti ympäristöpsykologisiin periaat-
teisiin perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja ja liiketoimintamalleja. Hankkeen toteutusaika on 
1.9.2021 – 31.8.2023. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 62/85, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto 
esittävät ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamista. Hankkeella tavoitellaan uutta toimintaa, joka 
vastaa koronan muuttaman maailman todellisuuteen. Toimenpiteitä kohdennetaan koronasta vah-
vasti kärsineille aloille (mm. ravintolat, tapahtumat, luovat alat) ja pyritään kehittämään näille uu-
denlaisia palveluita digitaalisuuden avulla. Hankkeessa kehitetään uusia digitaalisia toimintamalle-
ja nykyisten korvaajiksi ja rinnalle. Uusien digitaalisten keinojen avulla pyritään löytämään uuden-
laisia palveluita ja tuotteita kohteena olevalle toimialalle. Hankkeessa haetaan uutta ja uudenlaista 
kasvua, kohteena olevat toimialat ovat työvoimavaltaisia aloja, jotka ovat kärsineet suuresti. Uu-
sien tuotteiden ja palveluiden kehittämien edistää kasvua ja työllisyyttä. Hanke tukee vahvasti eri-
tyistavoitteen 12.1. (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden 
näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yh-

teiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 
 
 309580, Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (hakijana Laurea-

ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Forum Virium, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yli-
opisto, Åbo Akademi) 

 
 Hankkeen kuvaus: REDI SOTE -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1) yritysten sosiaali- ja ter-

veysalan palveluekosysteemien toimintaan osallistumisen edellytysten ja tavoitteiden tunnistami-
nen ja priorisointi, 2) eri toimialoilla kehitettyjen teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä sosi-
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aali- ja terveysalalla edistävän ja tukevan toimintamallin kehittäminen, 3) uusien innovaatioiden 
kehittymisen ja liiketoimintapotentiaalin muodostumisen tukeminen koko yhteiskehittämisen pro-
sessin ajan sekä yhteiskehittämiseen osallistuvien yritysten ja olemassa olevien rahoittaja- ja liike-
toiminnan kasvua tukevien organisaatioiden välisen toimintamallin kehittäminen ja 4) etäyhteyksien 
välityksellä toteutettavan yhteiskehittämisen prosessimallin ja sitä tukevien digitaalisten työkalujen 
kehittäminen palveluekosysteemin yhteiskehittämiseen. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 
31.8.2023. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 55/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Uudenmaan liitto esittää ylimaakunnalli-
sen hankkeen rahoittamista. Hankkeella on selvää uutuusarvoa, erityisesti hakemuksessa esitetyn 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa. Terveysteknologiaosaaminen lukeutuu sekä Uu-
denmaan että Varsinais-Suomen erityisiin kansainvälisiin vahvuusalueisiin, joissa potentiaalia on 
vielä paljon lunastamatta. Terveysteknologiat muodostavat monipuolisen ja laajan mahdollisuuk-
sien mosaiikin, jolloin koko alan kokonaisvaltainen kasvun ja kilpailukyvyn nostaminen edellyttää 
suurta määrää TKI-hankkeita. Harvalla toimialalla on näin hyvät lähtökohdat nostaa korkean lisä-
arvon vientiä oleellisesti. Digitalisaatio on hankkeen keskeistä sisältöä ja sen yhteys koronaan on 
myös ilmaistu selkeästi. Hankkeessa myös luodaan palveluekosysteemiä sote- ja teknologia-alojen 
toimijoille. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittä-
minen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumi-
sen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 309612, React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (hakijana Turku Science Park Oy, 

osatoteuttajina Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE) 
 
 Hankkeen kuvaus: KERPUR-hanke edistää hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Rakennus-

teollisuuden, rakentamisen sekä purku- ja jätehuoltohuoltoalojen vihreän kasvun varmistamiseksi 
Covid-19 pandemian jälkeen tarvitaan toimintaympäristön vahvistamista. Hankkeessa vahvistetaan 
Varsinais-Suomen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukevaa toimintaympäristöä, missä korkeakou-
lut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä yritysten kanssa edistäen kiertotalousin-
novaatioiden syntymistä. Hankkeen erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uu-
sien käyttökohteiden tunnistaminen keraamiselle jätteelle. Keraamisten jätteiden kierrättämistä pi-
lotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja 
sen hyötykäyttö on vähäistä. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 31.8.2023. 

 
 Hanke tullaan jakamaan kehittämisosioon (max. tuki 80 %) ja investointiosioon (max. tuki 70 %), 

koska hankkeessa on sen toimintaa tukevia kone- ja laitehankintoja. 
 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 59/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Keramiikkajätteen hyödyntämiseen on tarvetta. 
Jos purkujätteestä saatuja kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää uusiotuotteina rakentamises-
sa, voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, kuten ilmastopäästöjä. Hankkeen tavoitteet ja toimen-
piteet ovat tältä osin oikeansuuntaisia ja tärkeitä. Hakemuksessa on ansiokasta, että prosessien 
hiilijalanjäljet tullaan määrittämään. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. (Tutkimus- ja in-
novaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraali-
suustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 309693, e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin 

uudessa normaalissa (hakijana Lab-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun ammattikor-
keakoulu Oy) 
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 Hankkeen kuvaus: Hankkeella vastataan Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen matkailun kehittä-
mishaasteisiin nyt ja lähitulevaisuudessa, hanke tukee suoraan React EU -ohjelman sekä maakun-
tien strategisia linjauksia. Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa matkailuyritysten kilpailuky-
kyä, vauhdittamalla yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä tukemal-
la kestävien, kitkattomien ja saumattomien palveluratkaisujen ja -ketjujen digitalisaation kehittämis-
tä Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.8.2023. 

 
 Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pis-

temäärään 63/75, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn ar-
viointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 21.5.2021. Myös Päijät-Hämeen liitto esittää ylimaakunnal-
lisen hankkeen rahoittamista. Matkailuyritykset ovat hakeutumassa digitaalisille markkinointikana-
ville ja tämä hanke tukee kehitystä Varsinais-Suomessa. Digitaaliset kokemukset matkailutarjon-
nasta ovat nykymarkkinoinnissa erittäin suuressa roolissa ja hanke vastaa siten keskeiseen kehit-
tämisalueeseen. Hanke on myös linjassa uuden maakunnallisen matkailun tiekartan kanssa ja to-
teuttaa osaltaan sen painopisteitä ja toimenpiteitä. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 12.2. 
(Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskun-
nan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) erityisiä valintaperusteita. 

 
 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 21.5.2021. 
 
 Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset 

EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.  
 
 Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia 

hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enim-
mäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 80 % hankkeen koko-
naiskustannuksista. 

 
Valmistelija     TN/VR/kk   
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 

2021 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2020 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat) ja 
REACT EU-lisärahoituksesta.  

 
 Helsingin kaupungille varataan hankkeelle ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” 

(309579) EAKR ja valtion rahoitusta 240 000 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park 
Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). 
(REACT EU-rahoitus) 

 
 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Kokemusten talo - Virtuaalisista elämysti-

loista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia” (309794) EAKR ja valtion rahoitusta 144 326 euroa 
hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin 
(kuitenkin enintään 70 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus) 

 
 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja 

terveyspalvelut” (309580) EAKR ja valtion rahoitusta 406 668 euroa hankkeen osatoteuttajien Tu-
run ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin 
(kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). (REACT EU-rahoitus) 

 
 Turku Science Park Oy:lle varataan hankkeelle ”React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotalou-

dessa” (309612) EAKR ja valtion rahoitusta 549 448 euroa hankkeen toteuttajien Turku Science 
Park Oy, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE hyväk-
syttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista). Lisäksi myön-
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netään EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista, kuitenkin enintään 20 300 euroa.   (REACT EU-rahoitus) 

 
Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empa-
tiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa” (309693) EAKR ja valtion ra-
hoitusta 171 222 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksyttäviin 
kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 80 % kokonaiskustannuksista).  (REACT EU-rahoitus)  
 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 _____ 
   
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi 
  
  
§ 18 AKKE-RAHOITUS, VALTION JA TURUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN EKOSYSTEEMISOPIMUS 

Asia Valtio on helmikuussa 2021 solminut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat 
sopimukset. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoiminta-
verkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten si-
sällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajan-
kohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. 

 
 Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja kaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskes-

kittymien vahvistamiseen. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2027 saakka. Sopimuskaupungeille 
yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyn-
tämiseen 

 
 Ekosysteemisopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yli-

opistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, 
Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, 
Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Sopimukset ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön 
verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/ekosysteemisopimukset. 

 
 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ekosysteemisopimusten toimeenpanon 

käynnistämisen määräraha käytetään valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopi-
musten toimeenpanoon sopimuskauden 2021–2027 alkuvaiheessa. Tämän jälkeen sopimusten 
toimeenpanoa rahoitetaan EU-ohjelmakauden 2021–2027 Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelman 
kestävän kaupunkikehittämisen määrärahoin. 

 
 Rahoitus tulee myöntää sopimuksen mukaisen toiminnan käynnistämiseen yhdelle tai useammalle 

hankkeelle. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen –määrärahan osuus voi olla enin-
tään 60 % hankkeiden hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö on 
4.2.2021 osoittanut Varsinais-Suomen liitolle 500 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoi-
man tukeminen määrärahaa ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen. Rahoitus tulee myöntää 
täysimääräisenä ekosysteemisopimusten toimeenpanoon. 

 
 Turun kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen strategiset painopistealueet ovat “Uudistuva teol-

lisuus; tuotantotavat, palvelumallit ja digitaaliset sekä puhtaat ratkaisut” ja “Terveysteknologia: 
Vahva life science -alan osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä “. 

   
 Turun kaupunkiseudun ekosysteemisopimus sisältää seitsemän työpakettia:  
 

1. Hallinto ja koordinaatio  

https://tem.fi/ekosysteemisopimukset
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2. Resurssiviisaat ratkaisut ja kiertotalouden markkinoiden vahvistaminen  
3. Teollinen bio- ja kiertotaloustoiminta Turun seutukunnassa  
4. Smart Blue Industry -toimintakonsepti ja ekosysteemi  
5. Digitaaliset palveluverkot   
6. ICT -alan näkyvyys sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot  
7. Lääkekehitystä tukeva ja sen osaamispohjaa laajentava toiminta 

 
 Tiiviit kuvaukset työpakettien sisällöstä on oheismateriaalina olevassa hankesuunnitelmassa. 
 
 Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on kehittää innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteis-

toimintaverkostoja, vahvistaa osaamiskärkiä sekä lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kokei-
lualustoina toimivat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten 
hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen 
kansainvälisten osaajien avulla. Toimenpiteiden odotetaan luovan uutta paikallista kehitysdyna-
miikkaa, kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia sekä kaupunkien välisen yhteistyön tii-
vistymistä sopimuksen painopistealueilla. 

 
Perustelut päätösesitykselle: Hanke on helmikuussa 2021 allekirjoitetun valtion ja Turun kaupunki-
seudun ekosysteemisopimuksen mukainen. Työskentely tapahtuu vahvassa kumppanuudessa 
elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kuntien välillä, mikä on Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 
kantava teema. Hankkeessa luodaan sekä perustaa että uusia avauksia maakuntaohjelman vuosil-
le 2018–2021 priorisoiduissa älykkään erikoistumisen painopisteissä Sininen kasvu ja teollisuuden 
modernisointi sekä Lääke- ja terveysteknologia.   

 
 Hankkeen toteutusaika on 1.3.-31.12.2021. 
 
 Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 4.6.2021. 
 
Valmistelija  TN/PP/kk 
 
Ehdotus Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että 
 

Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun 
seudulla” (A49/2021) alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta ekosysteemi-
sopimuksen käynnistämiseen 60,0 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 
(832 494 euroa), kuitenkin enintään 499 496 euroa.   

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

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

Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
Päätös Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan kesälomakauden jälkeen. 
 _____ 
   
§ 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35. 
 _____ 
   
 


	Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 24.5.2021.

